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1) A partir de que momento a Venerável Loja Branca recebe alguém como 
Iniciado? 

R. Em realidade, o Mestre já havia falado dos chelas, um chela honradamente não é 
nada. Em realidade quando ele já entra, como diríramos, a estar vigiado é quando se 
mete pelos Mistérios Maiores, pela 1° de Maiores, mas não é um discípulo; senão 
praticamente um aficionado, que está sob vigilância para ver como segue. Em 
realidade, se conta com a Maestria ou com o iniciado, já é quando chega a 5° de 
Maiores. 

2) Quando pertenece ao Sagrado Colégio de Iniciados algum Iniciado? 

R. Praticamente, isso vai por categoría. Em realidade quando já se pertence ao 
Grande Colégio de Iniciados, já diríamos é um tipo que tenha começado a fabricar 
seus Corpos Existenciais do Ser. Aclaro: não confundam os Corpos de Fogo com os 
Corpos de Ouro. Quando se fala dos Corpos Existenciais do Ser é porque já se está 
fabricando os Corpos de Ouro, porque os de fogo são mortais. 

3) Quando pertence ao Círculo Consciente da Humanidade Solar algum 
Iniciado? 

R. Practicamente, é quando já honradamente esse Iniciado tenha terminado a 2° 
Montanha, já tem uma grande porcentagem de Conciencia. Não é como muitos 
pensan que já quando alguém começa os Mistérios Maiores começa-se praticamente 
uma disciplina, que já pertence ao Círculo Consciente da Humanidade Solar, não. É 
quando já terminou a 2° Montanha, porque já há uma grande porcentagem, mais de 
50 % de Consciência resgatada. Então já há é uma pessoa que é Consciente de dia e 
de noite e em toda as dimensões. 

4) Quer dizer em outras palavras Venerável Mestre que para pertencer ao 
Círculo Consciente da Humanidade Solar algum Iniciado tem indiscutivelmente 
que ter tomado a Via da Direita? 

R. É lógico que pela Direita é que teve, há graus, há faculdades, há poderes. Pela 
espiral não se consegue nada disso, os títulos, como praticamente um soldado raso 
pasará a ser cabo, pasará a ser tenente, enfin, pelo estilo. Esses são graus aqui 
tridimensionaies, mas esotericamente não tem nenhuma valides. 

5) Pertence, ou é membro ativo de algumas dessas Ordens Sagradas que temos 
relacionados, isto é, a Loja Branca, o Círculo Consciente da Humanidade Solar 
ou o Colégio de Iniciados, digo, pertence a algumas destas ordens sagradas o Sr. 
Julio Medina Vizcaíno? 

R. Em realidade, se começarmos a enumerar os elementos que se fazem passar por 
Mestres, por Hierarquias, que eles mesmos se dão títulos aqui, em realidade de todos 
estes não ficaria um só. Porque se em realidade é um Mestre da Loja Branca não o 
andaria dizendo pelas ruas pregando-o. Os feitos são os que demonstram que classe 
ou que categoria são esses elementos. Se olharmos os gestos destas pessoas, não são 
nem sequer principiantes, nem aficionados sequer à Loja Branca. Exploram a Loja 
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Branca, isso sim é outra coisa, mas que em realidade os feitos demonstram não há 
existido todavia. 

6) Dentro desse grupo também há uma pessoa que tem sido muito ativista, e que 
agora também se conhece com o nome infortunadamente, pois para a doutrina 
com o nome de Mestre, lhe chamam Mestre em alguns países centro-americanos 
e ainda na Europa, digamos na Espanha. Este elemento que logrou escrever 
algumas obras a princípio e posteriormente se perfilou de alguma maneira 
contra a Doutrina em si. É o irmão, pois, o antigo irmão chamado Efraín 
Villegas Quintero. A ele lhe chamam o Mestro Desoto. Como coñéese-lhe bem, 
pertence pois este elemento a algumas dessas Ordens Sagradas? 

