
 
 
 

                           
  
  

  

AA  llaa  lleeyyeennddaa  ddee  llooss  ccaabbaalllleerrooss  ddee  llaa  MMeessaa  RReeddoonnddaa  qquuee  bbuussccaabbaann  eell  SSaannttoo  GGrriiaall  hhaayy  
qquuee  aaggrreeggaarr  aahhoorraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  ddaammaass  qquuee  rreepprreesseennttaann  aa  llaa  oottrraa  mmiittaadd  ddeell  
GGrriiaall,,  ppaarraa  sseerr  ccoonnggrruueenntteess  ccoonn  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall  qquuee  bbuussccaa  llaa  tteessiiss,,  llaa  aannttíítteessiiss,,  llaa  
ssíínntteessiiss  yy  llaa  mmaatthheessiiss  ddiivviinnaa  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  eell  GGrriiaall  ––  ddiijjee..  
    
••  EEss  uunn  eerrrroorr  ––  mmee  rreepplliiccaarroonn  ––  ssii  llaass  mmuujjeerreess  aallccaannzzaann  llaa  AAllttaa  IInniicciiaacciióónn  ssee  aaccaabbaa  llaa  

AAllttaa  IInniicciiaacciióónn..  
••  ¿¿PPoorr  qquuéé??  
••  PPoorrqquuee  eellllaass  ssoonn  llaa  MMaaddrree,,  llaa  mmaanniiffeessttaacciióónn,,  eell  mmuunnddoo,,  eenn  ééll  ttiieenneenn  ssuu  ppooddeerr..  LLaa  

AAllttaa  IInniicciiaacciióónn  iinntteennttaa  ttrraasscceennddeerr  eell  mmuunnddoo  ppaarraa  aallccaannzzaarr  lloo  ssaaggrraaddoo..  
••  EEssttuuddiieemmooss  mmááss  aa  ffoonnddoo  eessttee  aassuunnttoo..  LLaa  mmuujjeerr  rreevveellaa  lloo  SSaaggrraaddoo  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd,,  

eenn  eell  mmuunnddoo,,  eenn  ffoorrmmaass  mmaassccuulliinnaass  yy  ffeemmeenniinnaass..  AAhhíí  qquueeddaarrííaa  ttooddoo  ddee  nnoo  sseerr  ppoorr  
eell  pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  llaa  ccoonnddiicciióónn  hhuummaannaa  qquuee  ccoonnssiiddeerraammooss  
ssaaggrraaddoo,,  ppoorrqquuee  eess  sseeccrreettoo,,  yy  eess  sseeccrreettoo,,  ppaarraa  nnoossoottrrooss,,  ppoorrqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttáá  
mmaanniiffeessttaaddoo..  EEnnttoonncceess,,  rreessuullttaa  qquuee  ppaarraa  aallccaannzzaarr  eessee  aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  nnuueessttrraa  
ccoonnddiicciióónn  aaccttuuaall,,  nneecceessiittaammooss  aaddqquuiirriirr  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  uunniiddaadd,,  aaqquuíí,,  eenn  llaa  
ddiivveerrssiiddaadd  ddoonnddee  ssee  mmaanniiffiieessttaa  llaa  uunniiddaadd  ccoommoo  ffoorrmmaass  yy  eexxiisstteenncciiaass..  PPaarraa  aallccaannzzaarr  
eessaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  uunniiddaadd  nneecceessiittaammooss  eexxppeerriieenncciiaass  ffiinnaass  yy  pprrooffuunnddaass  qquuee  nnooss  ddeenn  
uunn  cceennttrroo,,  uunn  ppuunnttoo  ddee  aappooyyoo  ppaarraa  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee,,  pprreecciissaammeennttee,,  eess  eell  
rreessuullttaaddoo  ddee  nnuueessttrraass  eexxppeerriieenncciiaass..  AAssíí,,  ppuueess,,  nneecceessiittaammooss  uunn  ccuueerrppoo  ppaarraa  
ddeessaarrrroollllaarr  eell  nnúúcclleeoo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass,,  qquuee  eess  eell  AAllmmaa,,  ppaarraa  tteenneerr  ccoonncciieenncciiaa  yy  ppaarraa  
tteenneerr  eell  mmeeddiioo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  qquuee  eess  eell  ccuueerrppoo,,  nneecceessiittaammooss  llaa  aayyuuddaa  ddee  llaa  mmuujjeerr..  

