MANIFESTO DA AGSAW DESFAZENDO
CONFUSÃO SOBRE LIVRO HERCÓLUBUS
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01 – CORREIO ELETÔNICO INICIAL QUE O SR. ÀNGEL PRATES ME
ENVIOU E FORA EXTRAVIADO
Os textos em vermelho são os meus comentários, rebatendo críticas.
Este e-mail que ele me mandou, continha arquivos anexos contendo
panfletos, dos quais o SR, Angel fez reclamação, queixas ou denúncias,
em termos jurídicos melhor dizendo.
ENC: SOBRE EL LIBRO HERCÓLUBUS O PLAN
Maurício da Silva
17/07/2014
Fotos
Para: culturadapaz@hotmail.com
Outlook.com Exibição Ativa
Dois anexos (total de 432,4 KB)
Baixar
Baixar
Exibir apresentação de slides (2)
Baixar tudo como zip
De: A. Prats [mailto:a.prats.guerrero@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 10 de julho de 2014 12:11
Para: agsaw@agsaw.com.br; culturadapaz@hotmail.com
Assunto: SOBRE EL LIBRO HERCÓLUBUS O PLANETA ROJO.

ASOCIACIÓN ALCIONE
Prioridade: Alta
Sr. Maurício da Silva, AGSAW
Escrevo-lhe representando a Associação Alcione para vos pedir que desvincule
totalmente suas atividades do projeto ARCAS das atividades que realizamos no
mundo.>>>>>>>>>
A Associação Alcione não tem nada a ver com os senhores, nem compartilha
absolutamente de vossa metodologia de trabalho, a qual consideramos um
total desacato e desobediência as diretrizes deixadas pelo V.M. Rabolú.
Em suas contas do facebook temos verificado como os senhores se aproveitam
de nossos vídeos e anúncios para atrair a suas filas a quem tem interesse pela
obra do V.M. Rabolú. Por favor, veja o arquivo da captura de tela que coloco
em anexo.
Em um de seus vídeos (https://www.youtube.com/watch?v=OvBFUFtixz8)
temos lhe ouvido dizer o seguinte:
“Vamos gastar dinheiro? ão! em a Fundação lcione que nos coloca o
livro e a gente só tem que fazer este papel de distribuir [...] [...] E no
domingo de manhã a gente faz a distribuição, ou seja, aquilo que a gente
fazia na Nova Ordem, a gente saia de dois em dois para pregar cartazes
nos bares, nas residências, nas praças públicas. Agora não, vamos ou
com um panfletinho que a gente vai elaborar ou com o próprio livro né,
vamos fazer isto que é o terceiro fator ”
Todo o anterior nos parece um abuso descarado de sua parte, que de
nenhuma maneira estamos dispostos a seguir permitindo. Os senhores estão
se aproveitando do trabalho honesto da Associação Alcione para a consecução
de seus fins que, além de tudo, são totalmente contrários a tanta orientação do
V.M. Rabolú que conhecemos.
Anualmente a Associação Alcione deve atender a dezenas de milhares de
pedidos do livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho”, que são pedidos de todos
os países do mundo. Saiba o senhor que nossos recursos são limitados, pois
não somos o Banco do Brasil e o dinheiro sai exclusivamente do salário de um
reduzido número de pessoas. Portanto, por cada pedido que vocês fazem ou
sugerem que façam com o fim de captar adeptos ou de trabalhar muito
facilmente com o “terceiro fator”, há outras famílias no mundo, de países onde
nunca se difundiu a Gnosis, que ficam sem poder receber seu exemplar. Os
senhores deveriam refletir profundamente sobre isto, se é que verdadeiramente
buscam o desenvolvimento espiritual.
Por outro lado, os senhores jamais nos pediram permissão alguma para utilizar
nosso material publicitário, nem nos pediram autorização para difundir o livro
publicado por nós.

Além do anterior, e para acabar de definirem-se contra as disposições deixadas
pelo V.M. Rabolú, os senhores colocaram em sua página da Web o livro
“Hercólubus ou Planeta Vermelho” para download gratuito.
A Associação Alcione conhece suas atividades já faz algum tempo e, ainda que
não as compartilhamos em absoluto, sempre os temos respeitado. No entanto,
se os senhores não colocarem fim a estes abusos mencionados e deixarem de
utilizar nossos livros e material publicitário, nos vemos obrigados, sem mais
avisos prévios, a abrir uma demanda judicial no Brasil contra a AGSAW, e mais
concretamente contra o senhor como responsável direto destes abusos.
Também realizaremos as reclamações pertinentes para encerrar tanto sua
página Web como sua página do facebook.
Além disso, alertaremos sobre suas atividades as quantas pessoas, editores e
organizações que difundem o livro de uma forma digna e responsável no
mundo porque de modo algum vamos permitir que os senhores continuem
utilizando a obra do V.M. Rabolú para transgredir de forma absoluta a todas as
orientações deixadas por ele.
Se em quinze dias não obtivermos uma resposta satisfatória do senhor,
iniciaremos as correspondentes ações.
Atenciosamente,
Ángel Prats
Associação Alcione
Esta carta eletrônica acima chegou até a mim, eu a visualizei bem. Quando
quis ter acesso a ela novamente, um dia depois, aparentemente tive problema
no PC, perdi os arquivos anexos, que ainda não havia aberto.
Na realidade me pareceu que ela fora hackeada. Também me pareceu que ela
fora previamente combinada, para servir de base para futuras tramas, que se
pretendiam fazer.
Solicitei os arquivo anexos novamente ao SR. Àngel, porém ele não me
mandou. Então, não pude dar uma resposta adequada a ele, na época, por não
ter tido acesso aos arquivos anexo, que estavam nesta carta.
Porém, hoje 09.08.2014 eu os encontrei novamente. Por isto, estou podendo
dar uma reposta conveniente agora. Dizendo que o conteúdo desta carta voltou
às minhas mãos em razão do SR. Ángel ter anexado-a na Carta- Resposta que
enviou à Fernanda Soares. Por sua vez ela a repassou ao Pedro Paulo, que
em seguida mandou-a a mim.
Assim sendo posso responder agora ao Sr. Àngel, e a todos que estão
acompanhando o caso, dizendo que aqueles panfletos não são, conforme o
Senhor Àngel alega, de iniciativa e nem de responsabilidade da AGSAW, como
se pode sustentar documentalmente em juízo, se for preciso.

02. COMENTÁRIO SOBRE A CARTA 02 QUE O SR, ÀNGEL ME ENVIOU
Original Message ----From: Maurício da Silva
To: a.prats.guerrero@gmail.com
Sent: Tuesday, July 22, 2014 2:01 PM
Subject: RE: ENC: SOBRE EL LIBRO HERCÓLUBUS O PLANETA ROJO. ASOCIACIÓN
ALCIONE

Sr. Maurício da Silva, AGSAW
Escrevo-lhe representando a Associação Alcione para vos pedir que desvincule
totalmente suas atividades do projeto ARCAS das atividades que realizamos no
mundo.
Meu Comentário - Estimado Irmão Ángel Prats, receba nossas Saudações
Inverenciais!
Pedimos a ti desculpas, pela demora da resposta, em razão do acúmulo de
atividades a que estamos submetidos.
Paz Inverencial!
Maurício da Silva
Meu Comentário - Não há necessidade de desvinculação, pois não há
nenhum vínculo estabelecido com a vossa respeitável associação, a não ser o
nosso respeito e admiração por todos da Alcione.
A Associação Alcione não tem nada a ver com os senhores, nem compartilha
absolutamente de vossa metodologia de trabalho, a qual consideramos um
total desacato e desobediência as diretrizes deixadas pelo V.M. Rabolú.
Meu Comentário - Que não temos nada ver, em nossa opinião temos sim,
somos holisticamente falando, complementares. Quanto a vossa consideração
é um direito seu e nós a respeitamos. Porém devemos lhe dizer que não
desacatamos e nem desobedecemos às diretrizes deixadas pelo V.M. Rabolú.
Pelo contrário, seguimos adiante sempre sob suas orientações!
Em suas contas do facebook temos verificado como os senhores se aproveitam
de nossos vídeos e anúncios para atrair a suas filas a quem tem interesse pela
obra do V.M. Rabolú. Por favor, veja o arquivo da captura de tela que coloco
em anexo.
Meu Comentário - Peço-lhe a gentileza em mandar o anexo novamente, pois
fora perdido em meu PC. Porém devo dizer-lhe, que particularmente, eu nunca
usei se quer um vídeo, panfleto ou qualquer material de vossa associação.
Porém desconfio que haja muita gente usando, tanto a AGSAW com a vossa a
vossa associação, para os motivos que o senhor está alegando.
Em um de seus vídeos ([a].) temos lhe ouvido dizer o seguinte: “Vamos gastar
dinheiro? Não! Tem a Fundação Alcione que nos coloca o livro e a gente

só tem que fazer este papel de distribuir [...] [...] E no domingo de manhã a
gente faz a distribuição, ou seja, aquilo que a gente fazia na Nova Ordem,
a gente saia de dois em dois para pregar cartazes nos bares, nas
residências, nas praças públicas. Agora não, vamos ou com um
panfletinho que a gente vai elaborar ou com o próprio livro né, vamos
fazer isto que é o terceiro fator ”
Meu Comentário - Nós já trabalhávamos na distribuição dos Cinco Básicos do
V.M. Samael e do V.M. Rabolú, desde a Nova Ordem. Porém recebemos
orientações para trabalhar em proselitismo com o livro Hercólubus também.
Para tal estamos fazendo um plano de ação coletiva. Estamos recebendo
ideias. Este texto que o senhor extraiu do vídeo era uma delas, mas já foi
vencida por outra proposta consensual de comprar os livros, inclusive já temos
os doadores, graças aos Céus.
Todo o anterior nos parece um abuso descarado de sua parte, que de
nenhuma maneira estamos dispostos a seguir permitindo. Os senhores estão
se aproveitando do trabalho honesto da Associação Alcione para a consecução
de seus fins que, além de tudo, são totalmente contrários a tanta orientação do
V.M. Rabolú que conhecemos.
Meu Comentário - Há aí um grande equívoco de sua parte! Não trabalhamos
com a Associação Acione, apesar do respeito e admiração que temos por ela,
conforme já dissemos. Nosso trabalho está alinhado apenas ao MGCU
REVALORIZADO, sob as orientações do V.M. Rabolú.
Anualmente a Associação Alcione deve atender a dezenas de milhares de
pedidos do livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho”, que são pedidos de todos
os países do mundo. Saiba o senhor que nossos recursos são limitados, pois
não somos o Banco do Brasil e o dinheiro sai exclusivamente do salário de um
reduzido número de pessoas. Portanto, por cada pedido que vocês fazem ou
sugerem que façam com o fim de captar adeptos ou de trabalhar muito
facilmente com o “terceiro fator”, há outras famílias no mundo, de países onde
nunca se difundiu a Gnosis, que ficam sem poder receber seu exemplar. Os
senhores deveriam refletir profundamente sobre isto, se é que verdadeiramente
buscam o desenvolvimento espiritual.
Meu Comentário - Até hoje, ressaltamos, não fizemos nenhum pedido e nem
sugerimos também a ninguém. Pois quem tinha esta ideia, de sugerir o livro às
pessoas, era eu, conforme ficou gravado no vídeo. Equivocadamente, estava
eu crente que estaria ajudando a Vossa Associação, nesta nobre tarefa de
difusão do livro Hercólubus.
Meu Comentário - Não sabíamos das dificuldades, alegadas pelo Senhor,
para bancar o livro a Distribuição. Porém nunca pedimos a ninguém para
solicitar livros da vossa Associação. Nosso projeto ainda está em construção,
como já dissemos e só vai ser colocado em prática, talvez no ano que
vem. Porém, podemos comprar os livros que precisamos de vossa
Associação, para o qual solicitamos informações de como fazer.