R. Bom vou comentar algo a vocês para que mais ou menos tenham em iniciativa o 
que perseguia o Sr Efraín Villegas Quintero desde faz muitos, desde que começou a 
Gnosis. Resulta que um dia fui a Cúcuta para cumplir uma Missão aqui na Colômbia, 
me encontrei pela primera vez com o Sr Efraín Villegas, e todo o tema dele era que 
lhe disseram o nome oculto de seu Mestre Interno. E cojió de dia, de noite, pela rua, 
onde quer me encontrava era importunando-me para que eu lhe divulgara esse nome 
oculto. Em realidade como minha Missão não era essa, essa a mim não, ultimamente 
já me canso demasiado, e lhe disse estas palavras: “preocupe-se por desintegrar os 
defeitos e o nome oculto quando alguém começa a trabalhar com os três fatores, o 
nome oculto sai”. Assim o pude tirar de cima de mim, para que me deixasse um 
pouco a vida tranquila. Mas ele seguiu insistindo, mais tarde já foi com o Mestre 
Samael, até que o Mestre Samael lhe divulgou o Nome Oculto, ao qual pertence ao 
Mestre, e ele “nem curto nem preguiçoso”, como isso era o que ele perseguia, ele 
queria explorar esse nome, pois seguiu chamando-se o Mestre Desoto. De modo pois, 
não é porque ele tenha chegado a Maestria nem muito menos, inclusive, ele 
atraicionou a obra, atraicionou ao Mestre Samael, e nos atraicionou a todos. Porque é 
um dos promotores para que a imprensa aqui da Colombia desaparecera. Ele fez 
sociedade com Julio Medina, sociedade ficticia e roubaram a imprensa entre todos, 
então quem atraiciona a Obra não pode jamais chegar a Maestria. 

7) Muito bem Veneravel Mestre, agora nesta mesma ordem, porque se trata de 
esclarecer a Missão que nos encomenda e para que toda a irmandade conheça, 
pois, diretamente de um Ser Desperto como o é o Veneravel Mestre Rabolú, e 
quem de nenhuma maneira tem interesses pessoais, como o tem demonstrado 
com sua própria obra, senão que nos propomos a aclarear conceitos afim de que 
não se perda tanta gente, afim de que se acolha a ordem. Também nos 
encontramos aqui, com o caso mais discutido que é o caso que pertence a Sra. 
Dona Arnolda Garro de Gómez. Antes de formular a pregunta, pois, eu quero 
“asentar” um princípio: não me refiro a Sra. Dona Arnolda Garro de Gómez. 
Pertence esta Sra. pois a algumas destas Ordens? Porque Veneravel Mestre tem 
a sua funcionando nesse veículo dela, ou, como se entende esta confusão? 

R. Honradamente, em curtas palavras vou dar uma resposta precisa. Como disse o 
Mestre Jesús: “a árvore se conhece por seus frutos”. Olhem os feitos e tirem 
conclusões. 



 

  
www.gnosisonline.org 

 

  

5 

8) Como se pode considerar que estas pessoas pertençam ao Sagrado Colégio de 
Iniciados ou pertençam, digamos, ao Círculo Consciente da Humanidade Solar, 
ou pertençam a Loja Branca como um termo geral se estão comprometidos em 
sua ensinança e na confusão mundial que existe a respeito da Doutrina do 
Veneravel Mestre Samael Aun Weor? Queremos, pois, também “enfocar” aquí a 
Sra Dona Hypatía Gómez de Lozano. 

R. Praticamente, ela é a que tem vindo falsificando a assinatura do Mestre Samael. 
Quem falsifica uma assinatura e ainda mais como de um personagem tal como o 
Mestre Samael, pois, se pode catalogar de uma vez de TRAIDOR. Todo documento 
que você tem tido em suas mãos, tal como esta carta de Sucessão do Mestre Samael, 
todas estas coisas, que já constam sob investigações profundas de autoridades 
competentes, que está falsificada a assinatura. E ela se prestou para isso com os 
traidores tanto Julio Medina, como Vicente Márquez e outros mais. E assim passar, 
fazem crer que o Mestre (Samael) lhe havia deixado um testamento. De modo pois, 
que com este feito, é mais que suficiente para não pertencer a Loja Branca. 

