
 
 
 

RELAÇÃO DAS FALSAS ORGANIZÕES GNÓSTICAS 
 (Prof. Maurício – www.agsaw.com.br) 

 
Jesus Cristo é para nós aqui na Terra o referencial, o maior exemplo de 
obediência ao Pai. 
 
 O estudante gnóstico desobediente ao Pai Interno, não vai a lugar nenhum 
no Caminho da Iniciação. Devido ao seu avançado grau de desobediência, não 
segue o conselho dos mestres e acaba caindo sob o domínio dos falsos 
Mestres das falsas organizações Gnósticas. "Nós aconselhamos nossos discípulos a 

não seguir ninguém...” (Samael Aun Weor). 
 

Este livro tem o propósito de evitar que os estudantes novatos da gnosis, da 
Eterna Ciência dos Sábios, “entrem de gaiato no navio” e caiam nas mãos 
dos diabos da Loja Negra para sempre! 
 
Para os estudante e pesquisadores gnósticos que já entraram e caíram há a 
possibilidade da reflexão e do arrependimento, para reversão do sentido de 
percurso e para cair fora desta “barca furada”. 
 
Para os falsos mestres, mitômanos e traidores da gnose, talvez já sejam muito 
tarde para tal reflexão e reversão de sentido de percurso. Daí estas 
possibilidades ficam atreladas à Segunda Morte, que é morte da alma ou da 
consciência, para sair desta situação infernal. Todavia “todas as portas estão 

fechadas ao pecador, menos a porta do arrependimento”( Samael Aun Weor)  
 

 
FALSAS ORGANIZAÇÕES E FALSOS MESTRES GNÓSTICOS ANTIGOS 

 

Dentre os gnósticos do século II surgiu um representante muito influente: 
Marcião. Marcião nasceu na  Ásia menos, mas foi morar em Roma onde foi 
iniciado no gnosticismo e começou a ensinar e desenvolver a sua própria 
teologia, o Marcionismo. 

Marcião acreditava que existiam dois deuses: O Deus do Antigo Testamento e 
o Deus Jesus, do Novo Testamento. O primeiro Deus era o criador, justo, 
implacável e vingador. O segundo Deus, Jesus, era amor e bondade. Sendo 
assim dois deuses tão diferentes que estavam em contínuo contraste. 

Posto isto, Marcião elaborou a sua própria bíblia: excluiu o Antigo Testamento; 
manteve algumas partes do Evangelho de Lucas (retirou as partes que falam 
do nascimento de Jesus), alguns trechos das Epístolas de São Paulo (tirou 
todos os textos em que os Apóstolos afirmam claramente que o Deus que fez o 
mundo é o Pai de Nosso Senhor Jesus). 

http://www.agsaw.com.br/


Para Marcião, Jesus não poderia ser humano, pois se assim fosse Ele teria 
feito parte da Criação do Deus do Antigo Testamento. 

A Igreja acabou por excomungar Marcião no ano de 144, dadas as suas 
oposições claramente heréticas face à doutrina Cristã verdadeira, ameaçando 
a unidade. 

Depois de ser excomungado, Marcião fundou uma pseudo igreja com um forte 
código disciplinar, em que exigia a abstinência sexual, proibia o casamento, o 
consumo de álcool e de carne. A eucaristia era celebrada com água em vez de 
vinho. 

Marcião morreu cerca do ano 160 d.C. Mas o marcionismo manteve-se 
florescente por mais duzentos anos. 
 
Assim como Marcião, muitos gnósticos rasgaram as suas vestimentas e 
reacionaram violentamente contra o MGCU na Nova Ordem, contra o VM. 
Rabolú, contra a gnose samaeliana.  

“Nestes últimos tempos surgiram correntes gnósticas nos primeiros anos do século XX. Por 
exemplo, na França, há cerca de dois milhões de gnósticos. Porém, são correntes gnostizantes 
que ainda não entraram nas fileiras das instituições gnósticas nem estão sob a disciplina 
exigente que o Mestre Samael Aun Weor traçou ou assinalou. Nestes tempos em pleno século 
XXI, vimos existir falsas linhas da Gnose. É bom que as conheçamos para termos plena 
consciência do bem e do mal. Quando realizamos uma visita aos Estados Unidos, para 
investigações das atividades gnósticas, vimos acontecimentos estranhos. Entre ele nos 
deparamos com a Revista Gnóstica. Esta revista não pertence à linha do Mestre Samael e um 
fato que demonstra claramente que não está sob o comando de Samael é o ensinamento que 
entrega. Dentre esses ensinamentos está um que se denomina MASTURBATION TANTRA, ou 
seja, a masturbação tântrica. Este é um ensinamento completamente oposto ao que entrega o 
Mestre Samael. Sob a palavra Gnose, eles ensinam um conhecimento contrário à sabedoria 
gnóstica. Há outra linha que aparece nos Estados Unidos e que se chama Igreja Gnóstica 
Católica. Ela não ensina a transmutação. Ao contrário, ensina a perda de energia criadora além 
de ensinar também o vampirismo. Trata-se de uma linha que não pertence as nossas 
instituições, não pertence ao corpo de ensinamentos do Mestre Samael. Na Suíça, há também 
uma linha gnóstica, porém bastante degenerada, bastante involutiva, como a dos antigos 
marcionistas e cerdonistas. Trata-se nada menos do que uma igreja gnóstica na qual para de 
chegar ao nono grau de iniciação precisa-se ser homossexual. Portanto não pertence de forma 
alguma à linha das instituições gnósticas nem tampouco aos ensinamentos do Mestre Samael. 
A linha da Gnose caracteriza-se pela transmutação sexual e pela aniquilação profunda do Ego. 
E faz uma difusão ampla destes ensinamentos gnósticos. Isto é o que acontece nos tempos 

atuais” (Fernando Salazar Bañol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FALSAS ORGANIZAÇÕES E FALSOS MESTRES GNÓSTICOS MODERNOS 
 
Com a morte do V.M. Rabolú era natura que iria crescer a relação dos falsos 
mestres gnósticos e das pseudo organizações gnósticas, como ele mesmo 
havia sinalizado no seu profético testemunho de 28 de Novembro de 1.998, na 
última Assembleia Nacional em que assistiu, quando disse: “Vem a destruição, 

vejo que o Movimento Gnóstico a escala Internacional não tem feito nada. Me fui a 
outros lugares donde o Movimento está como cães e gatos... As pessoas estão 
defendendo ao ego, ninguém quer morrer, com as disputas e essas coisas estão criando 
mais egos em vez de destruí-lo; o ego os leva a pelejar em cargos e milhões de coisas.”. 

 
Nestas falsas organizações gnósticas, que foram surgindo ao longo dos 
tempos, os falsos mestres, traidores e mitômanos, foram transformando a Real 
Doutrina Gnóstica Samaeliana em CULTO, convertendo-a em um autêntico 
SOFISMA DE DISTRAÇÃO.  
 
Estes falsos mestres se recobrem com a roupagem dos Grandes Mestres, com 
a finalidade de promiscuir a Real Doutrina Gnóstica Samaeliana. Assim estes 
falsos PONTIFICES, vestindo o manto da Santidade e a Retidão, vão 
incorporando às CULTURAS Religiosas de suas seitas artifícios ardilosas, de 
SANTERIAS, artificiosos pilares de Ciência, Filosofia, Arte, Mística, ou Religião, 
sem levar em consideração que durante séculos e séculos e eternidades a 
pobre humanidade vem sofrendo, chorando suas amarguras, clamando por 
JUSTIÇA, exatamente por esconderem os punhais por detrás do altar, como 
diz o VM. Samael, pelas distorções na interpretação dos textos sagrados 
originais. 
 