Por outro lado, os senhores jamais nos pediram permissão alguma para utilizar
nosso material publicitário, nem nos pediram autorização para difundir o livro
publicado por nós.
Meu Comentário - Não pedimos, porque como já dissemos, ainda vamos
trabalhar especificamente com o livro Hercólubus, com autorização direta do
V.M. Rabolú e não vamos lesar nenhuma nobre organização que colabora na
nobre tarefa de difusão do livro Hercólubus. Pelo contrário, nossa missão é de
promovermos esforços para ajuda-las, num regime de interdependência.
Além do anterior, e para acabar de definirem-se contra as disposições deixadas
pelo V.M. Rabolú, os senhores colocaram em sua página da Web o livro
“Hercólubus ou Planeta Vermelho” para download gratuito.
Meu Comentário - Neste detalhe o irmão tem razão! Eu já havia tirado o link,
no passado, a pedido de representantes de vossa Acione. Porém, após sua
denúncia, fui conferir e verifiquei que realmente estava lá novamente o link do
livro.
Já solicitei, ao pessoal que cuida do site, a retirada imediata do link e do ícone,
lá do nosso site.
A Associação Alcione conhece suas atividades já faz algum tempo e, ainda que
não as compartilhamos em absoluto, sempre os temos respeitado. No entanto,
se os senhores não colocarem fim a estes abusos mencionados e deixarem de
utilizar nossos livros e material publicitário, nos vemos obrigados, sem mais
avisos prévios, a abrir uma demanda judicial no Brasil contra a AGSAW, e mais
concretamente contra o senhor como responsável direto destes abusos.
Também realizaremos as reclamações pertinentes para encerrar tanto sua
página Web como sua página do facebook.
Meu Comentário - Nós acolhemos estas denúncias, como sendo apenas um
pedido de um irmão que está trabalhando a morte em marcha, crendo que nela
não tenha um tom de ameaça por pare de alguém que se apoiara na legião da
ira.
Além disso, alertaremos sobre suas atividades as quantas pessoas, editores e
organizações que difundem o livro de uma forma digna e responsável no
mundo porque de modo algum vamos permitir que os senhores continuem
utilizando a obra do V.M. Rabolú para transgredir de forma absoluta a todas as
orientações deixadas por ele.
Meu Comentário - Quanto isto, mais uma vez, encaramos como um pedido de
um irmão que tá trabalhando na mesma causa que nós, tentando preservar as
diretrizes do V.M. Rabolú. Porém devemos dizer-lhe que não estamos
transgredindo as orientações deixadas pelo V.M. Rabolú. Pelo contrário assim
como vocês temos também a autorização para trabalhar sobre o livro
Hercólubus.
Se em quinze dias não obtivermos uma resposta satisfatória do senhor,
iniciaremos as correspondentes ações.

Meu Comentário - Obrigado irmão pela sua generosidade em permitir o uso do
nosso direito de resposta e pelo tempo elástico a nós concedido para tal.
Atenciosamente,
Ángel Prats
Associação Alcione

03. MINHA RESPOSTA À CARTA FINAL QUE O SR. ÁNGEL ME ENVIOU
Para: Maurício da Silva
Cc: fresia beatriz gomez (Jorge Vélez) jimenez
Tendo lido seu último correio lhe manifesto que esta será a última carta que lhe
escreverei a respeito do livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho”. O resto
dependerá do caminho que o senhor deseje tomar e tal como indica em seu email, esperarei um tempo mais.
Meu Comentário: O Sr. tem o sagrado direito de se manifestar quando achar
conveniente, lembrando que temos o direto de resposta, de rebater as críticas e ao
contraditório.
No entanto, volto a reiterar-lhe o seguinte:
1-Minha pessoa conhece o que o senhor denomina a “carta de qualificação” que o
V.M. Rabolú lhe enviou. Tanto essa carta como as bases do projeto ARCAS estão
expostas em sua página da Web e são, portanto, de domínio público. Não quero,
nem devo pronunciar-me a respeito porque não são assuntos de minha
competência já que isso é algo totalmente alheio à difusão do livro. O que sim
sustento é que os senhores e as pessoas da AGSAW estão descumprindo
totalmente a toda orientação que nos deixou o V.M. Rabolú. Às pessoas se
conhece por seus atos.
Meu Comentário: Não sabemos a que orientações o Senhor se refere. Quanto a
conhecer-nos pelos nossos deixamos a seu critério, que possui um eu juiz muito
robustecido, em minha opinião.
Obrigado por não se intrometer em assuntos de dimensão gnóstica no que tange à
perspectiva missional-esotérica acerca do livro Hercólubus.
Em contrapartida garantimos ao Senhor que também não haverá intromissão
nossa no seu trabalho missional-negocial de difusão massiva do sagrado livro
hercólubus.

Quanto a conhecer por nossos atos, creio que o Senhor se destacou bastante
neste episódio da Confusão Hercolubusiana que se tornou protagonista junto
com a Fernanda Soares e Marcos, que estão sendo denominados de O
TRIUNVIRATO DA CONFUSÃO HERCOLUBUSIANA.

Porque conforme apuramos, todos eles, na realidade pertencem é à Alcione e
não a AGSAW, como pretendia o Senhor.
Digo-lhe o mesmo que escrevi ao Sr. Jorge Vélez: como se sabe, as pessoas que
leem “Hercólubus ou Planeta Vermelho” e querem iniciar seu trabalho interno são
atendidas diretamente pelo próprio V.M. Rabolú e não temos informação de que
algo mudou nos 14 anos transcorridos desde sua desencarnação.
Meu Comentário: Senhor pode ter a certeza de que nada mudou e que somos,
como Instrutor em qualificação, um incentivador da leitura, estudo e prática do
conteúdo do livro, que a vossa Associação distribui. A fim de cheguem até aos
Mundos Internos e entrem em contato com o V.M. Rabolú.
Nesta tarefa a sua missão negocial, em conjunto com as demais organizações
afins, é distribuir o livro para a massa humana, em quantidade e a nossa de ajudar
na qualificação de uma pequena minoria desta massa. É de ajudar a sacar a
qualidade dentro da quantidade.
Organizações missionais-negociais produzem, divulgam e distribuem o livro
Hercólubus, mas não difundem a sua Doutrina Gnóstica Sintetizada, que é uma
tarefa na dimensão missional-esotérica.
2 – Em relação à difusão do livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho”, na página da
AGSAW se diz, entre outras coisas, o seguinte: (Sublinho e marco de vermelho os
parágrafos que são de nosso interesse): Na programação do projeto ARCAS
aparece o seguinte texto: 27.07.14 - Das 09h às 12- Distribuição do livro
Hercólubus, cartazes e panfletagem nas ruas, residências e estabelecimentos
comerciais
Meu Comentário: Sr. Àngel, todo projeto possui as fases de elaboração,
execução e avaliação. Na fase de elaboração aparecem ideias, na execução
executa-as e depois avalia.
Se não deu certo, há a avaliação, para buscar um novo rumo. Então o que o
senhor sublinhou e julgou, fora do contexto, foi o esboço de uma ideia, que não
saiu do papel, para o nosso bem e para induzir o Senhor a um estado interno de
perda de energias, em razão de identificações.
Na fase de elaboração e esboço do projeto a gente contemplava e registrava todas
as ideias, numa dimensão democrática, para posteriormente aplicar a ideia
consensual. Pena que o Senhor não participou diretamente destes esboços, para
saber que estas idéias que destacou não saíram do papel.
No projeto Arcas se diz: Neste local, que pode ser em sua própria casa, se dará
o desenvolvimento da Programação Prosélita em torno do livro Hercólubus e das
demais atividades do Projeto ARCAS.
Meu Comentário: Vide consideração anterior. O Apóstolo Restrepo recebeu
diretamente do V.M. Rabolú a autorização para tratar de assuntos relativos ao
processo de difusão, estudo e vivência do conteúdo do livro Hercólubus na
perspectiva da Doutrina Gnóstica Revalorizada.

Por proselitismo, estudo, difusão e vivência do conteúdo do livro Hercólubus, na
perspectiva missional-gnóstica, cremos nós, que se constituem em objetivos
sagrados de qualquer missionário gnóstico. Cremos que as leis superiores lavam
as leis inferiores. Porque se conseguirmos estes objetivos veremos que é muito
melhor ler e praticar o conteúdo do livro Hercólubus, do que distribuí-lo e deixa-lo
engavetado, servindo para as traças e baratas.
A carta do V.M. Rabolú enviada a ele atesta isto. Embora esta difusão seja do
ponto vista gnóstico, esotérico, interno. E não material, como pensamos. O
Missionário Restrepo cumpre com esta missão, na integra, em primeiro lugar
vivenciando o que está escrito no livro Hercólubus, depois recomendando e
incentivando a leitura do livro aos demais, como se pode observar nos seus vídeos
e livros.
Estratégia do Projeto ARCAS - Para consecução dos objetivos do Projeto ARCAS
a AGSAW contará com cursos online e presenciais, com Orientadores de Estudo,
Monitores, e Instrutores qualificados. Conta ainda com os direitos de difusão do
livro Hercólubus, com um canal de TV Web, denominado TV Web Saw, de onde se
transmitirá as atividades de estudos e os encontros online de seus adeptos. Meu
Meu Comentário: Referimos-nos a direito de difusão do incentivo á leitura, estudo
e vivenciamento da Doutrina Gnóstica Ressintetizada no livro Hercólubus, na
dimensão esotérico-missional.
As atividades presenciais parte do princípio de que, devemos levar em conta, que
não dá para cumprir com esta tarefa, dada pelo Missionário Restrepo, como se
pode ver em seus vídeos, de forma online.
É preciso de um grupo de estudo presencial, para colocar as mãos na massa e
distribuir o convite e o incentivos de leitura livro Hercólubus e dos demais livros
sagrados de cunho apocalíptico, no corpo a corpo, nas residências, nos es
estabelecimentos comercias, nas ruas e praças públicas, etc.
Esta nossa ideia, no esboço do Projeto levava em consideração a experiência que
já temos neste trabalho, no tempo da Nova Ordem. Ressaltando que
imaginávamos poder fazer o que já fazíamos com os Cinco livros Básicos do V.M.
Samael.
Estes nós os compramos da Editora Divina Mãe e os doamos aos interessados.
Como se pode ver, não é verdade o que o senhor escreve em seu e-mail do dia
três e que literalmente diz: “Quanto as nossas pretensões, relacionadas ao livro
Hercólúbus, o Senhor não precisa se preocupar; porque são apenas ideias ainda;
esboço de projetos, que nem nós sabemos como vai ficar...”
Se o Senhor prestar bem atenção no comentário anterior verá que o seu Eu Juiz,
mais uma vez o levou a julgamento premeditado. Pois a ideia não saiu do papel,
onde estava esboçada, para o nosso bem.
De igual modo em declarações suas, que estão gravadas em vídeo, o senhor se
concede a si mesmo e à AGSAW atribuições que ninguém lhes deu e que atentam
diretamente contra os direitos de autor, de copyright e são totalmente contrárias à
ordem que o V.M. Rabolú deixou estabelecida para a difusão do livro. Por tanto