9) Agora, para cúmulo, pois, desta situação, já que a temos em foco, aparece que 
o Sr Don Julio Medina Vizcaíno lhe tenha dado por tirar uma quantidade de 
mestres ao combate, isto é, uma quantidade de elementos que nunca se 
conheceu, como que se tivessem trabalhado seriamente na iniciação, mas que 
por ter algum tempo de funcionamento, ou por ser da “panela”, digamos, dos 
traidores, agora aparecem mestres por todas as partes e até em congressos 
internacionais, como é o caso do Sr. Filadelfo Noboa. Que nos pode dizer Você 
deste Sr? Por favor. 

R. Bem, lhe vou dizer isto, não o digamos a uma pessoa, senão ao nível de 
personagens que me dizem que conhecem. Se foram 14 ou 12 mestres, Julio Medina, 
falam,…Vou dizer-lhes isto para que não quebrem a cabeça, e em realidade tirem as 
conclusões. Que isto o próprio Mestre Samael o escreveu, não sei se no Matrimônio 
Perfeito (…inaudivel) obra, tenho isto para dizer-lhes: EM REALIDADE, O DIABO 
PAGA A SEUS DISCÍPULOS E LHES DÁ GRAUS PELO MAL QUE FAZEM. A 
LOJA BRANCA PAGA PELO BEM QUE SE FAZ À HUMANIDADE E O DIABO 
PAGA PELAS ATROCIDADES QUE  FAZ O DISCÍPULO POIS PORQUE O 
VÃO ASCENDENDO MAIS RÁPIDO. ESSE É O CASO DE DON JULIO 
MEDINA POR SUA QUANTIDADE DE MESTRES QUE TEM TIRADO AGORA 
E POR TODOS ESTES ELEMENTOS QUE TEM PREJUDICADO O 
DESENVOLVIMIENTO DO MOVIMIENTO GNÓSTICO 
INTERNACIONALMENTE. Ele está pagando-lhes, claro, a seus sequazes por todo o 
dano que tem feito como demônio, como cabeça de legião, é lógico que tem que 
pagar a seus discípulos mais fiéis, que o tem rodeado e tem feito as maldades a direita 
e esquerda. 

10) Poderia entender-se Veneravel Mestre Rabolú que aqui funciona 
corretamente aquilo que na Loja Branca se busca: é integrar as partes do SER e 
na loja negra se busca é integrar as partes do ego? 
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R. É lógico que o mago negro se distingue pelo mal que faz., porque assim vai 
fortificando a Satán. Fortificam em todas suas partes a Satán e  as pessoas que 
praticam o mal ficam sujeitas a ordens do diabo e de Satán. A Loja Branca faz o 
contrario: a medida de pureza é que vai enfilando em certo grau às pessoas, certas 
faculdades para que possam seguir impulsionando-os através do tempo com essas 
faculdades (…inaudivel), tanto para eles como para servir à humanidade. 

11) Se pode “aprender” por estas ensinanças que Você nos está ratificando e 
ampliando nosso entendimento, que tem poderes para a Loja Branca e poderes 
para a loja negra, mas que, a Loja Branca conduz pois para a Liberação e a loja 
negra conduz para a escravização, ou, como entendemos isto? 

R. Não, não falemos de escravização, falemos de involução, é mais correto. Ou seja, 
a Loja Branca ajuda e nos ajuda até a última hora para que nós consigamos nossa 
Liberação. E a loja negra faz o contrário, porque é a dualidade. Então eles o que 
fazem é conducir alguém à involução. Porque para que aquela Partícula Divina que 
temos dentro de nós se perda, tem que desaparecer de alguém e alguém fica senão 
governado por Satán. 

12) Para não detalhar mais, lhe citarei algumas pessoas em conjunto para uma 
última pergunta a este respeito. Me refiro por exemplo aos Srs. que são muito 
conhecidos e que lhes tem dado, pois, por comandar de algumas maneiras 
agrupações ou associar-se no comando de associações com fins muito pessoais 
como o Sr. Víctor Manuel Chávez, o Sr. Gonzalo Núñez, o Sr. José Vicente 
Márquez, o Sr. Antonio Riaño, etc., estes elementos pertenceram de alguna 
maneira aos Trabalhos da Venerável Loja Branca? 