Do DELIRIUM TREMENS dos Mitômanos, dos traidores, dos falsos pontífices.  
quanta idolatria surgiu, quantas imposturas, quantos crimes cometidos, quantas 
guerras inúteis, quanta violência, em todas as vertentes religiosas, no 
cristianismo, no budismo, no gnosticismo, etc.  
 
Em nome das religiões e do Santo Deus quanto sangue já se derramou, muitos 
crimes se praticou, muitas perseguições fora empreendidas, muitas torturas e 
mortes foram feitas. 
 
Ao longo da existência das formas religiosas muitos anos de terror e morte, em 
nome do SANTO OFÍCIO. Há séculos vem ocorrendo tendenciosidade 
impostura, exploração mercadológica, política e ideológica. 
 
Os Mestres da Loja Branca trazem a luz a Terra e os da Loja Negra a, 
obscuridade.  Os Mestres da Loja Branca não tem nada a ver com os absurdos 
que se comentem por ai.  Não são responsáveis das atrocidades e da violência 
generalizada que se cometem em seu nome pelos dirigentes destas seitas 
pseudognósticas que abundam por ai. 
 
Ao longo dos tempos muitas seitas pseudognósticas se proliferaram por ai e se 
proliferam até hoje no mundo.  
 
 



LISTA DE FALSAS ORGANIZAÇÕES GNÓSTICAS DA LOJA NEGRA 
 

O Missionário Jorge Vèlez Restrepo, fiel REVALORIZADOR da real Doutrina do MGCU, 
em seu livro Gnostico & Agnostico, nos deixou uma Relação de 43 Organizações 
Negras, lideradas por mitômanos, traidores e falsos mestres, junto com um alerta 
especial para não cairmos nas mãos destes magos negros, dizendo que “são organizações 

NEGRAS, ou seja, que atuam em forma totalmente contraria aos verdadeiros princípios e fins deixados 
pelos Mestres Samael e Rabolú. Por isso esta mensagem e voz de alerta é para as pessoas honestas que 
conhecem pela primeira vez a GNOSIS. Nosso conselho é o de que não se afiliem a nenhuma destas 
organizações gnósticas que atualmente existem e que dizem ser os representantes do Mestre Samael e 
Rabolú. Na continuação daremos a conhecer a maioria das SEITAS GNÓSTICAS que existem no mundo e 
que nada tem a ver com os verdadeiros postulados da GNOSIS. Não aconselhamos a nenhuma pessoa a 
vincular-se com as organizações que a seguir daremos a conhecer; pois qualquer que o faça será desviado 

do objetivo real da GNOSIS”. A lista é: 
 
 
01-, GREJA GNOSTICA GAYS & LESBICAS: incrível, mas isto mostra a degeneração a 
que tem chegado, ali proclamam ao homosexualismo e lesbianismo como algo superior, 
estão em Oslo e em Los Ángeles e a dirigem: Jan Valentín Saether, Stephan A. Hoeller, 
Sam Osborne, Lee Paterson estes últimos são sacerdotes da Igreja Gnóstica em Seattie. 
Tem o apoio da FRATERNITAS GNOSTICA ABRAXAS (liderada por Frater Har-Aur). 

 
02 - MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL e similares em outros países. 
Atualmente se tem dedicado a LUCRAREM com o livro titulado "Hercólobus ou Planeta 
Vermelho". Este livro foi escrito pelo Mestre Rabolú para gente nova que pela primeira 
vez conhece a Gnosis e nada tem a ver com nenhuma seita gnóstica que atualmente 
exista no mundo, chame-se como se chame. Aqui no México se chama Movimento 
Gnóstico Universal de México. Nova Ordem, A. C.. e seu Conselho Gnóstico Executivo 
Nacional se encuentra em Guadalajara (Jalisco), mantiem sucursais em Tijuana (Baixa 
California), Zamora (Michoacán), Aguascalientes (Aguascalientes), Ocosingo (Chiapas). 
San Cristóbal de las Casas (Chiapas) e em Chetumal (Quintana Roo). O seio do 
fanatismo e mercantilismo desta organização está na Colombia com seu dirigente, o 
senhor Luis Alfonso Mazuera Castillo, ele é o principal traidor do MESTRE RABOLÚ. 
Acusado de adulterar e deturpar as ordens do Mestre Rabolú. Atualmente está acusado 
do engano a um inúmero de incautos afiliados. (NT: incauto é sinônimo de imprudente, 
sem cautela). Ademais muitos de seus seguidores e representantes (Juntas 
Administrativas) em vários países tem enganado as autoridades OCULTANDO A MORTE 
DO MESTRE RABOLÚ com a única finalidade de manter a vida jurídica de sua seita. 
Mazuera tem suas cabecinhas e seguidores em vários países. No Equador, o representa 
o senhor Victor Antonio Armijos Robles e Marcelo Rafael Banda Ruiz. Eles dirigem a seita 
Movimento Gnóstico Cristiano Universal de Samael Aun Weor da Nova Ordem. Em 
HONDURAS, o senhor Fermín Chong Wong, quem tem a seu cargo "Ediciones 
Humanidad" para reproduzir e facilitar o LUCRO a seus afiliados com o livro "Hercólubus 
ou Planeta Vermelho". Ademais o senhor Alfonso Mazuera tem seus cúmplices como: 
Luis Alberto Velásquez Restrepo, Rosalba Loaisa Granados. Olga Gordillo, Héctor Fabio 
Rosero Ortiz, María Doralice Bedoya Cárdenas, Juan Ramón Amórtegui Gordillo e 
Pascual Amórtegui Gordillo. O senhor Alfonso Mazuera Castillo, tem um forte opositor na 
Colombia, se trata de Roberto Fawcett Posada, quem é o líder de um COMITÊ PRÓ-
DEFESA DA OBRA DO V.M. RABOLÚ. Este Comitê criado pelo senhor Fawcett pretende 
tirar o posto de Representante Legal do Movimento Gnóstico do senhor Alfonso Mazuera 
e sua Junta, com o propósito de apoderar-se também dos bens dessa organização e 



conseguir lucro. Acompanham o senhor Fawcett os senhores: Armando G. Mora Vivas, 
Francisco Blanco Toncel, Luis Alberto López Gutiérrez, Armando Kleler Preciado, Fany 
Matilde García de la Victoria, María Alexandra Domínguez, José Ignacio Fernández, José 
Israel Valencia, Álvaro Benavides, Jorge Henao, Segundo Silva, Armando Villareal e o 
senhor Jorge Vélez Restrepo. (NOTA: diz-nos em carta o Sr. Jorge Velez Restrepo que 
tão logo soube das intenções desta se isolou da mesma e seguiu seu caminho solitário, 
na carta em anexo.) 
 
