
 
    
 

O LIVRO “HERCÓLUBUS OU PLANETA VERMELHO” 
(Prof. Maurício da Silva – www.agsaw.com.br) 

 
Definição - Este livro foi escrito pelo V.M. Rabolú em 1998 e representa a 

Síntese da Síntese da Doutrina Gnóstica Samaeliana.  

O livro Hercólubus é a síntese da Real Doutrina Gnóstica Samaelina, escrita 

pelo V.M. Rabolú, num último esforço de levar as informações, de modo 

sintetizado, para as últimas sementes desta dispensação, que ainda poderão 

nascer, crescer e dar frutos de última hora, para a colheita final. 

O objetivo nosso, de trabalho com o livro Hrcólubus entre os livros sagrados de 

cunho apocalíptico, é de ajudar na disseminação e compreensão da Real 

Doutrina Gnóstica Samaeliana, contida no livro de forma sintetizada, para os 

privilegiados do caminho secreto; para ajudá-los se encaminharem, a tempo, 

nos últimos dias, para o Resgate Universal dos Assinalados.   

Para atingir o nosso objetivo nós estudamos, praticamos e incentivamos aos 

demais estudantes de gnose samaelina as duas práticas básicas contidas no 

livro Hercólubus, de forma sintetizada: morte dos defeitos e de 

desdobramento astral.  

Podemos didaticamente classificar a trajetória de movimentação do 

conhecimento gnóstico samaeliano em cinco etapas bem definidas: 

1 ª. Etapa – Conhecimento Gnóstico Samaeliano Valorizado. 

2ª.  Etapa -  Conhecimento Gnóstico Samaeliano Sintetizado. 

3ª.  Etapa -  Conhecimento Gnóstico Samaeliano Resintetizado. 

4ª.  Etapa -  Conhecimento Gnóstico Samaeliano Desvalorizado. 

5ª.  Etapa -  Conhecimento Gnóstico Samaeliano Revalorizado. 

Conhecimento Gnóstico Samaeliano Valorizado - O V.M. Samael pegou 

todo o conhecimento gnóstico que existia até 1950, dissolvido pelos mais 

diferentes ramos e ordens místicas e valorizou-o, organizando-o em torno dos 

Três Fatores de Revolução da Consciência, que ficou conhecida como a 

Síntese Gnóstica Samaeliana. Assim tivemos então de 1950 a 1997 o 

Conhecimento Gnóstico Valorizado(CGSV).  

O Conhecimento Gnóstico Valorizado deixado pelo V.M. Samael foi sintetizado 

pelo V.M.Rabolú, de 1977 até 1998, período em que tivemos então o 

Conhecimento Gnóstico Samaeliano Sintetizado(CGSS).  



O V.M. Rabolú que já havia sintetizado a doutrina gnóstica samaeliana, no 

período de 1977 a 1998, no ano de 1999 ele escreveu uma Síntese de suas 

próprias obras, fez a síntese de sua própria síntese.  

Esta síntese foi reunida no livro denominado “Hercólubus ou Planeta 

Vermelho”. A esta síntese da síntese gnóstica é que chamamos de 

Conhecimento Gnóstico Samaeliano Resintetizado(CGSRS). 

Após a morte do V.M. Rabolú, em 2000, surgiram muitas organizações 

psudognósticas, lideradas por falsos mestres e mitômanos, que em pouco 

tempo vão avacalhar completamente a Real Doutrina Gnóstica Samaeliaana. 

Eles desvalorizaram-na, desviando-a de seus reais propósitos. 

Desqualificaram-na, tornando-a comercial, mercadológica, intelectualizada, etc.  

Ao conhecimento gnóstico deste período de depreciação do Real 

Conhecimento Gnóstico Samaeliano é que damos o nome de Conhecimento 

Gnóstico Samaeliano Desvalorizado(CGSD).  

O movimento de desvalorização da real doutrina gnóstica samaeliana atingiu a 

Doutrina Gnóstica Samaeliana Valorizada, a Sintetizada e a Resintetizada. Pois 

promoveu uma depreciação de tudo. 

Neste período de desvalorização, paralelamente e em oposição ao movimento 

de depreciação do Real Conhecimento Gnóstico Samaeliano, surgiram 

algumas organizações e algumas pessoas, pelo mundo a fora, que lutaram 

contra estes falsos mestres e contras estas organizações pseudosamaelianas.  

