PRIMEIRO ENCONTRO ONLINE COM BRASILEIROS EM 18/01/2014
(Jorge Vèlez Restrepo)

Depois de minhas saudações aos irmãos do Brasil e de agradecer em nome da
sofrida humanidade, pelo Grande Sacrifício que está representado por esta
troca de Conhecimento Gnóstico Cristão Universal. Vemos como premissa
alguns temas que tem relação com as consultas que, previamente, os irmãos
formularam. Mas vamos observá-la pelo ângulo da Doutrina, para ver se
abrimos um entendimento a toda a humanidade, que está confusa no
entendimento do que é a Doutrina Gnóstica Cristã Universal, especialmente
pela proliferação de tantas organizações que se dizem gnóstica, mas que,
honestamente, usam os nomes dos Veneráveis Mestres e o nome da Doutrina
para confundir e estabelecer um mercado, tanto com a Doutrina em si como
com as Obras.
De modo que estamos com uma grande confusão, mesmo os que buscam o
Caminho que conduz à Liberação. Vamos dar as respostas a algumas
interrogações que vocês tem feito e com muito gosto participamos abertamente
como um irmão a mais nesta batalha para que não se perda a oportunidade de
alguém alcançar o Processo Iniciático e se converta em um liberado. Esse é o
propósito da Doutrina, que alguém alcance a Liberação, vamos, pois,
considerar algo. Recebi dos senhores, os irmãos do Brasil, perguntas com
relação aos Veneráveis Mestres Samael Aun Weor e Rabolu.
Como todos conhecemos, o Venerável Mestre Samael Aun Weor reencarnado
em 27 de outubro do ano de 1954, no Sumum Supremum Santuárium em
Sierra Nevada de Santa Marta, Colômbia. Claro que como uma pessoa com
sua luta desde muito tempo. Esta seria sua biografia pessoal. Depois veio a
relação dele como Mestre, como Avatar, como fundador da Instituição que vai
levar ao mundo inteiro sua Mensagem Gnóstica. E sobre isso quero falar-lhes
algo porque há muita confusão. Não sei como vocês vão poder interpretar
corretamente o conteúdo que expressaremos porque aqui há outro detalhe.
E eis que vamos resolver as inquietudes mais importantes que existem no
momento como a proliferação de muitas instituições que estão em completa
contradição e de muitos Mitômanos, mercadores dessa época atual,
aproveitando-se a pescar num rio revolto. Veremos que quando o Venerável
Mestre Samael Aun Weor reencarnou no Sumum Supremum Santuarium em
Sierra nevada de Santa Marta, Colômbia com o grupo que o acompanhava
desde os tempos antigos dentre os quais estava obviamente o Venerável
Mestre Rabolu. Ele editaria algumas obras, e a primeira obra que editou foi o
"Matrimônio Perfeito". É um livro de introdução à Gnose que serviu como um
chamado, porque vejam vocês, honestamente, o Mestre chamou um povo,
chamou algumas pessoas que tinham interesse em seguir essa doutrina como
Tábua de Salvação, conhecer os acontecimentos do fim da humanidade.

E este livro atraiu e produziu uma Revolução Intelectual e Esoterista, e
pseudo-esoterista e trouxe a todas as pessoas que vieram depois, a constituir o
Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia, com todas essas pessoas
que escutaram o chamado, podemos sincronizar ou sintetizar os que se
chamam "os chamados" em todas as religiões através da História tem
acontecido igualmente na que nos encontramos, em relação ao fruto que
deveria dar ao corpo da Doutrina Gnóstica Cristã Universal de nosso Avatar, o
Grande Mestre Samael Aun Weor e do nosso Coordenador Internacional,
digamos Universal, o Venerável Mestre Rabolú mas resta repetir meus
agradecimentos por esse esforço a fim de chegar de uma maneira direta a
tantas pessoas, tantos buscadores do caminho da Verdade, e da Vida,
expressado pelo nosso senhor, O Cristo e expressado nesse momento pelo
nosso Grande Avatar, o Mestre Samael Aun weor.
Voltemos, pelo menos em parte, a proposta de uma troca de informações que
permita esclarecer em princípio e fundamentalmente, a grande confusão que
existe no mundo, em relação ao Gnosticismo Universal. Para isso, teríamos
que partir de pontos fundamentais que concordem com as perguntas que vocês
se dignaram a formular por escrito, referindo-se ao Venerável Mestre Samael
Aun Weor.
Biograficamente de cada um deles, de nossos Avatares, como a do Venerável
mestre Rabolú porque não existem outros Mestres que haja dado pela colheita
da doutrina Gnóstica Cristã Universal, e existe muita biografia confusa,
misturada, umas com boas intenções e outras com más intenções, mas há
muitas biografias em meus próprios cassetes em meus próprios escritos, eu
tratarei de esclarecer o conteúdo, do que é uma pessoa; do que é um
desenvolvimento esotérico, do que é um Mestre.
Mas o mundo está confuso. Vamos ver porque está tão confuso o mundo.
Como um ponto fundamental, eu agradeço a Deus a oportunidade que me dão
vocês de falar com um povo grandioso, o povo do Brasil, e vocês me dão
também a oportunidade de me dirigir ao mundo através do uso desses meios
que afinal, com suas imperfeições, são os últimos e podemos então dar uma
mensagem concreta para corrigir tanta confusão e tantos erros.
Primeiro, digníssimos irmãos, quero dizer a vocês que quando se deu o início
da Doutrina Gnóstica Cristã Universal, de nosso Avatar Samael Aun Weor
começou em oitavas, porque tudo começa em um desenvolvimento Elemental
e vai se integrando. Em meus vídeos trato de esclarecer como se torna uma
criança quando se torna a fecundação, que acontece quando do encontro entre
o homem e a mulher lá com ele, com o gameta, e como esse gameta se forma
de uma célula através da divisão dela mesma, da multiplicação de uma célula,
num processo fissíparo se torna dois, e se torna quatro, e se torna oito, e como
esse desenvolvimento prodigioso e extraordinário, o qual poderíamos falar um