03 - LUIS BERNARDO PALACIO AGOSTA: perigoso mitômano colombiano, vive 
atualmente na Itália. Este mitômano diz ser a reencarnação do MOISÉS BÍBLICO. Um de 
seus livros intitulado.Testemunhos de um Discípulo" é uma mostra clara de sua 
mitomania. Com sua família (GLORIA MARÍA VELEZ DE PALACIO, MICHAEL PALACIO 
VELEZ, NILVIA LIRALA DE PALACIO) e um grupo de fanáticos seguidores tratam a toda 
custa que lhe rendam culto e lhe adorem como o verdadeiro MOISÉS BÍBLICO. Seu 
homem de confiança e patrocinador é o senhor Mario Barbieri (Sondrio-Italia). 
Seus principais seguidores são: 
- Na Argentina, Alicia Benítez, Héctor Eduardo Villaverde. 
- Na Holanda, João J. Ladeira De Abreu (Roterdam). 
- No Paraguai, María Concepción Gaona de Cáceres e Horacio Cáceres Alvarenga; Delia 
de Galeano e Dionisio Galeano A. (Fernando de la Mora). 
- Na Italia, Tommaso Laterza e Antonella Grosso; Daniela Galliani e Luciano Mariotto 
(Verona); Alfonso Sebastián Bello (Lugano) e Cinzia Rigotti. 
- Na Espanha, Mª Victoria Alonso Jordi Ribal (Costa Teguise); Osear V. González 
Hernández, Gloria del Carmen Déniz Betancur, Luis Javier Torrecillas Ruiz. Maria Jesús 
Aniorte Villalgordo, Pilar Abad. Heraclio Marchante. Mari Carmen Sánchez e María 
Azucena Alonso Ramírez, (Rumas De La Gran Canaria). 
- No Brasil, Maurflio C. Baldessar. Iracé C. Allano Baldessa, Guilherme Giassi Scaini, 
Fernanda Aliano Baldessar Fernandos. 
- Em el Salvador, Nelsón David Castro (São Salvador). 
- Outros seguidores: Cándida Cornét de Ausfeld, Alejandro Ausfeld, Liz Natalia Ausfeld de 
Ozuna, Roberto Fabio Ozuna, Ana Carmina Ausfeld Cornét. Herbert Eduardo Ausfeld 
Cornét, Mari 
Carmen Arcos Ferrándiz e Rosana Silvestre Sarina. 
 
04 - PATRIARCADO GNÓSTICO: foi liderado segundo a imprensa colombiana, pelo 
violador, falsificador e estafador colombiano Julio Medina Vizcaíno quem se fazia 
chamar Mestre Gargha Kuichines. Este violador e fraudador fundou também a nível 
mundial a conhecida Igleja Gnóstica. Sua sede da Espanha está ao mando de seu filho 
Jorge Medina Barranco. Em vários países lhe hão quitado sua permissão de 
funcionamento ao comprovar-se que sua seita se dedica a fraudar. Entre eles há uma luta 
encarniçada de poderes, por esta razão tem desertado muitos membros e tem fundado 
suas próprias Iglejas Gnósticas. Os cabecinhas destas seitas são: 
- No México, Gabriel Romero Ramos (Monterrey), este mitómano se faz chamar Mestre 
JANO. 
Ramón Canto Cuellar (México). 
- Na Argentina, Carlos Héctor Tula e Armando Álvarez Córdoba); Julio Palmerola (Buenos 
Aires). Existe una seita AEGA: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDIOS GNÓSTICOS 
ARGENTINOS, funciona 
em Córdoba, Tucumán, Buenos Aires e em Villa Guessel. 
- Na Bolívia, Juan Carlos Traverso (Sta. Cruz de la Sierra); Antonio Fagalde (Cobija);  



- Na Colombia, Humberto Ballesteros Meneses (Santa Marta). Sandalio Uribe e Henry 
Fuentes 
Garay (Santander), Eduardo Rincón (Sta. Marta), Margarita Marín (Medellín), Miguel 
Paipa Nieto 
(Ibagué), Elías López e Francisco Ardila. 
- No Chile, Patricio Alcántara (Arica). 
- No Perú, Alberto Martel (Lima). 
- Na Venezuela. Clemente Herrera (Maracay). 
- Em Porto Rico, William Rodríguez (San Juan). 
- No Equador, Olmedo Palomino Sánchez (Guayaquil), este mitômano é discípulo direto 
de Julio Medina Vizcaíno, cre ser o mestro Hi Shing, é acusado de adultério e delitos 
sexuais. 
 
05 - AGEACAC: ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS E 
CULTURAIS ASSOCIAÇÃO CIVIL, seu funcionamento principal é aqui no México. A 
cabeça desta Instituição foi a senhora Arnolda Garro de Gómez, a quem se faz chamar 
MESTRA LITELANTES. Formou um império e logro expandir-se por vários países do 
mundo fazendo um negócio incrível.Também foi líder do chamado INSTITUTO DE 
CARIDADE UNIVERSAL, seita especializada na extorsão e o roubo. Utilizam como anzol 
o chamariz da MEDICINA ALTERNATIVA. Funciona atualmente no Brasil, Colômbia, 
México, el Salvador etc. A filha da falecida Arnolda Garro conhecida como Hypatía 
Gómez Garro de Lozano está acusada de fraude e falsificação de documentos e 
assinaturas, esta senhora Hypatía é muito conhecida aqui no México em suas atividades 
gnósticas. Osiris Gómez Garro, irmão de HypatíaGómez se apresenta como o Diretor 
Mundial das Organizações Gnósticas e desde este cargo tem acumulado uma 
considerável fortuna, tem uma forte seguidora em El Salvador (Elena Ruth Polanco de 
Bonilla). Imperator Gómez Garro, outro mais da familia, ostenta segundo ele a 
representação legal das obras escritas por Samael Aun Weor. Também temos de nomear 
a Isis Gómez Garro de Maldonado, esposa do traidor Antonio Maldonado Mérida, 
quem apoia ao senhor Fernando Salazar Bañol quem é acusado de graves delitos, entre 
eles violação sexual. O senhor David Serrat Pérez é outro de seus seguidores. O 
Presidente da AGEACAC en México é Víctor Manuel Chávez Caballero. Esta seita se 
encontra ademais nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, Puerto Rico. 
 
 06 - MESTRES ASCENDIDOS, esta organização está divulgando um livro entitulado O 
CINTURÃO FOTÓNICO. Dizem que o Avatara de Aquário é Saint Germán. Esta 
perigosíssima seita foi liderada na Colômbia pelo senhor Héctor Noel Terranova Caicedo, 
quem foi acusado de violação sexual a várias de suas discípulas. Este perigoso violador 
reunia todos os sábados em seu Templo de CALI (Colombia) a 12 mulheres ou discípulas 
com o objeto de praticar magia sexual, segundo ele para extrair-lhes os 12 sais sexuais e 
asim poder despertar consciência cósmica. A este senhor se lhe acusou na Colômbia por 
roubo e fraude, com medicamentos que ele mesmo produzia em um 
laboratório que tinha na cidade de Cali (Colombia). Atualmente esta seita opera em vários 
países. Especialmente nos Estados Unidos. Seus dirigentes entre eles o senhor Jaime 
Arroyo e seus seguidores foram discípulos do senhor Julio Medina Vizcaíno. 
 
07 - TEÓFILO BUSTOS GARCÍA, este personagem liderou a agrupação CULTURA 
GNOSTICA ou Movimento Gnóstico Samael Aun Weor e AGEACAC do Brasil. Esta seita 
recentemente foi denunciada pelo fato de utilizar praticas sexuais indevidas. Teófilo 
Bustos foi conhecido como o mestre LAKSMI. Esta seita se encontra no México, 



Venezuela, Colombia, Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, República 
Dominicana, Cuba, Equador (Enrique Cesar Álvarez). Perú, España, Francia, Suíça, 
Italia, Estados Unidos e Puerto Rico. Teófilo Bustos conjuntamente com seus seguidores 
criaram em SANTO DOMINGO a FUNDAÇÃO CULTURAL GNÓSTICA DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
08 - ACCENPA: Associação Científico Cultural de Estudos Naturistas Parapsicológicos e 
Antropológicos. Esta seita esta manejada pelo senhor Fernando Salazar Bañol, quem foi 
processado penalmente pelo dano e desequilíbrio psicológico de um grupo de menores 
na Argentina. 
 
