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••  SSiilleenncciioo  //  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaass  ppaallaabbrraass  //  hhaayy  SSiilleenncciioo  //  yy  mmááss  aaddeennttrroo  //  eenn  
eell  ccoorraazzóónn  ddeell  SSiilleenncciioo  //  ssee  ooyyee  eell  ccaannttoo  ddee  llaa  VViiddaa  //  eenn  SSiilleenncciioo..  

••  ¿¿NNoo  ccrreeee  uusstteedd  qquuee  eell  ssiilleenncciioo  pprrooppiicciiaa  llooss  aaccttooss  vveerrggoonnzzoossooss??  
••  YY  ttaammbbiiéénn  llooss  ssuubblliimmeess..  LLaa  vveerrddaaddeerraa  vviirrttuudd  nnoo  ccaaccaarreeaa..  
••  PPeerroo  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  eess  ssiilleenncciioossaa..  
••  AAqquuíí  aappaarreeccee  llaa  ccuueessttiióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess,,  ddee  llaass  rreeggllaass  ddeell  jjuueeggoo..  UUnnoo  ppuueeddee  

aassiissttiirr  aa  uunn  eessttaaddiioo  ddee  ffúúttbbooll  yy  oobbsseerrvvaarr  yy  rreeccrreeaarrssee  ccoonn  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  llooss  
eeqquuiippooss  qquuee  ccoonnttiieennddeenn  yy  llaa  ppaassiióónn  ddee  llooss  eessppeeccttaaddoorreess,,  ppeerroo  llaass  rreeggllaass  ddeell  
jjuueeggoo,,  yy  eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  iimmppoonneerrllaass,,  eell  áárrbbiittrroo,,  iimmppiiddeenn  qquuee  llaa  ccoonnttiieennddaa  ddee--
ppoorrttiivvaa  ssee  ccoonnvviieerrttaa  eenn  uunn  zzaaffaarrrraanncchhoo..  LLoo  mmiissmmoo  eess  eenn  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall,,  
hhaayy  rreeggllaass  ppaarraa  ssuu  jjuueeggoo  yy  hhaayy  áárrbbiittrroo..  

••  YY  ¿¿qquuiiéénn  eess  eell  áárrbbiittrroo??  
••  EEll  ssiilleenncciioossoo  sseennttiiddoo  ccoommúúnn,,  eell  sseennttiiddoo  ddee  uunniiddaadd  ddeennttrroo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  eell  

UUnniivveerrssoo..  CCaaddaa  SSeerr  HHuummaannoo  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo  oorriiggiinnaall  iirrrreeppeettiibbllee  yy  eessoo  hhaayy  qquuee  
rreessppeettaarrlloo..  EEll  iinnddiivviidduuoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo  ddee  ccrreeeerr  qquuee  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eess  eell  mmee--
jjoorr,,  yy  ddee  eexxpprreessaarrlloo  yy  ddee  jjuussttiiffiiccaarrlloo  aannttee  oottrrooss  iinnddiivviidduuooss,,  ppeerroo  nnoo  ttiieennee  ddeerree--
cchhoo  ddee  ccrreeeerr  qquuee  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eess  ccoonncclluuyyeennttee,,  ppoorrqquuee  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  ccoonn--
cclluuyyeennttee  oo  aabbssoolluuttoo  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd..  SSiieemmpprree  ssee  ppuueeddee  aapprreennddeerr  aallggoo  ddee  oottrrooss  
iinnddiivviidduuooss,,  aa  ccaammbbiioo  ddee  ddaarr  aallggoo  ddee  lloo  pprrooppiioo  ppaarraa  qquuee  llooss  oottrrooss  iinnddiivviidduuooss  
mmeejjoorreenn  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  ssiinn  tteerrrroorriissmmooss,,  iinnssuullttooss,,  nnii  ffaallssaass  pprroommeessaass..  

••  EEssoo  ppaarreeccee  iiddeeaall,,  ppeerroo  eess  uuttóóppiiccoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  lluucchhaa  nnaattuurraall  ppoorr  eell  ppooddeerr..  ¿¿LLeeee  
uusstteedd  llooss  ddiiaarriiooss??  TTaall  vveezz  eenn  llooss  ppllaannooss  aannggéélliiccooss  ppuueeddaa  aapplliiccaarrssee,,  ppeerroo  eenn  llooss  
hhuummaannooss  nnoo..  