dia como princípio de nosso entendimento superior, como esse
desenvolvimento termina nesse ventre materno para criar, elaborar, constituir,
célula a célula o organismo precioso de uma criatura que virá a ser exata e
perfeita, dentro das condições normais do desenvolvimento de uma natureza,
que dá passos não somente ao Homem, mas também aos filhos do Homem e
também a Doutrina Gnóstica Cristã Universal tanto no desenvolvimento da
pessoa, de nosso distinto senhor, que já está descartado, digamos, pelas
realizações do Mestre Samael Aun Weor do senhor Victor Emanuel Goméz
Rodrigues, que foi um veículo físico que se desenvolveu o Venerável Mestre
Samael Aun Weor, e sua Doutrina como também teve que fazer esse
desenvolvimento passo a passo, passo a passo, isso é muito importante e se
foi formando, e se foi dando, e foi se entregando, pois, a Doutrina Gnóstica
Cristã Universal não o temos detalhado, não o temos investigado, não o temos
discernido a esse respeito.
E é aí onde está a chave de como vou ensinar a vocês, com vossa permissão,
com a oportunidade que me brindam. Dado o Movimento Gnóstico Cristão
Universal, assim como estou lhes contando a grosso modo, a escalas, e vem
muita gente, vem os "chamados" como vocês bem sabem, de todas as
Culturas, de todas as crenças de todas as religiões, mas esses chamados no
propósito de sair um povo e a Cultura, é para toda a humanidade, obviamente,
para toda a humanidade, mas virão os "chamados" e desses "chamados"
começa a escala de formação do que daria posteriormente as sínteses das
oitavas.
Então, há muitos anos estávamos com uma informação que era simplesmente
como outra seleção, como outra oitava, até quando já era o tempo de aparecer
um fruto dessa doutrina. Estou falando a vocês assim porque é o histórico, para
as pessoas que já tem um fundamento, uma orientação. E passa tudo aquilo. E
vem então o Venerável Mestre Samael Aun Weor e determina a Fundação de
uma Instituição que governa a Ordem Jurídica Oficial de sua Doutrina. E é ali,
quando, no dia 20 de fevereiro do ano de 1961, que o Governo do
departamento de Magdalena, da República da Colômbia emite a resolução
numero 050 dessa data, pela qual O Venerável Mestre Samael Aun Weor
funda e estabelece sua ordem Jurídica, chamada Movimento Gnóstico Cristão
Universal da Colômbia, porque se deu na Colômbia, aqui tivemos a graça de
ver que estes grandes mestres nascem, crescem, se desenvolvem, se auto
realizam aqui mesmo, e nós ainda não os compreendemos, não os
recompensamos, não demos o fruto correspondente a seu sacrifício na
Doutrina, e em suas próprias vidas. Total que com essa Instituição há uma
confusão tremenda, porque esta Instituição foi a única que fundou o Venerável
Mestre Samael Aun Weor para levar sua Doutrina ao mundo inteiro.