09 - GRUPO GNÓSTICO QUÉBEC: Se encontra em Buga-Colombia. 
 
10 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL KIRLIONS: manejada por un mitômano (Rodolfo 
Rincón Vásquez), quem se faz chamar mestre Eughins Arioms. Se encontra na 
Argentina. 
 
11 - CEA: CENTRO DE ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS: o dirige José Antonio 
Calvano e tem sua sede en Bariloche - Argentina, quem ademais dirige a chamada 
IGLEJA GNÓSTICA ORTODOXA. 
 
12 - ASSOCIAÇÃO CHAMANICA E ECOLÓGICA DA COLOMBIA: foi acusada de criar 
uma quantidade impressionante de drogados (utilização de plantas toxicas e 
alucinógenas como o "yague"); chaman a seu Mestre The Wala. Se encontram em 
Manizales - Caldas em Colômbia. 
 
13 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO SAMAEL AUN WEOR: Los Ángeles, Estados Unidos. 
 
14 - ESCOLA GNÓSTICA DO DESPERTAR: Monterrey, México. 
 
15 - CEGAC: CENTRO DE ESTUDOS GNÓSTICOS DE ANTROPOLOGIA E CIÊNCIA, 
Assunção, Paraguay. 
 
16 - CEG: CENTRO DE ESTUDOS GNÓSTICOS, dirige Ernesto Barón Ligerón (se cre 
Ramses II), quem trocou no ano de 2000 a sua esposa (Cloris Adriana Rojo Parada, dona 
da ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA PISTIS SOPHIA) por uma de suas seguidoras (Guillia 
Vanni), argumentando que se casaba com a reencarnação de Nefertiti. 
 
17 - IGLEJA GNÓSTICA CRISTÃ UNIVERSAL SAMAEL AUN WEOR: dirige Lenin 
Añez, funciona na Bolivia (Santa Cruz de la Sierra ), na Venezuela (Puerto de la Cruz 
Anzoategui) e em Ecuador (Guayaquil) dirigida por Olmedo Palomino. 
 
18 - AGIA: ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, em São 
José (Costa Rica), influenciados por Héctor Tula e Olmedo Palomino. 
 
19 - GRANDE CONFEDERAÇÃO GNÓSTICA INTERNACIONAL DE IGLEJAS E 
ASSOCIAÇÕES DO PATRIARCA V.M. SAMAEL AUN WEOR: dirigida por Orlando 
García Noriega em Lima, Perú, agrupa a todas as organizações que tem atraicionado ao 
Mestre Samael. 
 



20 - FÉNIX DE HELIÓPOLIS: seita mexicana manejada por Luis Fernando Moya Arango 
quem se auto-denomina o "ABAD RENUNCIANTE". 
 
21 - ICQ: INSTITUTO CULTURAL QUETZALCOATL: manejada por Fernando Salazar 
Bañol. 
 
22 - THE GNOSTIC INSTITUTE. Long Beach. California, U.S.A. 
 
23 - THE GNOSTIC CENTER OF LOS ANGELES, seu director é José E. González. 
 
24 - AROCH CENTRO DE ESTUDOS GNÓSTICOS, influenciados por Jorge Medina 
Barranco. 
 
25 - MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DA NOVO ORDEM na 
Australia, esta seita esta dirigida por MARK PRITCHARD, se cre a reencarnação de 
Belzebú. 
 
26 - MOVIMENTO GNÓSTICO, A.C., Florentino Martínez Contreras o dirige em 
Toluca,México). 
 
27 - ACUSADOS DE FRAUDE: Efraín Villegas Quintero quem se faz chamar mestre 
DESOTO. Jesús Alfredo Dosamantes Terán (seguidor de Arnolda Garro), Julio Rafael 
Martínez López quem diz ser o mestre TAHUIL (expulsado de Honduras por tráfico e 
cultivo de maconha); Oscar Uzcategui 
 
28 - Quintero (AGEAC sede en España), José Vicente Márquez Bedoya, Hermogenes 
Espíritu Bajaña, Jim Ross, Luis Eduardo Londoño e Javier Alberto Narváez. 
- FREDY ERAZO. acusado de exibicionismo sexual, motivo pelo qual foi expulso das 
fileiras gnósticas em Manizales, Colombia). Atualmente vive no Japão. Este perigoso 
sujeito está organizando cursos de Gnosis por correspondência e diz estar fazendo uma 
grande missão nesse país. Combina a Gnosis com práticas de artes marciais. 
 
29 - ALBERTO PRIETO, diz ser Sabatiel Aun Weor, nome inventado por ele, é 
curandeiro e segundo denuncias é drogado e violador, está radicado em Nova York. 
Busca seguidores especialmente mulheres jóvens para praticar com elas o "sexo 
eletromagnético". 
 
30 - ORLANDINI. Discípulo de Julio Medina, mantém um consultório parapsicológico em 
Ibagué-Colômbia: vende essências, sabonetes,velas curativas, etc., etc. Está catalogado 
como um grande charlatão e fraudador.  
 
31 - FUNDASAW: FUNDAÇÃO SAMAEL AUN WEOR, com sede em Curitiba-Brasil, é 
uma das que mais adeptos tem, está manejada por KARL BUNN e ANTONIO 
MALDONADO MÉRIDA (esposo de Isis Gómez Garro); esta seita esteve dirigida primeiro 
por Julio Cesar Medina, logo por Fernando Salazar Bañol e recentemente pelo 
colombiano Álvaro Tomar Zapata quem se apresenta com o nome de uma divindade 
chamada IGAZAN BINDU, conhecemos que agora lhe estão tramitando juízos penais a 
este senhor por abuso e acusação sexual a jovens, roubo e fraude. Esta instituição tem 
vínculos com a IGREJA GNÓSTICA e o INSTITUTO DE CARIDADE UNIVERSAL. 
Alertamos aqui no México sobre este personagem e seus seguidores, pois querem formar 



sucursais aqui como no Canadá. Alguns fanáticos desta seita são: Márcia Kruger 
(Paraguay), Isabel Porcara (Argentina), da Venezuela Carmen Puglia e Anna Karina 
Olivera, do Brasil Heloisa Menezes, Adélia Maria Woeliner, Paulo Lima Júnior e Rose 
Marie. 
 
32 - IGEOM: IGLESIA GNÓSTICA ESSENICA DA ORDEM DE MELKISEDEK, foi 
fundada por David Serrate Pérez, quem se auto-proclama o ARKAOM ZANONI 
PHIDLUZ, VM.K. EL TAWA MANÚ, tem sua sede em Seattie, WA USA. Este boliviano 
ensina que depois de Jesús, ele é a máxima autoridade nos céus!!! Foi discípulo de Luis 
Gustavo Morales Sierra, conhecido como KELIUM ZEUS. No México tem seguidores 
como: Idelfonso Lara Molina (dice ser mestre Omlira), Miguel Ángel Gonzáles de la Mora 
(se cre mestre Zaguel) e Lorena Barajas Roque (lhe chaman mestra Jarel). 
 