R. Nunca os tem pertencido a Loja Branca. Entraram como diabos a desagregar, a 
pisotear, de uma ou outra maneira a Obra do Mestre Samael. Ou seja, esta é a 
dualidade desenvolvendo-se através do tempo, ou seja: que se não há dualidade não 
pode haver evolução ou involução. De modo, pois, que esta missão a cumpriram eles 
dentro da loja negra; não dentro da Loja Branca. 

13) Pertence ao Círculo Consciente da Humanidade Solar ou é Membro Ativo 
deste Círculo Consciente da Humanidade Solar alguém que seja da espiral 
nirvânica? 

R. Jamais na história da humanidade pode, verdadeiramente, pertencer alguém a 
espiral e ao Círculo da Humanidade Consciente Solar, jamais! Pela espiral vai 
“Raimundo e todo o mundo”, pelo Direto é que se adquirem estas faculdades, estes 
poderes. Porque com base nos três fatores que tem que se trabalhar, é que se 
consegue verdadeiramente os triunfos. Pelo caminho espiral não há triunfo de 
nenhuma espécie. 

14) Em síntese Venerável Mestre, pode se dizer que a estes Círculos Sagrados da 
Venerável Loja Branca não podem entrar nenhum MITÔMANO, nenhum 
TRAIDOR, da Doutrina do Venerável Mestre Samael Aun Weor? 

R. Nem pisar às Portas sequer de um Templo. 
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15) Venerável Mestre, é o Venerável Mestre Samael Aun Weor Membro Ativo 
ou pertence a estas Órdens Sagradas da Venerável Loja Branca do Colégio de 
Iniciados e do Círculo Consciente da Humanidade Solar? 

R. É algo mais, posto que poderão haver muitos Mestres e virão muitos Mestros que 
poderão alcançar os mesmos grau do Venerável Mestre Samael. Mas Ele está por 
cima destes Graus, posto que a Missão Dele foi como Patriarca, como um Avatara de 
Aquário, ou precursor de Cristo. De modo pois, que não podemos ir a qualificar, 
volto e repito, poderão haver muitos Iniciados na mesma categoría, mas Ele tem 
verdadeiramente um privilégio como o tem todos os Avataras. Ele é a máxima 
autoridade dentro de uma organização, tal como nesta Era. 

16) Veneravel Mestre, aqui se nos “encaixa” justamente uma “conclusão”, nós 
entendemos que o  Venerável Mestre Samael Aun Weor, Avatara - Patriarca, se 
refere seu Patriarcado é ao fato de Cosmocrator, ao fato da Igreja Gnóstica 
Trascendida. Ao fato, pois, da Era de Aquário e mais que a Era de Aquário, 
como sendo o 5° Cosmocrator de Marte. A isso é ao que se refere o  fato 
“PATRIARCA”? 

R. Bom, não, é que olhem, nestes casos, quando há um enviado especial a cumprir 
uma missão especial em bem da humanidade tal como o foi Moisés, Elías, todos estes 
Grandes Iniciados, essa missão não a pode superar nenhum dos demais. Posto que 
eles poderian estar em outras condições, mas vem aquí, poderíamos dizer a sofrer 
aqui, ali e acolá, por amor a humanidade. Então, isso é o que lhes pesa na balança: a 
uma Hierarquia desta categoría, e lhes dá o privilégio. 

17) É, como poderiamos dizer, um Esplendor que lhe Atribui pela missão que 
tem? 

R. É correto. Ninguém, essa é uma pessoa Intocavel ante determinadas Jerarquias. 
Um Iniciado assim, não há outro iniciado que possa meter-se a interromper sua 
missão. E o que se meta pois, se vai abaixo. De modo, pois, que isto é intocável, é 
como uma máxima autoridade aqui nesta Era. 

18) Que relação há entre o Tribunal do Karma Cósmico e de seus Membros ou 
Juízes com estas três Ordens Sagradas? 