Não querem dizer aquilo como se entendeu ou como se mal entendeu, que se
chamassem nos distintos países Movimento Gnóstico Cristão Universal da
Colômbia, não querem dizer isso, mas sim querem dizer que essa ordem iria
levar o que é o Jurídico e o que é a Lei e a Ordem em sua Doutrina ao mundo
inteiro então qualquer país pode perfeitamente dizer aqui é o Brasil, e aqui nós
vamos chamar Instituições Gnósticas, e pode ser que o México dissesse: aqui
nós vamos chamar de Igreja Gnóstica, e pode ser que outros países lhe
chamassem de forma conveniente que correspondesse, digamos, a sua carta
de Constituição, de cada país, mas isso não se entendeu.
Que havia começado um Movimento de uma Cultura que invadiria o mundo
como a última Cultura, como o Cristianismo Puro, que receberia a humanidade
inteira. E não se entendeu que essa doutrina teria uma Instituição que daria as
diretrizes pelas quais se desenvolveriam essa Doutrina Universal em cada país
sob uma ordem e uma Lei.
Conjuntamente com esse desenvolvimento, apareceu como por uma obra de
graça, Ou de desgraça, digamos, mas em todo caso, dentro desse processo de
seleção, a Doutrina do Culto que foi a primeira pedra no sapato. O primeiro
ataque, a primeira forma de desviar o conteúdo da Doutrina Gnóstica Cristã
Universal. E se deu o Culto. E se deu a este senhor, Julio Medina Vizcaíno,
fazer essa montagem, essa manifestação. Agarrou esta roupagem, esta joia,
agarrou, o Culto a Doutrina, e se expandiu igualmente por todo o mundo. Que
as práticas já seriam o Culto. Estou lhes falando de forma sintética assim que a
Doutrina começou com os Três Fatores, com três escalas, melhor, é a Doutrina
da Revolução da Consciência, fundamentada em Três fatores: Morte do Ego;
Nascimento Alquímico, ou seja, das energias sexuais; e o Sacrifício pela
Humanidade. Esses são os três fatores que o levam ao despertar da
Consciência, à Revolução da Consciência e ao desenvolvimento Iniciático.
Mas veremos e temos que saber que ao cruzar-se o Culto, sendo que nós
somos de uma culturização, digamos também, terrível e satânica, que nos
impuseram como aquele do santo ofício, como aquele da Inquisição romana,
trazemos, até a alma, a mancha e o pecado de adorar, de idolatrar, de adorar
pessoas, e lá o Culto é o que se coloca, digamos, a nota de dependência,
porque nós, no fim, sempre temos buscado a possibilidade de uma Liberação a
possibilidade de uma Fé, a possibilidade de um Deus, embora o façamos
equivocadamente.
Porém, isso se agarrou em nós, o Culto. E como digo, depois apareceram
muitas organizações no mundo, muitos nomes, muitas escolas, muitas
Instituições, que se chamaram também, igualmente gnósticas. Foram políticas,
foram religiosas, foram científicas, foram de qualquer ordem, proposto que se
levantarem aquelas ordens que hoje mantém em completa confusão a
humanidade.

E assim foi tampado o conteúdo essencial da Doutrina Gnóstica Cristã
Universal, de nosso avatar Samael Aun Weor porque toda grande doutrina tem
dois campos completamente definidos, tem o campo do Iniciático: O processo
que conduz do nosso estado ao fogo, e do Fogo ao Homem, e do Homem ao
filho do Homem. Ou seja, a transformação completa contida como resultado
dos Três Fatores da Revolução da Consciência. Esse é o Iniciático, esse é o
conteúdo para ali aqueles sacrificados que se propõe a dar sua vida para que
os outros vivam. Que se propõe a retornar até a Luz do gérmen Solar como
Homem Solares, esse é o princípio da Auto realização Intima do Ser do qual
temos que falar muito e muito detidamente para poder compreender onde está
nossos erros, onde está nossas falhas e eu posso falar-lhes disso corretamente
completamente, a princípio, porque conheço as condições, e conheço os
desenvolvimentos, a princípio, e eu não quero morrer com eles, quero
compartilhá-los quero enfatizar, que nós façamos a fazer uma Revalorização
dos Princípios Esotéricos Gnósticos para que ao menos possamos dar uma
mensagem que corresponda ao momento crítico em que estamos isso então, é
um processo, o processo iniciativo, a proposta, a criação do Homem Solar, a
Criação do Sistema Solar psicológico e do Homem psicológico na Doutrina
Gnóstica Cristã Universal, de nosso Venerável Mestre Samael Aun Weor de
nosso Venerável Mestre Rabolú.
Mas, à parte desse campo está também o campo do cultural, o campo dos
esplendores, o campo dos prodígios do Conhecimento e da Sabedoria, ou seja:
um conduz á Iniciação, à Liberação, e o outro conduz à Esperança, à
manutenção do mundo, deve haver uma Super-Cultura, nova! Para substituir a
tradicional já caduca e degenerada. E nossa Grande Doutrina Gnóstica Cristã
Universal tem justamente esses dois campos e é aí onde está a coisa.
Quando se passa o tempo requerido, o tempo devido para que desse fruto no
processo dos "chamados", o que se dá como uma seleção, como uma oitava, e
não aparece fruto, e prolifera e cresce e até ameaça destruir a própria
Mensagem do Mestre Samael Aun Weor. Então, a Lei, através do Venerável
Mestre Samael Aun Weor decreta e consegue que surja, que apareça, que se
reencarne aqui, o Venerável Mestre Rabolú.
E esse Mestre Rabolú terá que pôr a Ordem e a Lei em tudo o que é o
Movimento Gnóstico Cristão Universal Internacional. Aí começa o grande
problema que agora não se entende facilmente, porque nosso trabalho é pobre,
é deficiente, e não temos metido o Fogo do Conhecimento em nossas mentes,
e em nossos centros, nós ficamos na teoria e aquela deslumbrante teoria do
conhecimento, não temos marchado corretamente ao Iniciático, por isso não há
frutos e devido a não haver frutos, de que não houve senão, como disse o
próprio Mestre Samael Aun Weor em seu ensinamento:

"Não veio outro após mim, além do Mestre Rabolú". Assim, pois, não havia
fruto, então surge o Mestre Rabolu. Surge porque tinha que salvar a doutrina.
A Tábua de Salvação para uma humanidade perdida, que se afunda. Então,
também o Mestre Samael Aun Weor, o Mestre, Amigos, é que temos que
entender e definir concretamente quem é um Mestre, porque até agora não
entendemos sequer o que é um Mestre, lamentavelmente, também, isso
contribui para que nós não possamos sair da confusão em que nos
encontramos. Total! Que vem o Mestre Rabolú, se reencarna aqui na Terra, em
uma pessoa muito simples, muito humilde, de quem eu também posso falar,
referir e dar testemunho, chamado Joaquin Enrique Amórtegui Valbuena, um
camponês, um trabalhador, um agricultor daqui de nossas terras, que nessa
época trabalhava em um pedacinho de terra, na montanha chamada Sierra
Nevada de Santa Marta, Colômbia. Depois, entra este Mestre. Chega, se
reencarna. O declara o próprio avatar, disse que é o único mestre reencarnado.
Dá-lhe mandados, poderes, cartas de representação, para que reestabeleça a
Lei e a Ordem em sua Doutrina Gnóstica Cristã Universal, para que
restabeleça a ordem proposta na Instituição Internacionalmente.
E é aí precisamente onde todas as outras Organizações que existiam, não
aceitam esta Ordem, não aceitam esta Lei, não aceitam este Grande Juiz do
Tribunal do Karma Cósmico. Como o que colocaria a Lei e a Ordem no
Movimento Gnóstico Cristão Universal, como o que daria a oitava seguinte para
que se desse uma seleção, e se passasse do processo meramente informático,
meramente de Culto, ao estado iniciático, que se retomasse os princípios das
fases A, B e C, com um conteúdo que temos que analisar cuidadosamente,
com uma formulação completamente distinta da que temos agora.
E aí é onde se dá, como disse, essa separação, essa proliferação. Então,
desencarna nosso Venerável Mestre Samael, e segue na luta, "ao pé do
canhão", na batalha, nosso Grande Mestre Rabolú. Outro capítulo
esplendoroso que eu quero compartilhar com vocês, em outra oportunidade, e
estabelece a Lei e a Ordem Chamado. Não em criação de novas Instituições,
porém, digamos, atualização da Instituição Velha em uma reforma que
acontece em 1984 e se oficializa em 1985, com a Resolução numero 0264, me
parece, do ano de 1985 e se estabelece, então, o Movimento Gnóstico Cristão
Universal da Nova Ordem ou na Nova ordem.
E bom, esse movimento propunha a proposta, fundamentalmente, que se
desse uma Ordem Mundial uma Ordem e uma Lei, para ver se dessa seleção
se tiraria algum fruto. Essa é a história até aqui, eu creio que até aqui é
suficiente o que eu lhes disse, mas o que acontece, irmãos? Que depois, as
outras Ordens se chamaram de Autoridade e disseram, nós somos "os
Gnósticos", e disseram: "não retiramos o Culto", e disseram:

"pomos em circulação, em difusão e em edição todas as Obras", apesar de
terem erros, como o próprio Mestre Samael Aun Weor declarou no Congresso
de Guadalajara, entre 27 de outubro e três de novembro do ano de 1976.
Sobre isso eu poderia falar-lhes, pontualmente, cada coisa. Ele disse: "Só
recomendo minhas cinco últimas obras, com o fim, justamente, de descartar os
estados superados, descartar aquelas etapas, porque tem erros, tanto nas
Obras, quanto na condução da Doutrina". Apesar de tudo, seguiram e
apareceram após a desencarnação do Mestre Samael, Mitômanos por todos os
lados, impostores, altos traidores, e quando o Mestre Samael desencarnou, aí
sim choveu, aí sim, brotou a grande confusão.
Mas sintetizemos algo, irmãos. Sintetizemos algo. A grande confusão, é
porque não quiseram admitir que só houvesse uma Instituição Gnóstica Cristã
Universal, chamada o Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia, para
dar as normas a seguir dentro da Ordem e dentro da Lei, coordenada pelo
Venerável Mestre Rabolú com poderes absolutos sobre esta constituição e
sobre esta Instituição. E não quiseram, digo, não quiseram entrar na ordem e
na Lei, quiseram manter-se, e surgiram os Mitomaníacos, e surgiram
personagens Guias e agora nos encontramos nessa grande confusão, mas nós
buscamos uma só coisa: "Amar profundamente a humanidade" e para poder
acontecer isso temos que nos tornar mensageiros do gnosticismo Universal
temos que nos tornar Missionários, como Francisco de Assis fez, como disse o
próprio Mestre Samael Aun Weor em suas mensagens aos Missionários
gnósticos e para isso precisamos marchar firmes e decididamente para a nossa
auto-liberação, para a nossa auto-realização Íntima, para uma Ordem que esta
com seu conteúdo desgraçadamente desfigurado, por nossa intelectualização
nos Três Fatores de Revolução da Consciência no Despertar da Consciência,
de modo que respondo a todos os amigos que me estão perguntando.
Posso detalhar cada coisa, embora meu ânimo seja corretamente apresentar
uma "Revalorização dos Princípios Esotéricos Gnósticos", no qual também se
pode ver perfeitamente uma sequencia de informação uma sequencia de
introdução às práticas, e uma sequencia puramente de desenvolvimentos
iniciáticos é isso que eu quero lhes propor e é isso que quero apresentar-lhes,
em outra oportunidade, meus amigos.

Creio que com isso dou por encerrada minha introdução ao tema e obviamente
se alguma pergunta radical/precisa, que quiserem me formular, lhes peço que
façam verbalmente, oxalá também de forma escrita, pois minha condição da
idade não me permite assimilar facilmente as palavras em si, por favor, irmãos,
estou com as portas abertas, espero continuar com vocês, espero participar
com vocês, espero cooperar com o que me seja possível, mesmo com
sacrifício, porque se pode corrigir os erros e nos retiremos de tanta confusão e
a compreendamos e a separemos completamente do que é a Doutrina
Gnóstica Cristã Universal. Vejamos, meus amigos, muito obrigado!

QUESTÕES
Pergunta 01: Queremos saber sobre a história do Movimento Gnóstico.
Vou mostrar-lhes, ou lhes dar uma ideia da História do Movimento Gnóstico, e
convido-lhes melhor, para que vejam uma relação que tenho estabelecida
através da página do youtube, e essa se chama "História Real do Gnosticismo
Universal". Ali falo corretamente desse tema da historia do Movimento Gnóstico
Cristão Universal, porque há a do Jurídico, certo? Há a da Doutrina, e há a dos
Mestres. Aquela história requer um capítulo específico e muito longo. No
momento, me limito a convidar-lhes a que vejam esse vídeo Como se chama
esse vídeo? Vou dizer a vocês como se chama, para que o encontrem
concretamente. A história é um documentário, o "Documental Del Origen Real
Del Gnosticismo Universal", "Documental Del Origen Real Del Gnosticismo
Universal" (Documentário sobre a Origem Real do Gnosticismo Universal) que
está no youtube. Vocês podem consultá-lo aí. "Documental Del Origen Real Del
Gnosticismo Universal" (Documentário sobre a Origem Real do Gnosticismo
Universal) Porque este tema implica muitos fatores. E aí se contam
basicamente, fundamentalmente, os mais importantes. Como se deu, como
começou, de onde apareceu o Culto, quem o dá, e como vem tudo aquilo
dessa Oitava, que foi superada ao entrar à Nova Ordem.