33 - PATRIARCADO DA SANTA IGLEJA TAO CRISTÃ UNIVERSAL MOVIMIENTO 
S.O.S. DE RESGATE INTER-OCEÁNICO: referir-se a este grupo ou seita implica um 
pouco de paciência já que é importante conhecer aspectos de como opera esta perigosa 
instituição. A imprensa colombiana disse: que esta seita foi fundada na Colômbia por Luis 
Gustavo Morales Sierra quem logrou convencer a seus adeptos de agora que ele é o 
criador do cosmos. Disse que ele criou as estrelas e os mundos com suas lágrimas. 
Ademais se faz chamar KELIUM ZEUS INDUCEUS. Tem como cúmplice a seu filho que 
se chama Joab Morales Calderón e que se cre a reencarnación de Samael Aun Weor. 
Estes avivatos asseguram que possuem naves extraterrestres com as quais evacuaram a 
um planeta ou planetas distante a todos aqueles que lhes tem seguido e dado o dízimo 
que consiste em 33% do salário de cada um de seus devotos. A grande maioria de seus 
seguidores e especialmente aqueles que mais lhe colaborem economicamente, este 
VIVO EXTRATERRESTRE lhes outorga como prêmio o famoso título de mestres, 
trocando-lhes seu nome de batismo por um nome confuso produto de suas alucinações. 
Nesta organização lhes preparam uma bebida de rum com yagué (alucinógeno) com a 
qual os mantém, segundo KELIUM ZEUS, em êxtase permanente. Esta perigosíssima 
seita também utiliza o nome de FUNDAÇÃO ECOLÓGICA INTERNACIONAL PAZ DE 
SELVA VERDE AO RESGATE DA ESFERA e se encontra principalmente na Colombia e 
Equador. Seus principais seguidores são César Washigton Izquierdo Torres, quem crê 
ser o mestre Xakhandorhal Elizeus. Ademais do conhecido Assessor Jurídico desta seita, 
o senhor Pío Décimo Painchault Sampayo; e o senhor Ruperto Valencia Soria. Esta secta 
ha logrado en forma increíble tener el respaldo de cierta clase política en vários países y 
por eso muchas de las denuncias de sus actividades ilícitas quedan impunes. Por eso 
alertamos a las autoridades honestas para que no protejam y no den vida jurídica a este 
tipo de plaga social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 - CORPORAÇÃO AÇÃO CÓSMICA EM ORDEM: dirigem Filadelfo Novoa (Anúbis 
Rene Sabaoth Novoa) e Judith Esquivel Arévalo. 
 
35 - MOVIMENTO CÓSMICO SOLAR. INSTITUTO DE INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICO 
FILOSÓFICAS: esta seita foi fundada por Israel Díaz Rincón, discípulo de Julio Medina 
Vizcaíno. Este perigoso personagem é acusado por vários de seus membros de cometer 
adultério com a cumplicidade dos sacerdotes e sacerdotisas. Esta seita tem seu principal 
centro de operações na cidade de Bogotá, Colômbia. Este personagem rechecido 
mitômano colombiano, diz ser extraterrestre e também oferece viagens em suas naves a 
outros planetas a todos aqueles que lhe sigam. Faz vários anos, segundo contam alguns 
desertores, fez uma grandiosa fortuna com o conto de que o mundo passaria por vários 
dias de obscuridade, devido a um eclipse que supostamente ia suceder. Este avivato 
vendeu a preços altíssimos umas supostas velas que diz que havia trazido do Tibet e que 
só essas velas seriam as que serviriam para dar-se luz nos dias em que duraria o 
suposto eclipse. Dizem que através destes artifícios e mentiras logrou enganar a todos os 
membros dessa organização supostamente "extraterrestre". É grande admirador de 
HITLER do qual assegura que é um grande mestre e se encontra vivo em algún lugar e 
que só ele conhece. Esta organização opera em vários países como Ecuador, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, etc. Esta seita tem vínculos com a IGLEJA GNÓSTICA ORTODOXA, 
IGLEJA GNÓSTICA SAMAELIANA (proprietário Carlos Fidel Granda Zapata) e A IGLEJA 
GNÓSTICA DE SAMAEL AUN WEOR. 
 
36 - ALBERTO DUARTE MATASOL: está acusado de deturpar as obras escritas pelo 
V.M. Rabolú, foi expulso das fileiras gnósticas por adultério. Atualmente tem fundado uma 
suposta Escola de Regeneração em el Salvador e outros países. Combina a Gnosis com 
práticas de artes marciais. 
 
37 - ORLANDO RAMÍREZ SOTO: quem se faz chamar Joseph Lando diz ser el V.M. 
Zachariel. Com sua esposa (Janet Ramírez) e através da FUNDAÇÃO DA NÃO-
DOUTRINA em Porto Rico, se tem dedicado (com o tema de Hercólubus) a tirar-lhe os 
bens a seus seguidores. Este perigoso personagem através da televisão disse que o 
mundo se acabaría no ano de 1999. 
 
38 - LUIS ARMANDO ÁLZATE GIL: também crê ser Zachariel (New York). 
 
39 - IJAZBOF, lugar na Internet que tem lucrado a nome da Gnósis, o proprietário é Hugo 
Alberto Lujan Chávez. 
 
40 - IGA: INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA: dirige Osiris Gómez Garro. 
 
41 - RAFAEL HERNÁNDEZ: venezoelano que diz ser o segundo regresso do Mestro 
Samael. Tem seguidores em Chile, Uruguay, Venezuela, etc. 
 
42 - AGEACAC: ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA DE ESTUDOS DE ANTROPOLOGÍA E 
CIENCIA: fundada no México por Guillermo Murcia e Federico Arce. 
 
43 - IGLEJA GNÓSTICA UNIVERSAL DE ZIÓN, fundada em Barcelona, Espanha no 
ano 2001 por Javier López de Rojas. É impressionante o negócio criado por esta seita; 
para dar um exemplo somente, por ter um contato com eles há que pagar a soma de 55 
euros. 



 
 
 
Estas 43 Instituições “TODAS ESTAS ORGANIZAÇÕES TEM SIDO CATALOGADAS COMO INSTITUIÇÕES 

NEGRAS PELA LOJA BRANCA. Todavia estamos a tempo de impedir que se sigam atropelando nossos 
princípios éticos e morais. Esta lista parece uma descrição de crônica vermeha, mas temos visto necessário 
fazê-la pública com o único propósito de ajudar a muitas pessoas para que não caiam nas garras destas 
seitas. Aos que estão dentro delas que seja este um motivo de reflexão e possam renunciar a tempo. O 
MESTRE RABOLÚ TEM ACONSELHADO ATRAVÉS DE SUES COMUNICADOS ANTES DE SUA MORTE, QUE AS 
PESSOAS QUE PELA PRIMEIRA VEZ CONHECEM A GNÓSIS, QUE ESTUDEM E PRACTIQUE EM FORMA MUITO 
INDIVIDUAL; COM ISTO EVITARAM CAIR NAS MÃOS DE GENTE INESCRUPULOSA QUE SÓ TEM QUERIDO 

DESVIRTUAR A GNÓSIS COM SUAS FAMOSAS INSTITUIÇÕES. Estes senhores da Hora 13 e sua Obra 
"Hercólubus a Grande Catástrofe e a Escola deRegeneração", denominados "Os Encapuzados", 
igualmente estão jogando lenha verde a tremenda fogueira da confusão ideognóstica. Sua obra em si os 
declara e os iguala, tem o selo da confusão, a atemporaneidade de conteúdo, a VIOLAÇÃO ÀS 
DISPOSIÇÕES EXPRESAS DOS VENERÁVEIS MESTRES SAMAEL AUN WEOR E RABOLÚ. A CRIAÇÃO DE 
OUTRA ORDEM DOUTRINÁRIA AQUI NO MUNDO FORA DE LUGAR E TIEMPO, A IMPOSTURA DE AUTORIDADE 