sustento que o senhor é um simples descumpridor de tudo o que o Mestre
orientou.
Meu Comentário: Sua sustentação é doentia e foge à lógica da razão. Gostaria de
ver como ficaria o Senhor se levado a sustentar nos tribunais?
Peço ao Senhor a gentileza de descrever concretamente qual a ordem que o V.M.
Rabolú deixou estabelecida para a difusão do livro que estou descumprindo, para
que eu possa me corrigir a tempo.
Que eu saiba, o senhor não conta com nenhum tipo de autorização para difundir o
livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho
”.
Meu Comentário: Na dimensão negocial, comerciária, mercadológica, mercantil,
material-administrativa do livro Hercólubus, realmente não conto com nenhuma
autorização mesmo e nem gostaria de contar, porque não minha esfera de ação.
Como Instrutor, em qualificação, possuo a prorrogativa de incentivar, recomendar,
encorajar, etc. a leitura do livro, que o Senhor possui o direto garantido de fazer a
difusão. Isto é, o Senhor possui o direito da difusão física do livro e nós possuímos
o direito de difusão do conteúdo sagrado deste. Portanto, há ai, holisticamente
falando, uma relação de complementaridade, que entretanto o Senhor não precisa
reconhecer.
Recordo-lhe, além disso, que na carta de 31 de julho de 2014, o Sr. Jorge Vélez
lhe manifesta bem claro ao senhor o seguinte:
A – Que ele NÃO é distribuir desta obra, Nem se mete neste terreno.
Meu Comentário: deixou claro que não é um distribuidor desta obra do ponto vista
físico, no perfil mercadológico. Porém ele deixa claro também que é um distribuidor
de incentivos à leitura deste livro e a vivência do seu conteúdo, no perfil gnóstico,
na dimensão missional-espiritual, conforme pode ser visto em seus vídeos e livros.
B- Que o senhor deve desvincular ao Sr. Vélez deste projeto. Ele roga ao senhor
revisar esse assunto do manejo massivo, coletivo, colegial do livro e lhe pede para
desvincular seu trabalho desse projeto. Manifesta-lhe que o que o senhor está
fazendo com a difusão do livro se deve a uma confusão e que desviou o trabalho.
Meu Comentário: Bem, ele nunca teve vinculado ao projeto, porque o projeto
ainda está sendo esboçado, para estar sendo executado lá para janeiro de 2015.
Ele pede para revisar o assunto do manejo massivo, porque na confusão e
desespero, com que o Senhor e a Fernanda estabeleceram em torno disto, levou-o
a pensar que já estávamos comercializando o livro, desrespeitando os Direitos
Autorais de vossa Associação.
Ele certamente agiu em função da carta que o Senhor mandou a ele nos acusando
indevidamente, com o sue eu juiz robusto. Só Deus sabe o que o Senhor escreveu
a ele a nosso respeito. Tomando por base o que o Senhor aprontou aqui nos seus
escritos, boa coisa não foi.

Além do mais o senhor é um ditador antiético, inimigo da transparência de
opiniões. Se assim não fosse, dentro dos parâmetros da legalidade, da ética e da
axiologia dos valores humanos, teria mandado a mensagem a ele, com uma cópia
para a AGSAW.
Se representarmos o Senhor judicialmente, se necessário for, poderemos fazer
uma requisição de uma cópia desta denúncia vazia que o fez de nós ao Sr.
Restrepo.
Manejo massivo, coletivo, colegial, etc. que almejávamos fazer não era do livro
físico, como entenderam, mas da Doutrina apregoada nele. E quando pensamos
em distribuir o livro, pensamos em fazer na forma das duas caridades universais: a
material e a espiritual. Pela material doaríamos livro; pela espiritual, que os
Mestres chamam de terceiro fator, aonde doaríamos, compartilharíamos o nosso
testemunho e nosso incentivo para a leitura do Pequeno Grande livro Hercólubus.
Portanto, tudo o que o senhor faça em relação ao livro Hercólubus é
responsabilidade sua e não do Sr. Vélez, e não deve estranhar que se continuar
adiante com dita difusão lhe sobrevenha uma demanda por infringir direitos
autorais e copyright. Isto não é nenhuma ameaça como o senhor diz, senão um
aviso que qualquer pessoa de bem sempre dá, para que se retifique, antes de
colocar o caso nas mãos de advogados.
Meu Comentário: Não sei se qualquer pessoa de bem avisava desta forma, como
o Senhor nos avisa. Há uma tendência mórbida no Senhor, um fanatismo
descomedido por demanda judicial, processo, advogados, etc. Tentando
repetidamente intimidar as pessoas, pois devo dizer-lhe, que se eu estiver do lado
da verdade, como estou nesta confusão hercolubusiana que senhor protagoniza,
não tenho medo de ninguém, nada me intimida, pois aqui no Brasil há o Princípio
Sagrado do Contraditório, pelo qual poderíamos enquadrar o Senhor se fôssemos
de sua índole.
2-A respeito de sua pretensão de que lhe vendamos exemplares suas citações de
leis e ameaças legais se não lhe vendemos esses livros, isso nos resulta até
engraçado. Se tivéssemos que recorrer a uma frase do V.M. Samael, diríamos que
“isso está bem para um Moliére e suas comédias”.
Meu Comentário: Como o Senhor confirma, em suas próprias palavras, não
passou de uma pretensão, mal entendida pelo Senhor, quando lhe pedimos uma
informação acerca da aquisição do livro.
Como qualquer comprador, a gente estava apenas fazendo uma pesquisa como
poderíamos efetuar esta compra, caso fosse preciso. O Senhor além de negar
informação, vem responde até hoje com sérias ameaças, preconceitos religiosos,
etc.
Pois devemos ressaltar, que em virtude de sua miserice em torno do livro
Hercólubus, nos apareceram doadores voluntários do mesmo. Com doações
suficientemente bastante para atendimento de nossa demanda, caso fôssemos
fazer a distribuição física dele, na perspectiva negocial.

Portanto não iríamos precisar comprar do Senhor e nem de ninguém! Assim, da
mesma forma, que o Senhor fez, podemos recorrer aos sábios ensinamentos do
V.M. Samael e dizer que o Senhor caiu no ridículo, porque desconhece a
legislação, contida nos artigos de leis que infringiu e se incriminou, do ponto de
vista legal e moral, perante nossas leis brasileiras e perante a opinião pública.
“Quem ri, faz comédia ou fala do desconhecido, está perto de cair no ridículo (V.M.
Samael).
Veja o senhor, a associação Alcione jamais venderá nem um só livro para os
senhores. E não o faremos pelas seguintes razões:
Primeira: Porque nós nunca venderíamos livros a quem sabemos que estão
desobedecendo todas as orientações que deixou seu autor. E isto é fácil de
demonstrar.
Segunda: porque o próprio autor proibiu expressamente vender livro aos gnósticos
e nós devemos cumprir essa proibição. E muito mais o caso de pessoas que
querem utilizar o livro para atrair gente para seus cursos e atividades.
Meu Comentário: Então pedimos ao Senhor a gentileza de nos demonstrar
com fatos e não com balelas. Pedimos ainda amigavelmente, para não ter
que fazer judicialmente.
Se pedíssemos para o Senhor provar em juízo quais as orientações que estamos
desobedecendo, o Senhor teria sérios problemas. Senão veja abaixo onde se
enquadram a Confusão Hercólubusiana feita pelo Triunvirato da Confusão:
Fernanda, Marcos e Ángel:

AMEAÇA : O Senhor violou o Artigo. 147 do Código Penal Brasileiro por
meio das ameaças escritas, contidas em suas cartas. Pois é bom que o
Senhor saiba que ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer
outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de
um a seis meses, ou multa.
DIREITO DE DEFESA: Ao mandar uma carta de acusação ao Sr. Restrepo,
sem uma cópia, para nós tomarmos ciência do seu teor, o Senhor violou o
princípio do contraditório e da ampla defesa, que é assegurado pelo artigo
5º, inciso LV da Constituição Federal Brasileira, mas que pode ser definido
também pela expressão audiatur et altera pars, que significa “ouça-se também
a outra parte”.
Com base nesta carta o Sr. Jorge Restrepo tomou uma série de medidas e o
triste episódio da a Confusão Hercolubusiana foi parar no Face Book, tornando
de domínio público, sem que tivéssemos a menor chance de defesa, por não
saber qual era o conteúdo acusatório contido na carta.
DIFAMAÇÃO: O Senhor tentou difamar a AGSAW e os seus estudantes,
violando o Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
FALSAS ACUSAÇÕESES: Um indivíduo, como o Senhor que, intencionalmente, faz
falsas acusações contra outro com o propósito de manchar a reputação da pessoa,

pode sofrer várias punições, de acordo com a lei. Como as leis variam, as reparações
civis podem ser diferentes e ficam dentro das limitações impostas pelas autoridades.

CALÚNIA: O Sr. Caluniou a AGSAW e os seus estudantes ao, ao atribuir-lhe
crimes de violação de direitos autorais. Art. 138 - Caluniar alguém, imputandolhe falsamente fato definido como crime: Pena – detenção, de seis (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa.
A calúnia, consiste na comunicação oral ou escrita de falsas acusações, como as que
o Senhor fez, com o propósito de denegrir a reputação de uma pessoa ou
organização, dá abertura para penalizações civis, conforme a lei. Para provar um ato
de calúnia, deve ser mostrada uma prova contundente de que o indivíduo que fez as
afirmações sabia que elas eram falsas no momento em que as fez, e que foram feitas
com o propósito de prejudicar a vítima perante a sociedade ou local de trabalho.
DIFAMAÇÃO - Esta difamação, que é uma forma de acusação falsa feita pelo
Triunvirato da Associação Alcione, pode ser punida por sanções civis, de acordo com
a lei. Ela consiste em fazer afirmações impressas ou visuais ou representações na
internet, que apresentem representações falsas que são relacionadas à ética ou
caráter de um indivíduo ou organização. Para provar difamações, devem ser
apresentadas provas das acusações falsas e impressas, juntamente com provas de
que a difamação não foi somente insultante ou ofensiva, mas feita deliberadamente e
com má fé.
TRIUNVIRATO: Esta difamação protagonizada pelo Triunvirato da Associação
Alcione, se constituiu numa acusação falsa que pode ser punida através de uma
reparação civil ou de acusações criminais, dependendo da natureza da alegação. A
difamação consiste na comunicação intencional, seja oral ou escrita, que é feita com a
intenção de denegrir a reputação de uma pessoa, diminuir o respeito ou confiança nela
depositada ou induzir opiniões negativas, depreciativas e hostis contra tal pessoa ou
organização. Para provar a difamação, é necessário apresentar provas de tal
declaração, junto com provas de que o indivíduo sabia que as acusações eram falsas,
mas, ainda assim, que as fez de má fé.
DISCRIMINAÇÂO E PRECONCEITO RELIGIOSO - Ao afirmar que não venderia
livros para gnósticos o senhor violou os artigos 1º e 20 da Lei n. 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, passaram a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - Serão punidos, na
forma desta Lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional." "Artigo 20 - Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena - reclusão de um a três anos e multa.
CRIME CONTRA A ECONOMIA PUPULAR: Também o Senhor cometeu o crime
contra a economia popular, ao afirmar reiteradamente que venderia livros para
gnósticos da AGSAW. Pois segundo estabelece o Código de Defesa do

Consumidor (artigo 39, inciso II), é vedado ao fornecedor recusar atendimento
às demandas dos consumidores. Isso quer dizer que, ao inserir o seu produto
ou serviço no mercado de consumo, o fornecedor é obrigado a atender a todo e
qualquer interessado na aquisição da oferta, respeitados os termos em que ela
é apresentada.

