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CCaarrttaass,,  PPuueenntteess  yy  NNoottaass  
                                  6644  
  

YYaa  mmee  lloo  hhaann  pprreegguunnttaaddoo  yy  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  vvee--
cceess  ssooyy  yyoo  eell  qquuee  mmee  lloo  hhee  pprreegguunnttaaddoo..  PPeerroo  

ccuuaannddoo  mmee  lloo  pprreegguunnttoo  ssooyy  eell  pprriimmeerroo  qquuee  rreessuullttaa  aaffeeccttaaddoo  ppoorr  llaa  pprreegguunnttaa..  ¿¿PPaarraa  qquuéé  
ssiirrvvoo  yyoo  ssii  nnoo  ssooyy  ffrraatteerrnnaall  ccoonn  ttooddooss  mmiiss  hheerrmmaannooss  yy  hheerrmmaannaass  cceelluullaarreess  qquuee  ssoonn  
hhiijjooss  ee  hhiijjaass  ddeell  mmiissmmoo  ppaaddrree  yy  ddee  llaa  mmiissmmaa  mmaaddrree  ddee  llooss  qquuee  yyoo  ssooyy  hhiijjoo??  EEssaa  eess  llaa  
RReeaalliiddaadd  ddiinnáámmiiccaa  yy  ccaammbbiiaannttee  qquuee  eenn  eessttee  cciicclloo  ddee  VViiddaa  ccoommeennzzóó  ccoonn  eell  eennccuueennttrroo  
ddee  llooss  ccóóddiiggooss  ggeennééttiiccooss  ddee  ddooss  aallmmaass  qquuee  ddiieerroonn  bbaassee  yy  ssuusstteennttoo  aa  mmii  pprrooppiioo  ccóóddiiggoo  
ggeennééttiiccoo  ppaarraa  qquuee  yyoo  mmee  ccoonnvviirrttiieerraa  eenn  eemmbbrriióónn  yy  lluueeggoo  eenn  ffeettoo,,  nniiññoo,,  jjoovveenn  yy  aadduullttoo..    
  
RReessuullttaa  qquuee  yyoo,,  ccoommoo  iinnddiivviidduuoo,,  ssooyy  eell  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa  mmááss  eelleevvaaddoo  ppaarraa  ttooddaass  
mmiiss  ccéélluullaass,,  aallggoo  aassíí  ccoommoo  uunn  AAllttoo  IInniicciiaaddoo..  SSooyy  mmiieemmbbrroo  ddee  uunnaa  GGrraann  FFaammiilliiaa  UUnnii--
vveerrssaall  qquuee  ssoonn  mmiiss  ccéélluullaass  ccoommoo  ddiivveerrssiiddaadd  yy  yyoo  ccoommoo  uunniiddaadd..  TTaammbbiiéénn  tteenneemmooss  uunn  
HHeerrmmaannoo  MMaayyoorr  qquuee  eess  eell  AAllmmaa  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  nnooss  ddaa  iiddeennttiiddaadd..  SSiinn  llaa  aayyuuddaa  ddee  
mmiiss  ccéélluullaass,,  nnoo  tteennggoo    ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  lloo  qquuee  ssooyy,,  yy  ttaammbbiiéénn,,  mmiiss  ccéélluullaass  nnoo  
ppuueeddeenn  uunniirr  ssuuss  eessffuueerrzzooss  ccoonn  uunn  pprrooppóóssiittoo  ccoommúúnn  ppaarraa  eennccoonnttrraarr  ssuu  rraazzóónn  ddee  sseerr  qquuee,,  
aaddeemmááss,,  eessttáá  lliiggaaddaa  aa  mmii  rraazzóónn  ddee  SSeerr..  
  