AUTÊNTICA ANTE A VENERAVEL LOJA BRANCA, ETC, ETC, ETC. Bem, e se olharmos, para ver os mais 
próximos, a solitária e tremenda luta pessoal, familiar, grupal, como jurídico-social, do nobre amigo, Roberto 
Fawcett Posada, sua esposa, Fanny Matilde García, e correligionários, para demostrar com documentos 
autêticos a fraude generalizada e a traição .confiável. de Alfonso Mazuera Castilla, Hernán Alberto Candia 
Arana, María Carmenza Rubio Barragán, etc., em sua Junta Coordenadora Nacional da DENOMINAÇÃO 
RELIGIOSA MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DE COLOMBIA, aos Veneráveis Mestres 
Samael Aun Weor e Rabolú, a sua Doutrina Gnóstica, a seu povo de enfermos que lhes rendem tributo e 
Culto, e ao próprio mundo! E que dizer entre tantos e tantos, pelo menos, do INCURÁVEL ENFERMO 
POSESSO Luis Bernardo Palacio Acosta, quem arrasto a sua própria mulher, Gloria Maria Vélez de 
Palacio, como a seu proprio filho, Michael Palacio Vélez, e até a sua nora, Nilvia L. Irala de Palacio, ao 
abismo, aonde igualmente recolhe seu povo, com sua jogada da mais alta traição aos Veneráveis Mestres 
Samael Aun Weor e Rabolú, a Grande Doutrina Gnóstica Universal, seu povo, os homens e os Dieuses ao 
declarar e dar "TESTEMUNHO" de seu fantástico DELIRIUM TREMENS de ser a reencarnação não só do 
Grande caudilo de Sinai, o Moisés Bíblico, Super-hombre da LEI MOSÁICA, senão e ademis, o próprio 
THOTH HERMES ANUBIS? De onde este filho do Abismo, expresando-se na que outrora fora tão sincera e 
humilde pessoa como o era meu genro, vem agora, em sua mais sinistro lance, a trocar-lhe o nome nada 
menos que a GRANDE MÃE DIVINA DEVI KUNDALINI SHAKTI por SHEKINÁ, assim tão simplesmente?! 
O V.M. Samael Aun Weor, Grande Avatara e doador Cósmicamente da Doutrina Gnóstica isto é, do 
Conhecimento Universal, Espiritual ou Puro, em suas mais de cem Obras escritas, cátedras e temas, 
jamais disse que SHEKINÁ fora a mesmíssima MÃE DIVINA DEVI KUNDALINI SHAKTI. Nem sequer ta 
nome apareceu escrito em suas páginas! Donde o Juiz do Karma Cósmico, V.M. Rabolú, fala desta 
criatura? Em qual de suas Obras a APRESENTA como a Divina Mãe Devi Kundalini? Convido a este 
MITÔMANO monstruoso que nos diga, com claridade meridiana, POR QUE NÃO MENCIONA A MAE 
DIVINA DEVI KUNDALINI NEM UMA SÓ VEZ EM SEU "TESTEMUNHO" DE MARRAS? Porque este MITÔMANO 
sabe que o FOGO ABRAZADOR DO KUNDALINI o queima, o desintegra, o torna cinzas! Onde a menciona 
com seu nome próprio de MAE DIVINA DEVI KUNDALINI SHAKTI? E agora, onde os Veneráveis Mestre 
Samael Aun Weor e Rabolú a nossa Divina Mãe Devi Kundalini Shakti não mencionam? Em qual de suas 
múltiplas obras não a mencionam? ONDE NOSSOS VENERÁVEIS MESTRES SAMAEL AUN WEOR E RABOLÚ 

NÃO PÕE A NOSSA DIVINA MÃE DEVI KUNDALINI SHAKTI COMO UNICA E ABSOLUTA POSSIBILIDADE 

CÓSMICA DE LIBERAÇÃO? HÁ AQUI PARA O MITOMANO DESNUDADO COM SUA MAE SHEKIINA .filho de sua 
linhagem", contra as mais grandes e sagradas DOUTRINAS SERPENTINAS UNIVERSAIS!!! Não será que 
por antítese esta SHEKINA é a mãe do MITOMANO MOISES Luis B. Palacio Acosta? TROCAR-LHE O 

NOME DA DIVINA MAE DEVI KUKDALINI SHAKTl E SUA FUNÇÃO INERENTE QUE VERGONHA! QUE 

INDOLENCIA! QUE IMPERDOAVEL CRIME! E tantos tontos, para melhor dizer, IMBECIS, tragando intero com este 
infernal MITOMANO! XIII) É absolutamente procedente que todo o que se está dando se dê,la confusão se 
deve afalta de compreensão da Doutrina, de seu desenvolvimento, de seu fechamento, do momento em 
que vivemos, das circunstâncias que assim o prodigam. Estas reflexões foram escritas dias despois da 
desencarnação do V.M. Rabolú e as damos como um estudo orientador a confusão que hoje generaliza os 
conflitos. Os Veneráveis Mestres Samael Aun Weor e Rabolú cumpriram sua Missão, marcharam em sua 
auto-realização Íntima com sua Doutrina Gnóstica Cristã Universal. Não há Mestres que nos guiem, nem 
Missionários que vá de porta em porta, de povo em povo, nem com sua Doutrina, nem com suas Obras; 
não há Centros, Grupos, nem ainda Salas de Estudo. A Doutrina cumpriu seu ciclo, e fechou suas portas, 
de onde sua PROPRIA INSTITUIÇÃO não poderia subsistir sem a DOUTRINA. Que objeto teriam os 



conflitos? Acaso as FORMAS RELIGIOSAS DO MUNDO NÃO SÃO NECESSÁRIAS? Não há opção, só a 
Obra "Hercólubus ou Planeta Vermelho" é a única esperança neste naufrágio humano. É uma pena que 
não levemos nem a Doutrina Gnóstica nem a obra "Hercólubus ou Planeta Vermelho" ao Oriente Médio, a 
Índia, a Ásia. a China”.( Missionário Gnóstico Jorge Vélez Restrepo) 

 
PSEUDO ORGANIZAÇÕES E FALSOS MESTRES GNÓSTICOS NA REDE 

(Gnose-Samael-Gnosis-Gnósticos) 
 

Nesta época, tempo da Orkut, o pessoal do Blog Gnose-Samael-Gnosis-Gnósticos, na 
defesa e revalorização da Real Doutrina Gnóstica Samaeliana, fez um belíssimo 
trabalho, que ajudou a desbaratar os magos negros do grupo Consciência Ignea, ao 
elaborar a lista abaixo: 

01 - Comunidades disfarçadas de gnósticas do grupo Consciência Ígnea.  
Proprietário: Grupo Consciência Ígnea dos FALSOS MESTRES Raphael e Uriel. 
Dizendo-se ser o "Anjo Raphael", este elemento está enganando também as pessoas de 
que seria o "sucessor" do V.M. Rabolú. É TUDO MENTIRA! Não é sucessor coisa 
alguma! Todos esses FALSOS MESTRES que estão dizendo serem sucessores do 
Mestre Rabolú são mentirosos e enganadores e ,entre eles, Nousvate ( ou Nousvat ), 
Mestre Zé ( V.M. Morya ), Zuriel etc. etc.. 

02 - Outro FALSO MESTRE que também surgiu neste mesmo grupo dissimulado, foi o tal 
de URIEL, que transmitia mensagens canalizadas da entidade Ashtar Sheran, nas 
comunidades ditas "gnósticas". Como já dissemos, a tentativa era o de introduzir Ashtar 
Sheran no meio gnóstico e com ele o MEDIUNISMO, mas como não tiveram êxito no 
intento, devido nossa comunidade deixar muito claro que canalização e mediunismo são 
a mesma coisa , ao que acabaram por sumir com o tal do Uriel. 

