
  
EEssttaa  ffoottoo  nnnooo    eeesss   ddee  uunnaa  eennttii--
ddaadd  eexxttrraatteerrrreessttrree,,  eessppíírriittuu  
cchhooccaarrrreerroo  oo  aallmmaa  ggeemmeellaa  eenn  
bbuussccaa  ddee  ssuu  ccoonnttrraappaarrttee..  EEss  
ssiimmpplleemmeennttee  llaa  vviibbrraacciióónn  ddee  
llaa  vvoozz  ddee  LLoorreennaa  MMcckkeennnniitthh  
qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eelleeccttrróónnii--
ccaammeennttee  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  ddee  mmii  
PPCC  mmiieennttrraass  eessccrriibboo  eessttaa  ccaarr--
ttaa..  LLoo  ddiiggoo  ppaarraa  qquuee  nnooss  ddee--
mmooss  ccuueennttaa  ddee  lloo  ffáácciill  qquuee  eess  
iinnvveennttaarr  mmiisstteerriiooss  yy  uussaarrllooss  

ppaarraa  iimmpprreessiioonnaarr  aa  llaa  ggeennttee  qquuee  aannddaa  bbuussccaannddoo  eexxpplliiccaacciioonneess  ssoobbrreennaattuurraalleess  aa  llooss  ffee--
nnóómmeennooss  nnaattuurraalleess  qquuee  ppeerrcciibbiimmooss  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  ddee  llaa  ccoommppuuttaaddoorraa  
qquuee  nnooss  aayyuuddaa  aa  oorrddeennaarr  llooss  ppeennssaammiieennttooss  yy  aa  ccoommppaarrttiirr  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   
ccoonn  oottrrooss  mmuunnddooss  pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrreeesss   ppaarraa  eennrriiqquueecceerr  llaa  cccooonnnccciiieeennnccciiiaaa   pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   eenn  ttoorrnnoo  aa  
nnuueessttrroo  SSeerr..  
  
PPPooolllvvvooo   sssooommmooosss   yyy   aaalll   pppooolllvvvooo   vvvooolllvvveeemmmooosss   ///   nnnooosss   llleeevvvaaannntttaaammmooosss   dddeeelll   pppooolllvvvooo   ///   yyy   nnnooosss   hhhuuunnndddiiimmmooosss   eeennn   
eeelll   pppooolllvvvooo   ///   yyy   DDDiiiooosss   eeessstttááá   eeessscccrrriiibbbiiieeennndddooo   sssuuu   hhhiiissstttooorrriiiaaa   ///   cccooonnn   ttteeessstttiiimmmooonnniiiooosss   dddeee   pppooolllvvvooo///………   ddiiccee  
uunnaa  ccaanncciióónn  ssaallvvaaddoorreeññaa  ddee  NNeellssoonn  HHuueessoo..  EEll  UUnniivveerrssoo  eess  uunnaa  ppoollvvaarreeddaa  lluummiinnoossaa  yy  
ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  eess  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ppoollvvaarreeddaa  pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   yyy   tttaaammmbbbiiiééénnn   llluuummmiiinnnooosssaaa   eeennn   lllaaa   mmmeeedddiiidddaaa   
qqquuueee   aaadddqqquuuiiieeerrreee   cccooonnnccciiieeennnccciiiaaa   dddeee   sssííí   mmmiiisssmmmooo,,,   eeesss   dddeeeccciiirrr,,,   dddeee   sssuuu   SSSeeerrr,,,   dddeee   sssuuu   ccceeennntttrrrooo   yyy   fffuuueeennnttteee...   
   
IInnssiissttoo  eenn  lloo  ppaarrttiiccuullaarr  ppoorrqquuee  ttaannttoo  eell  UUnniivveerrssoo  ccoommoo  eell  IInnddiivviidduuoo  ttiieenneenn  uunn  cceennttrroo  
qquuee  nnoo  eess  ppaarrttiiccuullaarr,,  ssiinnoo  eesseenncciiaall..  LLaass  ppaarrttííccuullaass  ssiinn  cceennttrroo  ssoonn  ccaaóóttiiccaass..  CCuuaannddoo  rree--
ccoonnoocceenn  uunn  cceennttrroo  ssee  aarrmmoonniizzaann  yy  ggiirraann  eenn  ffoorrmmaa  ccuurrvvaa  yy  ccoonnttiinnuuaa,,  eessppiirraall,,  eenn  sseennttii--
ddoo  cceennttrrííppeettoo  yy  cceennttrrííffuuggoo,,  hhaacciiaa  llaa  uunniiddaadd  yy  hhaacciiaa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  EEnn  eell  ccaassoo  eessppeeccííffiiccoo  
ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa,,  eell  cceennttrroo  eess  eell  SSeerr  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  eess  lloo  hhuummaannoo..  
  