 

Esta luta da Loja Branca para reapropriar-se do Real Conhecimento Gnóstico 

Samaeliano expropriado pela Loja Negra, trouxe a Revalorização do Real 

Conhecimento Gnóstico Samaeliano. 

Este Real Conhecimento expropriado pela Loja Negra e que fora reapropriado 

pela Loja Branca, é chamado por nós de Conhecimento Gnóstico 

Samaeliano Revalorizado(CGSRV). 

O Real Conhecimento Gnóstico Samaeliano Revalorizado está sintetizado no 

livro ´”Hercólubus ou Planeta Vermelho” do V.M. Rabolú. Não há nada que o 

V.M. Rabolú abordasse acerca do Planeta Vermelho ou Hercólubus, em seu 

livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho”, que não tenha sido dito pelo V.M. 

Samael, em seus livros de perfil apocalípticos sobre Hercólubus. Porém, o V.M. 

Rabolú o faz de forma extraordinária, por síntese. 

No livro Hercólubus, na Síntese da Síntese Gnóstica, está a esperança de 

uma nova perspectiva de resgate, para a Ilha Sagrada, para os solteiros 

também. Porque todos nós acreditávamos, como estava descritos nos livros da 



Doutrina Gnóstica Valorizada, que estaria qualificado para participar do Êxodo 

para Ilha, quem tivesse pelo menos uns 50% de consciência desperta. O 

que certamente iria nos colocar fora desta 3ª possibilidade de salvação da 

nossa alma.  

Entretanto o V.M. Rabolú deixa claro em sua Doutrina da Síntese da Síntese 

Gnóstica, que estará a caminho da Ilha todo estudante de gnose que esteja 

trabalhando concreta e definitivamente com a morte em marcha e com o 

desdobramento astral, independentemente do percentual de consciência que 

tenha despertado, até o momento do resgate. Portanto está aberta a 

possibilidade de obtenção do passaporte para a Ilha a todos aqueles 

estudantes gnósticos que tenham decidido pela morte de si mesmo em 

definitivo. 

O livro Hercólubus do V.M. Rabolú é o último livro advindo de um Pontífice 

autorizado pela Loja Branca. Nele está contida a chave de encerramento de 

mestrado gnóstico, na Quinta Raça-Raiz. Donde não haverá mais tempo para 

configuração de Iniciações de Mistérios Maiores, ate o momento de ida para a 

Ilha. Se Houvesse tempo disponível não haveria necessidade da existência da 

Ilha Sagrada, nem de Resgate e nem do livro Hercólubus para alertar-nos.  

A doutrina jesuscristiana fora desenvolvia para os judeus ( iniciados da época), 

porém estes a rejeitaram. Então Jesus Cristo a autorizou para os humildes (os 

não iniciados da época). Da mesma forma o conhecimento gnóstico dos 

pontificados (dos que gozaram das presenças físicas dos V.Ms. Samael e 

Rabolú) migrou-se através do livros Hercólubus para os privilegiados (os que 

conheceram a gnose de 2000 para cá). 

Os pontificados, além de terem gozados das presenças físicas dos V.Ms. 

Samael e Rabolú, ainda tiveram todo o tempo necessário para se 

emanciparem. Os privilegiados, além de não contarem com as presenças 

físicas dos V.Ms. Mestres Samael e Rabolú, não possuem muito tempo mais 

para realização da obra iniciática. Razão pela qual estão recebendo o 

conhecimento da real doutrina gnóstica samaeliana na forma ressintetizada e 

revalorizada.   

Neste livro Hercólubus o V.M. Rabolú relata, de forma simples e objetiva, as 
transformações na superfície da Terra, agora nos fim dos tempos. Onde já 
estamos vivendo os primeiros acontecimentos apocalípticos evidentes: 
alterações climáticas, degelo das calotas polares, terremotos, maremotos, 
catástrofes e epidemias desconhecidas, violências. Eis que já chegou 
começo do fim dos tempos ou o final do mundo anunciado pelo apocalipse de 
São João. 

 
O livro "Hércólubus ou Planeta Vermelho”, escrito pelo V. M. Rabolú  traz-nos 
informações inusitadas a respeito do planeta Terra. Nele o V.M. Rabolú nos 



apresenta uma alarmante visão sobre o futuro da humanidade, onde se fecham 
as cortinas do espetáculo da vida sobre a Terra, por um lado; mas oferece 
também uma esperança, por outro lado, para os resgatáveis, onde sobreviverá 
representativamente a espécie pensante da Terra através dos assinalados.  

