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Dos Gnósticos Pontificados aos Gnósticos Privilegiados
Estudantes Gnósticos Pontificados - De modo geral podemos dividir os
aspirantes aos estudos do conhecimento gnóstico em dois ramos:
Pontificados e Privilegiados.
Considera-se estudante gnóstico àquela pessoa que já recebe o conhecimento
de lábios a ouvidos, nos mundos internos, diretamente de um Mestre; ou que
pesquisa e estuda os assuntos inerentes ao saber gnóstico existente nas
fontes específicas, no mundo astral.
Para passar de aspirante a estudante gnóstico a pessoa tem ser persistentes,
desenvolver superesforços voluntários, criar um Centro de Gravidade
Permanente, ser pragmático na aplicação dos Três Fatores de revolução da
Consciência, possuir ordem e disciplina nos estudos e ser submetido a provas
iniciáticas.
Dos bilhões leitores do livro Hercólubus do V.M. Rabolú, poucos se tornarão
aspirantes gnósticos e destes somente alguns serão estudantes gnósticos de
fato.
Os leitores do livro Hercólubus o lerão como uma obra de literatura de perfil
esotérico apenas. Não irão entender o conteúdo da Doutrina Gnóstica Cristão
Universal ressintetizada nesta obra.
Do universo dos leitores do livro Hercólubus, aqueles que tiverem um
entendimento do conteúdo do seu conteúdo doutrinário irão se tornar
aspirantes e estudá-lo no perfil gnóstico e destes poucos alguns irão se tornar
estudantes gnósticos samaelianos.
Os leitores, os aspirantes e os estudantes gnósticos pontificados foram aqueles
que entraram em contato com o conhecimento gnóstico, na Velha e Nova
Ordem. Então gozaram da presença físicas dos V.Ms. Samael e Rabolú.
Os V.Ms. Samael e Rabolú são dois grandes pontífices da Loja Branca, que
ajudam ao aspirante gnóstico atravessar a ponte que conecta a Terceira à
Quinta Dimensão, para adentrar no Universo do Conhecimento Gnóstico, no
Círculo Mesotérico, onde torna um verdadeiro estudante gnóstico.

Por este motivo é que todos os leitores, os aspirantes e os estudantes
gnósticos desta época são considerados pontificados, por terem gozados da
bênção da presença física dos V.Ms. Samael, ao vivo e a cores, nos meandros
da Escola Gnóstica Samaeliana.
Este pessoal da gnose desta época andava iluminado pela luz dos V.Ms.
Samael e Rabolú. Então era muito mais fácil percorrer o caminho, blindado
pela energia marciana. Fazia-se uma meditação, uma prática de
desdobramento, etc., e se obtinha resultados positivos.
Para este pessoal desta época o V.M. Samael escrevera cerca de 100 livros,
visando implantar a Doutrina Gnóstica Valorizada no mundo inteiro. Então, ele
escrevia para todos indistintamente, independentemente da ordem místicoreligiosa a que pertencesse. Ele escrevia, para o público externo, um conteúdo
“maneiro”, recheado de subjetivinho, onde ele dizia que era isca para pegar
peixinhos. Assim o V.M. Samael jogou todos os seus anzóis, no rio da vida,
para tentar salvar o chapéu dos afogados.
O V.M. Samael, desta forma tencionava formar o Exército de Salvação
Mundial. O Movimento Gnóstico Cristão Universal realmente cresceu de foto,
configurando-se no mundo todo e atingiu a sua força máxima, o seu apogeu.
Na época a gnose era uma força em todo o continente americano, chagando
ter país com 80% de sua população constituída de gnósticos.
Porém, lamentavelmente, se constatou pelo V.M. Rabolú e se confirmou pelo
V.M. Samael, nos Mundos Internos, que não havia um Exército de Salvação
Mundial e sim um “Exército de Galinhas”.
Daí o próprio V.M. Samael corrigiu-se a si mesmo, com muita humildade e
maestria, dizendo que o “vergonhoso não é errar e sim não corrigir o erro”.
Nesta perspectiva ele desativou as suas obras, consideradas por ele próprio de
subjetivas, autorizando apenas cinco delas, por serem objetivas.
Então, o caráter subjetivo, dos peixinhos leitores que andavam com a luz do
V.M. Samael, não lhes permitira se tornarem estudantes gnósticos, fabricarem
luz própria, para com ela caminharem. E por falta de luz própria ficaram na
escuridão, quando a luz samaeliana fora lhes retirada.
Todo o conteúdo da Doutrina Gnóstica contida no conhecimento gnóstico
valorizado pelo V.M. Samael fora sintetizado pelo V.M. Rabololú, em suas
extraordinárias e ressintetizado no seu livro de perfil apocalíptico denominado
Hercólubus.
Em pouco tempo da partida do V.M. Rabolú os falsos mestres e traidores da
Gnose Samaelina depreciaram a Doutrina Gnóstica Samaelina. Paralelamente

a isto surgiu o velho Missionário Jorge Vèlez Restrepo, contemporâneo aos
V.Ms. Samael e Rabolú, para Revalorizar a Doutrina Gnóstica Samaeliana.
Estudantes Gnósticos Privilegiados - Chamamos de leitores, aspirantes e
estudantes gnósticos privilegiados a todos aqueles novatos que conheceram a
Doutrina Gnóstica Samaeliana após a morte do V.M. Rabolú.
Este contingentes de estudiosos é chamado de privilegiados exatamente por
haver recebido a Doutrina Gnóstica Samaeliana, já na sua última etapa, de
forma Ressintetizada por intermédio do livro Hercólubus.
Este contingente, embora não goze da presença física dos V.Ms. Samael e
Rabolú são iluminados indiretamente pela luz da síntese revolucionaria do
conhecimento contido no conteúdo do livro Hercólubus.
Este contingente de estudioso gnóstico possui o privilégio de receber a
sabedoria gnóstica valorizada pelo V.M. Samael, ressintetizada pelo V.M.
Rabolú, já na forma revalorizada pelo Missionário Jorge Vèlez Restrepo.
No tempo de Jesus Cristo ES te fato já acontecera. O conhecimento gnóstico
foi configurado para os Judeus (Iniciados). Porém estes o rejeitaram. Então foi
migrado para os gentios (não iniciados).
Os privilegiados, pela misericórdia divina, são herdeiros da síntese do
conhecimento gnóstico, que lhes permitem atravessarem ponte, que estava
para os pontificados e adentrarem ao mundo das iniciações gnósticas, na
Quinta Dimensão Astral.
Os milhares de pontificados da Velha Ordem, pescados com a isca do
subjetivismo, não resultaram em nada, não deram a nota. Ao invés do Exército
de Salvação, formaram foi um Exército Galinhas.
Da mesma forma, os milhares de Pontificados da Nova Ordem também
fracassaram. Não conseguiram resultados positivos na tarefa de qualificação
dada pelo V.M. Rabolú. E pela seleção natural rodaram. Muitos voltaram às
suas religiões de origem, outros foram para a Ayahuasca e muitos até forma
parar na macumba. E o que é pior ainda houve muitos outros que preferiram
permanecer morno, na Nova Ordem desativada, mesmo tendo o V.M. Abobou
decretando-a pseudoesotérica.
Por tudo isto não se fantasia em torno da colheita de Privilegiados, espera-se
distribuir o livrinho Hercólubus para humanidade inteira, para sacar desta umas
cinco sementinhas pelo menos.

