
  
  HHaayy  qquuee  ddeeffiinniirr  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaass  rreeggllaass  ddeell  jjuueeggoo  hhuummaannoo  yy  ttrraasscceennddeennttaall  

ddee  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall  ––  mmee  ddiijjoo  uunnaa  GGeettuullss  ddeell  NNoorrttee  
  LLaa  IInniicciiaacciióónn,,  ppoorr  nneecceessiiddaadd,,  eess  ddiinnáámmiiccaa  yy  ccaammbbiiaannttee..  SSii  ssee  ddeettiieennee  ccoo--

rrrree  eell  ppeelliiggrroo  ddee  vvoollvveerrssee  ddooggmmááttiiccaa  yy  hhaassttaa  ffaannááttiiccaa  ––  llee  ccoonntteessttéé  ––  hhaayy  qquuee  
mmaanntteenneerrllaa  aaccttuuaalliizzaaddaa  

  AAúúnn  aassíí,,  llooss  MMaaeessttrrooss  ddeebbeenn  ddee  sseerr  pprreecciissooss  ––  iinnssiissttiióó  
  PPiieennssoo  qquuee  ssoonn  pprreecciissooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ccaaddaa  ssiittuuaa--

cciióónn,,  ppoorrqquuee  nnoo  hhaayy  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  sseeaann  eexxaaccttaammeennttee  iigguuaalleess..  LLoo  qquuee  eess  
mmuucchhoo  ppaarraa  aallgguunnooss  ppuueeddee  sseerr  ppooccoo  ppaarraa  oottrrooss..    

  EEnnttoonncceess  ¿¿eenn  qquuiiéénn  ppooddeemmooss  ccrreeeerr??  
  NNiinnggúúnn  MMaaeessttrroo  ddee  IInniicciiaacciióónn  RReeaall  llee  ppeeddiirráá  qquuee  ccrreeaa  eenn  ééll..  SSii  aaccaassoo  llee  

ppeeddiirráá  qquuee  ccrreeaa  eenn  qquuee  hhaayy  aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  ssuu  ccoonnddiicciióónn  hhuummaannaa  yy  qquuee  eessoo  
eessttáá  eenn  uusstteedd  mmiissmmaa..  

  PPeerroo  ssii  nnoo  sséé  qquuiieenn  ssooyy  ¿¿ccóómmoo  ppuueeddoo  ccrreeeerr  eenn  mmii  mmiissmmaa??  
  CCoommiieennccee  ppoorr  rreeccoorrddaarrssee  pprrooffuunnddaammeennttee,,  ssiinnttiieennddoo  ssuu  ccuueerrppoo,,  yy  ssii  ppuuee--

ddee,,  llaa  vviiddaa,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  mmoovviimmiieennttoo,,  llaa  eenneerrggííaa  ddee  ssuu  ccuueerrppoo..  SSiiéénnttaassee,,  
mmuuéévvaassee,,  yy  ttrraattee  ddee  ddaarrssee  ccuueennttaa  ddee  qquuee  lloo  ppuueeddee  hhaacceerr  eenn  ffoorrmmaa  iinntteelliiggeenn--
ttee,,  ssiinn  ddaaññaarrssee,,  yy  ttaammbbiiéénn  ddee  qquuee  ppuueeddee  eemmpplleeaarr  ssuu  ccuueerrppoo  yy  ssuu  eenneerrggííaa  eenn  
aallggoo  ccrreeaattiivvoo..  PPuueeddee  ccoommpprreennddeerr  qquuee  ssuu  ccuueerrppoo,,  ssuu  eenneerrggííaa,,  ssuu  iinntteelliiggeenncciiaa  
yy  ssuu  mmeennttee,,  ttrraabbaajjaann  ddee  ccoommúúnn  aaccuueerrddoo,,  ccoonn  sseennttiiddoo  ccoommúúnn,,  ccoonn    uunniiddaadd  
ddeennttrroo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  EEss  ddeecciirr,,  qquuee  uusstteedd  ttiieennee  uunn  cceennttrroo  
ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  qquuee  ppuueeddee  aaccttuuaarr  eenn  ttooddooss  llooss  aassppeeccttooss  ddee  ssuu  ppeerrssoonnaa  yy  eellee--

NNoottaass  ppaarraa  MMaaeessttrrooss  
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ggiirr  lloo  qquuee  mmeejjoorr  llee  ccoonnvveennggaa,,  qquuee  ttiieennee  eessppíírriittuu  yy  qquuee  ssuu  eessppíírriittuu  ssiieennttee  llaa  
rreellaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  lloo  ddeemmááss  ssiinn  ppeerrddeerr  ssuu  iiddeennttiiddaadd,,  ssuu  nnoocciióónn  ddee  sseerr  

