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MMaaññaannaa  vviiaajjaarreemmooss  hhaacciiaa  eell  AAsshhrraamm  ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  VVaallddeeiigglleessiiaass  eenn  bbuussccaa  ddee  llooss  
ppiinnooss  eessfféérriiccooss  yy  ddeell  vviieennttoo  ffrreessccoo  qquuee  ccoorrrree  ssoobbrree  llaass  yyeerrbbaass  mmuullttiiccoolloorreess..  DDeejjaarreemmooss  
eenn  eell  SSuurr  aall  AAsshhrraamm  ddeell  JJaarrddíínn  ddee  AAllhhaammaa  ddee  MMuurrcciiaa,,  ccoonn  ssuuss  nnaarraannjjooss,,  ssuu  ppiisscciinnaa,,  ssuu  
ccaanncchhaa  ddee  tteenniiss  ––  ccoonnvveerrttiiddaa  eenn  llaass  mmaaññaannaass  eenn  DDoojjoo  ddee  WWhhuu  SShhuu  ––  ssuu  ccaassaa  ccoonn  ggaallee--
rrííaass  ddee  aarrccooss  yy  ssuu  ggeennttee  ffiinnaa  yy  ffiirrmmee..  NNooss  lllleevvaarreemmooss  ttaammbbiiéénn  llaass  iimmáággeenneess  yy  llaass  iiddeeaass  
ddeell  CCooppllaanneett  IIttaalliiaa  22000044  yy  ddeell  EEnnccuueennttrroo  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  OOrrddeenn  eenn  eell  AAsshhrraamm  ddee  TTaarrzzoo,,  
ccoonn  llaa  ggeennttiilleezzaa  ddee  ssuuss  AAnncciiaannooss,,  JJuuaann  RRaammóónn  VVeelláássqquueezz  yy  MMaarrííaa  RRooddrríígguueezz  qquuee  ttrraa--
bbaajjaarroonn  aa  ffoonnddoo  ppaarraa  hhaacceerr  aafflloorraarr  aallggoo  mmááss  ddee  llaa  bbeelllleezzaa  nnaattuurraall  ddeell  AAsshhrraamm  yy  ddeejjaa--
rroonn  ssuu  ccoonnttaabbiilliiddaadd  ccoonn  ffllaammaanntteess  nnúúmmeerrooss  nneeggrrooss..  
  
TTaammbbiiéénn  ssee  qquueeddaa  eenn  eell  JJaarrddíínn  ddee  AAllhhaammaa  eell  GGppaa  yy  eexx  eemmpprreessaarriioo  ccaattaalláánn,,  DDoonn  AAnnttoo--
nniioo  GGaarrccííaa,,  qquuee  hhaa  vveenniiddoo  aa  rreelleevvaarr  aall  llooss  GGttss..  MMaarriioo  FFeerrrreeiirraa  yy  aa  JJuuaanniittaa..  CCoonn  ééll  qquuee--
ddaa  uunn  eeqquuiippoo  ddee  ggeennttee  ddeecciiddiiddaa,,  ccoonn  ggrraaddooss  ddeessddee  mmiirroonneess  hhaassttaa  ggeelloonnggss,,  yy  eell  rreessppaall--
ddoo  ddee  llaa  ggeennttee  ddee  CCaarrttaaggeennaa,,  qquuee  aaccaabbaa  ddee  aaddqquuiirriirr  eenn  pprrooppiieeddaadd  uunn  aammpplliioo  llooccaall  qquuee  
eessttáánn  ddeeccoorraannddoo  ccoonn  bbuueenn  eessttiilloo  yy  ffuunncciioonnaalliiddaadd,,  ccoommoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  eessttee  ppuueerrttoo  qquuee  
hhaa  ssiiddoo  nnoottaabbllee  ddeessddee  llaa  ééppooccaa  ddee  CCaarrttaaggoo  yy  RRoommaa  yy  aallbbeerrggaa  llaa  mmááss  ppooddeerroossaa  bbaassee  
nnaavvaall  ddeell  MMaarr  MMeeddiitteerrrráánneeoo,,  aaddeemmááss  mmuullttiittuudd  ddee  nnaavveess  ddeeppoorrttiivvaass  yy  ttrraassaattlláánnttiiccooss  ddee  
lluujjoo..  
  
CCoommoo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  aaqquuíí  eessccuucchhaammooss  iinnqquuiieettuuddeess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  eexxiisstteenncciiaalleess  
qquuee  ppiiddiieerroonn  rreessppuueessttaass  ccllaarraass::  
  

  MMaaeessttrroo,,  ¿¿qquuéé  vvaa  aa  ppaassaarr  ccoonn  llooss  GGeettuullss  aahhoorraa  qquuee  llooss  eessttáá  lliicceenncciiaannddoo  eell  HHoonnoorraa--
bbllee  CCoonnsseejjoo  IInniicciiááttiiccoo  ddee  llaa  RReeddGGFFUU??  

