
   

   

   

   

仚仚仚 YY  ddaallee  ccoonn  llaa  UUnniiddaadd  yy  llaa  DDiivveerrssiiddaadd..  EEll  SSeerr  
yy  lloo  HHuummaannoo..  EEss  uusstteedd  rreeppeettiittiivvoo..  HHaayy  qquuee  iinnvveessttiiggaarr  oottrraass  ccoossaass..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  
aassuunnttoo  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess..  ¿¿UUsstteedd  ccrreeee  eenn  llooss  ÁÁnnggeelleess??  ¿¿SSuu  ggrraaddoo  IInniicciiááttiiccoo  llee  ppeerrmmiittee  
vveerrllooss??  ¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  cciittaa  eenn  eell  CCeerreemmoonniiaall??  UUsstteedd  ddiiccee  qquuee  nnoo  eess  rreelliiggiioossoo  yy  hhaaccee  cciittaa  
ddee  ppaallaabbrraass  eessccrriittaass  eenn  LLiibbrrooss  SSaaggrraaddooss  ¿¿eennttoonncceess??  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  ssee  aattiieennee  eessttrriiccttaammeenn--
ttee  aa  lloo  qquuee  ddiiccee  eell  SSMMAA……??  YY  aassíí,,  oo  ppoorr  eell  eessttiilloo,,  ssoonn  llooss  ccuueessttiioonnaammiieennttooss  qquuee  ssee  eenn--
ttrreevveerraann  ccoonn  aappoorrttaacciioonneess  mmuuyy  iinntteelliiggeenntteess  yy  pprreegguunnttaass  sseennssaattaass  qquuee  ddaann  mmaarrggeenn  ppaarraa  
rreeddoonnddeeaarr  llaass  eexxpplliiccaacciioonneess  dduurraannttee  llooss  ddiiáállooggooss  ddee  llaass  mmaaññaannaass,,  ddeessppuuééss  ddee  llaass  CCee--
rreemmoonniiaass  CCóóssmmiiccaass..  
  
PPoorr  mmii  ppaarrttee,,  ppiieennssoo  qquuee  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall  ddeebbee  tteenneerr  rreessppuueessttaass  ppaarraa  ttooddooss,,  ppaarraa  nnoo  
ccaaeerr  eenn  llaa  cchhaarrllaattaanneerrííaa  oo  eenn  eell  ddooggmmaattiissmmoo,,  yy  aappoorrttaarr  aallggoo  ppaarraa  llaa  FFee  yy  ppaarraa  llaa  CCoonn--
cciieenncciiaa,,  ccoommoo  ppiillaarreess  ddee  SSaabbiidduurrííaa,,  ccoommoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  EErraa  ddeell  AAccuuaarriiuuss..  
  
仚仚  LLaa  uunniiddaadd  ssee  rreeppiittee  eenn  llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  SSooyy  iinnddiivviidduuoo,,  ssooyy  rreeppeettiittiivvoo..  RReessppiirroo,,  ccoommoo  
aa  ddiiaarriioo;;  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  aallgguunnaass  ddee  mmiiss  ccéélluullaass  lllleeggaann  aall  ffiinnaall  ddee  ssuu  cciicclloo  vviittaall  yy  oottrraass  
lloo  ccoommiieennzzaann..  MMiiss  sseennttiimmiieennttooss  ccaammbbiiaann  yy  mmiiss  iiddeeaass  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  ddaarr  lluuggaarr  aa  nnuueevvooss  
sseennttiimmiieennttooss  yy  aa  nnuueevvaass  iiddeeaass..  MMee  rreeppiittoo  ccaammbbiiaannddoo,,  eevvoolluucciioonnoo..  AAssíí  eess  ttooddoo..  NNoo  hhaayy  
nnaaddaa  nnuueevvoo  bbaajjoo  eell  SSooll,,  ppeerroo  nnoo  ssaabbeemmooss  ttooddoo  lloo  qquuee  eessttáá  bbaajjoo  eell  SSooll,,  ppoorrqquuee  eell  SSooll  yy  
ttooddoo  lloo  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  bbaajjoo  ééll  eessttaa  ccaammbbiiaannddoo  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  sseerr  lloo  mmiissmmoo..  EEll  SSeeññoorr  
BBuuddhhaa  ddeeccííaa;;  CCuuaannddoo  vvoollvveemmooss  nnoo  ssoommooss  llooss  mmiissmmooss,,  ppeerroo  nnoo  ssoommooss  oottrrooss..  
  