Neste sentido o livro fala da mecânica celeste do cosmo, enfatiza os 
extraterrestres, a vida em outros planetas, as naves interplanetárias,  o 
desdobramento astral e a morte dos defeitos. 

Tanto pelos escritos do V.M. Samael sobre Hercólubus, quanto pelo livro 
Hercólubus do V.M. Rabolú, Hercólubus é um planeta higienizador, um gigante 
que vem se aproximando da Terra cada vez mais.  

Na Bíblia, ele já fora citado com o nome de "Absinto" (amargura), também 
conhecido com o nome de "O Grande Rei da Terra", por Nostradamus. Os 
antigos Maias chamavam de "Estrela Ball". Os espíritas os chamam de 
“Chupão” 

Tudo que está prenunciado no livro Hercólubus, como afirma o seu próprio 
autor, infelizmente, é uma profecia que se cumprirá em curto prazo, porque a 
ele consta o final do planeta. Onde ele nos ressalta que não é um "mete-
medos", mas apenas um ser humano que está advertindo o que vem e o que 
vai acontecer. 

O livro Hercólubus, como todos os demais livros do V.M. Rabolú, foi escrito em 
uma linguagem muito clara e sucinta,  para que todos entendam a necessidade 
que há de se prevenir.  

O livro "Hercólubus ou Planeta Vermelho" está nas mãos dos leitores em muitos  
países.  O seu autor Joaquim Henrique Amortegui Valbuena, o verdadeiro nome 
de V. M. Rabolú, nasceu em 1926, na Colômbia, e é de uma família muito 
simples. 

 
No livro Hercólubus o V.M Rabolú enfatiza que não haverá mais Mestres, não 
haverá mais nada que se possa fazer pela humanidade, em termos da 
salvação coletiva, pois os mestres já fizeram tudo o que podia ser feito, ao 
longo da existência da humanidade nesta dispensação. 
 
“Este livro escrevi-o com muito sacrifício, deitado numa cama sem me poder pôr de pé nem me 
poder sentar; mas vendo a necessidade que há de dar aviso à Humanidade sobre o  
cataclismo que vem, fiz um grande esforço. Esta mensagem dedico-a à Humanidade, como 
último recurso, porque não há mais nada a fazer”. ( V.M. Rabolú) 

Para preservar a sua obra na íntegra foi que o V.M. Rabolú buscou produção, 
distribuição e difusão do livro Hercólubus, por meios convencionais, com 
amparo legal aos seus direitos autorais. 

Os demais livros do V.M. Rabolú, escritos para os estudantes de gnose na 
Nova Ordem, possuíam publicação, circulação e difusão no sei do próprio 
movimento gnóstico da Nova Ordem. 

http://alcioneassociation.com/po.html
http://alcioneassociation.com/po.html


Uma vez que o Livro Hercólubus não podia ser produzido, dinfundido e 
distribuído, do mesmo modo que os outros livros do V.M. Rabolú, tomou uma 
nova dinâmica para tal fim. 

Nesta nova dinâmica os processos de produção, difusão e distribuição do livro 
Hercólubus conta com a participação de personalidades jurídicas e 
personalidades físicas.  

Há personalidades jurídicas idôneas, sem fins lucrativos, que prestam um 
grande serviço à humanidade, sacrifica pela humanidade, nas tarefas de 
produção, difusão e distribuição do livro Hercólubus, como a Associação 
Alcione, por exemplo, e outras.  

Por outro lado hás aquelas, com fins mercadológicos, que sacrificam a 
humanidade ao comercializarem o livro Hercólubus, com fins lucrativos, como a 
fundação V.M. Rabolú e outras. Conforme podemos conferir no texto e no 
vídeo do Missionário Jorge Velez Restrepo, no seu encontro número 14 com os 
brasileiros, disponibilizados na página 
http://agsaw.com.br/jorgevelezrestrepo.html. 

Da mesma forma há personalidades físicas extraordinárias que foram 
outorgadas diretamente pelo V.M. Rabolú, ainda em vida, para atuarem não só 
na nobre tarefa de difusão do livro Hercólubus, como na  divulga do seu 
conteúdo, de modo didatico em caracter esotérico. Entres estas podemos citar  

o Apóstolo Missionário Jorge Vèlez Restrepo, o Sr. Juan Carlos Amarís e a Sr. 