  PPeerrmmííttaammee  qquuee  llee  rreessppoonnddaa  ccoonn  oottrraa  pprreegguunnttaa::  ¿¿qquuéé  ppaassaa  ccuuaannddoo  uunnaa  ccaassaa  ddee  eessttuu--
ddiiooss  ccoonncceeddee  llaa  lliicceenncciiaattuurraa  eenn  aallgguunnaa  pprrooffeessiióónn  aa  ssuuss  aalluummnnooss??  

  PPuueess  ssee  ssuuppoonnee  qquuee  ssee  ppoonneenn  aa  ttrraabbaajjaarr..  
  EEss  lloo  mmiissmmoo,,  ccaaddaa  GGeettuullss  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  ttiieennee  ccoommoo  mmíínniimmoo  ttrreeccee  aaññooss,,  eenn  pprroommee--

ddiioo,,  ddee  ddiisscciipplliinnaass  yy  ddee  ttrraabbaajjooss  eexxppeerriimmeennttaalleess  eenn  llaass  ddiivveerrssaass  eessccuueellaass  eenn  llaass  qquuee  hhaa  
eessttuuddiiaaddoo  yy  ppuueessttoo  eenn  pprrááccttiiccaa  llaass  eennsseeññaannzzaass  qquuee  rreecciibbiióó..  AAhhoorraa  ppuueeddee  ppoonneerrllaass  eenn  
pprrááccttiiccaa  eenn  ffoorrmmaa  ppúúbblliiccaa  aa  ssuu  mmooddoo,,  ssiinn  ppeerrddeerr  llaa  LLíínneeaa  nnii  eell  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  SSOOAA..  

   
   
   
   

  



  EEssttoo  eess  nnuueevvoo  ppaarraa  nnoossoottrrooss..  
  LLoo  qquuee  ppaassaa  eess  qquuee  ssee  hhaabbííaa  hheecchhoo  uunnaa  iiddeeaa  rreelliiggiioossaa  ddee  llaa  SSaaggrraaddaa  TTrraaddiicciióónn  IInnii--

cciiááttiiccaa  RReeaall..  NNoo  ssee  ppeennssóó  qquuee  eess  uunnaa  ttrraaddiicciióónn  ddee  IInniicciiaacciióónn,,  nnoo  ddee  rreeppeettiicciióónn  yy  mmuu--
cchhoo  mmeennooss  ddee  rreeggrreessiióónn  aall  ppaassaaddoo,,  ccoommoo  hhaa  ssuucceeddiiddoo  eenn  aallgguunnooss  ccaassooss..  

  BBuueennoo,,  ppeerroo  eess  uunnaa  ttrraaddiicciióónn  ssaaggrraaddaa..  
  LLoo  ssaaggrraaddoo  eess  lloo  sseeccrreettoo,,  lloo  ssaaccrroo,,  lloo  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  ssee  eennccuueennttrraa  mmaanniiffeessttaaddoo  ddee  

llaass  iinnffiinniittaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddeell  SSeerr..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo  ttaammbbiiéénn  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss  ssoommooss  
ssaaggrraaddooss..  PPoorrqquuee  ssoommooss  ppeeqquueeññooss  ––  ppeeqquueeññííssiimmooss  ––  rreefflleejjooss  ddee  uunn  SSeerr  SSuuppeerriioorr..  PPoorr  
eessoo  ttooddaavvííaa  nnoo  nnooss  ccoonnoocceemmooss  ttoottaallmmeennttee..  

  PPuueess  eessoo  ssuueennaa  ccoommoo  aa  tteeoollooggííaa..  
  PPuueess  eess  ppuurroo  sseennttiiddoo  ccoommúúnn..  YYaa  ddeeddiiccaarroonn  llooss  GGeettuullss  mmuucchhooss  aaññooss  ppaarraa  pprreeppaarraarrssee  

yy  aahhoorraa  hhaayy  qquuee  ttrraabbaajjaarr  aappooyyaaddooss  eenn  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  eexxppeerriieenncciiaass  yy  ddiisscciipplliinnaass  
aaddqquuiirriiddaass  eenn  llaa  RReeddGGFFUU,,  aavvaallaaddaass  ppoorr  uunnaa  llíínneeaa  ddee  ccoonndduuccttaa  qquuee  lleess  eess  ccoommúúnn,,  eess  
ddeecciirr,,  ddee  sseerrvviicciioo  aa  llaa  vviiddaa,,  ccoommeennzzaannddoo  ccoonn  llaa  pprrooppiiaa  vviiddaa  yy  ssee  pprrooyyeeccttaa  aall  ccíírrccuulloo  
ffaammiilliiaarr  yy  aa  llaa  vviiddaa  uunniivveerrssaall,,  ssiinn  pprreejjuuiicciiooss,,  ssiinn  mmiieeddooss  yy  ssiinn  ttrriiuunnffaalliissmmooss..  
  