R. Bom, praticamente nunca como primera medida, vamos fazer diferenças do que é 
o Mestre Interno e a parte tridimensional, ou seja, a matéria, que tenho visto, por 
ejemplo, que tem confusão ou querem confundir a materia e o Espírito. E para mim o 
Espírito é intocável, é Sagrado, enquanto que a matéria é a que comete erros e, em 
realidade, pois, a que causa danos é a matéria. Baseados neste princípio o Tribunal do 
Karma se nos julga pelo que temos feito aqui não é certo?! Mas em realidade, volto e 
repito: temos que advertir que o Mestre Interno não comete erros, nós os cometemos 
aqui fisicamente tal como o caso de Dona Arnoldo. Não podemos dizer: “A Mestra 
Litelantes”, senão “Dona Alnorda”, que é a parte tridimensional. De modo, pois, que 
faço essa sugestão para que tenham mai claridade que nenhum Mestre da Loja Branca 
comete erros, os comete seu veículo inferior. 
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Comentário: Muito obrigado, Venerável Mestre! Porque desta maneira ficam, pois, 
esclarecido esse ponto tão delicado, que sempre se quer involucrar ao que é o Divinal 
com o estado caótico da personalidade aqui, quando não se tem purificado 
suficientemente. 

Agora Venerável Mestre, vamos tocar uns pontos já mais generalizados em relação, 
pois, à acontecimiento de nossa época. 

19) O encerramente da terceira guerra mundial se verá antes de 1992? 

R. Bom, tem algo que tenho notado que até os grandes cientistas, todo mundo em 
peral, fala da chegada da tercera guerra mundial. E eu asseguro, e a lógica nos está 
indicando, que estamos na terceira guerra mundial. Há guerras por todas as partes. O 
que acontece é que nós chamamos “a tercera guerra mundial” essas são as explosões 
atômicas. E a guerra está prendida desde há muitos anos atrás e se vai extendendo. 
Quando já chegue a seu ponto, virão as explosões atômicas para fazer o que as 
pessoass chamam “a terceira guerra”.  A tercera guerra está prendida desde há muito 
tempo! De modo, pois, que as explosões atômicas de um momento para outro: 
estamos sentados sobre uma polvora! Ou seja, que o pavio está preso. Não podemos 
verdadeiramente pensar que a guerra vai entrar, ou que quando venha, senão que 
estamos nela! E aí está: estamos vendo mundialmente como anda este planeta. De 
modo, pois, que esperamos é a atômica, que é de um momento a outro. Isso nós não o 
sabemos nem a data! Porque todo se tem adiantado, se tem simplificado, de acordo 
com a maldade e as ambições do mundo. Ou seja, esperamos as primeiras explosões 
atômicas, que são três vezes que vai haver explosiões atômicas nesta guerra. Vem a 
primeira, há uma pausa, seguem as guerras, de país contra país, guerras internas entre 
os países, enfin, una serie de acontecimentos, despois vem outras explosões atômicas 
(as segundas), e depois uma terceira explosão atômica que é a que vem já para 
arrematar, falemos, para não ficar senão um punhadinho de elementos. 

20) Se pode entender que todas estas séries de guerras que temos separado, são 
uma só guerra que se vai processando para determinar o fim da humanidade? 

R. Se vai extendendo, ou seja, fixe-se que há países contra países e vai se 
extendendo, vai se extendendo, porque vão ingressando outros países, e outros países, 
até que no fim se prende é o mundo inteiro. 

21) Agora, outra pergunta em relação, pois, a Missão em si, ou a entrega da 
Doutrina a humanidade. Por qual ano espera viajar o Venerável Mestre Rabolú 
à Europa? 

R. Bom, praticamente não tengo data fixa. Eu vivo mais ou menos esperando, pois o 
momento oportuno em que eu possa viajar, ou seja que não vejo essa necessidade 
nestes momentos. Mais adiante será mais necessário quando venha verdadeiramente a 
agitação mundial, então eu farei um giro, e terei uma acolhida muito boa, posto que 
tem mais “intranquilidade” na humanidade. 