••  EExxaammiinneemmooss  eell  aassuunnttoo..  SSoommooss  SSeerreess  HHuummaannooss..  EEnn  lloo  hhuummaannoo  ssoommooss  ddiiffeerreenn--
tteess,,  ppeerroo  eenn  eell  SSeerr,,  ppoorr  ddeeffiinniicciióónn,,  ssoommooss  ppootteenncciiaall  ppuurroo,,  ssoommooss  uunniiddaadd,,  yy  eenn  
lloo  hhuummaannoo  ssoommooss  ddiivveerrssiiddaadd..  EEnn  lloo  hhuummaannoo  nneecceessiittaammooss  uunniirrnnooss,,  ccoonnvveenncciioo--
nnaallmmeennttee,,  ppaarraa  ssuuppeerraarr  aallgguunnaass  lliimmiittaacciioonneess..  LLaa  uunniióónn  ccoonnvveenncciioonnaall  eexxiiggee  
eedduuccaacciióónn,,  pprriinncciippiiooss,,  ccoossttuummbbrreess  yy  lleeaallttaadd  aa  nnuueessttrrooss  ccoonnvveenncciioonnaalliissmmooss  ppaa--
rraa  ppooddeerr  ccoommppaarrttiirr,,  eexxiiggee  rreeggllaass  ppaarraa  eell  jjuueeggoo  ssoocciiaall..  EEssee  eess  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  
FFrraatteerrnniiddaadd,,  ssiinn  rriibbeetteess  mmiisstteerriioossooss,,  eexxcclluussiivviissttaass,,  sseennttiimmeennttaalleess  oo  mmííssttiiccooss..  
YYoo  aapprroovveecchhoo  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  mmuucchhooss  iinnddiivviidduuooss  qquuee  hhaacceenn  aauuttoommóóvviilleess,,  
aavviioonneess,,  rrooppaa  yy  mmuucchhaass  oottrraass  ccoossaass  qquuee  yyoo  nnoo  sséé  hhaacceerr,,  aa  ccaammbbiioo  ddee  lloo  qquuee  ssíí  
sséé  hhaacceerr,,  rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  aallgguunnaass  mmoonneeddaass  oo  bbiilllleetteess  qquuee  aa  eellllooss  lleess  ssiirrvveenn  

 

??



ppaarraa  uuttiilliizzaarr  llooss  eessffuueerrzzooss  ddee  oottrrooss,,  qquuee  ppuueeddeenn  pprrooppoorrcciioonnaarrlleess  lloo  qquuee  nneecceessii--
ttaann..  LLoo  mmiissmmoo  ssuucceeddee  eenn  llooss  llllaammaaddooss  ppllaannooss  eessppiirriittuuaalleess..  NNiinngguunnaa  ddee  mmiiss  
aaccttiittuuddeess  oo  ppeennssaammiieennttooss  eessppiirriittuuaalleess  ssoonn  aabbssoolluuttaammeennttee  oorriiggiinnaalleess..  AA  vveecceess  
bbrroommeeoo  ddiicciieennddoo  qquuee  eell  SSeeññoorr  BBuuddhhaa  oo  eell  SSeeññoorr  KKaabbiirr  mmee  ppllaaggiiaarroonn  mmiiss  
iiddeeaass  aaccttuuaalleess..  HHaaccee  ppooccooss  ddííaass  mmee  rreeggaallaarroonn  uunn  ggrruueessoo  yy  bbiieenn  ddooccuummeennttaaddoo  
lliibbrroo  qquuee  mmee  hhiizzoo  tteerrmmiinnaarr  ddeepprriimmiiddoo  ppoorrqquuee  ttiieennee  eessccrriittaass  mmuucchhaass  ccoossaass  qquuee  
yyoo  ccrreeííaa  hhaabbeerr  ddeessccuubbiieerrttoo  ppoorr  mmii  mmiissmmoo..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  yy  eenn  rreellaacciióónn  aa  lloo  
mmiissmmoo,,  llooss  áánnggeelleess  ttiieenneenn  jjeerraarrqquuííaass  mmuuyy  ssooffiissttiiccaaddaass,,  sseeggúúnn  ccrreeeemmooss  qquuee  
ssoonn  ssuuss  vviirrttuuoossaass  ffuunncciioonneess  cceelleessttiiaalleess,,  yy  eessoo  nnooss  oobblliiggaa  aa  aacceeppttaarr  qquuee  llooss  
ddeemmoonniiooss  ttaammbbiiéénn  eessttáánn  jjeerraarrqquuiizzaaddooss  ppoorr  ssuu  mmaayyoorr  oo  mmeennoorr  ppooddeerr  yy  mmaallddaadd..  
¿¿YY  nnoossoottrrooss,,  llooss  hhuummaannooss,,  ddóónnddee  aannddaammooss??  DDiijjoo  uunn  ppooeettaa  qquuee  ssiieemmpprree  eessttaa--
mmooss  aa  mmiittaadd  ddeell  ccaammiinnoo  eennttrree  llooss  ddeemmoonniiooss  yy  llooss  áánnggeelleess,,  yy  sseeggúúnn  nnooss  iinnccllii--
nneemmooss  hhaacciiaa  uunnooss  oo  hhaacciiaa  oottrrooss,,  aauummeennttaa  oo  ddiissmmiinnuuyyee  nnuueessttrraa  jjeerraarrqquuííaa  eessppii--
rriittuuaall  yy,,  aa  vveecceess,,  aauummeennttaa  oo  ddiissmmiinnuuyyee  nnuueessttrroo  ppooddeerr  mmaatteerriiaall..  