••  PPuueess  hhaassttaa  aahhíí,,  ppoorrqquuee  eess  eell  ccuueerrppoo  eell  qquuee  nnooss  rreettiieennee  eenn  eell  mmuunnddoo,,  ssoobbrree  ttooddoo  ppoorr  
llaa  aattrraacccciióónn  qquuee  eejjeerrccee  llaa  mmuujjeerr..  

••  AAhhíí  eessttáá  eell  mmeeoolllloo  ddee  llaa  ccuueessttiióónn,,  ¿¿ppoorrqquuéé  nnooss  aattrraaee  llaa  mmuujjeerr,,  yy  ttaammbbiiéénn,,  ppoorrqquuee  llee  
aattrraaee  eell  hhoommbbrree  aa  llaa  mmuujjeerr??  

••  EEss  ccoossaa  ddeell  sseexxoo,,  ddee  llooss  rreessaabbiiooss  aanniimmaalleess  ddee  nnuueessttrraa  nnaattuurraalleezzaa..  
••  ¿¿SSee  hhaa  pprreegguunnttaaddoo  uusstteedd  ppoorrqquuéé  eexxiissttee  eell  sseexxoo??  
••  NNoo  ccrreeoo  qquuee  nnaaddiiee  lloo  sseeppaa,,  ppeerroo  ffuuee  ppoorr  ééll  qquuee  ppeerrddiimmooss  llaa  iinnoocceenncciiaa..  
••  ¿¿LLee  ppaarreeccee  aa  uusstteedd  mmaalloo  ppeerrddeerr  llaa  iinnoocceenncciiaa??  IInnoocceenncciiaa  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  eelleeggaannttee  ddee  

llllaammaarr  aa  llaa  iiggnnoorraanncciiaa..  NNuueessttrroo  pprroobblleemmaa  eess  qquuee  ssoommooss  ttaann  iiggnnoorraanntteess  qquuee  nnii  
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ssiiqquuiieerraa  ssaabbeemmooss  qquuiieenneess  ssoommooss  nnii  qquuéé  aannddaammooss  hhaacciieennddoo  aaqquuíí  eessoo  nnooss  
ccoommpplliiccaammooss  llaa  eexxiisstteenncciiaa..  PPaarraa  ssuuppeerraarr  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  nneecceessiittaammooss  ccoonncciieenncciiaa,,  yy  
ppoorr  mmuucchhaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  aallccaanncceemmooss  ssoollaammeennttee  tteennddrreemmooss  llaa  mmiittaadd  ddee  llaa  qquuee  
nneecceessiittaammooss  ppaarraa  tteenneerr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  eess  ddeecciirr,,  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ttoottaall,,  ppoorr  
lloo  mmeennooss  eenn  ccaaddaa  ppllaannoo  yy  eenn  ccaaddaa  ddiimmeennssiióónn  ddeell  mmaarraavviilllloossoo  mmuunnddoo  qquuee  nnooss  hhaaccee  
ddeessccuubbrriirr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddoonnddee  ttooddaa  ppaarrttee  ttiieennee  ssuu  ccoonnttrraappaarrttee,,  yyaa  qquuee  llaa  RReeaalliiddaadd  
eess  ccoommoo  uunn  eessppeejjoo  ddoonnddee  ssee  ccoonntteemmppllaa  aa  ssii  mmiissmmaa  llaa  VVeerrddaadd,,  ppoorr  ccoonnttrraassttee  yy  ppoorr  
ccoommppaarraacciióónn,,  ppaarraa  tteenneerr  ccoonncciieenncciiaa  ddee  ssíí  mmiissmmaa..  

••  BBuueennoo  eessoo  eess  ffiilloossooffííaa,,  lloo  eetteerrnnoo  nnooss  eessttáá  vveeddaaddoo  ppoorrqquuee  nnooss  ffaasscciinnaa  llaa  rreeaalliiddaadd  
ppeerreecceeddeerraa  ddeell  mmuunnddoo..  LLaa  iilluummiinnaacciióónn  eess  llaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd,,  llaa  ffuussiióónn  ccoonn  
lloo  eetteerrnnoo,,  ssiinn  rreettoorrnnoo  aa  llaa  iilluussiióónn  ddeell  mmuunnddoo..  