Mónica Vivas. 

Então tem um grande valor espiritual e merece todo o respeito, de todos nós 
estudantes de gnose, estas personalidades jurídicas, que trabalham na difusão e 
distribuição do livro Hercólubus, na perspectiva exotérica.   

Porém tem mais valor ainda, para nós estudantes de gnose, aquelas personalidades 
física que trabalham na tarefa de divulgação do conteúdo livro Hercóbus, segundo a 
perspectiva esotérica. Isto é, são autorizadas para atuarem pedagógica e 
didaticamente na abordagem da Doutrina Gnóstica Samaeliana Ressintetizada, 
contida no conteúdo do livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho” e demais obras 
sagradas de cunho apocalíptico. 

No livro Hercólubus está  ressintetizada toda a doutrina gnóstica samaeliana.  
Donde o seu autor através de longos anos de práticas esotéricas se 
desenvolvem habilidades extraordinárias que fazem dele um líder espiritual de 
renome mundial.  

O autor do livro Hercólubus ensinou à humanidade as fórmulas para a sua 
própria regeneração espiritual. A partir da década de 70, sempre de maneira 
tão generosa e altruísta, começa um trabalho incansável de divulgação pública 
da verdadeira sabedoria na arena internacional, através de conferências, 
cursos, conferências, etc.   

http://agsaw.com.br/jorgevelezrestrepo.html


O V. M. Rabolú, que já havia sintetizado a Doutrina Gnóstica samaeliana, em 
1998  escreveu "Hercólubus ou Planeta Vermelho", que contém em seu bojo a 
sítese da sítese da Doutrina Gnóstica Samaelina. 

No livro Hercólubus o V.M. Rabolú descreveu os acontecimentos terríveis que 
aconteceram, estão acontecendo e que ainda acontecerão em nosso planeta  
nos próximos anos. 

Neste livro Hercólubus o V.M. Rabolú declara que não há nada a fazer pela 
humanidade, do  ponto de vista esotérico para se salvar da perdição por um 
lado, mas mostra o caminho a seguir para conseguir uma profunda 
transformação dos seres humanos que queiram se qualificar para Êxodo, por 
outro lado. Hoje, as declarações contidas neste trabalho são reconhecidas por 
muitos leitores que se beneficiaram com este conhecimento por dezenas de 
países. 

Nesta grande empreitada estão, entre outras personalidades jurídicas e 
personalidades, a  Associação Acione, por meio de seu editor D. Ángel Prats, 
que atua na perspectiva exotérica e o Missionário Jorge Vèlez Restrepo, que 
atua na perspectiva esotérica. 

No livro Hercólubus do V.M. Rabolú está o coroamento das muitas profecias 
que existem e fazem referência ao final de nossa civilização. Estas profecias ou 
previsões nos alertam de grandes catástrofes na Terra, tais como uma iminente 
mudança no eixo do nosso planeta, o consequente degelo dos polos e o 
desaparecimento de grandes regiões de terra firme.  

A maioria das escrituras sagradas tratma destas profecias algo em 
comum, na medida em que falam concretamente da aproximação de 
um astro que de forma periódica se aproxima da Terra. Esse planeta é 
chamado de diferentes maneiras, nas diferentes teogonias: 
Hercólubus, Planeta Vermelho Nibiru, Baal, Wormwood, Absinto, 
Marduk, Nêmesis, Planeta Frio, Chupão, etc. 

O Livro Hercólubus diz que o Planeta Hercólubus, chamado assim pelos sábios 
da antiguidade, que é um mundo gigantesco, 5 ou 6 vezes maior, que Júpiter 
que no passado pôs fim a civilização atlante e que está se aproximando 
novamente da terra. 

Este fenômeno de aproximação deste astro a nosso Sistema Solar é um fato 
que ocorrerá em breve, que todo o mundo verá, e trará como consequência 
grandes convulsões em todos os rincões de nosso planeta. 

Assim, no vaivém do movimento pendular ad vida, tudo retorna a seu princípio 
ou a seu fim, já sucedeu que em sua aproximação anterior, qundo Hercólubus 
pôs fim a civilização atlante. Estes fatos, bem conhecidos por todos aqueles 
seres que no curso da história gozaram de Consciência Desperta, ficaram 
devidamente narrados através de todos os “Dilúvios Universais” de diferentes 
religiões e culturas. 