Nesse sentido, o Senhor violou a Lei 8.137/90 que dispõe que sonegar
insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas
condições publicamente ofertadas constitui crime contra as relações de
consumo (artigo 7º, inciso VI), ao passo que a Lei 1.521/51 institui como crime
contra a economia popular o ato de sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a
quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento (artigo 2º, inciso I).
Por outro lado devemos dizer ao Senhor que não há Gnósticos ainda na
AGSAW, na verdadeira acepção do termo. O que há são estudantes novatos
de gnose , que entraram em contato com o Conhecimento Gnóstico
Samaeliano após a morte do V.M. Rabolú. Portanto são herdeiros da Doutrina
Gnóstica Ressintetizada pelo V.M. Rabolú no livro Hercólubus.
Também devemos ressaltar que o V.M. Rabolú ressintetizou doutrina Gnóstica
no livro Hercólubus, não só para não gnósticos, mas sim para toda a
humanidade. Não foi só para cristãos, budistas, gnósticos ou agnósticos e sim
para toda a humanidade, independente de ter sido ou não gnóstico.
O que se modificou, em seu livro Hercólubus, foi o processo de produção,
distribuição e difusão. Que passou a ser pela lei de Direitos Autorais
Convencionais e não mais nos moldes de produção, distribuição dos seus
outros livros da Doutrina Gnóstica Samaeliana Sintetisada.
Para seu conhecimento reiteramos, nestes tópicos acima, os artigos que o
Triunvirato descumpriu, delinquiu e incriminou sua organização também neste
triste episódio protagonizado por estas três pessoas, componentes do Triunvirato
da Confusão, da própria e renomada Associação Alcione.

04. DIÁLOGO COM COMPONENTE DO TRIUNVIRATO DA CONFUSÃO
HERCÓLUBUSIANA
Aqueles panfletos distribuídos, que o SR. Àngel mandara na Carta 01, em
anexo, que deram origem a confusão, na realidade fora o pivô da confusão.
Bem mais tarde, por meio destas mensagens salvas no face book,
descobrimos que o rapaz usado pelo Sr. Ángel, para armar esta confusão toda,
em torno do livro Hercólubus, pertence na realidade é à Associação Alcione,
como se evidencia no texto.
Então, não foi a AGSAW que tentou mesclar as suas atividades com as
atividades da Associação Alcione. Muito pelo contrário, foi a Alcione que estava
vinculando a AGSAW em suas atividades, por intermédio dos panfletos estão
ainda sendo distribuídos pelo rapaz.
Então, ao bem da verdade era a gente que tinha que estar reclamando do Sr.
Ángel e de sua organização. Porém, achamos e podemos até estar errados
nisto, que as atividades da AGSAW, por ser de perfil missional espiritual sobre
o livro Hercólubus, guardam uma relação de complementaridade e de
interdependência com qualquer organização que atua em tarefa missional
negocial na tarefa de difusão do livro Hercólubus,

Na realidade tratava-se de um rapaz, que os trabalhava lá no Rio Grande do
Sul. E fazia à revelia, sem o nosso consentimento, sem ao menos que
tivéssemos o conhecimento do fato.
Este rapaz, conforme foi captado, por sua máquina de rastreamento, é o
Marcos Moreira. Creio que ele não tenha feito isto por mal e sim que estava
inocentemente querendo ajudar pessoas e tentando divulgar tanto a AGSAW
como a Alcyone, indistintamente.
Embora este rapaz seja um Monitor da AGSAW, ele é meio itinerante. Ele já
havia saído da AGSAW e retornado algumas vezes. Ele estava, nesta época,
tentando deixar a AGSAW mais uma vez, para ingressar como representante
da Alcyone, aqui no Brasil ou tentando conciliar as atividades das duas
organizações.
Desta mesma forma agiu o rapaz que colocara o link no site da AGSAW para
baixar o livro Hercólubus. Ele pensava estar fazendo o bem para a AGSAW,
para a Alcyone e para os leitores também.
Posteriormente, ressaltando, já no dia 16/08/2014 conseguimos lembrar da
conversa que tivemos com o Marcos acerca do assunto e a postamos aqui,
para ajudar a todos na elucidação desta questão, como se segue abaixo:
14/7/2014 15:14
Marcos Moreira
prof. ja estou trabalhando com os dois xeroz um da associaçao alcione a unica
autorizasa pelo vm rabolu a produzir e difundir hercolobus
porem tive um retorno do responssavel no brasil me afirmando que era ordem
do vm rabolu entregar somente o livro ee e congruente se ele fechou as
instituiçoes,nao posso questionar as diretrizes deles
outro fato que o hercolubus e para a humanidade e nao para GNOSTICOS
QUE JA SABEM O QUE FAZER FALA DELE
O TEMARIO DA AGSAW MW AJUDOU MUITO E FATO QUE ME DEU
NORTE EM MEIO A TODO O TUMULTO GERADO PELOS TRAIDORES DO
MESTRE
MAS RECONHEÇO QUE JA SE ESTANCOU E SABEMOS QUE SO TEMOS
DUAS CHANÇES OU ILHA OU RESGATE
NAO SEPARAMOS CASAIS AS SEMENTES ELEITAS SAO SELECIONADA
INTERNAMENTE
VEJO QUE ESTAMOS NOS CONFORMANDO EM CRIAR GRUPOS E
COMUNIDADES AFIS E NOS ISOLARMOS DENTRO DELASA
A HUMANIDADE E NA RUA QUE SE ACHA NO PORTA A PORTA

TEM GENTE QUE TA NESTE TEMARIO A ANOS E ACHO ATE QUE NOS
MESMOS ESTAMOS ACEITANDO
(DIZ O MESTRE SAW SE QUERES SABEDORIA PEÇA AO TEU INTIMO)
VENDO ASSIM E MAIS JUSTO DEICHAR OS VIDEOS PARA ESTUDAREM
DE FORMA AUTODIDATA E PARTIREM PARA UMA MISSAO DE
ENTREGAR NEM QUE SEJA NO SEUS BAIRROS
QUE FICARMOS VICIADOS E VICIANDO AS PESSOAS NISTO
E PEÇO QUE O SENHOR ESCLAREÇA ESTA QUESTAO POIS ENTREI NA
GNOSEEM 2008
E SEGUNDO O PESSOAL DA ASSOCIAÇAO ALCIONE A ORDEM DO VM
RABOLU ERA ENTREGAR O LIVRO E NADA MAIS
CADA UM DARA CONTA DE SI MESMO E O ARREPENDIDO SERA
AJUDADO DIRETAMENTE PELOS RAIOS SUPI
AGUARDO SEU RETORMO
DESDE JA SAIBA QUE SOU GRATO POR TUDO QUE APREENDI JUNTO
AOS IRMAOS MAS SE A ORDEM REALMENTE FOR ESTA A SEGUIREI

14/7/2014 16:41
Maurício Silva
Marcos, nós temos que escolher entre as ordens da Alcyone e as do Restrepo.

15/7/2014 11:35
Marcos Moreira
PROF AS ORDENS DA ALCIONE SAO AS ORDENS DO VM RABOLU NAO
ESQUEÇA DISTO (FOI ELE QUEM DETERMINOU QUE O HERCOLOBUS
FOCE DIFUNDIDO SE NENHUM TIPO DE ASSOCIAÇAO
E SOU SINCERO RECONHEÇO O RESTREPO COMO GRANDE HOMEM
MAS NAO TTEWNHO COM LIDER
ALIAS O VM RABOLU AFIRMOU QUE NAO EXISTIRAM MAIS MESTRES
ENSINANDO GNOSE NESTA RAÇA
NASO VOU DEICHAR DE SER IRMAO E GRATO POR TUDO

POREM ACREDITO QUE O HERCOLOBUS TEM RESPALDO DIRETO DO
RAIO DA JUSTÇA QUEM LER SERA O RIENTADO INTERNAMENTE E
LEVADO A PODA
AGRADEÇO POR TUDO
SE NAO TIVER ALGUEM PARA ME SUBSTITUIR ( O CLAUDIO PAIVA POR
EXEMPLO )
VOU CUMPRIR COM AS CONFERENCIAS ATE O FIM DESTE TEMARIO
DESTA RODADA DEPOIS SEGUIREI CONFORME FALEI AO SENHOR

15/7/2014 12:27
Maurício Silva
Marcos, nós agradecemos muito pelos seus bons trabalhos prestados como
Moderador da TV Websaw e desejamos que encontre e siga o seu Real Ser
Interno, independentemente de que instituição você esteja. Paz Inverencial!
16 de julho
16/7/2014 08:48
Marcos Moreira
bom dia prof
se ainda houver tempo peço que reconcidere a nossa converssa de ontem pois
sei que a fase b e por fora das instituiçoes e o que estamos nos propondo a
fazer
no sab e domingo trabalfeoi com os panfletos e direcionei tres pedidos ai o
pessoal me emquadrou me identifique e me perdi
pedi ao mestre rabolu e ao intimo e estou ciente que estamos no caminho
nao vou negar que tenho algumas objeçoes como esta data de 43 acho que e
no minimo danosa cria a projeçao
mas como o senhor costuma lembrar do vm saw feio nao e errar e nao corrigir
e estou aqui para solicitar a continuidade junto a familia de fe

16/7/2014 08:54
Maurício Silva

Marcos, nós estamos apenas iniciando o Projeto ARCAS, alinhado às
orientações espirituais, gnósticas do Missionário Restrepo, está em construção.
Talvez em dezembro já saberemos como vai ficar. Paz Inverencial!

16/7/2014 08:54
Marcos Moreira
poso
continuar
ok paz inverencial

então

as

conferencias

normalmente

16/7/2014 08:57
Maurício Silva
Pode continuar sim.
Paz Inverencial!

Porém não sei se Alcione vai lhe deixar em paz.

17/7/2014 22:24
Marcos Moreira
grato prof pela compressão pela irmandade quase fui engolido pelo demonio
dos desejos
eobvio que os passos estao certos a fase b o senhor sustentou um temario e a
possibilidade de pessoas como a minha se aproximar aprender e compreender
os traidores e etc
agora ganhando corpo e objetividade hercolubus e temario sintetizada grupos
casas residencias
( reconheceras teus mestres e respeitaras teu guias Isaias)
sim o missionário Restrepo e nosso guia nesta nova organização
Paz inverencial

08:01
Marcos Moreira
bom dia prof mauricio rof estou fazendo o trabalho com xerox colorido um da
agsaw outro da alcione no comercio pego o cartão que já vem com todos os

dados e remeto depois vou continuar fazendo agora que peguei firmeza de
proposito não vou parar.

16/7/2014 08:57
Marcos sei que você quer ajudar tanto a AGSAW, como a Alcione. Mas pare
com isto, porque você acabou sendo, na verdade, protagonista de uma grande
confusão!
A Alcione por mais sagrada que seja, cuida dos aspectos mercadológico, ainda
que missional negocial, do livro Hercólubus e o faz maravilhosamente bem,
consoante a legislação de direitos autorais.
Nós trabalhamos na difusão das ações de incentivo e promoção da leitura e da
prática da síntese gnóstica, que há no conteúdo do livro Hercólubus.
São duas frentes, embora interdependentes e complementares são mescláveis
nos seus propósitos.
Há muitas organizações atreladas à produção, distribuição e difusão do livro
Hercólubus, na perspectiva missional-negocial ou só negocial, aonde não
devemos nos meter, pois não temos autorização legal para isto e nem
competência para tal.
Nós temos a nossa ação sobre a difusão do livro Hercólubus fundamentada
somente na perspectiva missional - espiritual, gnóstica, na perspectiva
restrepiana.
boa tarde professor mauricio
prof venho lhe comunicar de meu proposito
para que o sr e os membros da comissão; avaliem
pretendo continuar no grupo como instrutor .
porem não farei fogueio técnico para obter franquia
pois assumirei como já estou assumindo missão com o hercolobus
ja estou harmonizado com a associação alcione

