
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LLaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ssee  ggoobbiieerrnnaa  ddeemmooccrrááttiiccaammeennttee  yy  llaa  OOrrddeenn  
ddee  IInniicciiaaddooss  RReeaalleess,,  ppoorr  nneecceessiiddaadd,,  eess  JJeerráárrqquuiiccaa..  BBiieenn..  ¿¿YY  qquuéé  ppaassaa  ccuuaann--
ddoo  ssee  rreeúúnnee  eell  HHoonnoorraabbllee  DDiirreeccttoorriioo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  RReeddGGFFUU,,  ccoommoo  bbrraa--
zzoo  eejjeeccuuttiivvoo  ddeell  MMuuyy  HHoonnoorraabbllee  CCuueerrppoo  CCoolleeggiiaaddoo,,  qquuee  ttiieennee  ppootteessttaadd  ssoo--
bbrree  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  yy  ssoobbrree  llaa  OOrrddeenn??  PPuueess  mmááss  oo  mmeennooss  lloo  qquuee  ssee  vvee  eenn  llaa  
ffoottoo  qquuee  mmee  hhaa  eennvviiaaddoo  eell  GG..PP..  MMiicchheellee  LLootttteerr  ddee  ssuu  rreecciieennttee  vviiaajjee  aa  llooss  
DDoolloommiittaass  ddoonnddee  hhaayy  aallttooss  ppiiccooss  rrooccoossooss,,  ffiilloossooss,,  iinnccoonnmmoovviibblleess,,  yy  oobblliiggaa--
ddooss  aa  eessttaarr  jjuunnttooss  yy  hhaacceerr  lloo  ssuuyyoo  rreessppeettaannddoo  aa  llaa  jjeerraarrqquuííaa  ddee  llooss  ppiiccooss  mmááss  
aallttooss,,  ccoonn  iinniicciiaattiivvaass  ssuujjeettaass  aa  mmaayyoorrííaa  ddee  vvoottooss,,  lloo  ccuuaall  llooss  oobblliiggaa  aa  ssooppoorr--
ttaarr  ttoorrmmeennttaass  ccoonn  aavvaallaanncchhaass,,  ggrriieettaass  yy  vviieennttooss  hhuurraaccaannaaddooss,,  hhaassttaa  qquuee  eell  
cciieelloo  ssee  ddeessppeejjaa  yy  rreeaappaarreeccee  eell  ssooll  yy  ttooddoo  ssee  vvee  ccllaarroo,,  sseerreennoo,,  yy  hhaassttaa  ccoonn  
ssuuffiicciieennttee  bbeelllleezzaa  ppaarraa  hhaacceerr  ffoottooss  ppaarraa  ttaarrjjeettaass  ppoossttaalleess..  
  
LLooss  aallttooss  oorrggaanniissmmooss  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  yy  ddee  llaa  OOrrddeenn,,  ccoommoo  eell  HHoonnoorraabbllee  
CCoonnsseejjoo  MMuunnddiiaall  yy  eell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnsseejjoo  IInniicciiááttiiccoo,,  ttaammbbiiéénn  eessttáánn  rreepprree--
sseennttaaddooss  eenn  eell  HHoonnoorraabbllee  CCuueerrppoo  CCoolleeggiiaaddoo  yy  ssee  eennccaarrggaann  ddee  ppoonneerrlleess  llooss  
ppiieess  eenn  llaa  ttiieerrrraa  aa  llooss  AAllttooss  IInniicciiaaddooss,,  ppeerroo  eessttáánn  ssuujjeettooss  aa  llaa  ccrrííttiiccaa  yy  aa  llaa  
oorriieennttaacciióónn  ddee  eellllooss..  SSiimmbbóólliiccaammeennttee,,  hhaabbllaannddoo  eenn  lleenngguuaajjee  ppooééttiiccoo  yy  eessoo--
ttéérriiccoo,,  eell  DDiirreeccttoorriioo  ppeerrmmaanneennttee  eess  eell  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  ddeell  CCiieelloo  yy  ddee  llaa  
TTiieerrrraa,,  yy  eessoo  ppuueeddee  ssuuggeerriirr  uunn  eennccuueennttrroo  rroommáánnttiiccoo  yy  aarrmmóónniiccoo,,  ppeerroo  eess  uunn  
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eennccuueennttrroo  ddee  ffuueerrzzaass  qquuee  aaccttúúaann  ddee  aabbaajjoo  hhaacciiaa  aarrrriibbaa  yy  ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaa--
jjoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo,,  aaddeemmááss,,  llaass  ffuueerrzzaass  hhoorriizzoonnttaalleess  ddee  iinntteerreesseess  ppoossiittiivvooss  yy  
nneeggaattiivvooss  ccoommoo  llooss  hhaayy  eenn  ttooddoo..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  ccoommoo  uunn  lluu--
ggaarr  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  llaa  VVeerrddaadd  ccoommoo  eesseenncciiaa  yy  llaa  RReeaalliiddaadd  ccoommoo  pprreesseenn--
cciiaa,,  eenn  ffoorrmmaa  ddee  eessppiirraalliiddaadd  cceennttrrííppeettaa  ddee  EEssppaacciioo  yy  eessppiirraalliiddaadd  cceennttrrííffuuggaa  
ddee  ttiieemmppoo,,  eess  ddeecciirr,,  ddee  AAmmoorr  yy  ddee  LLiibbeerrttaadd  eenn  eell  ppllaannoo  eessppiirriittuuaall..  
  
¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ddeebbaattee  ppaarrllaammeennttaarriioo,,  ddee  uunn  ccóónnccllaavvee  rreelliiggiioossoo  oo  ddee  uunnaa  rree--
uunniióónn  ddee  eessttaaddoo  mmaayyoorr  mmiilliittaarr??  PPiieennssoo  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  eessooss  ttrreess  aassppeeccttooss  ddee  
llaa  ppoollííttiiccaa,,  ddee  llaa  rreelliiggiióónn,,  ddee  llaa  mmiilliicciiaa  yy  ddee  aallggoo  mmááss,,  ppuueess  ttaammbbiiéénn  ssee  ttrraattaa  
ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  nnoo  eess  aallggoo  ffáácciill  ddee  eevvaalluuaarr,,  ssoobbrree  ttooddoo  
ccuuaannddoo  ssee  eexxaammiinnaann  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ggrraaddooss  ddee  IInniicciiaa--
cciióónn  RReeaall  qquuee  iinncclluuyyeenn  llaa  ssoolliiddaarriiddaadd  ddeemmooccrrááttiiccaa,,  llaa  uunniiddaadd  rreelliiggaaddoorraa  ccoonn  
rreessppeettoo  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  yy  eell  oorrddeenn  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  aajjuussttaarr  llaa  ccoonndduuccttaa  iinnddii--
vviidduuaall  yy  ggrruuppaall  aall  ppllaann  mmaaccrrooccóóssmmiiccoo  yy  mmiiccrrooccóóssmmiiccoo  ddee  llaa  vviiddaa..  EEnn  llaa  
pprrááccttiiccaa  eess  llaa  vviivveenncciiaa  ddee  llaa  ssíínntteessiiss  yy  ddee  llaa  mmaatthheessiiss  qquuee  ssee  ssuuggiieerree  ccoonn  llaa  
ppuunnttaa  ddeell  ffaammoossoo  oobbeelliissccoo  qquuee  sseeññaallaa  aa  ssuuss  ddiissccííppuullooss  eell  SSMMAA..  
  
PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  llaa  mmááss  rreecciieennttee  rreeuunniióónn  ddeell  HHoonnoorraabbllee  DDiirreeccttoorriioo  PPeerrmmaa--
nneennttee,,  ssee  ddiieerroonn  iinnffoorrmmeess  ccuuaalliittaattiivvooss  yy  ccuuaannttiittaattiivvooss  ssoobbrree  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  
llaa  RReeddGGFFUU  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall,,  ccoonn  cciiffrraass,,  eessttaaddííssttiiccaass  yy  eessttiimmaacciioonneess,,  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnsseejjoo  MMuunnddiiaall,,  qquuee  rreessuullttaarroonn  mmuuyy  ssaattiissffaaccttoorriiaass..  
PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ssee  ddiieerroonn  aa  ccoonnoocceerr  llooss  eessttuuddiiooss  qquuee  hhaa  eessttaaddoo  hhaacciieennddoo  eell  
HHoonnoorraabbllee  CCoonnsseejjoo  IInniicciiááttiiccoo  ssoobbrree  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddiisscciipplliinnaa--
rriiooss,,  llaass  eessccuueellaass  ddee  PPrreeiinniicciiaacciióónn,,  ddee  IInniicciiaacciióónn,,  llooss  CCoolleeggiiooss  ddee  AAllttaa  IInnii--
cciiaacciióónn  yy  llooss  AAsshhrraammss,,  pprreesseennttaannddoo  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  hhaacceerr  mmááss  pprroodduuccttiivvoo  yy  
ssaattiissffaaccttoorriioo  eell  eennoorrmmee  eessffuueerrzzoo  qquuee  hhaacceenn  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  SSuupprreemmaa  
OOrrddeenn  ddeell  AAccuuaarriiooss  ppaarraa  eelleevvaarr  ssuu  ccaalliiddaadd  hhuummaannaa  yy  ssuu  eexxcceelleenncciiaa  eenn  ffoorr--
mmaa  ppeerrssoonnaall  yy  ggrruuppaall  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaa  RReeddGGFFUU..  LLaass  pprrooppuueessttaass  ffuueerroonn  eexxaa--
mmiinnaaddaass  yy  aapprroobbaaddaass  ccoonn  bbeenneepplláácciittoo..  AAddeemmááss,,  ssee  eexxaammiinnaarroonn  aabbuunnddaanntteess  
ssoolliicciittuuddeess  aavvaallaaddaass  ppoorr  eessccuueellaass  ddee  IInniicciiaacciióónn  ppaarraa  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  ddee  
ggrraaddooss  ddee  IInniicciiaacciióónn  ppaarraa  HHeerrmmaannooss  ddeessttaaccaaddooss  yy  ssee  ttuuvviieerroonn  qquuee  hhaacceerr  
mmuullttiittuudd  ddee  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  qquuee  ssee  ssiinntteettiizzaarroonn  eenn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunn  
GGrraaddoo  ddee  GGuurruu  ppaarraa  eell  MM..RR..  GGeelloonngg  JJuuaann  CCaarrllooss  OOrrttiizz  yy  oottrrooss  mmááss  ppaarraa  GGee--
lloonngg  yy  GGaagg  PPaa  qquuee  sseerráánn  oottoorrggaaddooss  eenn  AAsshhrraammss  ccoonn  CCáámmaarraass  ddee  AAllttaa  IInnii--
cciiaacciióónn,,  eenn  AAsshhrraamm,,  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  mmeesseess..  
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