NNoo  ccrreeoo  eenn  llooss  áánnggeelleess  nnii  eenn  llooss  ddeemmoonniiooss  ppoorrqquuee  llooss  vveeoo  yy  llooss  ttrraattoo  eenn  mmuucchhaass  ppaarr--
tteess,,  ppaarraa  nnoo  hhaabbllaarr  ddee  lloo  qquuee  lleeoo  eenn  llooss  ddiiaarriiooss  yy  eenn  llooss  lliibbrrooss  ddee  hhiissttoorriiaa..  EEss  mmááss::  yyoo,,  
ppeerrssoonnaallmmeennttee,,  tteennggoo  mmiiss  áánnggeelleess  yy  mmiiss  ddeemmoonniiooss  yy  eessttooyy  ttrraattaannddoo  ddee  eennccoonnttrraarrlleess  uunn  
ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo,,  ddee  eeqquuiilliibbrriioo,,  ppoorrqquuee  ssoonn  eellllooss  llooss  qquuee  mmee  iimmppuullssaann  ppaarraa  aavvaannzzaarr  
eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  mmíí  SSeerr,,  ccoommoo  llooss  éémmbboollooss  ddee  uunnaa  llooccoommoottoorraa  ddee  vvaappoorr,,  qquuee  bbaajjaann  yy  
ssuubbeenn  yy  llaa  mmááqquuiinnaa  aavvaannzzaa  hhaacciiaa  ssuu  ddeessttiinnoo..  AA  llooss  ÁÁnnggeelleess  ddiivviinnooss  llooss  hhee  ccaammbbiiaaddoo  
ppoorr  IInntteerrnneett,,  ppuueess  llooss  ddiivviinnooss  ppoorr  mmááss  qquuee  aalleetteeaann,,  rreessuullttaann  aahhoorraa  lleennttooss..  LLooss  LLiibbrrooss  
SSaaggrraaddooss  mmee  eemmoocciioonnaann  ccuuaannddoo  ddeessccuubbrroo  qquuee  yyaa  nnoo  eess  ssaaggrraaddoo  lloo  qquuee  aaffiirrmmaann,,  ppoorr--
qquuee  aahhoorraa  yyaa  eess  ccoommpprreennssiibbllee  ppaarraa  mmíí  ccoonn  aayyuuddaa  ddee  llaa  cciieenncciiaa  yy  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa..  NNaa--
ttuurraallmmeennttee  qquuee  hhaayy  nnuueevvooss  LLiibbrrooss  SSaaggrraaddooss  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  llooggrroo  eenntteennddeerr..  EEnn  mmii  
ccoommppuuttaaddoorraa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  hhaayy  mmááss  ccoonnoocciimmiieennttooss  aallmmaacceennaaddooss  qquuee  eenn  llaa  aannttiigguuaa  
BBiibblliiootteeccaa  ddee  AAlleejjaannddrrííaa..  SSii,,  uussoo  ffóórrmmuullaass  rreelliiggiioossaass  ccoommoo  llaa  qquuee  ddiiccee  AAUUMM  TTAATT  
SSAATT  qquuee,,  lliibbrreemmeennttee  ttrraadduucciiddaa,,  ddiiccee  aallggoo  aassíí  ccoommoo  YYOO  SSOOYY  TTUU  MMIISSMMOO,,  ssooyy  uunniiddaadd  
yy  hhaayy  bbiilllloonneess  ddee  sseerreess  vviivviieenntteess  qquuee  ccoonn  ssuu  ddiivveerrssiiddaadd  mmaannttiieenneenn  mmii  iinnddiivviidduuaalliiddaadd..    

CCCaaarrrtttaaasss,,, 



  
EEssttoo  mmee  ppaarreeccee  llóóggiiccoo  ppoorr  eell  aassuunnttoo  ddee  llaa  uunniiddaadd  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  TToo--
ddoo  vviieennee  yy  ttooddoo  rreeggrreessaa  aa  llaa  mmiissmmaa  FFuueennttee..  EEll  UUnniivveerrssoo  eess  rreelliiggiioossoo..  
LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  lloo  qquuee  vviieennee  iinnoocceennttee  yy  rreeggrreessaa  ccoonnss--
cciieennttee..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  mmee  ffaallttaa  mmuucchhoo  ppaarraa  cceeññiirrmmee  eessttrriiccttaammeennttee  aa  
lloo  ddiicchhoo  ppoorr  eell  SSMMAA  yy  ssii  aallggúúnn  ddííaa  lloo  llooggrroo,,  yyaa  lloo  ddiicchhoo  ppoorr  eell  SSMMAA  
hhaabbrráá  eevvoolluucciioonnaaddoo  yy  sseerráá  ddiiffeerreennttee  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  sseerr  lloo  mmiissmmoo..    
  