Pergunta 02: Tem planos de conferência em outros países?
Com muito prazer responderei a essa pergunta. Começaria pelo Brasil, mas
teriam que me convidar, porque eu estou muito velho. Refiro-me novamente a
essa pergunta. Eu já não tenho planos de viajar por motivo de saúde e de
minha idade. Fui afetado por um mal muito grave, e esse mal me deixou muito
limitado. Mas... Estou mostrando, digamos, todo esse plano de conferências
sobre como endireitar o entendimento gnóstico, aí em meus vídeos.

Pergunta 03: E as experiências passadas em outros países?
Bom irmãos, vocês podem... Eu vou lhes recomendar, vou lhes dar um livro,
um livrinho que escrevi por volta do ano 2000. Esse livrinho se chama
"Gnósticos & Agnósticos". E esse livrinho é pequeno mas tem dois conteúdos:
Uma biografia, a nível da minha entrada na Gnose da minha chegada à Gnose,
e das minhas viagens e das minhas Missões. E esse livrinho tem, até o
momento, muita utilidade para o Brasil, porque não somente fala de uma
biografia minha, em parte, e desde que começo e que compreende o psíquico
e o físico. Mas também inclui uma relação da formação pelo Mestre Rabolú da
Nova Ordem, e este livro está traduzido, justamente, também para o português,
Vou lhes enviar, o original em espanhol e o traduzido por vocês brasileiros, vou
lhes enviar agora mesmo, assim que terminar esse programa vou lhes enviar
por e-mail, a saber, enviarei o original em espanhol e o traduzido, para que
vocês se acharem conveniente, o difundam, ou ao menos o aproveitem.
Pergunta 04: Sobre os Homens Solares, é possível algum dia voltar,
encarná-lo?
Honestamente a essa pergunta lhes digo que é o objetivo da Doutrina Gnóstica
Cristã Universal, de nosso Mestre Samael Aun Weor e de nosso Mestre
Rabolú. É esse o objetivo, encarnar o Homem Solar. Isso é o que podemos
falar cuidadosamente, por que nunca, apesar de estarmos ante ao Fim da
Humanidade, nunca é tarde, devido que a Iniciação não tem nada a ver com
tempo, mas com o trabalho e com o mérito. É completamente possível.
Pergunta 05: AGEACAC é um movimento dos Mestres?
Vou responder-lhes em relação a isso, que é o que tratei no conteúdo anterior,
vou responder-lhes de maneira geral. No ano de 1976, emitiu, a sede Patriarcal
do México, o Venerável Mestre Samael Aun Weor, algo que se chamou de
"Grande Manifesto Gnóstico Internacional de 1976", e quero ler-lhes o que diz
ao final, o próprio Mestre Samael Aun Weor, se quiserem me escutar, por
favor, diz assim nos últimos números: "O Movimento Gnóstico é somente um e
único sob a direção suprema do Patriarca não existem dois Movimentos
Gnósticos, e assim, os autores de qualquer divisão, os criadores, ou
propiciadores de qualquer grupo independente do exército da Salvação
Mundial, serão castigados com a expulsão radical, absoluta". De modo, pois,
meus amigos, que aí está a resposta, está escrita nos decretos do próprio
Mestre Samael Aun Weor, mas voltando ao tema, estes grupos não quiseram
de nenhuma maneira estar dentro da Lei e a ordem estabelecidas pelo
Venerável Mestre Rabolú. São grupos em rebeldia, são grupos que se
separaram, são grupos que se tornaram grupos comerciantes. Logo estão fora
da Ordem e da Lei, e tem a Energia cortada, apenas dão mensagens
gnósticas.

Mas estão impedidos, estão contra a Ordem e a lei, porque não aceitaram a
Ordem e a Lei, nem as aceitam. Que podemos perfeitamente enumerá-los,
dizê-los, orientá-los, mas não o aceitam. Logo estão fora da ordem e da Lei.