e vou assumir missão com o hercolobus
mas sou grato pois sei que cheguei perdido a agsaw e muitos gnóstico ainda
chegarão.
por isto e por fe e gratidão quero continuar como instrutor
deicho para a sua apreciação e parecer .
também levarei ao conhecimento do Paulo ferreira
aguardo resposta paz inverencial
Marcos, para mim, as atividades das organizações que atuam difusão do livro
Hercólubus, na perspectiva negocial, como a Associação Alcione, por exemplo,
são absolutamente complementares, interdependentes com a AGSAW, com o
Restrepo, etc, que trabalhamos livro Hercólubus no perfil missional. Porém o
Sr. Ángel não entende assim. Então peço a você para se entender lá com ele.
Paz Inverencial!
Quinta 19:23
sim ja me entendi posso fazer da forma que le solicitei
pois nao vou abrir franquia grupos
pois estou sempre na estrada vou trabalhar a missao so com o hercolobus
e participar do grupo agsaw como estrutor
sem fogueio para franquia
pois estou na estrada e assumi missao so com o hercolobus na estrada
e comartilhar com os irmaos que estao no grupo e os gnosticos perdidos que
ainda chegarao
vejo no hercolobus um livro de verbo vivo onde por detras dele funciona o
exercito de salvaçao que nao falfa
nao falha corrigindo

gnose para os gnosticos hercolobus para a humanidade
para que o exercito de salvaçao oculto entre em açao
e a fe na promessa do proprio mestre rabolu
há 2 horas
bom dia prof!
como vao as coisas por ai
Marcos, bom dia! Está indo bem e contigo?
tambem esta bom pro!
de forma que equilizamos ficou bom
estou seguindo sem dilemas e confussoes
pois estou sempre na estrada
Entendo
sendo trabalhar como missionario do hercolobus e monitor na agsaw
ficou bom e sem problemas para ninguem
arrecado os endereços durante o dia e remeto a noite e mnitora na agsaw
nao estou misturando
Como ficou esta confusão que vocês da Alcione fizeram? Você, Fernanda e Sr.
Angel?
nao havera mais aborrecimentos para o sr
fiz um comentario a fernanda que trabalhariamos em conjunto com a alcione
ela mandou uma carta

e ai deu no que deu
fui infeliz na minha colocaçao
Eu peço que você acerte lá com o Sr Ángel, porque ele pensou que você era
da AGSAW, quando na realidade tu já estavas na Alcione.
pro o mal esta em misturar
hoje posso se os irmaos me aceitarem continuar monitorando na agsaw
Esta confusão estabelecida por vocês, talvez tenhamos que levá-la à
justiça,pela contundência do SR. Ángel.
e servido missao do hercolobus em sociedade
Estou elaborando o Manifesto de Defesa da AGSAW, para publicar ainda hoje.
prof nao se isente de auto-avaliaçao neste caso
o hercolobus e sim para ser entregue sem nenhuma conexao
sao as ordens do mestre rabolu e nao da alcione
Peço a você a gentileza de trabalhar só para a Alcyone, até a gente acertar
isto. Enquanto isto nós lhe agradecemos pelos serviços execelententes que vc
prestou pela AGSAW
mas peço que em nome da irmandade do cristo
Peço-lhe para ler o manifesto e depois, com compreensão da causa, dar a sua
opinião.
analise uma tendencia de encaichar tudo numa logica de complementaridade
Não, não fale mais nada agora,leia primeiro, por favor. Obrigado!
Paz Inverencial!
entao ok
mas estou sim trabalhando com o hercolobus em sociedade e pretendia nao
abrir grupos mas continuar com os irmaos neste caso nao haveria delito
o que nao se ode e querer ensinar gnose a quem se entrega o livro sao
realidades ocultas a do livro

prof peço que depois então leia. o senhor pediu para min me afastar ate
decidirem então ok assim o farei mas estou aberto para colaborar com a gnose
entre os gnósticos que já fazem parte da agsaw os que ainda chegarao
aguardo o parecer seu e da junta dos irmaos
e também reconheço e agradeço desde já toda a importância que a agsaw teve
e tem para min
estava adormecido sem comprençao de muitos fatos principalmente dos falsos
mestre e isto resolvi por ai fora o bem que aprender e passar o temário me fez!
aguardarei o parecer do grupo. desde já com gratidão Paz Inverencial
05. MEUS COMENTÁRIOS SOBRE CARTA QUE FERNANDA SOARES
ENVIOU AO SR. ÀNGEL
Original Message ----From: Fernanda Soares
To: infohercolubus@gmail.com
Sent: Monday, July 14, 2014 12:14 AM
Subject: Algumas perguntas
Prezados Srs(as). Fundação Alcione
Quem vos escreve é Fernanda Soares. Fui do Movimento Gnóstico na Nova
Ordem e moro no Brasil.
Ultimamente tenho sentido a necessidade de fazer o terceiro fator, de ajudar às
pessoas, para que elas também possam ter acesso a este maravilhoso
conhecimento, que o Mestre Rabolú deixou no livro Hercólubus ou Planeta
Vermelho, no final de sua vida.
Meu Comentário: A preocupação da Fernanda é de natureza duvidosa, em
minha opinião. Esta carta se constitui no pontapé inicial da confusão sobre o
livro Hercólubus.
Mas também nos proporcionou a possibilidade de engendrar elementos para
desfazer a confusão criada. A nosso ver, esta carta parece ter sido escrita por
alguém que recebera informações privilegiadas acerca da diferença de
propósito das duas organizações e tentou fazer o “circo pegar fogo”.
Parece-nos que esta carta fora escrita por alguém que tivera acesso àquela
carta hackeada, capturada de meu computador, antes de mim. Pois aquela
carta fora escrita pelo Sr. Ángel em 10.07.2014 e a Fernanda mandou esta
carta a ele a ele em 14/07/2014.

Também há uma suspeita de que a Fernanda, na realidade, seja Fernando ou
alguém que usa loguim falso.
O Terceiro Fator é nada mais e nada menos que uma questão de Cidadania
Cível e Cidadania Cósmica. No exercício da cidadania cívica se faz a caridade
material, entrega-se o peixe para saciar imediatamente a necessidade de que
tem a fome (Entrega o livrinho). Na cidadania cósmica ensina-se a pescar o
peixe (Entrega subsídio didático para ajudar o leitor obter resultados positivos
com o conteúdo revolucionário do livro Hercólubus).
Aplicando ao nosso caso, com relação ao livro Hercólubus, quem o difundir, o
distribuir física e gratuitamente, estará praticando a cidadania cívica ou
caridade material, pela qual se ganha darmas materiais. Quem estiver
trabalhando na perspectiva negocial, está trabalhando para si, sem sacrifício
íntimo, não está praticando caridade alguma, apenas cumprindo o seu dever na
rede trabalhista.
Quem ajudar na difusão do significado do seu conteúdo, no incentivo à leitura,
e à sua prática, na perspectiva missional, estará praticando a cidadania
cósmica, a caridade espiritual, que é o terceiro fator, conforme nos ensinaram
os V.Ms. Rabolú e Samael e ganha darmas espirituais.
De posse do peixe ( Do livro Hercólubus) apenas o faminto sacia a sua fome de
imediato e depois volta a ter fome de novo. De posse da compreensão, do
modo operandi de como fazer a morte em marcha e o desdobramento astral
ensinados no livro Hercólubus, o faminto saberá como pescar o peixe, o
faminto aprende a pescar o seu próprio peixe, e fará sempre que sentir fome
espiritual.
Há pouco tempo fiz contato com o pessoal da AGSAW e conheci o projeto
ARCAS. Estou querendo fazer parte deste projeto e gostaria de saber qual a
relação da Fundação Alcione com a AGSAW e com o projeto ARCAS. Gostaria
de saber também se vocês fornecem material de divulgação porque eu e os
instrutores do projeto ARCAS ao qual conheci há pouco tempo queremos usar
panfletos e cartazes com o site da fundação alcione e no verso o site do projeto
ARCAS (AGSAW) para distribuir e divulgar o livro nas ruas de nossas cidades.
Meu Comentário: A Fernanda precisa nos explicar, para não acharmos que é
uma armação dela, de quem é esta ideia maluca de usarmos panfletos e
cartazes, relacionando os sites das duas organizações e sair por ai divulgando
pelas cidades afora. Isto ai tá parecendo armação, que se levado a juízo a
Fernanda terá dificuldades em comprovar. Porque para começar a AGSAW
não possui Instrutores, somente possui Monitores. E as funções das duas
organizações são diferentes, enquanto a Associação Alcione lida com a parte
negocial do livro Hercólubus, a AGSAW atua na parte missional.
O pessoal da AGSAW me informou que já faziam um trabalho assim com
vocês e que agora vão fazer um trabalho de maior amplitude, assim sendo
fiquei preocupada se vocês tem condições de enviar os livros a todos os
pedidos que venham através da nossa divulgação, ou seja, do projeto ARCAS.

Meu Comentário: Neste trecho acima fica muito claro a intenção de armação da
Fernanda, a menos que ela nos prove em contrário. É preciso que ela nos
aponte que pessoal é este que informou a ela acerca de que a AGSAW já
trabalhava com a Alcione. Porque isto não é verdade! E que agora vão fazer
um trabalho de maior amplitude, o que é muito mais inverídico ainda! E ela
tentando armar a confusão em cima de uma possível demanda de livros, criada
pela AGSAW, que colocaria a Alcione em desconforto, caso não pudesse
atender.
Fica bastante evidenciada a má intenção da Fernanda nesta história, ela coloca
lenha na fogueira, quando diz esta frase: “fiquei preocupada se vocês tem
condições de enviar os livros a todos os pedidos que venham através da nossa
divulgação, ou seja, do projeto ARCAS”.
Sinceramente é preciso que todos saibam, ao bem da verdade, que eu e os
estudantes de bem da AGSAW não temos nada a ver com besteira que afirmou
a Fernanda Soares e ainda pelo crédito que foi dado a ela pelo Sr. Àngel,
parecendo-nos uma amaça em dupla.
Precisamos saber com quem a Fernanda entrou em contato e quem foi que
disse que já fazíamos trabalhos em conjunto com a Alcyone.
A mim, que estou esboçando o plano do PROJARCAS, no que diz respeito ao
livro Hercólubus, ela não me consultou. E eu não tinha autorizado ninguém a
trabalhar no PROJARCAS e pelo PROJARCA, nem mesmo o pessoal da
AGSAW e muito menos havia estabelecido qualquer relação com a Alcione.
Esta autorização será dada na forma de franquia grátis quando projeto tiver
pronto, quando tivermos um norte a seguir.
Isto por motivos óbvios, ou seja, porque o PROJARCAS, na Nova Versão,
pretende trabalhar o incentivo à leitura e à prática da Doutrina Gnóstica
Ressintetizada, simplesmente ainda não existe, está em construção, para
entrar em ação lá pelo inicio de 2015.
Em síntese, ao bem da verdade, a Fernanda Soares, se pessoa de bem e de
ética, primeiramente teria que ter pedido informações a mim. Da mesma forma
deveria ter agido o Senhor Àngel, ao invés de ter acreditado na declaração
falsa dela. Porém ele entrou num desespero revelador, acionou ao Sr.
Restrepo, deu tiro para todo lado, tiros que, felizmente “saíram pela culatra”.
Também tenho dúvidas quanto a validade ou respaldo que tenha o projeto
ARCAS diante da lei divina e da vontade do mestre Rabolú, pois os instrutores
me explicaram que vão atrair as pessoas com o livro Hercólubus para cursos
ou encontros de gnose onde eles ministram um temário de conferências.
Recordo da época que o M. Rabolú terminou/proibiu as conferências e fogueios
e mandou todos para a fase A onde só havia práticas e não entrava mais
nenhuma pessoa nova na instituição. Como tenho consciência adormecida e já
presenciei muitos enganos, muito na boa intenção, busco me inteirar o máximo