  ¿¿DDee  sseerr  qquuéé??  
  PPootteenncciiaall  ppuurroo,,  qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  ssuuss  aaccttooss,,  sseennttiimmiieennttooss,,  ppeennssaammiieenn--

ttooss,,  aammoorr  yy  aassppiirraacciióónn  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  
  YY  DDiiooss  ¿¿qquuéé  ppaappeell  jjuueeggaa  eenn  ttooddoo  eessttoo??  
  DDiiooss  eess  
  ¿¿QQuuéé??  
  TTooddoo  
  ¿¿CCóómmoo??  
  TTooddoo,,  ccoommoo  uusstteedd  lloo  qquuiieerraa..  SSii  qquuiieerree  vveerrlloo  ccoommoo  uunnaa  pprreesseenncciiaa  mmaarraavvii--

lllloossaa  hháággaalloo  mmaarraavviilllloossoo  ccoonn  llooss  mmeejjoorreess  ddaattooss  qquuee  tteennggaa  ssuu  mmeemmoorriiaa  ssoobbrree  
lloo  eexxcceeppcciioonnaall  yy  mmaarraavviilllloossoo..  PPuueeddee  ppeennssaarr  eenn  eell  SSeeññoorr  JJeessúúss,,  eenn  eell  SSeeññoorr  
BBuuddhhaa,,  eenn  eell  SSeeññoorr  KKrriisshhnnaa  oo  eenn  eell  SSeeññoorr  WWiirraaccoocchhaa,,  SSaaiinntt  GGeerrmmaann  oo  DDee  llaa  
FFeerrrriieerree,,  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo..  HHaaggaa  ssuu  IIsshhwwaarraa,,  ssuu  DDiiooss  PPeerrssoonnaall,,  ccoommoo  pprrooppoo--
nnee  PPaattaannjjaallii  eenn  ssuu  vveeiinnttee  yy  sseeiissaavvoo  TTaattwwaa,,  ffeemmeenniinnoo  oo  mmaassccuulliinnoo,,  ppoorrqquuee  
ttaammbbiiéénn  llaa  ffiigguurraa  ddee  llaa  MMaaddrree  UUnniivveerrssaall,,  ccoommoo  MMaarrííaa,,  KKuuaann  YYiinn,,  CCooaattlliiccuuee  
oo  IIssiiss  ppuueeddee  sseerr  vváálliiddaa,,  eennttrree  oottrraass..  EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  llee  rreessuullttee  ddeessaaggrraaddaabbllee  
lliimmiittaarr  ssuu  ccoonncceeppttoo  ddee  DDiiooss  aa  uunnaa  ffoorrmmaa  eessppaacciiaall  yy  tteemmppoorraall  ppuueeddee  ttrraattaarr  ddee  
vveerrlloo  eenn  ttooddaass  llaass  ffoorrmmaass  yy  llaass  eexxiisstteenncciiaa  qquuee  hhaa  vviissttoo  ee  iimmaaggiinnáárrsseelloo  ccoommoo  
ssíínntteessiiss  ddee  ttooddaass  llaass  ffoorrmmaass,,  aallggoo  aassíí  ccoommoo  ddiiccee  eell  BBaaggaahhvvaadd  GGiittaa,,  lloo  cciittoo  ddee  
mmeemmoorriiaa::  ccoonn  llaa  ffoorrmmaa  qquuee  mmee  iimmppeettrreess  ccoonn  eessaa  ffoorrmmaa  mmee  pprreesseennttoo,,  ccoonn  eell  
nnoommbbrree  qquuee  mmee  llllaammeess  ccoonn  eessee  nnoommbbrree  ttee  rreessppoonnddoo,,  ppoorrqquuee  ttooddaass  llaass  ffoorr--
mmaass  yy  llooss  nnoommbbrreess  ssoonn  ffrraaggmmeennttooss  ddee  mmii  ffoorrmmaa  yy  ddee  mmii  nnoommbbrree..  SSii  ttooddoo  
eessttoo  llee  rreessuullttaa  aabbssttrraaccttoo  ee  iinnhhuummaannoo,,  oobbsseerrvvee  ccuuaallqquuiieerr  ppllaannttaa,,  iinnsseeccttoo,,  eess--
ttrreellllaa  oo  SSeerr  HHuummaannoo  yy  ssee  ddaarráá  ccuueennttaa  ddee  qquuee  eenn  ssuu  ffoorrmmaa  yy  eenn  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  
hhaayy  aallggoo  mmaarraavviilllloossoo  qquuee  eess  uunn  ddeesstteelllloo  ddee  llooss  qquuee  uusstteedd  ddeebbee  ddee  eennccoonnttrraarr  

eenn  ssíí  mmiissmmaa..  
  TTooddoo  eessoo  eess  ttaann  sseedduuccttoorr  qquuee  hhaassttaa  mmee  

ppaarreeccee  tteennttaaddoorr  yy  ssaattáánniiccoo  
  BBuueennoo,,  eennttoonncceess  ppiieennssee  ddee  ddóónnddee  ssaalliióó  

SSaattáánn  yy  nnoo  lloo  ccuullppee  mmuucchhoo  ppuueess  ccuummppllee  
uunnaa  ffuunncciióónn  eeccoollóóggiiccaa  aapprreecciiaabbllee  ppaarraa  
nnuueessttrroo  eeqquuiilliibbrriioo  eemmoocciioonnaall..  CCaaddaa  vveezz  qquuee  
nnooss  eeqquuiivvooccaammooss  yy  ccaauussaammooss  mmaalleessttaarr  aa  
oottrrooss  oo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  ppooddeemmooss  
mmaanntteenneerr  nnuueessttrraa  aauuttooeessttiimmaa  ccuullppaannddoo  aa  
SSaattáánn,,  CCuullppaarr  aall  ggoobbiieerrnnoo  oo  aa  llaa  ffaammiilliiaa  eess  
ppeelliiggrroossoo..  
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