••  DDee  sseerr  aassíí,,  eell  mmuunnddoo  nnoo  tteennddrrííaa  rraazzóónn  ddee  sseerr  yy  ttooddoo  sseerrííaa  uunnaa  mmaallaa  bbrroommaa,,  
iinncclluuyyeennddoo  aa  lloo  ssaaggrraaddoo  yy  aa  lloo  pprrooffaannoo..  LLoo  qquuee  nneecceessiittaammooss  eess  uunn  ppuueennttee  ppaarraa  
ttrraannssiittaarr  eennttrree  eell  SSeerr  yy  lloo  HHuummaannoo,,  eennttrree  eell  SSeerr  SSaaggrraaddoo  yy  eetteerrnnoo  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  
ccaammbbiiaannttee  yy  mmoorrttaall  qquuee  nnooss  hhaaccee  hhuummaannooss..  EEssee  ppuueennttee  ssee  aappooyyaa  eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  
eexxppeerriieenncciiaass  qquuee  ccoonnssttiittuuyyeenn  nnuueessttrroo  cceennttrroo,,  nnuueessttrraa  iiddeennttiiddaadd  pprrooffuunnddaa,,  aa  llaa  ccuuaall  
llooss  rreelliiggiioossooss  llllaammaann  AAllmmaa,,  llaa  qquuee  nnooss  ddaa  ggrraadduuaallmmeennttee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  SSeerr  ssiinn  
ddeejjaarr  ddee  eessttaarr  aaqquuíí  yy  aahhoorraa  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  pprreesseennttee,,  eenn  llaa  vviiddaa  yy  eenn  llaa  mmuueerrttee..  SSiinn  
eemmbbaarrggoo,,  nnuueessttrroo  SSeerr  eessttaa  SSeecccciioonnaaddoo,,  sseexxuuaalliizzaaddoo,,  ppaarraa  ccoonnttrraassttaarrssee  yy  
ccoommppaarraarrssee  ccoonn  llaa  oottrraa  mmiittaadd  ddee  ssíí  mmiissmmoo  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  mmaayyoorr  ccoonncciieenncciiaa  eenn  ccaaddaa  
ppllaannoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  hhaassttaa  tteenneerrllaa  ttoottaall  eenn  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  yy  ppooddeerrllaa  pprrooyyeeccttaarr  hhaacciiaa  
oottrraass  ddiimmeennssiioonneess  eenn  eell  eetteerrnnoo  eennssaayyoo  ddee  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  SSeerr..  

••  AAcceeppttaannddoo,,  ssiinn  ccoonncceeddeerr,,  qquuee  ffuueerraa  aassíí,,  ¿¿qquuéé  ttiieennee  qquuee  vveerr  llaa  mmuujjeerr  eenn  ttooddoo  eessoo??  
••  MMuuyy  sseenncciilllloo,,  eellllaa,,  eenn  ttooddaass  ssuuss  iinnccaallccuullaabblleess  ffoorrmmaass,,  eess  ccoommoo  uunn  eessppeejjoo  ddoonnddee  eell  

SSeerr  HHoommbbrree  ssee  ccoonntteemmppllaa  aa  ssíí  mmiissmmoo  yy  aaddqquuiieerree  ccoonncciieenncciiaa  ddee  SSeerr  ccaaddaa  vveezz  mmááss  yy  
mmeejjoorr,,  aa  ccaammbbiioo  ddee  qquuee  eell  mmeeddiioo  SSeerr  mmuujjeerr  eennccuueennttrree  lloo  mmiissmmoo  eenn  eell  SSeerr  ddeell  
hhoommbbrree..  EEllllaa  eess  ttaammbbiiéénn  uunn  SSeerr  HHuummaannoo,,  eenn  vveerrssiióónn  ffeemmeenniinnaa,,  ccoonn  ttooddaass  llaass  
vviirrttuuddeess  yy  lliimmiittaacciioonneess  ddeell  SSeerr  hhuummaannoo,,  eenn  vveerrssiióónn  mmaassccuulliinnaa,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  
nneecceessaarriiaa  dduuaalliiddaadd  qquuee  ppeerrmmiittee  aa  llaa  uunniiddaadd  ccoonnoocceerrssee  aa  ssíí  mmiissmmaa..  HHaassttaa  eenn  llaa  
ffiigguurraa  ddeell  SSaannttoo  GGrriiaall  ccoommoo  ssíímmbboolloo  ttrraasscceennddeennttee  ddee  uunniiddaadd,,  ddee  ccrrhhiissttiiffiiccaacciióónn  oo  
bbuuddhhiiffiiccaacciióónn,,  eessttáá  iimmppllíícciittoo  eell  oottrroo  ppoolloo,,  ccoommoo  CCrriissttoo  RReeyy  yy  ccoommoo  MMaarrííaa  RReeiinnaa,,  
aammbbooss  ssiinn  CCrruuzz..  

                                                                                              
  
  
••  PPaarreeccee  mmuuyy  pprreetteenncciioossoo  eenntteennddeerrlloo,,  ppeerroo  hhaabbrráá  qquuee  mmeeddiittaarrlloo..    
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