
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DDeessppuuééss  ddee  llaa  ccoonnssaaggrraacciióónn  ddee  llaa  CCáámmaarraa  ddee  AAllttaa  IInniicciiaacciióónn  ((CC..SS..))  eenn  eell  
AAsshhrraamm  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  eenn  LLaa  AAllhhaammaa,,  MMuurrcciiaa,,  lloo  mmááss  rreelleevvaannttee  ffuuee  llaa  DDéé--
cciimmoo  sseegguunnddaa  RReeuunniióónn  ddeell  MM..HH..  CCuueerrppoo  CCoolleeggiiaaddoo,,  eenn  llaa  qquuee  ssee  ddiilluucciiddaa--
rroonn  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  qquuee  hhaayy  ddeennttrroo  ddee  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  ddooccttrriinnaass,,  ffiilloossooffííaass  yy  
ddiisscciipplliinnaass  qquuee  eessttáánn  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  LLíínneeaa  ddee  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall..  EEll  rree--
ssuullttaaddoo  ffuuee  ppoossiittiivvoo  yy  eell  ttrraabbaajjoo  aaggoottaaddoorr,,  hhaassttaa  eell  ppuunnttoo  qquuee  ttuuvvee  qquuee  hhaacceerr  
uunn  ddeessccaannssoo  oobblliiggaaddoo  ppaarraa  rreeaannuuddaarr  llaass  rruuttiinnaass  ccoottiiddiiaannaass  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ddiiss--
cciipplliinnaass..  DDuurraannttee  uunn  ppaarr  ddee  mmeesseess  mmee  ddeeddiiqquuéé  aa  eessccrriibbiirr..  
  
UUnn  aassuunnttoo  iimmppoorrttaannttee  ffuuee  ttrraattaarr  ddee  eessttaabblleecceerr  ccóómmoo  ssee  ppuueeddee  aaccttuuaalliizzaarr  llaa  
IInniicciiaacciióónn  RReeaall  ssiinn  ppeerrddeerr  ssuu  LLíínneeaa  oorriiggiinnaall,,  yyaa  qquuee  llaa  IInniicciiaacciióónn  eess  uunn  eetteerr--
nnoo  ccoommiieennzzoo,,  uunnaa  ddiinnáámmiiccaa  vviivviieennttee  qquuee  aavvaannzzaa  yy  ssee  eennrriiqquueeccee  ssiinn  ppeerrddeerr  eell  
ssuusstteennttoo  ddee  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  aanncceessttrraall..  LLoo  ffáácciill  eess  rreeppeettiirr  lloo  qquuee  ddiijjeerroonn  llooss  
MMaaeessttrrooss  qquuee  nnooss  aanntteecceeddiieerroonn,,  ppeerroo  llaa  rreeppeettiicciióónn  eessttaannccaa  yy  ddooggmmaattiizzaa  yy  eell  
ccaammbbiioo  ddeebbee  ddee  rreessppoonnddeerr  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  pprreesseennttee  ssiinn  ccoonnttrroovveerrttiirr  llaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  ppaassaaddoo  nnii  llaa  pprrooyyeecccciióónn  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo..  TTooddoo  eessttoo  mmaattiizzaaddoo  
yy  ttoonnaalliizzaaddoo  ppoorr  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ccoonncciieenncciiaass  iinnddiivviidduuaalleess  eenn  nniivveelleess  qquuee  
iibbaann  ddeessddee  eell  sseegguunnddoo  ggrraaddoo  ddee  IInniicciiaacciióónn  hhaassttaa  eell  sseexxttoo  ccoonn  mmááss  ddee  uunn  
cceenntteennaarr  ddee  ppeerrssoonnaass,,  ffuuee  aabbrruummaaddoorr..    
  