Pergunta 06: O senhor conheceu e manteve em contato com outros
discípulos do Mestre Samael?
À essa pergunta com muito gosto. Eu estive também com o Mestre Samael, eu
estive também nos distintos Congressos, como o de Guadalajara, que foi o
congresso supremo realizado entre 27 de outubro e três de novembro, no ano
de 1976. Teve muita gente conhecida nos diferentes países, por onde levei a
mensagem, estar por ali, onde fui convocado, onde fui chamado, também nos
Estados unidos, me coube estabelecer o grande Movimento Gnóstico Cristão
Universal da Colômbia, por ordem da pura Loja Branca através do Venerável
Mestre Samael Aun Weor, por muitas partes conheci muita gente, mas a
maioria morreu, e a maioria também se foi com as organizações que se
separaram da Ordem e da Lei. Sim, conheci muita gente. Sim, posso falar de
cada um, de todos aqueles expoentes da esquerda, ou da direita, mas neste
momento não é o mais indicado. O indicado agora é endireitar nossa rota,
nossa carta de navegação, e marchar, nesse pouco tempo que temos, rumo a
um avanço no que é o iniciático, e entregar aos demais, o que é do campo da
Cultura, como um conhecimento para desenvolver a humanidade inteira.
Pergunta 07: Quem nasceu na década de oitenta se encontra nas 108
existências?
Posso dizer a vocês que esta é a época do encerramento da sétima sub raça
da quinta grande raça raiz Ária. Quero dizer, estamos na quinta grande raça
raiz Ária, estamos no seu final, na sétima sub raça, e esta sétima sub raça,
este final apocalíptico da Humanidade e do mundo, também corresponde exata
e matematicamente com o tempo de duração de cada raça, quer dizer, cada
raça dura 25.968 anos, minutos e segundos, e isso é o que dura também a
manifestação da vida que a terra brinda para que essa raça se desenvolva e
como estamos ao final dessa raça, vem, pois, a Misericórdia divina e nos
manda um mensageiro, para que a Lei se processe, dentro da Lei e da
Misericórdia, um prato é da Lei, outro prato é da Misericórdia, e nós viemos
como "chamados" e se não damos a nota, mas recebemos a cultura,
obviamente supondo que chegamos ao final do conhecimento que se dá a uma
humanidade, se pode entender concretamente que esta é a nossa última
existência, é nossa ultima oportunidade, porque é uma Tábua de Salvação,
para um povo que foi julgado e sentenciado desde o ano 50 "ao Abismo, ao
Abismo e ao Abismo".

Pergunta 08: Como foi sua participação no Movimento Gnóstico Cristão
Universal, através do tempo?
Reitero a ideia que leiam este livrinho chamado "Gnósticos & Agnósticos". Ali
há um conto, uma resenha muito precisa, ali tem como cheguei à Gnose, ali
também está como fui enviado aos Estados Unidos, como cheguei ao México,
como vim à América Central, tempos depois. E como fui pelos diferentes
países, do México, da América Central, da Venezuela, da Colômbia, do
Equador, do Peru, da Bolívia etc., etc., etc. Os convido a estudar aquele livro,
aí vocês verão uma resposta, digamos, testemunho de passeios intermináveis
porque até o momento sigo aqui, digamos, no campo de batalha, como
fisicamente já me é difícil, não impossível, porém, sim difícil, optei em colocar
nessas páginas, esses vídeos, na mídia. Até aqui, a resposta, que sim posso
detalhar, porque tive que escrever alguns livros fundamentais e a participar
com os Mestres. Muito obrigado.
Pergunta 09: Disse que a AGEACAC não enfatiza a morte do ego nem a
morte em marcha?
Nessas instituições não se dá a Doutrina Gnóstica Cristã Universal, em seu
fator predominante, no fator proposto do iniciático. AGEACAC, AGEAC, ICU,
todas essas instituições também são agenciadas, representadas, por pessoas
que estão desvinculadas da Força Marciana, e isto é o mais grave que posso
dizer, as pessoas que estão desvinculadas à Força Marciana, lamentavelmente
não tem essa opção, neste final de humanidade.
Pergunta 10: o Mitômano Laskmi escreveu um livro de 33 joias do dragão
Amarelo, e são apenas sete joias na filosofia do dragão Amarelo?
Teófilo Bustos, digamos, eu também o conheci bastante. Em Santa Cruz, que
me lembro, ele não saiu em Santa Cruz, Bolívia, fui a passeio lá, e ele não quis
sair porque lá eu poderia descobri-lo. Foi um tremendo Mitômano, foi um dos
primeiros expulsos do gnosticismo e da Nova Ordem pelo próprio Mestre
Rabolú. Conheci seu Santuário Lumes Denomine e conheci de suas peripécias
e mitomanias. Aquilo de dizer que tinha o dom da cura, isso é justamente do
Mestre Laskmi, não dele. Esse nome de Laskmi, o qual nem se deve chamar,
porque é como invocar um Mestre em um elemento que é um impostor. Foi-lhe
dado a Teófilo Bustos por Efrain Villegas Quintero, também conheci muitíssimo
Efrain Villegas Quintero, em suas andanças, enfim, porém cada personagem
desses é um personagem de estudo particular. Todos eles são Traidores Del
Gnosticismo Universal, de los Maestros, y Del Orden.