VVoollvviieennddoo  aall  ppuunnttoo::  ¿¿PPaarraa  qquuéé  ssiirrvvee  uunnaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall??  PPuueess,,  ppaarraa  
ccoommppaarrttiirr  eexxppeerriieenncciiaass  yy  mmeejjoorraarr  eell  aallmmaa  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  rreessuullttaa  ddee  ssuuss  eexxppeerriieenn--
cciiaass,,    sseeaann  cceelluullaarreess,,  hhuummaannaass  oo  ttrraasscceennddeennttaalleess,,  yy  ssuuppeerraarr  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  qquuee  nnooss  iimm--
ppiiddee  ccuummpplliirr  eell  PPllaann  ddee  llaa  VViiddaa  iinnddiivviidduuaall  yy  uunniivveerrssaall  qquuee  ssuusstteennttaa  nnuueessttrraa  vviiddaa..  
  
EEssttaass  iiddeeaass  ppuueeddeenn  rreessuullttaarr  ddeessaaggrraaddaabblleess  ppaarraa  aallgguunnooss  eessccééppttiiccooss  ddee  llaa  GGrraann  FFrraatteerr--
nniiddaadd  UUnniivveerrssaall,,  oo  ppaarraa  llooss  qquuee  ssee  aappooyyaann  eenn  llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  ddee  ccoonnssuu--
mmoo  ppaarraa  rreeggiissttrraarr  aa  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ccoommoo  uunnaa  mmaarrccaa  eexxpplloottaabbllee  ccoommeerr--
cciiaall  yy  eessppiirriittuuaallmmeennttee..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  rreepprreesseennttaa  aall  PPllaann  
CCóóssmmiiccoo  ddee  llaa  VViiddaa,,  aappaarrttee  qquuee  ddee  nnuueessttrrooss  iinntteennttooss  ddee  hhaacceerrllaa  uunnaa  rreeaalliiddaadd  ssoocciiaall    
rreessuulltteenn  aa  vveecceess  uunn  ssiimmuullaaccrroo  ddeessaaffoorrttuunnaaddoo..  
  
EEssttoo  eess  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaann  llaass  ppaallaabbrraass  ddeell  MMSSMMAA  SSeerrggee  RRaayynnaauudd  ddee  llaa  FFeerrrriieerree  ccuuaann--
ddoo  aappuunnttaa::  LLaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  eess  uunn  iinntteennttoo  ddee  ttrraaeerr  aa  llaa  ffaammiilliiaa  
HHuummaannaa  aa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunn  eenntteennddiimmiieennttoo  ssiinn  pprreejjuuiicciiooss  ddee  ccrreeddooss,,  rraazzaass,,  
sseexxooss  oo  ccllaasseess,,  ssiinn  pprreeddiiccaarr  uunn  nnuueevvoo  ccuullttoo  nnii  ccaannaalliizzaarr  eessppíírriittuuss..  YY  hhaayy  aallggoo  mmááss::  
LLaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  ddee  AAccuuaarriiuuss,,  qquuee  eess  uunnaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  
UUnniivveerrssaall..    



  
¿¿AA  ddóónnddee  vvaammooss  ccoonn  eessttoo??  ¿¿EElliittiissmmoo??  ¿¿MMiisstteerriiooss??  ¿¿CCoonnssppiirraacciióónn??  ¿¿PPrreeddeessttiinnaaddooss??  
NNoo..  SSiisstteemmaa,,  OOrrddeenn..  PPrrooyyeeccttoo  ppaarraa  sseerr  mmeejjoorr  ddee  lloo  qquuee  yyaa  ssee  eess,,  ssiinn  eexxcclluuiirr  aa  nnaaddiiee  
qquuee  nnoo  eessttéé  ddiissppuueessttoo  aa  hhaacceerr  eell  eessffuueerrzzoo  nneecceessaarriioo,,  ppeerroo  ddeejjaannddoo  eenn  ppaazz  aa  llooss  qquuee  nnoo  
ssiieenntteenn  ttooddaavvííaa  eessaa  nneecceessiiddaadd..  UUnnaa  LLíínneeaa,,  uunn  SSeennddeerroo  oo  CCaammiinnoo  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  ssuuppeerraarr  
llaa  iiggnnoorraanncciiaa  ssoobbrree  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  EEssoo  eess  llaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  ddeell  AAccuuaarriiuuss..  
  