Informamos que esta história da entidade Ashtar Sheran ser comandante da frota estelar 
para o resgate É UMA TREMENDA ENGANAÇÃO e é preciso ficar atento porque tem 
muito de MEDIUNISMO no tema relativo aos extraterrestres e o resgate. 

Depois a comunidade do Grupo Consciência Ígnea desapareceram com o perfil do Uriel 
no Orkut, providencialmente, é claro. Este falso grupo gnóstico tem um monte de 
comunidades no Orkut ( mais de 50 comunidades ), para parecer que é grupo grande, 
bem como SITES DISFARÇADOS DE GNÓSTICOS a saber: 

1 - ww w.conscienciaignea 
2 - consciencia.ignea.googlepages-com 
3 - mundoemchamas.googlepages-com 
4 - ww w.amormaior-org 

NOTA IMPORTANTE: Esclarecemos que o V.M. Rabolú não tem absolutamente nada a 
ver com esse grupo e nem com o que fazem e escrevem em seu nome. FIQUE 
ESPERTO!!! No link abaixo vamos demonstrar inclusive que o perfil O Clava de 
Hércules faz parte do grupo consciência ígnea. Como você está podendo observar 
é tudo uma coisa só. 

Confira em: 
01- "Álbum de Fotos Chacal Egípcio"  
http://www.orkut.com.br/Main… 

http://gnosesamaelgnosisgnosticos.blogspot.com.br/
http://gnosesamaelgnosisgnosticos.blogspot.com.br/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.orkut.com.br%2FMain%23Album%3Fuid%3D6021294587664423620%26aid%3D1346606037&h=7AQELeGZc&enc=AZOgXEvxQ5SDIRt0qGEQ8xQm1GzRv75rfySo06IA1uK23CYcRVLzfT4Y8k0eGFZ_Z0lSGenIPZbODbK-IJEs8Da_RL03r4HQ5rJwB7BRM9lLcJbJfP1N2QFHTI3tCMY3i8g2Gz1knAuaUiprhMNspmODpKPsIiJzMqPnqgWPEsWFWA&s=1


( NOTA: É necessário estar logado no Orkut para ver o álbum de fotos ) 

02 - COMUNIDADES DISFARÇADAS DE GNÓSTICAS DO GRUPO CONSCIÊNCIA 
ÍGNEA - LISTA 

Nós já provamos aqui que o Grupo Consciência Ígnea é uma GRANDE FARSA por ser 
um grupo disfarçado de gnóstico: 

Agora vamos enumerar a lista de comunidades disfarçadas de gnósticas criada pelo 
Grupo Consciência Ígnea  
dos mitômanos Raphael / Uriel. São mais de 50 comunidades disfarçadas de gnósticas, a 
saber: 

03 -  "Gnose Consciência Ígnea" 
Proprietário: † Moderador † ђ Consciência 

Moderadores: Suélen Larissa ..... Anjo Azul ..... ॐ ∆ Ω ..... † Mary Castro † ..... KLIN, 

Flavius *มวยไทย* . PaZ 

04 - "O Vôo da Serpente Emplumada" 

Proprietário: ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ 

 - Moderadores: † Moderador † Consciência 

05 - "AMI - O Menino das Estrelas" 
criada em: 05/03/2006 
proprietário: † Moderador † ђ Consciência 

moderadores: Suélen Larissa ..... Anjo Azul ..... † Raphael †† ..... ॐ .·. José ॐ 

Moderador ॐ,  

Flavius *มวยไทย* . PaZ ...... KLIN 

06 - "FRATERNIDADE UNIVERSAL BRANCA" 
criada em: 01/06/2006 

proprietário: ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ 

moderadores: † Moderador † Consciência 

07 - "Eu vejo Luzes" 
criada em: 18/05/2006 
proprietário: † Raphael †† 

moderadores: Anjo Azul .....† Mary Castro † ..... ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ ..... KLIN . 

08 - "Kalatrãdisu" 
criada em: 09/09/2006 

proprietário: ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ 

moderadores: Suddha Bhakta (ausente do Orkut) 

09- "O Segredo da Felicidade" 
criada em: 21/05/2006 
proprietário: † Raphael †† 



moderadores: Suélen Larissa ..... † Mary Castro † ..... ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ , 

KLIN ..... Flavius *มวยไทย* . PaZ 

10 - "MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO" 
criada em: 26/06/2008 

proprietário: ★Movimento★ Gnose Consciência Ígnea★ 

11 - "VM Samael Aun Weor" 
criada em: 03/03/2008 

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ 

moderadores: † Mr Anderson ™ ..... † Mary Castro † ..... † Raphael †† 

12 - "Gnose Autêntica" 
criada em: 19/11/2007 

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ 

moderadores: † Moderador † Consciência ..... ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ 

13 - "O MAR INVADIRÁ AS CIDADES!" 
criada em: 01/05/2008 
proprietário: Anjo Azul 
moderadores: † Moderador † Consciência ..... Nikolaj Iwtchenko Filho ..... † Raphael †† , 

ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ ..... Flavius *มวยไทย* . PaZ . 

13- "O Ego deve Morrer"  
criada em: 01/05/2008  
proprietário: Anjo Azul  
moderadores: Suélen Larissa ..... † Mary Castro † ..... † Raphael ††  

ॐ .·. José ॐ Moderador ॐ, ..... Flavius *มวยไทย* . PaZ . 

14 - "AGRICULTURA CELESTE"  
idioma: Português (Brasil)  
criada em: 01/05/2008  
proprietário: Anjo Azul  

moderadores: † Raphael ††, ॐ .·. ..... José ॐ Moderador ॐ 

15 - "O Amor e o Matrimônio Perfeito"  
criada em: 22/04/2008  
proprietário: Anjo Azul  

moderadores: † Moderador † Consciência ..... † Raphael ††, ॐ .·. ..... José ॐ Moderador 

ॐ ★Movimento★ Gnose Consciência Ígnea★ 

16 - "DVD: A INCONSCIENCIA GLOBAL"  
criada em: 18/06/2008  

Propriedade: ★Movimento★ Gnose Consciência Ígnea★ 

17 - "Projetos Sociais Consciência"  
criada em: 19/11/2006  



proprietário: José Monteiro  
moderadores: † Moderador † Consciência 

18 - "Drama Cósmico & O Sermão"  
criada em: 21/12/2008  
proprietário: Anjo Azul  
moderadores: † Raphael ††, José Monteiro 

19 -"Os Três Fatores do Cristo Vivo"  
Comunidade particular  
visível por: apenas membros  
criada em: 07/01/2006  
proprietário: † Mr Anderson ™  
moderadores: † Moderador † Consciência ..... † Raphael †† ..... Moderador GNOSE † 

ONGGAM ॐ 

20 - "O Sermão da Montanha"  
criada em: 11/01/2008  

proprietário: ★Movimento★ Gnose Consciência Ígnea★  

moderadores: Anjo Azul 

21- "Meditação & Revolução" 
criada em: 21/12/2008  
proprietário: Anjo Azul  
moderadores: † Raphael †† 

22 - "UNIÃO PELA OBRA DO PAI " 
criada em: 08/11/2006  
local: Brasil  
proprietário: José Monteiro  
moderadores: † Moderador † Consciência 

23 - "ॐ Homens Solares ॐ"  

Comunidade particular  
criada em: 23/02/2005  
proprietário: † Mr Anderson ™  

moderadores: Anjo Azul ...... † Raphael †† ..... Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ,  

† Moderador † Consciência Ignea † 

24 - "ॐ Lapidários do Ser ॐ"  

Comunidade particular  
criada em: 17/08/2005  
proprietário: † Mr Anderson ™  
moderadores: † Moderador † Consciência ..... † Raphael †† ..... Moderador GNOSE † 

ONGGAM ॐ,  

† Moderador † Consciência Ignea† 

 



25 - "Deixe a Criança Nascer em Você"  
Comunidade particular  
criada em: 12/10/2005  
proprietário: † Mr Anderson ™  
moderadores: † Moderador † Consciência ..... KLIN ...... † Moderador † Consciência 
Ignea † 

26 - "Os Nove Círculos Dantescos " 
Comunidade particular  
criada em: 18/06/2008  
proprietário: † Mr Anderson ™  

moderadores: † Moderador † Consciência † ..... Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ,  

† Moderador † Consciência Ignea † 

27 - "Pescadores de homens"  
Comunidade particular  
criada em: 03/09/2005  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Moderador † Consciência † ...... † Moderador † Consciência Ignea † 

"O Resgate da Alma"  
criada em: 09/05/2007  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Moderador † Consciência † ..... Flavius *มวยไทย* . PaZ . 