Pergunta 11: pessoas da lista, Dona Arnolda, Julio Medina, Fernando
Salazar, Hipatía, o que nos pode dizer sobre essas pessoas?
Vou lhes sintetizar isso, se me permitem. No ano de 1985 eu viajei, eu vivia no
Equador e viajei para uma entrevista com o mestre Rabolú em Sierra Nevada
de Santa Marta, Colômbia, onde ele se encontrava no momento. Isso foi em
outubro de 1985 e lhe fiz uma entrevista, porque ele deveria me dar passe para
uma segunda entrada aos Estados Unidos porque aí, como que reclamavam,
que eu fosse, assim que eu lhe fiz uma grande entrevista. Essa entrevista é
conhecida como A Entrevista ao Mestre Rabolú em Sierra Nevada de Santa
Marta, Colômbia de 24 ou 25 de outubro de 1985, então lhes pergunto o que
vocês estão me perguntando de Dona Arnolda, de Hipatia, de Chávez, desse
outro, Fernando Salazar. Eu conheço toda essa gente, até mesmo Oscar
Uzcategui, também o conheci, eu conheci toda essa gente. Porém, o Mestre
Rabolu aí dá uma resposta geral. Convido-os a ouvir as palavras dele, essa
resposta nesse vídeo se encontra.
Pergunta 12: Sobre Mauricio Fernando Correa. O que nos pode dizer de
um brasileiro que se auto intitula “V.M. Rafael” e afirma ser sucessor do
V.M. Rabolu?
Agora existem vários sucessores do Venerável Mestre Rabolú, por aí há outro,
e o Mestre Rabolú simplesmente deixou o corpo porque o Mestre Rabolú não é
um corpo, ele vivia em um corpo, vejam vocês que confusão tão simpática, o
Mestre Rabolú é o Mestre Rabolú, no momento é um Cristo, um Super-homem,
e mais, é um Mestre de Mestres, porque não era um Bodhisatwa, Mestre
Rabolu, e sim um Dayani-Bodhisatwa o que estava em Don Joaquin Amórtegui
Valbuena. Então, o Mestre Rabolu, é enfático e claro em todas essas
perguntas que vocês formulam se seguem em sua obra, ele está nesse
momento, fazendo a Terceira Montanha e tem mantido o Movimento Gnóstico
Cristão Universal, ele que agora funciona oficialmente na fase B, no Mundo
astral, de modo que ele não entregou sequer sua Obra, e agora aparecem
sucessores. Sim, aqui se produziu a Obra, a Obra foi a vida do Mestre Samael,
transcrita em livros e ensinada, e a Obra do Mestre Rabolú foi sua Obra,
transcrita em livros e ensinada, mas aqui o segue na fase B e na fase C, ele
mesmo disse textualmente: o que é o Administrativo eu deixo a uma Junta
Coordenadora nacional da Colômbia e o que é o Esotérico, o Iniciático, o
Espiritual, eu não viro as costas ao Movimento Gnóstico Cristão Universal,
Então, minha resposta é que esse é um alto impostor, um alto traidor (Maurício
Fernando Correa) ao declarar-se como tal, é um Mitômano! Que está pescando
em um rio revolto! Essa é minha resposta.

Pergunta 13: e sobre as falsificações de documentos que se menciona a
Senhora Dona Arnolda?
Bem, amigos, também temos, na internet, outro documento do Venerável
Mestre Rabolú que se chama "Do Ponto Final ao ponto Seguinte", ou algo
parecido, que, com muito prazer, também, está disponível nas mídias. Irmãos,
toda essa confusão, para concluir, se deve ao fato de que nós não temos
compreendido completamente o objetivo da Doutrina Gnóstica Cristã Universal,
por isso meu programa é uma "Revalorização dos Princípios Esotéricos
Gnósticos". Porque como eu digo em todos os meus discursos, a Igreja
Católica Apostólica Romana é isso, os evangélicos são isso, os budistas são o
que são, os Muçulmanos são o que são, os gnósticos são o que são, porém,
desgraçadamente, não temos nos focado no que é a Gnosis, nós temos ficado
no que é esse "envolate", essa confusão, e vamos sair daí com a
"Revalorização dos Princípios Esotéricos Gnósticos". Muito bem, meus amigos,
espero que, até aqui, já é o suficiente por esta noite. Vamos ver se no próximo
sábado, na mesma hora e por este meio, conseguiremos retomar o contato
com vocês para poder iniciar a marcha do que é, em si a Revalorização dos
Princípios Esotéricos Gnósticos. Depois falaremos também sobre a fase B e a
fase C, etc, etc.
Por esta noite, muito obrigado, Paz Inverencial, irmãos!