DDuurraannttee  eell  IInnvviieerrnnoo  hhiicciimmooss  vviissiittaass  aa  EEssccuueellaass  ddee  IInniicciiaacciióónn  yy  ccoommppaarrttii--
mmooss  ddiisscciipplliinnaass  ccoommpplleettaass  eenn  llooss  AAsshhrraammss  ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa,,  ddee  MMiicchhooaaccáánn,,  
ddee  CCuuaauuttllaa,,  ddee  CCooaatteeppeecc  yy  ddee  MMoonntteerrrreeyy,,  ccoonn  eexxtteennssiioonneess  aa  cciiuuddaaddeess  aalleeddaa--
ññaass  ccoommoo  CCuueerrnnaavvaaccaa,,  QQuueerrééttaarroo,,  CCoolliimmaa,,  PPuueebbllaa,,  SSaallttiilllloo,,  MMoorreelliiaa  yy  PPaa--
cchhuuccaa..  YYaa  eenn  llaa  pprriimmaavveerraa  lllleeggaammooss  aa  CCiiuuddaadd  OObbrreeggóónn,,  eenn  eell  NNoorrooeessttee  ddee  
MMééxxiiccoo,,  iinnvviittaaddooss  ppoorr  llooss  GGeettuullss  MMaarrttíínn  GGrraanniilllloo  yy  EEllooiissaa  FFlloorreess..  NNooss  rreeccii--
bbiióó  ttooddaa  llaa  HHeerrmmaannddaadd  ddee  llaa  zzoonnaa  yy  ccoommppaarrttiimmooss  aa  gguussttoo  ttooddooss  eenn  llaa  CCaassaa  
SSeeddee  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  qquuee  eess  pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  yy  ssee  mmaannttiieennee  ppuullccrraa  

CCaarrttaa  ((7733))  aa  
llooss  

DDiissccííppuullooss  

AAsshhrraamm  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  eenn  llaa  PPaazz,,  BBCC,,  SSuurr  



yy  lliimmppiiaa  ppoorr  eell  aammoorr  qquuee  llee  ttiieenneenn  llooss  OObbrreeggoonneennsseess..  TTaammbbiiéénn  eessttuuvviimmooss  
eenn  eell  CCeennttrroo  ddee  YYooggaa  KKrriissooll,,  qquuee  eess  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ppaallaacciioo  áárraabbee  ccoonn  uunn  
ssaallóónn  ppaarraa  YYooggaa  ddee  eessttiilloo  rreennaacceennttiissttaa  iittaalliiaannoo  yy  ddeeppeennddeenncciiaass  ddee  aalluummiinniioo  
yy  ppiissooss  ddee  mmáárrmmooll  bbllaannccoo,,  ccoommbbiinnaaddooss  ccoonn  bbuueenn  gguussttoo  ppoorr  ssuuss  pprrooppiieettaarriiooss,,  
ggeerreenntteess  yy  eemmpplleeaaddooss  qquuee  ssoonn  DDoonn  MMaarrttíínn  yy  DDooññaa  EEllooííssaa,,  ccoonn  aallgguunnooss  YYaa--
mmiinneess  yy  MMeeddiioo  GGeeggnniiaanneess  qquuee  eellllooss  hhaann  eelleevvaaddoo  aa  ppuullssoo..  UUnnaa  ttaarrddee  iinnoollvvii--
ddaabbllee  rreeccoorrrriimmooss  llaass  ttiieerrrraass  ddoonnddee  llooss  HHeerrmmaannooss  GGrraanniilllloo  hhaann  lleevvaannttaaddoo  eenn  
ppooccoo  ttiieemmppoo  uunn  rraanncchhoo  pprroodduuccttiivvoo  eenn  eell  ddeessiieerrttoo  yy  llee  ooffrreecceenn  aa  llaa  RReeddGGFFUU  
llaass  ttiieerrrraass  qquuee  nneecceessiittee  ppaarraa  hhaacceerr  uunn  AAsshhrraamm  pprrooppiioo  ppoorr  eell  ppuurroo  gguussttoo  ddee  
tteenneerrnnooss  ccoommoo  vveecciinnooss  ddee  ssuu  rraanncchhoo..  EEnn  ddííaass  aanntteerriioorreess  hhaabbííaa  lllloovviiddoo  uunn  
ppooccoo  yy  eell  ddeessiieerrttoo  eessttaabbaa  fflloorreecciiddoo,,  aaddeemmááss  ddee  ccoonnsseerrvvaarr  vveerrddeess  llooss  ccaammppooss  
qquuee  ssee  hhaann  ccoonnsseegguuiiddoo  ppaarraa  eell  ccuullttiivvoo,,  rreessppeettaannddoo  llooss  mmoonnuummeennttooss  nnaattuurraa--
lleess  ddee  CCaaccttooss..  HHiicciimmooss  ppllaanneess  ppaarraa  eell  AAsshhrraamm,,  ccoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ffuueerrzzaa  
qquuee  ggeenneerraa  eell  eennttuussiiaassmmoo  yy  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ccoonn  aallgguunnaass  rreessiisstteenncciiaass  ppaarraa  
ccoonnssttrruuiirr  eell  AAsshhrraamm  ppoorr  ppaarrttee  ddee  qquuiieenneess  ppiieennssaann  qquuee  eess  mmuucchhoo  eessffuueerrzzoo..  
LLooss  HHeerrmmaannooss  GGrraanniilllloo  mmee  ppiiddiieerroonn  qquuee  yyoo  aauuttoorriizzaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  eessccuueellaa  ppaarraa  GGeettuullss  ppaarraa  aappooyyaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  AAsshhrraamm  yy  yyoo  lleess  
ooffrreeccíí  ppoonneerr  eell  ccaassoo  eenn  mmaannooss  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnsseejjoo  IInniicciiááttiiccoo  ppaarraa  qquuee  ééll  
ddeecciiddaa..  EEnnttrree  ccoollooqquuiioo  yy  ccoollooqquuiioo  eessttuuvviimmooss  ddooss  vveecceess  aaccoommppaaññaannddoo  aa  llaa  
HHeerrmmaannaa  EEllooííssaa  eenn  ssuuss  pprreesseennttaacciioonneess  ddee  YYooggaa  ppoorr  tteelleevviissiióónn  ccoonn  bbeenneepplláá--
cciittoo  ddee  llooss  pprroodduuccttoorreess  yy  ccoonn  llaa  ssiimmppaattííaa  ddee  llooss  tteelleevviiddeenntteess  qquuee  hhaa  ggaannaaddoo  
eenn  vvaarriiooss  aaññooss  ddee  ttrraabbaajjoo..  
  