EEssttaass  iiddeeaass  nnoo  ssoonn  cciieennttííffiiccaass,,  rreelliiggiioossaass,,  aarrttííssttiiccaass  oo  ffiilloossóóffiiccaass,,  ssiinnoo  ssiimmpplleemmeennttee  
aappuunnttaann  hhaacciiaa  llaa  rreefflleexxiióónn  ppaarraa  vviivviirr  aa  gguussttoo  ccoonnssiiggoo  mmiissmmoo  yy  ccoonn  llooss  ddeemmááss..  CCoommoo  
ppuueeddee  sseerr  eell  ccaassoo  ddee  uunn  bbeelllloo  aauuttoommóóvviill,,  aaeerrooddiinnáámmiiccoo  yy  eeffiicciieennttee,,  qquuee  eessttaa  aa  llaa  ddiissppoo--
ssiicciióónn  ddee  mmuucchhooss  SSeerreess  HHuummaannooss  mmeeddiiaannttee  llaa  lleeccttuurraa  yy  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  uunn  sseenncciilllloo  mmaa--
nnuuaall,,  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  eexxiiggiirrlleess  qquuee  sseeaann  eexxppeerrttooss  eenn  ddiisseeññoo  aauuttoommoottrriizz,,  iinnggeenniieerrooss  
mmeeccáánniiccooss  yy  ppiilloottooss  ddee  pprruueebbaass..  DDiicchhoo  sseeaa  ccoonn  eell  mmaayyoorr  rreessppeettoo  aa  qquuiieenneess  ttrraabbaajjaann  aa  
ffoonnddoo  ppaarraa  ddaarrnnooss  ccoossaass  bbuueennaass  ppaarraa  vviivviirr..  
  
EEll  ééxxiittoo  ppaarraa  uunn  SSeerr  HHuummaannoo  eess  lllleeggaarr  aa  sseerr  eessppiirriittuuaall,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  aammoorr  eenn  llaa  uunnii--
ddaadd  ddeell  SSeerr  yy  eell  rreessppeettoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  eenn  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  lloo  HHuummaannoo..  CCuuaannddoo  nnoo  hhaayy  
eeqquuiiddaadd  eennttrree  eell  AAmmoorr  yy  llaa  LLiibbeerrttaadd  ssuurrggee  llaa  gguueerrrraa  ffrraatteerrnnaall,,  ssaannttaa  oo  ccoonnyyuuggaall..  
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LLaa  ccoonnffrroonnttaacciióónn  eennttrree  ppeerrssoonnaalliiddaaddeess  ppuueeddee  rreevveellaarr  mmuucchhaass  ccoossaass  ppoossiittiivvaass  oo  nneeggaa--
ttiivvaass  qquuee  aahhoonnddaann  ssuuss  ddiiffeerreenncciiaass,,  ppeerroo  nnoo  llaass  ssaallvvaann..  EEll  rreessppeettoo  mmuuttuuoo  eennttrree  ppeerrssoonnaass  
llaass  aacceerrccaa  aa  llaa  uunniiddaadd  ddee  lloo  eesseenncciiaall,,  aa  llaa  VVeerrddaadd  ppootteenncciiaall  qquuee  ssuubbyyaaccee  eenn  eell  ttrraassffoonn--
ddoo  ddee  ssuuss  mmoottiivvooss  ppaarrttiiccuullaarreess..  EEnn  eell  SSeerr  ssoommooss  VVeerrddaadd,,  eenn  lloo  HHuummaannoo  ssoommooss  RReeaallii--
ddaadd,,  yy  llaa  RReeaalliiddaadd  ssee  nnooss  ddaa  ppoorr  ppaarrttiiddaa  ddoobbllee,,  eenn  ffeemmeenniinnoo  yy  eenn  mmaassccuulliinnoo..  AAssíí,,  rree--
ssuullttaa  qquuee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa  ppuueeddee  sseerr  ssuuppeerriioorr  oo  iinnffeerriioorr,,  ppoossiittiivvaa  oo  nneeggaattiivvaa,,  ppeerroo  
eell  SSeerr  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  eessttaass  ccuuaattrroo  ppoossiibbiilliiddaaddeess  rreeaalleess..  EEssttoo  eess  lloo  qquuee  ssee  
ssiimmbboolliizzaa  eenn  IInniicciiaacciióónn  RReeaall  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  CCrruuzz  eeqquuiilliibbrraaddaa  ccuuyyoo  cceennttrroo  qquueeddaa  aa  
llaa  aallttuurraa  ddeell  ccoorraazzóónn  ddee  qquuiieenn  llaa  ppoorrttaa..  AAddeemmááss,,  eell  ccoorraazzóónn  eess  eell  cceennttrroo  ddeell  rriittmmoo  iinn--
ddiivviidduuaall,,  ppoorr  eexxppaannssiióónn  yy  ccoonnttrraacccciióónn,,  eess  ddeecciirr,,  ppoorr  uunniiddaadd  yy  ddiivveerrssiiddaadd,,  yyaa  qquuee  eell  
ccoorraazzóónn  pprrooyyeeccttaa  llaass  ppaarrttííccuullaass  ddee  llaa  ssaannggrree  aa  ttooddoo  eell  ccuueerrppoo  yy  lluueeggoo  llaass  rreeccooggee  ppaarraa  
ppuurriiffiiccaarrllaass  yy  llaass  vvuueellvvee  aa  eexxppaannddiirr..  EEssttee  ppllaann  eess  ttaammbbiiéénn  eell  ddeell  ddííaa  yy  llaa  nnoocchhee  yy  ddee  llaa  
vviiddaa  yy  ddee  llaa  mmuueerrttee..    
  