22) A data atual, tem chegado alguém mais “aparte” dos Veneráveis Mestres 
Samael Aun Weor e Rabolú para a Ilha do Êxodo? 
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R. Honradamente não tenho visto, todavía, o primeiro além do Mestre Samael e 
minha pessoa ou o Mestre Rabolú. Posto que em realidade, como o disse o Mestre 
Samael, no Caminho Direto não íamos senão os dois. 

23) Lúcifer é a mesma Árvore da Ciência do Bem e do Mal? 

R. Praticamente, poderiamos dizer que sim, posto que ele é o que nos incita e nos 
convida a seguir o Caminho Direto, o Caminho do Pai. Se não fosse por Lucifer, em 
realidade ninguém se preocuparia por buscar ao Pai. 

24) Veneravel Mestre, que relação há entre o Kundalini e a Força ou Energia 
Positiva de Lúcifer? 

R. Não vamos confundir uma coisa com a outra. A Energia é o que nós elaboramos 
na Frágua Ascessa de Vulcano, e outra coisa é a Sombra do Logos. Ele cumpre sua 
Missão praticamente exteriormente, falemos assim, não? Ele é o que nos submete as 
provas, enfim, todas as coisas da iniciação, ele é que nos prova. Mas em realidade 
não tem nada haver o Kundalini com Lúcifer, porque são forças. Olhe, vou dizer-lhes 
isto: a Mônada ou Real Ser de cada um de nós, ao sair do Absoluto por 
desdobramento, vai se dividindo en diferentes partículas, que são do mesmo Ser, mas 
que cada uma cumpre uma função diferente. 

25) Para o ano 2000 se haverá levantado algum outro Mestre dentro de nossas 
filas Venerable Maestro?  

R. Bom, a realidade é esta, tem que ser franco, na realidad até agora, até o momento, 
tenho ouvido muitos charlatões. Mas em realidade, um tipo que esteja trabalhando 
esotericamente com os três fatores não o tenho visto. Todavía, en fin, há muitos que 
(dizem) eu sou, que “batem no peito”, mas os fatos são os fatos. Nós nos baseamos 
nos feitos, irmão. E até agora verdadeiramente as pessoas explicam muito bonito, 
falam muito bonito, mas os fatos não são assim. De modo, pois, que com s Três 
Fatores define-se a situação. Se chega, ascende ou descende. Se não trabalha com os 
Três Fatores desciende, se trabalha com os Três Fatores asciende.  Essa é a tremenda 
realidade e no momento não tem entrado ninguém a trabalhar com os Três Fatores. 

26) Se deve chamar a Sra. Dona Arnolda Garro de Gómez de Mestra? 

R. Bom, em realidade o Mestre a havia declarado Mestra, não? Nem lhe tira, nem lhe 
põe! O respeito para uma pessoa, pode ser quem seja, não se deve  tirar. Todo mundo 
merece respeito. 

27) E quanto a Sra. Hypatía Gómez de Lozano? 

R. Lhe trate de Doutora, porque em realidade não é mais (que isto). 

28) Qual é o karma que se paga por chamar o Sr. Julio Medina Vizcaíno, o 
Señor Efraín Villegas Quintero, o Señor Filadelfo Novoa, ou a qualquer outro 
dos que o Sr. Julio Medina Vizcaíno tem declarado mestre, quando se diz ou os 
chama “Mestre’, qual é o karma que se tem que pagar? 

R. Olhe, em realidade quando alguém é Consciente do que tem sucedido e está 
sucedendo referente a Julio Medina e seus seguidores, e já apoia alguém dele, só por 
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dizer “Mestre” a uma pessoa dessa, seja a Julio Medina ou qualquir de seus 
seguidores, esta convirtendo-se em Cúmplice de um Delito, de uma Alta Traição e a 
Ley o pega a diante. 

29) Que diferença há entre o Gurú de alguém,  o Mestre Interior e o Lúcifer 
particular? 

R. Bom, o Guru é um Mestre Guia que alguém mesmo elege seu Gurú. O Mestre 
Interno já é muito diferente, é o “dono da casa”, dono de seus vehículos. E o Lúcifer 
é a sombra do Logos, (…inaudiével) três diferenças, o Gurú lhe serve como Gurú a 
alguém até que já se aprenda verdadeiramente a caminhar, a desenvolver-se. Já o 
Gurú o deixa só e segue-se caminhando como se diz a alguém “com seus própios 
pés”. 