DDee  OObbrreeggóónn  ssoobbrreevvoollaammooss  eell  ppaaccííffiiccoo  MMaarr  ddee  CCoorrtteezz  ppaarraa  aatteerrrriizzaarr  eenn  LLaa  
PPaazz  ddeessppuuééss  ddee  cciinnccoo  aaññooss  ddeessddee  llaa  úúllttiimmaa  vveezz..  EEnnttrree  llaass  nnoovveeddaaddeess  eessttuuvvoo  
llaa  ddee  llaa  CCaassaa  SSeeddee  tteerrmmiinnaaddaa  ddee  ccoonnssttrruuiirr  ccoonn  llooss  HHeerrmmaannooss  ccoommpplleettooss,,  ttoo--
ddaavvííaa  eenn  pprroocceessoo  ddee  IInniicciiaacciióónn,,  ccoonn  nnuueevvooss  rreecclluuttaass  ddeessccuubbiieerrttooss  ppoorr  eell  GGee--
ttuullss  DDoonn  JJoosséé  LLuuiiss  DDííaazz  ddee  LLeeóónn  eenn  ffoorrmmaa  vviirrttuuaall  ppoorr  IInntteerrnneett,,  lloo  ccuuaall  ppoonnee  
aa  llooss  ppaaccííffiiccooss  ppaacceeññooss  aa  llaa  vvaanngguuaarrddiiaa  ddee  llaa  ddiiffuussiióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  IInniicciiaattii--
ccoo  MMuunnddiiaall..  NNaattuurraallmmeennttee,,  hhiicciimmooss  VViiddaa  ddee  AAsshhrraamm  eenn  eell  nnuueevvoo  AAsshhrraamm  aa  
vveeiinnttee  mmiinnuuttooss  ddee  llaa  PPaazz,,  ccoonn  llaa  nnoovveeddaadd  ddee  qquuee  llooss  SSaagguuaarrooss  ddeell  jjaarrddíínn  nnaa--
ttuurraall  yyaa  hhaabbííaann  ccrreecciiddoo  oottrrooss  cciinnccoo  cceennttíímmeettrrooss  eenn  llooss  úúllttiimmooss  cciinnccoo  aaññooss  yy  
qquuee  eell  AAsshhrraamm  eessttáá  ppuunnttoo  ddee  ppeerrddeerr  ssuuss  ttrraannqquuiillooss  yy  aarreennoossooss  ccaammiinnooss  ppoorr  
llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ddooss  mmooddeerrnnaass  ccaarrrreetteerraass  qquuee  lloo  ddeejjaarráánn  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  
pprreeddiioo  ccaassii  uurrbbaannoo..  EEssoo  ttaall  vveezz  ssiiggnniiffiiqquuee  qquuee  hhaayy  qquuee  eemmiiggrraarr  aa  uunn  lluuggaarr  
ppoorr  lloo  mmeennooss  ddiieezz  mmiinnuuttooss  mmááss  lleejjaannooss  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  ddeessppuuééss  ddee  aapprroovveecchhaarr  
llaa  pplluussvvaallííaa  ddee  ssuu  vveennttaa..  
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