Em sua visita atual, a aproximação progressiva de Hercólubus provocará todo 
o tipo de erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, que irão acontecendo 
cada vez com maior frequência e intensidade e que concluirão com uma 
devastação total. Quando Hercólubus passe próximo a Terra, sua gigantesca 
força de atração gravitacional atrairá o magma fundido a superfície terrestre e 
aumentarão extraordinariamente em número e intensidade os terremotos, 
maremotos, erupções vulcânicas, etc., que alcançarão magnitudes nunca antes 
conhecidas. Ai então “não ficará pedra sobre pedra” 

A aproximação de Hercólubus é um fato que trará profundas mudanças em 
nosso planeta. Na mecânica celeste, Hercólubus ajudará a verticalizar os 
polos. 

A aproximação deste astro está às portas e sobre esta ameaça procedente do 
cosmos se sabe mais do que se diz. De tempos em tempos aparecem nos 
meios de comunicação notícias relacionadas com este tema. A ciência conta 
com sistemas avançados de detecção e já, frequentemente, se fala de que o 
risco de um perigo procedente do espaço é grande. 

Todos estes dados e outros mais, dão o que pensar a uma sociedade que 
contempla com estupor as notícias e nos remete ás profecias que já avisavam 
sobre este perigo, desde tempos remotos. 

O LIVRO “HERCÓLUBUS OU PLANETA VERMELHO” é um documento significativo. No 

curso da história diferentes homens de Consciência Desperta têm falado sobre tal 

fenômeno cósmico. Um claro exemplo disso, muito atual, é o pequeno livro intitulado 

“Hercólubus ou Planeta Vermelho”, escrito por V.M. Rabolú, o grande esoterista 

colombiano, e que podemos qualificar como: “um documento sobre o futuro escrito 

com plena consciência”. 

Nós estudantes de gnose reconhecemos e damos testemunhos da veracidade 
da experiência direta e consciente do autor, V.M. Rabolú, que nos ensina em 
seu livro os sistemas de eliminação dos defeitos psicológicos e as técnicas de 
desdobramento astral como únicas fórmulas existentes para afrontar os tempos 
que vem. Neste sentido Hercólubus ou Planeta Vermelho é o resultado das 
investigações do V.M. Rabolú nas dimensões superiores da natureza. E 
qualquer pessoa poderá vivenciar, por si mesma, que as informações contidas 
nesta obra irão se cumprindo progressivamente através do tempo. 

O V.M. Rabolú diz em seu livro: “Quando Hercólubus se aproximar mais da 
Terra, que se ponha ao lado do Sol, começarão as epidemias mortíferas a 
expandirem-se por todo o planeta e os médicos ou ciência oficial não 
conhecerão que classe de doenças são e com o que se curam; ficarão de 
mãos ao alto rendidos às epidemias…”“Sustento o que escrevo neste livro 
porque conheço, estou seguro do que digo, porque tenho investigado a fundo 
com meu corpo astral, que é o que me permite dar-me conta de tudo, 
minuciosamente.” 



V.M. Rabolú nos ensina em seu livro o sistema para a eliminação dos defeitos 
psicológicos e as técnicas de desdobramento astral como únicas fórmulas 
existentes para escaparmos do cataclismo que vem por ai.  

O V. M. Rabolú enfatiza que  somente aquelas pessoas que praticarem o 
conteúdo sintetizado no livro Hercólubus, se transformem espiritualmente 
poderão ser ajudadas.  

 

 

Neste sentido ele conclui dizendo: “Amável leitor: estou falando muito claro para que 

entenda a necessidade que há de se lançar a trabalhar seriamente, porque aquele que esteja 
trabalhando, tiram-no do perigo. Isto não é para que formem teorias nem discussões, mas sim 
para que experimentem o verdadeiro ensinamento que lhes estou dando neste livro, pois não 

nos resta mais a que apelar.” 

Hercólubus é um  planeta, V. M. Rabolú, em seu livro Hercolubus or Red 

Planet. Este planeta está se aproximado perigosamente da Terra, como no 

passado, quando  destruiu a  Atlântida, qual Noé foi um dos sobreviventes - 

sendo que seu pai se chamava Lamec e seria o bisavô do bíblico Nemrod. 

Outras passagens mais antigas descreve a atuação de Hercólubus na 

submersão do antigo continente chamado Lemúria. O nome Hercólubus seria 

oriundo dos antigos sumérios que o chamavam de Ekolubus.  