30) Pode-se entender que ao terminar com os eus da parte visible da Lua 
Psicológica se adquire o derecho de participar do Éxodo? 

R. É lógico que já a essa altura já tem participação no Êxodo. Isso é lógico, não se 
pode ir a desconhecer, pois, já é uma pessoa que tem uma grande quantidade de 
consciência desperta contínua. 

31) Pode-se entender que a parte visível da Lua Psicológica é o 50 % dos 
defeitos, a que se refere a condição do Êxodo? 

R. Poderíamos dividir a Lua em duas partes: a parte visível e a parte invisible. 
Poderíamos dizer que a parte visível é um 50 % e a parte invisível o outro 50 %. Que 
a parte visível é a que trabalham os Ánjos; até que tenha chegado, a parte visível os 
Ángeles, porque eles desconhecem a parte invisível, ou seja, que eles ficam 
conhecendo uma face e a outra a desconhecen. Por isso ficam no estado angélico, que 
nem para lá nem para cá. Nós temos que ir mais além, temos que conhecer a face 
negra da Lua, é a parte oculta, a que não é visible. Temos que esquadrinhar-la e para 
isso, pois, nos capacitamos aqui para compreender ambas faces da Lua, y por 
experiência própia ir-nos desenvolviendo-se nas diferentes faces da Lua para poder 
verdaderaimente arrancar o “Eu-Causa”. Se não penetramos mais além da face da 
Lua visível, o eu-causa fica intacto, então ficamos como Ánjos e não passamos de 
(…inaudível) Ánjos. 

32) Quando será chegada a hora de sair para o Êxodo, Voce irá com este mesmo 
corpo físico que hoje tem? 

R. Bom, não podería adiantar-me aos acontecimentos. Depende tudo de meu 
trabalho, (…inaudível) se eu me adianto como fiz em outras vidas, pois, em realidade 
não alcanço a continuar (…inaudível) se eu sigo meu trabalho tal como o levo, pois, é 
possível que possa chegar com este mesmo corpo. 

33) Quando Voce começava sua vida Gnóstica teve um encontro com Julio 
Medina, se trata de alguma peleja no interno, ou algum combate, alguma coisa 
assim, nos quer contar aquele encontro, aquele combate? 