••  ¿¿YY  qquuéé  ccoonn  llaa  jjeerraarrqquuííaa??  
••  QQuuee  eell  qquuee  ttiieennee  mmááss  ssaalliivvaa  ttrraaggaa  mmááss  ppiinnoollee,,  ccoommoo  ddeecciimmooss  llooss  mmeexxiiccaannooss..  

EEll  qquuee  ssaabbee  yy  ssaabbee  qquuee  ssaabbee  ssee  ssiieennttee  sseegguurroo..  EEll  qquuee  nnoo  ssaabbee  yy  nnoo  ssaabbee  qquuee  nnoo  
ssaabbee  ssee  ssiieennttee  ddeessvvaalliiddoo..  EEss  aaqquuíí  ddoonnddee  eennttrraa  eenn  jjuueeggoo  eell  nnoobbllee  AArrttee  ddee  llaa  PPoo--
llííttiiccaa..  

••  ¿¿CCoonnssiiddeerraa  uusstteedd  uunn  nnoobbllee  aarrttee  aa  llaa  ppoollííttiiccaa??  
••  PPoorrqquuéé  nnoo..  EExxiiggee  uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo  mmaanntteenneerr  eenn  ssuu  lluuggaarr  aa  llooss  ggrraannddeess  IInnttee--

rreesseess,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  rreeggllaass  ddeell  jjuueeggoo  ssoocciiaall,,  ppaarraa  qquuee  nnoo  ddeessttrruuyyaann  aa  llooss  
ppeeqquueeññooss  iinntteerreesseess  qquuee  ddaann  oottrraass  ooppcciioonneess  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  yy  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  
aauuttooddeessttrruuyyaann  ccoonn  ssuu  ppooddeerr..  NNoo  eess  ffáácciill,,  ppoorrqquuee  ssee  nneecceessiittaa  mmuucchhaa  ppeerrssppiiccaa--
cciiaa  yy  vvaalloorr  ppaarraa  nnoo  ccoorrrroommppeerrssee  ccoonn  eell  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  ddee  llooss  ppeeqquueeññooss  oo  eell  
mmiieeddoo  aa  llaa  rraabbiiaa  ddee  llooss  ggrraannddeess..  

••  YY  aa  ffiinn  ddee  ccuueennttaass,,  ¿¿qquuéé  ppaassaa  ccoonn  eell  SSiilleenncciioo??  
••  QQuuee  hhaayy  qquuee  ssaabbeerr  eennttrraarr  eenn  eell  SSiilleenncciioo  ddeell  SSeerr,,  mmááss  aalllláá  ddee  llaass  ppaallaabbrraass,,  ppaarraa  

ppooddeerr  ccoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  aallggoo  nnuueevvoo,,  oo  ppoorr  lloo  mmeennooss  rreennoovvaaddoo,,  yy  ppooddeerr  ccoommppaarrttiirr  
ccoonn  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  hhuummaannaa  aallggoo  qquuee  llaa  ffoorrttaalleezzccaa  yy  llaa  ddiiggnniiffiiqquuee..  HHaayy  qquuee  eenn--
ttrraarr  eenn  eell  SSiilleenncciioo  ppaarraa  aassuummiirr  eell  PPootteenncciiaall  ddeell  SSeerr  yy  ppooddeerr  hhaacceerr,,  ppaarraa  SSeerr  
mmááss  yy  hhaacceerr  mmeejjoorr  lloo  qquuee  ssee  tteennggaa  qquuee  hhaacceerr..  PPoorr  eessoo  llooss  ““SSaannttooss  AAsshhrraammss””  
ssee  hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  CCeennttrrooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  HHuummaannoo,,  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  yy  
TTrraasscceennddeennttaall..  OObbsseerrvvee  uusstteedd  qquuee  llaass  ttiieerrrraass,,  hhuueerrttooss  yy  jjaarrddiinneess  ddee  llooss  AAsshh--
rraammss  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  ssiirrvveenn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  HHuummaannoo  yy  llaa  EEdduuccaacciióónn  AAmm--
bbiieennttaall  ––  llllaammaaddaa  EEccoollooggííaa  ––  yy  llaass  CCáámmaarraass  ddee  AAllttaa  IInniicciiaacciióónn  ppaarraa  lloo  ttrraass--
cceennddeennttaall,,  ppaarraa  SSaabbeerr  SSeerr  ccoonn  llaa  ppaallaabbrraa  SSiilleenncciioo  eenn  ssuu  ppuueerrttaa  pprriinncciippaall..  
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