CCuuaannddoo  llaa  ssaalluudd  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ccrreecceenn,,  llaass  aaccttiittuuddeess  ddee  llooss  IInniicciiaaddooss  RReeaalleess  ssoonn  mmááss  
iinnqquuiissiittiivvaass  yy  eexxiiggeenn  eejjeemmppllooss  vviivviieenntteess  yy  hheecchhooss  bbiieenn  hheecchhooss::  
  

  MMaaeessttrroo,,  hhee  nnoottaaddoo  aallgguunnaass  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  eell  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr  yy  ddee  aaccttuuaarr  eennttrree  
nnuueessttrrooss  MMaaeessttrrooss  ¿¿eessoo  eess  aallggoo  rraazzoonnaabbllee  oo  ppeelliiggrroossoo??  

  EEss  rraazzoonnaabbllee..  LLoo  ppeelliiggrroossoo  sseerrííaa  qquuee  nnoo  hhuubbiieerraa  ddiiffeerreenncciiaass  yy  qquuee  llooss  MMaaeessttrrooss  
ffuueerraann  ffuunnddaammeennttaalliissttaass..  EEnn  eell  SSeerr  ssoommooss  uunniiddaadd  yy  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  ssoommooss  pprrooyyeeccttooss  
oorriiggiinnaalleess  ee  iirrrreeppeettiibblleess..  DDeebbeemmooss  eexxpprreessaarrnnooss  ccoonn  ccrreeaattiivviiddaadd  iinnddiivviidduuaall,,  ssiinn  ppeerrddeerr  
llaa  LLíínneeaa,,  eell  rruummbboo  hhaacciiaa  uunnaa  mmeettaa..  PPoorr  eessoo  hhaayy  lliibbeerrttaadd  ddee  aacccciióónn  yy  hhaayy  jjeerraarrqquuííaa  ddee--
nnttrroo  ddee  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  aavvaannccee,,  ddee  IInniicciiaacciióónn..  CCaaddaa  DDiissccííppuulloo  ppuueeddee  eessccooggeerr  aall  
MMaaeessttrroo,,  qquuee  eessttéé  mmááss  cceerrccaannoo  aa  ssuu  aallmmaa  yy  ssuu  ccoonncciieenncciiaa  yy  ccaaddaa  MMaaeessttrroo  ttiieennee  qquuee  
ddeecciiddiirr  qquuiiéénneess  ssoonn  llooss  DDiissccííppuullooss  qquuee  ccoonnttiinnuuaarráánn  ssuu  ttrraabbaajjoo..  

  PPeerroo  eessoo  ttaammbbiiéénn  pprrooppiicciiaa  llaass  lluucchhaass  ppoorr  eell  ppooddeerr  eennttrree  llooss  DDiissccííppuullooss..  
  PPaarraa  uunn  GGeettuullss  ddee  llaa  RReeddGGFFUU,,  yy  ddee  llooss  ggrraaddooss  qquuee  llee  ssiigguueenn,,  eessttáá  ccllaarroo  qquuee  eell  ppoo--

ddeerr,,  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  ssuuppeerrvviivveenncciiaa  eess  iinnssttiinnttiivvoo  yy  nnaattuurraall  yy  qquuee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddeebbee  
eeqquuiilliibbrraarrlloo  ccoonn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddeell  SSeerr..  LLaa  iiddeeaa  eess::  PPooddeerr  ppaarraa  SSeerr  yy  SSeerr  ppaarraa  HHaacceerr  
ccoorrrreeccttaammeennttee  lloo  qquuee  ssee  tteennggaa  qquuee  hhaacceerr..  PPaarraa  eessoo  ssee  nneecceessiittaa  eessttaarr  aaccttuuaalliizzaaddoo,,  eenn  
pprreesseennttee,,  yy  oobbrraarr  ccoonn  eeqquuiiddaadd..  

  ¿¿YY  llooss  qquuee  nnoo  eennttiieennddeenn  bbiieenn  eessttaass  iiddeeaass  iinniicciiááttiiccaass??  
  VViivveenn  ffeelliicceess  eenn  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall,,  eenn  ppaazz  ccoonn  llaa  oorrddeenn  yy  ssuu  OOrrddeenn  

ssuuppeerriioorr..  
  
  
   

                  www.redgfu.net/jmn  