                              PPPuuueeennnttteeesss    
                                          EEll  MMaaeessttrroo  ddiijjoo  aa  ssuuss  ddiissccííppuullooss  

PPiieennsseenn  eenn  llaa  uunniiddaadd  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  
PPiieennsseenn  eenn  ssíínntteessiiss  yy  hhaaggaann  mmaatteessiiss  
UUnnaa  bbiiooggrraaffííaa  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  
SSóólloo  nneecceessiittaa  cciinnccoo  mmiinnuuttooss..  
  
LLooss  ddiissccííppuullooss  lloo  mmiirraarroonn  ddeessccoonncceerrttaaddooss  

                PPeerroo  uunnoo  ddee  eellllooss  eessccrriibbiióó::  
    
                NNaacciieerroonn,,  ccoommiieerroonn,,  ccrreecciieerroonn  
                SSee  eennaammoorraarroonn  yy  ssee  rreepprroodduujjeerroonn  
                YY  nnuunnccaa  ssuuppiieerroonn  ppoorrqquuéé  vviivviieerroonn  
                YY  ppoorrqquuéé  ttuuvviieerroonn  qquuee  mmoorriirr..  
  
                EEll  MMaaeessttrroo  ssoonnrriióó..                 

                                                                                                      yyy   NNNoootttaaasss                                                    

EEnn  eell  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  ppaassaaddoo  eessttuuvviimmooss  eenn  eell  AAsshhrraamm  ddee  CCuuaauuttllaa,,  iinnvviittaaddooss  ppoorr  vvaarriiaass  
EEssccuueellaass  PPrreeiinniicciiááttiiccaass  ddee  GGeeggnniiáánn..  EEll  cclliimmaa,,  eell  lluuggaarr,,  llaass  ddiisscciipplliinnaass,,  eell  CCuurrssoo  ddeell  
MMDDHH  GGeelloonngg  JJuuaann  CCaarrllooss  OOrrttiizz  yy  eell  DDiiáállooggoo  AAbbiieerrttoo  eenn  eell  SSUUMM  ffuueerroonn  eessttiimmuullaanntteess..  
PPeerroo  lloo  mmááss  aaggrraaddaabbllee  ffuuee  vveerr  qquuee  DDoonn  MMooiissééss,,  eell  AAnncciiaannoo  ddeell  AAsshhrraamm,,  hhaa  rreeccuuppeerraa--
ddoo  ssuu  ssaalluudd  yy  hhaa  vvuueellttoo  ccoonn  DDooññaa  RRuuffiinnaa,,  ssuu  eessppoossaa..  TTaammbbiiéénn  ffuuee  aaggrraaddaabbllee  vveerr  eell  
ccuuiiddaaddoo  qquuee  ssee  llee  ddaa  aall  AAsshhrraamm  yy  eell  aavvaannccee  ddee  ssuuss  ccoonnssttrruucccciioonneess..  EEll  pprriimmeerroo  yy  eell  
sseegguunnddoo  ppiissoo  ddee  ssuu  nnuueevvoo  eeddiiffiicciioo,,  ccoonn  ccoommeeddoorr  yy  ddoorrmmiittoorriiooss  yyaa  eessttáánn  ffuunncciioonnaannddoo  
eenn  ffoorrmmaa  eexxcceelleennttee  yy  ttooddoo  ssee  eessttáá  pprreeppaarraannddoo  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  eell  tteerrcceerr  ppiissoo  ccoonn  hhaabbiittaa--
cciioonneess  ppaarraa  MMaaeessttrrooss,,  SSaannttuuaarriioo  yy  llooccaalleess  ppaarraa  EEssccuueellaass;;  ttooddoo  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  HHeerr--
mmaannddaadd  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  CCuuaauuttllaa  yy  llooss  GGeettuullss  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  yy  zzoonnaass  aalleeddaa--
ññaass  ccoommoo  CCuueerrnnaavvaaccaa,,  TToolluuccaa,,  PPaacchhuuccaa  yy  PPuueebbllaa..  
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