Como o V.M. Rabolú enfatiza que Hercolubus se aproximará novamente da 
Terra, agora no crepúsculo da 5ª Raça-Raize que a única forma da 
humanidade se salvar do cataclismo é a eliminação dos defeitos psicológicos e 
a projeção astral consciente.  

Há analogia entre o conteúdo do livro Hercólubus e a Bíblia, onde há várias 
passagens narrando sobre este planeta, como no Apocalipse 8:11: "E o nome da 

estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens 
morreram das águas, porque se tornaram amargas." 

No PROJARCAS podemos trabalhar o livro do V.M. Rabolú na vertente de 

Educação Ambiental também. Pois de forma simples e objetiva ele descreve as 

transformações que já vem ocorrendo e ocorrerão na superfície da Terra. 

Aonde as primeiras conseqüências já são evidentes: Terremotos, maremotos, 

alterações climáticas, degelo das calotas polares, catástrofes e epidemias 

desconhecidas.  

 

O Livro Hercólubus foi edita pela primeira vez no ano de 1998. Ele foi 

classificado como de caráter científico ou cultural, segundo a resolução 064 

emitida pelo Ministério da Cultura da Colômbia.  Este livro, escrito pelo autor 

colombiano V.M. Rabolú, já foi lido por milhares de pessoas em todas as 

latitudes.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apocalipse


O conteúdo do livro Hercólubus nos leva a tomarmos consciência do que   

realmente                    é importante a esta altura, aqui na terra. Para 

começarmos a preocupar mais com as coisas que realmente são importantes e 

aproveitar melhor e valorizar mais a vida.”  

Ao praticarmos o conteúdo do livro aprendemos o valor do respeito mútuo para 
com as demais pessoas e para com nosso maravilhoso planeta. Talvez seja 
tarde para evitar a contaminação ou negligência de outros homens, porém 
nunca é tarde para aprender nem tampouco para mudar.”  

 
 

 
 

 
  

 

Aprendemos tratar de ser uma pessoa mais consciente em nossos atos, evitar a 
maldade, tratando de não destruir mais o nosso mundo com inveja, com ódio, ira 
nem outros defeitos que possam impedir de mudar nossa ruim, para uma 
pessoa nova e boa.”  

 
O planeta Hercólubus é um agente higienizador do espaço cósmico. Ele é 
como urubus do reino animal, que come a carniça e limpa o espaço do 
ambiente, para continuidade da vida. Ele é  conhecido por todos os estudantes 
gnósticos nesta função regeneradora. 
  
Este planeta Regenerador, conhecido desde tempos remotos, está em seu 
quinto ciclo por nosso sistema. Quando passar próximo ao nosso sistema, ele 
regenera através de forças gravitacionais e de marés os planetas do sistema, 
matando o que não presta pela lei da entropia e regenerando o que é bom, ao 
bem da vida. 
 Ao lemos o livro Hercolubus, o planeta vermelho, notamos que o mestre 
Rabolú nos dá uma explicação de vidas em outros planetas do sistema solar. 
  
Com a vinda Hercólubus se dá o fim a raça ariana, nossa atual raça e se dará 
início a nova raça, no amanhecer da galáxia, após a noite cósmica. Este será o 
período de renovação iniciado pela passagem deste maravilhoso gigante que é 
a manifestação da Criação, a lei agindo de forma contundente e justa. 
  
Como está descrito no livro hercólubus e nos demais livros de parâmetros 
apocalípticos o nosso planeta está atualmente passando por várias alterações 

climáticas , que estão nos afetando diretamente. Terremotos, secas, tsunamis e ainda 
temos os vulcões, que estavam adormecidos em diversos lugares do mundo e agora 
estão entrando em atividade. 



O Autor  

Textemunhamos que O V.M. Rabolú (1926-2000) dedicou sua vida à ajuda 
desinteressada para toda a humanidade.  Em 1998, a 2 anos de partir deste 
mundo,  ao escrever esta Obra, nos deixou as seguintes palavras:   "Escrevi este 

livro com muito sacrifício, prostrado em uma cama sem poder me levantar nem sentar, porém, 
vendo a necessidade que há de avisar à Humanidade sobre o cataclismo que vem, fiz um 
grande esforço. Dedico esta mensagem à Humanidade, como último recurso, porque não há 
mais nada a fazer" (V. M. Rabolú). 

 