possível antes de me envolver com algo, pois, como já falei quero estar de
acordo com a vontade do Mestre.
Meu Comentário:...“pois os instrutores me explicaram que vão atrair as
pessoas com o livro Hercólubus para cursos ou encontros de gnose onde eles
ministram um temário de conferências”. Nesta frase destacada entre aspas, a
Fernanda, penso eu que, esteja mentindo, para ver o círculo pegar fogo. Ou no
mínimo deverá ter a bondade de nos dizer quem foi o Instrutor que disse isto a
ela. E o “Instrutor”, por sua vez, que tenha dito tal inverdade terá que nos
explicar o seu equívoco.
Realmente, o V.M. Rabolú proibiu as conferências, retrocedeu o pessoal à fase
“A”, proibindo-os de se misturar com os novos, para não contaminá-los com
sua entropia degenerativa.
Também proibiu-os das práticas coletivas e da divulgação do Terceiro Fator,
por não terem se qualificados na tarefa. Ele ainda desativou a Nova Ordem e
confinou esta turma toda na chamada Nova Ordem Desativada.
E ali permaneceram e ainda permanecem muitos estudantes, que acham que
já estão salvos, sem perceberem que não deram a nota, já foram julgados,
tendo participado e não passado na seleção natural.
Entretanto todos nós devemos saber que o V.M. Rabolú não escreveu o livro
para quem é gnóstico, para que quem já foi gnóstico, para quem não é
gnóstico, etc., ele o escreveu para o coletivo da humanidade, num todo.
Porém ele sabia que as pessoas novas, pouquíssimas com anelos, a partir dali
iriam fazer parte dos estudantes de gnose privilegiados, que herdariam a
Doutrina Gnóstica Ressintetizada, como está contida, no livro Hercólubus. E
partir daí passariam a fazer parte dos estudos gnósticos, na fase “B”, nos
Mundos Internos.
A validade ou respaldo do PROJARCAS é o mesmo da Nova Ordem
Desativada, da Associação Alcyone e de qualquer outra que possuem as
milhares de Instituições ou Organizações Místico-Religiosas existentes no
mundo.
Pois você, tendo sido da Nova Ordem Ativa, deve lembrar que o V.M. Rabolú
nos mandou uma carta-circular desativando a Nova Ordem, onde dizia ele que,
a partir dali, ela se tornaria peseudo-esotérica, como todas as outras
organizações místicos-religiosas existentes no mundo, naquela época.
E pelo que eu saiba esta determinação não foi revogada. E todas as outras
organizações que surgiram de 1999 para cá já nasceram pseudo-esotérica
também.
A partir daí ninguém poderia encontrar respaldo em lugar ou instituição
nenhuma, somente dentro de si mesmo, pois não é a instituição que salva e

sim o trabalho que a pessoa realiza dentro de si mesma, independente da
instituição, onde esteja, como afirma o V.M. Rabolú.
É neste sentido que pretendemos trabalhar missionariamente o PROJARCAS
do ponto vista espiritual: Incentivar a Leitura e a Prática do Conhecimento
Gnóstico Defendido pela AGSAW e Ravalorizado pelo Apóstolo Jorge Vèlez
Restrepo, o que passa pelo incentivo à leitura e à prática da Doutrina contida
no livro Hercólubus.
Agradeço a atenção aguardo vossa resposta.
Muito obrigada
Fernanda Soares
Brasil
06. MEUS COMENTÁRIOS SOBRE A RESPOSTA DO SR. ÀNGEL À CARTA
DA FERNANDA
Meu Comentário: O Sr. Ángel está te dizendo à Fernanda nesta carta, abaixo
que não nos conhece, mas que sabe tudo sobre nós, por meio de suas
investigações.
Também devemos dizer que é totalmente falso e que também mentiu quem
afirmou que nós da AGSAW estamos trabalhando com a Associação Alcione.
Se alguém afirmou isto para engendrar confusão, conseguiu. Porém se
investigarmos, descobrirmos e se levada a juízo, certamente esta pessoa
certamente não conseguiria sustentar sua mentira.
Não buscamos aproveitar do trabalho da Alcione, pois embora ele seja nobre,
ele é de natureza exotérica, negocial, mercadológica. É diferente do trabalho
da AGSAW, que é de cunho meramente esotérico, missional, espiritual,
gnóstico.
Não difundimos a obra física, mas o que está no papel do livro Hercólubus, o
que se refere à gnosis interna.
Também devido ao eu juiz do seu interlocutor, ele erra em seus julgamentos.
Como poderíamos usar o livro Hercólubus para fazer crescer a nossa
organização, se na época de sua carta a AGSAW já havia sido desativado,
como todos sabem e está documentado?
Seu interlocutor extrapolou os limites do bom senso e se incriminou ao dizer
isto: “Se trata por tanto, de una mentira y lo único que buscan es aprovecharse
de nuestro trabajo de difusión de la Obra dele V.M. Rabolú en beneficio de sus
fines, para hacer crecer su organización”.
Ai ele está fazendo uma acusação falsa, cometendo o crime do perjuro. Este
delito é cometido por alguém que presta um falso testemunho ou faz uma falsa

acusação ou denúncia vazia. Este crime de FALSO TESTEMUNHO ou
PERJÚRIO está previsto no artigo 342 do Código Penal. Artigo. 342 - Fazer
afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha.
2.- La asociación Alcione NO autoriza ni ha autorizado jamás a ningún
miembro de AGSAW a hacer publicidad de nuestras Web o vídeos,
y emprenderá las medidas legales oportunas para evitar los abusos de estas
personas. Nosotros tenemos nuestra propia organización en Brasil, que son los
únicos autorizados a difundir el libro publicado por nosotros.
Meu comentário – Nunca pedimos autorização para passar vídeos que estão
em domínio publico, na Internet. E nem exigimos que nos peçam autorização
para uso dos nossos vídeos, que estão em domínio público. Muito embora, que
eu me lembro até hoje assisti apenas a um vide da Alcione falava sobre o V.M.
Rabolú. Porém encontrei este vídeo em domínio público, na youtube. Se há
estudantes, pesquisadores dos acervos da AGSAW, que também pesquisam o
matéria da Alcione, isto não é nenhum delito, em minha opinião. Acho que
tanto a AGSAW como a Alcione deveriam ficar felizes por isto!
3.- Hemos visto en la página de AGSAW que ellos también tienen el libro para
su descarga gratuita, algo que contraviene totalmente las orientaciones del
V.M. Rabolú.
Meu comentário - Realmente havia um link posto pelo rapaz que cria e
administra nosso site. Quando soubemos, pedimos a ele para tirar e
prontamente ele o tirou.
Entretanto este rapaz não fez por mal. Acho que ele pensou que podia linká-lo
da mesma forma que havia linkado os demais livros do V.M. Rabolú. Pois, acho
eu, que os estudantes de gnose novatos desconhecem o regime pelo qual
circula o livro Hercólubus e é nosso dever informá-los.
Por estas razones hace unos días nos vimos obligados a escribir al
responsable de AGSAW (el Sr. Mauricio da Silva) para pedirle que retire ese
libro en pdf de su Web y que deje de vincular a su organización con la
asociación Alcione. Para que exista total claridad, en el archivo le enviamos
dicha carta. Usted puede mostrar este correo y esa carta a cualquier persona
de AGSAW como demostración de que nosotros no tenemos ningún vínculo
con ellos, ni les hemos autorizado a nada.
Meu comentário: O Sr. Àngel literalmente autorizou a Fernanda mostrar esta
carta aos demais integrantes da AGSAW, sem esperar que iríamos rebater as
suas críticas e acusações infundas. E este rebate nós, ao bem da
transparência, da opinião publica e da ética, compartilhamos com todos que se
interessam por esta.
Também ele não sabia que, pelo direito de resposta, poderíamos pedir que
nossas respostas também sejam mostradas aos demais integrantes da Acione.
Da mesma foram que o senhor entende que sua mensagem deve ser

compartilhada com o coletivo AGSAW, deverá deduzir que a recíproca é
procedente.
Também o Sr. Àngel não esperava que a partir do momento em que a
Fernanda mandou uma cópia da carta ao Pedro, Coordenador de traduções e
legendagem da AGSAW, estas caíram em domínio público, porque fora
mandada a outros, compartilhada, etc.
Porém quero enfatizar que Sr. Ángel, que autorizou a Fernanda divulgar a carta
dele, criticando, denunciando, acusando a AGSAW e a seus estudantes,
quando eu disse que ia publicar a carta dele com a nossa resposta, para ficar
em domínio publico, submetido ao juízo da opinião pública, de pronto ele reagiu
e não nos autorizou.
Isto fere a lei da transparência e da ética humana. É o mesmo que ele tivesse
nos dito: “Minhas críticas eu autorizo a publicação, vocês podem compartilhar,
publicar, etc., mas as respostas elas não”. Isto é algo muito ditarial,
tendencioso, perigoso!
3.- Por outro lado, habiendo estudiado bien los fines de AGSAW y del proyecto
ARCAS, podemos decir que estas personas están muy lejos de trabajar de
acuerdo a las orientaciones del V.M. Rabolú. En realidad lo que están haciendo
es adulterar totalmente dichas orientaciones, actuando como contraparte de las
mismas.
Meu Comentário : Qualquer estudante da AGSAW poderia e pode rebater, se
quiser, estas críticas. Pois de maneira geral elas atingem a todos da AGSAW.
O Sr. Àngel se refere a todos da AGSAW, acusando-os falsamente de
adulterarem o ensinamento de V.M. Mestre Rabolú.
Nosotros conocemos las disposiciones del V.M. Rabolú para el MGCU y las
orientaciones que dejó para la difusión del libro "Hercólubus o Planeta Rojo"
y podemos decirle que las personas de AGSAW están cambiando y
adulterando todas esas orientaciones. Son personas totalmente equivocadas y
espero que reflexionen y rectifiquen a tiempo porque las consecuencias de
esos actos nunca pueden ser buenas.
Meu Comentário: ficamos contentes que o Senhor conheça as disposições e
orientações que deixou o V.M. Rabolú acerca do Hercólubus, se puder
compartilhar com os demais estudantes de gnose samaeliana, seria muito bom.
Adulterando não estamos, pois só o Senhor é que é capaz de dizer isto. Uma
vez que estamos ainda planejando nossas ações, com o objetivo de
trabalharmos dentro da legalidade, da objetividade gnóstica, com o livro, de
forma
missional.
Quanto a nos achar equivocados não nos incomodamos com o seu eu juiz.
Tem todo o direito de fazer o seu julgamento, como quiser, desde que se
responsabilize também por ele.