28 - "TETRAGRAMMATON"  
criada em: 30/05/2007  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Moderador † Consciência †, † Mr Anderson ™ 

29 - "ॐ Caduceu de Mercúrio ॐ"  

Comunidade particular  
criada em: 22/06/2007  
proprietário: † Mr Anderson ™  

moderadores: † Raphael †† ..... Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ , 

† Moderador † Consciência † 

30 - "O Estado Meditativo Contínuo " 
criada em: 01/08/2005  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Moderador † Consciência † 

31 - "GNOSE é Conhecimento Hermético"  
criada em: 28/08/2006  
proprietário: † Moderador † ђ Consciência †  

moderadores: Suélen Larissa ..... Anjo Azul, José Monteiro ..... ॐ .·. José ॐ Moderador 

ॐ ...... KLIN ,  



Flavius *มวยไทย* . PaZ ....... † Moderador † Consciência Ignea † 

32 - "Gnose - A escada que sobe!"  
criada em: 01/11/2007  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: Suélen Larissa, † Raphael ††, Flavius *มวยไทย* . PaZ . 

33 - "O Nascer de Novo " 
criada em: 16/07/2007  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: Suélen Larissa, † Raphael †† 

34 - "Λ † O Poder da Súplica † Ω " 
Comunidade particular  
visível por: apenas membros  
criada em: 24/06/2008  
proprietário: † Moderador † ђ Consciência Ígnea †  
moderadores: Suélen Larissa ..... † Moderador † Consciência Ígnea† ..... † Mary Castro † 
..... † Raphael †† 

35 - "Hercólubus"  
criada em: 01/08/2004  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Moderador † Consciência Ígnea † ..... Flavius *มวยไทย* . PaZ . 

36 - "Renascer do Fogo" 
criada em: 13/07/2008  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ 

37 - "Vivendo Gnose " 
criada em: 18/10/2009  
proprietário: José Monteiro 

38 - "O que escolherá o Amor ou Ego?"  
criada em: 17/06/2005  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ 

"Terra Um Mundo em Chamas"  
criada em: 09/07/2005  
proprietário: † Moderador † Consciência Ígnea †  

moderadores: Marcelo Moura, ॐ .·. ..... José ॐ Moderador ॐ 

39 - "Amor Maior" 
criada em: 01/06/2006  
proprietário: † Moderador † ђ Consciência Ígnea †  
moderadores: Suélen Larissa ..... Anjo Azul ..... † Mary Castro † ..... KLIN  
Flavius *มวยไทย* . PaZ . 



40 - "ॐ Homens Solares ॐ" - (1) 

Comunidade particular  
visível por: apenas membros  
criada em: 23/02/2005  
proprietário: † Mr Anderson ™  

moderadores: Anjo Azul .... † Raphael †† ..... Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ , 

† Moderador † Consciência Ignea † 

41 - "ॐ Homens Solares ॐ "- (2) 

criada em: 13/06/2007  
proprietário: † Mary Castro † 

42 - "SER SACERDOTISA" 
criada em: 23/06/2008  
proprietário: Anjo Azul  
moderadores: Suélen Larissa ..... † Mary Castro † ..... † Raphael †† 

43 - "O Verdadeiro Amor" 
criada em: 03/03/2008  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Raphael †† 

44 - "Qual o objetivo da vida?"  
criada em: 19/06/2007  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ  

moderadores: † Moderador † Consciência Ígnea † ..... † Mary Castro † 

45- "Renascer do Fogo" 
criada em: 13/07/2008  

proprietário: Moderador GNOSE † ONGGAM ॐ 

46 - "O Caminho Rumo Ao Ser" 
criada em: 13/10/2005  
proprietário: † Raphael ††  
moderadores: † Moderador † Consciência Ignea † 

47 - "As Três Fases da Verdade!" 
Comunidade particular  
visível por: apenas membros  
criada em: 07/09/2007  
proprietário: † Raphael ††  
moderadores: † Moderador † ђ Consciência Ígnea †, José Monteiro 

48- "O CAMINHO INVISÍVEL" 
criada em: 06/07/2008  
proprietário: Anjo Azul 

“É para o leitor tomar consciência que os DISFARÇADOS DE GNÓSTICOS criam 
comunidades de bateladas para enganar as pessoas. Recordando que eles estavam 



querendo introduzir o MEDIUNISMO dentro do círculo gnóstico de Samael através do 
mitômano de nome Uriel que ficava divulgando Ashtar Sheran em suas comunidades. 
Depois que nós mostramos que CANALIZAÇÃO é a mesma coisa que MEDIUNISMO, 
sumiram com o mitômano URIEL ficando apenas o mitômano Raphael na liderança desse 
grupo, para depois ficarem se colocando hipocritamente contra a canalização. São 
dissimulados e enganadores!!! Eles têm lançado mitômanos e tipos disfarçados de 
gnósticos com o objetivo de sutilmente distorcer a Divina Gnosis, dentre muitas outras 
coisas. CUIDA-TE DELES, SÃO ENGANADORES!!!” 
(gnosesamaelgnosisgnosticos.blogspot.com/) 

 

FALSOS MESTRES E SUAS FALSAS ORGANIZAÇÕES GNÓSTICAS 

Na página http://www.agsaw.com.br/falsosmestres.html há muita coisa disponibilizada para 
pesquisarmos e aprofundarmos no assunto. 

Nesta página http://www.agsaw.com.br/tartuforapinel.htm há muitas informações acerca do 
Falso Mestre do Sul. 

Mas o quartel geral da magia negra, onde deitam e rolam os magos negro, disfarçado de 
gnósticos, é na Ayahuacas.  A Gnose não se coaduna com a Ayahuasca, nem com o 
Mediunismo, nem com o Espiritismo. Todo estudante gnóstico que inadvertidamente esteja 
metido nisto, está diante de um antro de magia negra 
http://gnosesamaelgnosisgnosticos.blogspot.com.br/2009/10/sobre-as-plantas-peyote-e-yage.html 

Na página http://www.agsaw.com.br/tema58.htm há vastas informações sobre o falso vinho 
dos gnósticos. 

Neste vídeo há informações sobre o falso artifício do chá dos santos 
https://www.youtube.com/watch?v=pa-mSmFdby8, usado por muito pseudognósticos.  

O Falso Mestre Gnóstico era “chegadão” no Chá, conforme podemos ver nesta página no chá  
http://www.geocitis.ws/cartaabertaaomestreraphael/manipulacaocontinua.html 

 

http://www.agsaw.com.br/falsosmestres.html
http://www.agsaw.com.br/tartuforapinel.htm
http://www.agsaw.com.br/tema58.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pa-mSmFdby8
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