R. Bom, praticamente tem sido tantos os tropeços que temos tido, porque em 
realidade eu desde o começo, eu já comecei a sair em corpo astral entre vezes 
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consciente. Eu o via em orgias, em salões de magia negra, revolto com demoníacos. 
Então eu sempre lhe reclamava assim fisicamente: “Mestre porque Você está nestas 
(…inaudível) condições, assim”?!! Lhe contava e me dizia sempre a mesma frase: “É 
que Você não compreende um Mestre do Amor, a um diplomático! Eu estou feito 
para desenvolver-me em todas essas lojas negras, onde demônios, não sei que, 
(…inaudível) e tomar meus tragos”. Eu o via bêbado, em orgias, de modo pois que, 
com isso me despachava e como em realidade não podia ir discutir porque eu não 
podia ir mais além nessa época, pois me tragava o conto. Mas sempre era cada rato 
(…inaudível) pegando-me em astúcia, coisas que para um Iniciado não eram lícitas e 
sempre me ficavam mais dúvidas. Mas ele sempre me despachava com o mesmo 
conto, “que eu não compreendia a um Iniciado, a um Mestre do Amor, a um 
Diplomático do Movimento Gnóstico que estaba feito para desenvolver-se en todos 
esses níveis”, então sempre me despachava com o mesmo conto. Eu recordo uma 
noite, bom há sido, bom se eu podesse enumerar os casos como os Julio Medina 
(…como que eram) muitíssimos. No interno por exemplo eu ia com meu irmão Don 
Celestino, que já desencarnou, para o Templo, ou seja, a parte Astral do Centro da 
Serra Nevada a uma Reunião, quando passamos pela frente de um Templo e vimos a 
Don Julio Medina e todos os hermanos da Sierra metidos aí, escutando uma grande 
conferência. Me disse Celestino: “Entremos que aquí está o Mestre, aqui é”. Ao ir eu 
a penetrar o Umbral da Porta para diante, recibi um aviso imediatamente de alerta, 
por não confiar ao receber o aviso eu lhe comuniquei a Celestino: “Olho que aqui há 
gato encerrado”. Assim nesses termos lhe disse, me contestou ele: “Não! Aí está: veja 
o Mestre Garga Cuchines, já veja a fulano, a sicrano, a beltrano, e um silêncio muito 
bonito e uma conversação muito bonita. Então entramos ao templo mas sempre o 
aviso permanecia latente em minha pessoa por meio do coração. Então Celestino me 
convidou a que nos sentassemos que havia um asento desocupado, lhe disse: “Não 
nos sentemos, estamos de pé, em Guarda! Porque aqui há gato encerrado!” Voltando 
a ele, lhe disse: “Vamos ver, escutar-lo de pé”. Me puz num lapço de tempo mais ou 
menos de meia hora, escutando-lhe. Esperava pegá-lo em alguma frase, algo assim e 
ele era muito sutil. Aquelas palavras saían como do coração, era como um Patriarca, 
maso eu sempre em alerta! Já quando ví que não podia em nenhuma maneira 
descobri-lo pelo discurso que estaba dando, disse a Celestino: “Prepare-se que vamos 
a definir esta situação”. Use a conjuração de Júpiter, puz a mão esquerda no plexo 
solar, e extendi os três dedos da mão direita para adiante, e lhe pronunciei o mantra 
com toda minha força. Me recordo que foi com toda minha força; quando fiz a 
Conjuração veio Julio Medina de um Púlpito onde estava acima e caiu ao solo e 
parou e com a mão empunhada me pegou contra a outra mão assim, e me disse: “Me 
tensão com uma boa arma mas te deu contra a rocha”. Nesse momento Celestino, 
como já este Sr. se ‘converteu no demônio’ (...Inaudível) Celestino voltou ao corpo 
físico, eu intentei sair do templo para entender-me fora do templo, entã o Intimo (ou 
seja o Mestre Rabolú) não me deixa dar um passo atrás (…inaudible), desenbainhei a 
espada e corpo a corpo meter-me contra essa legião que havia aí, até desintegrar 
totalmente, até mesmo o templo o (…inaudível). Essa é uma, e fisicamente tem 
havido enfrentamento, muitíssimos, (…inaudível) do começo, (…inaudível), que me 
enfrente, porque não “engolia” os contos dele. De acordo com os feitos dele, que eu 
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ia me dando conta, comparava com os feitos do Mestre (Samael) e isto não era de um 
Mestro, senão de um qualquer por aí. 

Agradecimento: Bem Venerável Mestre, lhe agradecemos infinito, agora vamos 
rogar lhe que feche este cassette com umas palabras, já que nos propomos levar-
lo, pois, a Missão que próximamente iniciaremos (se assim está escrito) pelos 
Estados Unidos, pelo Canadá e possivelmente (ainda que em forma opcional) 
alguma entrada ao México. Tenha a bondade de dirigir-nos algumas palavras de 
despedida. 

Esta gravação que acabamos de fazer com o irmão Jorge Vélez Restrepo vai 
cumprindo uma Missão, posto que não tenho posto nada artificial, senão tenho posto 
em jogo meu Conhecimento Próprio e Direto que tenho recebido através da 
Experiência Vivida com o Movimiento Gnóstico. De modo, pois, que isto que vai 
gravado, é o meu próprio Conhecimento Direto, porque não me agrada falar do 
Conhecimento alheio, não!  Fazer (…inaudível) do pouco que eu tenha para dar a 
humanidade, que com muitíssimo gosto o faço. Meu regozijo é entregar o que tenho 
podido vivenciar! O que tenho podido viver! O que tenho podido experimentar en 
carne viva! Para que assim sirva aos demais de exemplo. 

MESTRE RABOLÚ. 