Acerca das consequências que menciona, acho que elas retornaram ao
Senhor, pela lei da ação-reação, de modo muito rápido.
Acho que se tivéssemos equivocados, seria natural, em razão de nossos
defeitos, mas a opinião pública é que vai determinar se realmente equivocamos
ou não; e não o Senhor, que acho que é equivocado também.
Pelo menos se equivocou ao dizer que estamos adulterando orientações
acerca do livro Hercólubus. Sendo que se baseou numa acusação de uma
pessoa que o Senhor não conhece e nem nós também. Se tivesse o bom
senso e a axiologia da ética, teria nos consultado, ante de seu julgamento de
valor. Julgamento pelo qual o Senhor violou as leis da calúnia e difamação,
contidas no Código Penal Brasileiro.
El V.M. Rabolú jamás dijo que se crearan grupos para practicar las enseñanzas
de Hercólubus. Lo que él orientó es que nosotros difundiésemos el libro y que
él se encargaría de atender a las personas, y esto sigue vigente hoy día. Por
tanto, no podemos permitir que haya gente que se aproveche del libro
publicado por nosotros para formar y fortalecer sus propias organizaciones
gnósticas y por esta razón pondremos el caso en manos de abogados si los
señores de AGSAW no rectifican enseguida y se desvinculan de la asociación
Alcione y de nuestras actividades.
Meu comentário: O V.M. Rabolú nem disse para criar e nem para não criar
grupos, ao nosso ver. O que ele disse conforme está nas cartas que deixou
para serem entregues, após sua morte, é que quem for praticando a morte em
marcha e o desdobramento objetivo, vai se qualificando para ajudar ao
próximo.
A carta que o V.M. Rabolú mandou ao Missionário Restrepo diz ao contrário. E
também na carta que ele nos deixou, ainda em vida, para ter validade após sua
morte, ele afirma que quem praticasse o conteúdo do livro saberia o que fazer,
dali para frente. Suponho que saberia trabalhar a difusão do livro Hercólubus
no paradigma missional também, sem colidir com os direitos da Alcione ou de
qualquer outra organização que o trabalha na perspectiva negocial.
Também não temos o ideal de fortalecer nossa organização, que já fora até já
desativada. O Senhor não precisa temê-la, tira de dentro de si o peso deste
fantasma!
O que pretendemos é ajudar na qualificação de uma meia dúzia de gatos
pingados, que ainda pode haver ai pelo planeta, qualificar qualidade dentro da
quantidade.
Cualquier persona que tenga inquietud por difundir el libro, puede hacerlo
trabajando con nosotros a través de nuestra organización en Brasil, pero para
ello es condición indispensable que nos garanticen que no pertenecen ni a
AGSAW ni a ninguna otra institución gnóstica. Esto para cumplir con las
orientaciones que dejó el V.M. Rabolú. Si alguna persona de AGSAW quiere
verdaderamente ayudar en la difusión y trabajar con la Asociación Alcione sólo

tienen que escribirnos y nosotros le pondríamos en contacto con el responsable
de la Asociación Alcione en Brasil, pero le repito que es condición
indispensable NO pertenecer a ningún tipo de institución gnóstica.
Meu comentário: Pelo exposto, qualquer um, tendo inquietude, pode difundir o
livro, desde que pertença à Alcione e não pertença à AGSAW e a nenhuma
outra instituição gnóstica. Muito tendencioso isto, não faz parte da axiologia do
valores humanos, extrapola os limites do bom senso, além de afrontar a lei
brasileira no que tange ao preconceito religioso e discriminação de pessoas.
Esperamos haber aclarado todas sus dudas y le pedimos el favor de traducir al
portugués e informar de este escrito a las personas de AGSAW que estime
necesario. Para cualquier aclaración o pregunta les rogamos que nos escriban
siempre a la siguiente dirección: hercolubus.spain@gmail.com
Meu Comentário: Acho que o Senhor não aclarou nada não, porque a moça, se
existir, parece que vai ficar mais confusa ainda. Quanto a traduzir e passar ao
pessoal da AGSAW, ele passou em espanhol mesmo. Porém ela mandou
exatamente ao coordenador da equipe de tradução e legendagem, do espanhol
para o português dos vídeos gnósticos. Ao fazer isto ela nos consagrou o
direito de resposta, porém não vamos pedir para passar ao pessoal ad Alcione
não, como o Senhor fez, tentado intimidar a todos da AGSAW.
Reciba un cordial saludo desde España.
Ángel Prats
Asociación Alcione

07. MEUS COMENTÁRIOS SOBRE A CARTA DE FERNANDA EVIADA AO
PEDRO PAULO
Date: Mon, 14 Jul 2014 21:23:21 -0300
Subject: Fwd: Respuesta a sus preguntas
From: fe.soares.1982@gmail.com
To: pedro.psas@hotmail.com
A Fernanda escreveu ao Pedro, assim: “Dá uma lida e depois me diz o
que você pensa. Embaixo tem um anexo, que parece que eles enviaram
pro Professor Maurício Parece bem grave”
Meu Comentário: Esta foi a carta da Fernanda ao Pedro Paulo, Coordenador
da Equipe de Tradução e Legendagem da AGSAW, a pedido do Sr. Àngel,
divulgando a confusão estabelecida entre ela e o Sr. Àngel acerca da AGSAW.
Olá Pedro, obrigado por ter me enviado este e-mail, feito esta mensagem
chegar até mim. Ela dá o direito de me inteirar dos fatos e rebater as críticas.
Bem Fernanda o que o Pedro pensou eu não sei, porém o agradeço pela
gentileza de ter reenviado esta mensagem para mim. Pois ela me permite
dizer que grave é a confusão que você, premeditadamente ou não, acabou
tornando protagonista, juntamente com o seu interlocutor, Sr. Ángel Prats.

Se você quisesse realmente obter apenas informações, teria me escrito
primeiro. Mas me parece que você queria é ver circo pegar fogo!

08. MEUS COMENTÀRIOS SOBRE CARTA QUE PEDRO SOARES ENVIOU
A MIM
Date: Tue, 5 Aug 2014 13:08:49 -0300
Subject: Guerra gnóstica
From: terapeutapedrosoares@gmail.com
To: culturadapaz@hotmail.com
Prof. Maurício, boa tarde!
Bom resumindo entendi que a Assoc. Alcione está se intrometendo nos
assuntos da Agsaw, investigando, se bem que a Agsaw não faz nada às
escondidas e: Pressionou o Sr. Restrepo Ameaçou a Agsaw Não aceita o fato
da Agsaw doar livros. O Sr. Restrepo de retratou em público sobre não ter nada
a ver com entrega de livros.
Eu gostaria de saber se para o Sr. o que é que o Sr. Restrepo falou, pois está
bem clara a orientação dele de trabalhar divulgando o livro Hercólubus em uma
de suas falas para os brasileiros, se não me engano na de n. 14.
-*Terap.Pedro Soares* / CRTO: 2039
*Acupuntura Chinesa*
Cel:(11)9-7533-0142
-*Terap.Pedro Soares* / CRTO: 2039
*Acupuntura Chinesa*
Cel:(11)9-7533-0142
Em 5 de agosto de 2014 13:51, Maurício da Silva
<culturadapaz@hotmail.com> escreveu:
Olá Irmão Pedro, boa tarde!
Obrigado pelo contato e pelas considerações sábias suas.
Realmente, a Alcione possui uma relação negocial com o livro Hercólubus e a
desempenha muito bem, dentro da política de Direito Autorais, em defesa dos
direitos autorais da família do autor, que é o V.M. Rabolú. Porém, o Sr. Àngel
exagerou no rastreamento, nas críticas, denúncias, reclamações, calúnias e
acusações que fez á AGSAW e a seus membros. Ele assim agiu, em minha
opinião, por falta de percepção para entender que não somos concorrentes
dele nesta tarefa de difusão do livro Hercólubus, para perceber que nossa
tarefa é missional e não comercial ou negocial.

Realmente o Sr, Restrepo nos deu orientações extraordinárias, para
esboçarmos o nosso projeto de trabalho acerca do livro Hercólubus. As
orientações que nos deu o Missionário Restrepo, no programa da TV Websal,
em Econtro com Brasileiros, são de caráter missional, espiritual e não negocial.
Não sabemos se o Sr. Àngel consegue entedê-las neste contexto, neste
paradigma.
Estas questões, com perguntas formuladas por estudantes de gnosis da
AGSAW, respondidas pelo Apóstolo Restrepo, estão disponibilizadas no link
www.agsaw.com.br/questoessobrelivrohercolubus.pdf
Também o que o Sr. Restrepo falou sobre o Hercólubos, e demais assuntos da
Real Doutrina Gnóstica Revalorizada, está nas respostas que ele deu
perguntas que fizeram a ele, nos encontros e está gravado no final de cada
vídeo dele gravado e disponibilizado em nosso site www.agsaw.com.br
Porém o que o que o Sr. Restrepo escreveu a nós foi baseado nas
reclamações sobre nós, que o SR. Àngel fez ao Sr. Restrepo, que não
sabemos quais foram. Só sabemos que são falsas.
Peço a você a gentileza de entrar em contato como o Pedro Paulo, para juntos
ajuntarem estas respostas, para que possamos fazer a nossa defesa.
Paz Inverencial!
Maurício
09. MEUS COMENTÁRIOS ACERCA DA CARTA-REFLEXÃO QUE O SR.
RESTREPO ME ENVIOU
Sent: Saturday, August 02, 2014 6:18 PM
Subject: Cartas de Reflexão
Querido hermano Jorge Vélez Restrepo, buenas tardes! Reciba nuestros
Saludos Inverenciais!
He recibido su carta de Reflexiones, en la reclamación presentada ante el
Señor por el Ángel de la Asociación Alcione Prats de España.
Vamos a traducir el contenido de la carta, leer, reflexionar, aplicar sus
consejos. Después le enviaremos una respuesta al Señor, con copia al
Hermano Ángel Prats.
Sr. Angel Prats ya nos envió dos cartas también expresan sus opiniones e
inquietudes acerca de nuestra intención de trabajar con el libro
Hercólubus. Después enviaremos para el Sr. Angel Prats una carta de
respuesta
a
él,
abrir régimen de dominio público, para que todos los estudiantes gnosis, en
todo el mundo, conocer los hechos también.

Fraternalmente,
Maurício da Silva
C.C. Para Hermano Ángel Prats
10. MEUS COMENTÁRIOS SOBRE O ANEXO DA CARTA-REFLEXÃO QUE
O SR. RESTREPO ME ENVIOU
Medellín, Colombia, 31 Julio del 2014
REFERENCIA: LIBRO HERCÓLUBUS O PLANETA ROJO – ALCIONE,
ESPAÑA
Hermano
Mauricio
Recibe
mi
saludo
gnóstico
Mi trabajo está encaminado es a la Revalorización de los Principios Esotéricos
Gnósticos de la Doctrina Gnóstica Cristiana universal dada por nuestros
Maestros Samael Aun Weor y Rabolú, expresada y contenida en sus Obras.
Meu comentário: Irmão Restrepo o seu trabalho de Revalorização da Doutrina
Gnóstica Samaeliana é de uma grandiosidade ímpar.
Em apenas 14 anos da morte do V.M. Rabolú a Loja Negra, por meio dos
melomaníacos e falsos mestres e diante da inércia dos estudantes gnósticos
da Nova Ordem Desativada, expropriou o conhecimento gnóstico autêntico e o
depreciou demasiadamente, o desvalorizou.
Graças à sua atuação voluntária e individual de Revalorização da Real
Doutrina e da luta da AGSAW, isoladamente, de estudo e defesa da Gnosis
Samaeliana, é que se está conseguindo a reapropriação da Real Doutrina
Gnóstica Samaeliana.
Esta Doctrina va directamente al individuo, a su intimidad exclusivamente
personal. Su proceso en sí no es masivo, no es dual, no es compartible, no es
grupal. Su desarrollo es de la transformación de la persona psicofísica, su
perfeccionamiento, es de un orden estrictamente disciplinario muy personal, no
colegiado, no escolarizable en sí.
Meu comentário: Nós compreendemos perfeitamente a natureza do seu
trabalho missional livre, desatrelado de qualquer grupo colegiado,
independente, etc.
O seu trabalho só pode ser compreendido por quem está ansioso pela busca
da verdade gnóstica, desatrelada de grupos, de mercado, de ideologias
políticas, doutrinárias, etc. O pessoal, que atua na tarefa negocial da difusão do
livro Hercólubus, como é natural e o Senhor sabe disto, não lhe entenderão.
El “fruto” de esta Doctrina es lo que se comparte, es lo externo, lo que se
entrega como Misión externa, como caridad misericordiosa de ese prodigio en
la transformación íntima del individuo, lo que de ninguna manera es el Tercer
Factor de la Revolución de la Conciencia, como se viene entendiendo y
enseñando en todo el mundo.