LLooss  eemmbblleemmaass  eenn  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall  ssoonn  mmaannddaallaass  
qquuee  sseeññaallaann  llooss  ccuuaattrroo  ppllaannooss  ddee  lloo  hhuummaannoo  yy  llooss  rree--
ssuummeenn  eenn  ssuu  cceennttrroo,,  sseeññaallaaddoo  ppoorr  uunn  ccáánnttaarroo  qquuee  
gguuaarrddaa  llaa  QQuuiinnttaa  EEsseenncciiaa  oo  AAgguuaa  VViivvaa,,  aaddeemmááss  ddee  
ssuuggeerriirr  llaa  EErraa  ddee  AAqquuaarriiuuss  yy  eell  SSaannttoo  GGrriiaall  ccoonn  ssuuss  ddooss  aassaass  ((  ЯЯŘŘ  ))..  EEnn  ffoorrmmaa  mmááss  
eessccuueettaa,,  llaa  CCrruuzz  EEqquuiilliibbrraaddaa  sseeññaallaa  ccoonn  uunnaa  llíínneeaa  vveerrttiiccaall  llaa  VVeerrddaadd,,  ccoonn  ssuu  bbrraazzoo  
hhaacciiaa  aarrrriibbaa,,  yy  llaa  RReeaalliiddaadd  eenn  ssuu  bbrraazzoo  hhaacciiaa  aabbaajjoo..  LLaa  llíínneeaa  hhoorriizzoonnttaall,,  ppoorr  eell  llaaddoo  
iizzqquuiieerrddoo  sseeññaallaa  lloo  nneeggaattiivvoo  yy  ppoorr  eell  llaaddoo  ddeerreecchhoo  lloo  ppoossiittiivvoo..  EEnn  eell  ppuunnttoo  ddee  ccrruuccee  ddee  
llaass  ddooss  llíínneeaass  ssee  eennccuueennttrraa  llaa  ddeell  SSeerr,,  aa  llaa  aallttuurraa  ddeell  ccoorraazzóónn,,  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  eennccuueenn--
ttrroo  ddee  ssíí  mmiissmmoo  yy  ccoommoo  ppuunnttoo  iinntteerrmmeeddiioo  ddee  ssiieettee  ppllaannooss,,  lluucceess  oo  CChhaakkrraass..  
  
LLaa  ccoonncciieenncciiaa  pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   eess  llaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa..  LLaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  uunniiddaadd  eess  llaa  ccoonn--
cciieenncciiaa  ddeell  SSeerr..  LLaa  SSaaggrraaddaa  TTrraaddiicciióónn  IInniicciiaattiivvaa  RReeaall  ttrraabbaajjaa  eenn  aammbbooss  sseennttiiddooss,,  ppoorr  
mmeeddiioo  ddee  uunnaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ppaarraa  ccoommppaarrttiirr  eexxppeerriieenncciiaass  yy  eennrriiqquueecceerr  llaa  ccoonn--
cciieenncciiaa  ppaarrttiiccuullaarr  yy  llaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  ddeell  AAqquuaarriiuuss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llaa  CCoonncciieenncciiaa  ddee  
uunniiddaadd..  
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