Meu comentário: O V.M. Samael, revalorizador dos Três Fatores de
Revolução da Consciência nos ensinou maravilhosamente, em sua Síntese
Gnóstica, que os Três Fatores de Revolução da Consciência correspondem
aos Dez Mandamentos Bíblicos. Quem os pratica na totalidade cumpre os Dez
Mandamentos na integra. Quem pratica o somente o 3º Fator ou o 2º Fator ou
1º Fator, pratica uma parte dos Dez Mandamentos.
Também o V.M. Samael nos ensinou que o Terceiro Fator se desmembra em
duas partes constituintes da Caridade Universal: Caridade Material e Caridade
Espiritual. A Caridade material corresponde à cidadania cível e espiritual, à
concidadania cósmica. A cidadania cível constitui num obrigação básica de
todo homem de bem e a cidadania cósmica se constitui num obrigação de todo
aspirante às iniciações gnósticas, como é o caso da atuação do Consagrado
Missionário Restrepo.
De allí surge y establece el más sutil y profundo ataque a nuestra Doctrina. Ese
entender es el desvío, el separativismo, lo que ataca, lo que impide dar su fruto
a la Doctrina en sí y nos mete en guerra, es el fundamento del DOGMA.
Meu Comentário: A maior parte os estudantes da Velha Ordem Dogmatizaram
a Doutrina Gnóstica Samaeliana. Esta parte não deu a nota certa, se perdeu no
processo da seleção natural e o V.M. Samael, ao invés do Exército de
Salvação que pretendia formar, formou foi um Exército de Galinhas.
O mesmo ocorreu na Nova Ordem, onde a maioria dos estudantes de gnose,
submetida ao cumprimento da tarefa, não deu a nota certa também; ficou do
lado de fora, ante ao processo da seleção natural e o V.M. Rabolú só
conseguiu e ainda está lutando por apenas um punhadinho de sementes, que
ainda poderá vir a dar nota certa e se qualificar.
Este punhadinho há que ser encontrado em meio ao todo da humanidade; e se
constituirá na qualidade sacada a partir da grande quantidade atingida pelo
livro Hercólubus.
Da mesma forma, com relação ao pessoal envolvido na difusão e distribuição
do livro Hercólubus e dos milhares de estudantes que o recebe, se não
vivenciarem o seu conteúdo, não haverá qualificação esotérica. Ficará tudo
estabelecido em termos de dogmatismo mercantilizado.
Nesta luta em busca dos poucos entram aqueles que trabalham na difusão do
livro para muitos, na perspectiva negocial e aqueles que lutam, na perspectiva
missional, para sacar a qualidade da quantidade.
Nuestra lucha se pierde al comprometerla con lo externo, se la devora otro
rumbo, convierte el “Mensaje”, la Obra, en un contrasentido. El manejo grupal y
masivo del libro “Hercólubus”, su proyección colegiada, su difusión “misional”,
su publicidad, su reparto, aún su entrega misma, es cosa EXTERNA,
ADMINISTRATIVA, de un sistema colegiado. Eso no es mi “Mensaje”. Eso no
es la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal.

Meu Comentário: Esta não é a sua doutrina e nem a nossa. Muito embora os
envolvidos no episódio das cartas trocadas sobre a difusão do livro Hercólubus,
especificamente, a Fernanda Soares e Sr. Àngel, quisessem que fosse.
O que é da Doutrina Gnóstica Cristã Universal é a tarefa de difusão do livro
Hercólubus no referencial missionário esotérico. Enquanto que a tarefa de
produção, distribuição e difusão do livro Hercólubus, nos parâmetros negociais,
comerciais, mercadológicos, são coisas exteriores à Doutrina Gnóstica Cristã
Universal.
Eso afecta intereses. Eso destruye el objetivo de la Doctrina, desvía la
Doctrina, como lo estamos viendo con la reclamación que a ustedes, como a mi
persona, presentan los amigos de la Institución Alcione, de España.
Meu Comentário: Estas reclamações foram infundadas, ilógicas, precipitadas
e irresponsáveis.
Estas reclamações ou acusações não podem ser sustentadas por seus
autores, em Juízo. Elas incriminam seus atores, nos termos de nossas leis, no
Brasil.
Uma pessoa autêntica ou não, que se passa por Fernanda Soares, escreveu
uma carta armadilha ao Sr. Àngel, sem nos consultar, de forma irresponsável; e
da mesma forma ele respondeu a ela.
A moça errou muito e faltou com a ética, porque se tivesse um bom propósito
teria escrito a mim primeiro.
O Sr. Àngel foi mais longe ainda, nesta trajetória da maldade. Ele, ao invés de
perguntar a nós, investigar a veracidade dos fatos, antes de dar resposta à
Fernanda, ele despejou críticas, presunções, falsos julgamentos e preconceitos
a nós, na resposta que deu à Fernanda.
Para se complicar mais ainda ele mandou uma carta para o Senhor, sem a
menor transparência, ferindo a ética universal, sem nos pedir permissão, sem
ao menos colocar com cópias para nós, no e-mail que mandara ao Senhor.
Sabe lá o que ele escreveu ao Senhor a nosso respeito, neste e-mail que lhe
mandou. Porém, por nossas leis, podemos pedir uma cópia a ele ou ao Senhor,
para avaliarmos o teor da acusação, em juízo.
Só iremos fazer, em estratégia de defesa, caso seja necessário.
Todos que lerem este manifesto, com cuidado, irão entender que o rapaz que
distribuía material híbrido, de divulgação conjuntamente entre AGSAW e
Alcione, na realidade pertence muito mais à Associação Alcione do que à
AGSAW, conforme está caracterizado em suas mensagens pelo face book, que
foram inseridas neste manifesto.

Hermano Mauricio, les ruego mirar eso del manejo masivo, colectivo,
colegiado, con la Obra Hercólubus o Planeta Rojo; desvincular mi labor de ese
proyecto porque ese no es mi “Mensaje”. Allí se ha dado una confusión, se ha
desviado el trabajo. Es un obstáculo a la labor que se realiza.
Meu Comentário: Seu pedido, embora muito respeitado por nós, é
dispensável, fica sobrando, pois não fazemos manejo massivo e nem de modo
algum do livro Hercólubus.
O que ocorreu na verdade foi uma sugestão do Pedro para fazermos alguma
coisa acerca do livro Hercólubus, dentro do espírito de servir ao próximo. Não
sabíamos como fazer, mas topamos a ideia e começamos buscar informações
para tal. Foi ai que surgiram perguntas ao Senhor, nos encontros com os
brasileiros e muitas ideias. E daí também que surgiu a reação da Alcione, por
intermédio do Sr. Àngel.
A gente estava tabulando estas ideias, ainda tudo eram cogitações, intenções,
que colocamos num esboço de projeto, cuja finalidade era tirar um plano de
ação comum, para entrar em vigor a partir de janeiro de 2015, dentro dos
parâmetros de legalidade, sem ferir nenhuma lei terrena e muito menos as Leis
Objetivas.
Yo defiendo la Obra “Hercólubus o Planeta Rojo” como tal, la recomiendo como
única, como indispensable, pero no la distribuyo, no soy distribuidor de esa
obra, ni me meto en ese terreno. Mi “Mensaje” es en Doctrina, y no, en ninguna
forma, de MERCADO.
Meu Comentário: É desta forma que iremos agimos também até hoje e iremos
agir também, daqui para frente, pois trabalhamos na perspectiva missional
espiritual e não no material negocial.
Hermano, les hablo con el corazón en las manos, y les aclaro con gran
consideración porque ustedes hablan y entienden otro idioma y al traducir mi
labor han podido confundir las cosas fácilmente, por eso soy así rudo, como
crudo.
Meu Comentário: A gente entendeu muito bem suas mensagens
maravilhosas, seus conselhos, seus ensinamentos, não houve problema
algum, quanto a isto.
O que houve, na realidade, foi uma predisposição leviana, da Senhora
Fernanda e do Senhor Àngel, em cima da confusão do Marcos, para nos
desestabilizar, com propósitos óbvios. Porém não conseguiram!
Por último, sus buenas intenciones con la Obra “Hercólubus o Planeta Rojo”, su
manejo, no va con mi labor, no es de mi labor, no lo programo yo, resulta un
obstáculo al esfuerzo, un ataque muy sutil en su lucha, pues, como lo ven en la
reclamación que hace Alcione de España. Toca colocar cada cosa en su lugar
para que todo el mundo siga su rumbo y vaya en su paz.

Meu Comentário: Pedi ao Senhor Àngel, por carta, para usar de prudência e
cautela nos seus pré-julgamentos, para não se incriminar infantilmente.
Pedi que esperasse até ficar pronto o nosso projeto, para que pudesse julgar
com fatos concretos. Pois na minha terra há um ditado que diz que “caldo de
galinha e cautela não fazem mal para ninguém”.
A reclamação a nosso respeito, que ele fez ao Senhor, aqui no Brasil, chamase acusação ou denúncia e se constitui em delito.
Creio que cada coisa vai ficar no seu devido lugar, como sempre esteve.
Depois de pronto o nosso projeto, todos irão ver, cada um vai seguir o seu
próprio caminho, dentro do seu espaço, na sua própria paz:
O Senhor seguirá com sua nobre tarefa de revalorização da Real Doutrina
Gnóstica Samaeliana;
O Sr. Àngel seguirá a sua nobre missão, dada ele pelo V.M. Rabolú, de
difusão negocial, mercadológica e massiva do livro Hercólubus, aonde não
iremos e nem temos competências para nos meter;
E nós da AGSAW iremos continuar com nossa tarefa de Estudo e Defesa
Conhecimento Gnóstico Samaeliano.
Iremos atuar, na perspectiva gnóstica, na difusão do incentivo à leitura e
vivência do conteúdo do livro Hercólubus e dos demais livros sagrados da
literatura na perspectiva apocalíptica, consoante às orientações que foram
dadas pelo Senhor, em vídeos dos Encontros Com Brasileiros e inseridas neste
manifesto também.
Fraternalmente,
Jorge Vélez Restrepo
C.C.: Ángel Prats, Asociación Alcione-España

11. CARTA 03 QUE O SR. ÁNGEL ME ENVIOU
From: hercolubus.spain@gmail.com
To: culturadapaz@hotmail.com
Subject: Re: Cartas de Reflexão
Date: Sat, 2 Aug 2014 19:27:18 +0200
Estimado Sr. Mauricio da Silva.
Le agradezco que me haya reenviado su respuesta a Jorge Vélez y espero
conocer su decisión para saber como actuar.
Sobre lo de poner nuestra correspondencia en dominio público, sepa usted que
nosotros No lo autorizamos porque se trata de correspondencia privada. Usted
no puede poner en Internet todo lo que quiera ya que para ello debe contar
siempre con el permiso de la otra parte, y el nuestro no lo tiene.

Un saludo.
A. Prats

12. CARTA 04 QUE O SR. ÁNGEL ME ENVIOU
From: hercolubus.spain@gmail.com
To: culturadapaz@hotmail.com
Subject: Re: Cartas de Reflexão
Date: Sat, 2 Aug 2014 22:29:35 +0200
No señor, usted está equivocado porque enviar una documentación al Sr. Jorge
como orientador de AGSAW es muy diferente a hacer pública una
documentación en Internet para todo el mundo como ustedes pretenden. Y si
tiene alguna duda al respecto con mucho gusto podemos solucionar esto en los
Tribunales de Justicia de Brasil cuando Ud. quiera.
Un saludo.
A.Prats.

13. MEUS COMENTÁRIOS ACERCA DA CARTA 04 DO SR. ÀNGEL
----- Original Message ----From: Maurício da Silva
To: Hercólubus Spain
Sent: Saturday, August 02, 2014 8:13 PM
Subject: RE: Cartas de Reflexão
Sim, compreendemos, Hermano! Porém, da mesma forma não lhe autorizamos
usar o nosso nome com terceiros e o Senhor o fez, ao dirigir
reclamações sobre nós ao Sr. Jorge. Pelo qual nós solicitamos uma cópia,
amigavelmente, para ajuntar ao processo que pretendemos mover, nos termos
de nossas leis.
Por nossas leis o senhor deveria primeiramente ter nos consultado ou enviado
com cópia para minha pessoa.
Cordialmente,
Maurício da Silva