LLaa  mmeejjoorr  yy  mmááss  ppooddeerroossaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  llaa  ééppooccaa  ddeell  AAccuuaarriiuuss  eess  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..              
HHaayy  qquuee  ddeecciirr  qquuee  nnoo  ssee  ttrraattaa  ddee  aaccuummuullaarr  ddaattooss  ssoobbrree  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  ppaarraa  eessoo  ssee  iinn--
vveennttaarroonn  llooss  OOrrddeennaaddoorreess  EElleeccttrróónniiccooss..  SSee  ttrraattaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  pprrááccttiiccaass  ddee  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ffaaccuullttaaddeess  nnaattuurraalleess  ddee  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss..  EEssaa  eess  llaa  pprriimmeerraa  eettaappaa,,  
ssiinn  ccoommpprroommiissoo..  SSee  ttrraattaa  ddee  ssaabbeerr  qquuéé  hhaayy  ddeettrrááss,,    ppaarraa  eelleeggiirr  lliibbrreemmeennttee,,  ssiinn  pprroommee--
ssaass  nnii  pprreessiioonneess..  EEssttaa  eess  llaa  eettaappaa  ddeell  YYaammíínn..  
  
PPeerroo  ccoommoo  ttooddoo  ttiieennee  uunniiddaadd  yy  ddiivveerrssiiddaadd,,  nnaaddaa  eess  ggrraattuuiittoo..  HHaayy  qquuee  ggaannaarrlloo  ccoonn  eess--
ffuueerrzzoo,,  hhaayy  qquuee  ddaarr  ppaarraa  rreecciibbiirr..  EEnn  eessoo  ssee  ffuunnddaammeennttaa  llaa  ddiiggnniiddaadd  hhuummaannaa..  HHaayy  qquuee  
aayyuuddaarr  aa  llaa  VViiddaa  ppaarraa  qquuee  llaa  VViiddaa  nnooss  aayyuuddee..  EEssaa  eess  llaa  eettaappaa  ddee  MMeeddiioo  GGeeggnniiáánn..  LLoo  
qquuee  ssiigguuee  eess  aassuummiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  lloo  qquuee  ssee  hhaaccee  oo  nnoo  ssee  hhaaccee,,  ppaarraa  lllleeggaarr  
aall  GGeeggnniiáánn..  PPaarraa  lllleeggaarr  aa  GGeettuullss  ssee  nneecceessiittaa  rreeaalliizzaarr  llaa  eeqquuiiddaadd  eennttrree  eell  AAmmoorr  yy  llaa  LLii--
bbeerrttaadd..  LLooss  AAnnttiigguuooss  MMaaeessttrrooss  ddiijjeerroonn  qquuee  AAmmaarr  eess  sseerr  ffeelliizz  ccoonn  llaa  ffeelliicciiddaadd  ddeell  SSeerr  
aammaaddoo,,  aauunnqquuee  eell  SSeerr  aammaaddoo  eennccuueennttrree  ssuu  ffeelliicciiddaadd  eenn  oottrroo……  llaaddoo,,  ppaarraa  ccoommeenn--
zzaarr  aa  eexxppeerriimmeennttaarr  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ccoonn  eell  mmaayyoorr  rreessppeettoo  aa  ttooddooss  llooss  
SSeerreess  ee  iinniicciiaarrssee  eenn  llaa  ttrraasscceennddeenncciiaa  ddee  llaa  uunniiddaadd  ddeell  SSeerr..  
  
LLooss  ssiigguuiieenntteess  nniivveelleess  ddee  IInniicciiaacciióónn  eexxiiggeenn  ccaaddaa  vveezz  mmááss  sseennttiiddoo  ddee  uunniivveerrssaalliiddaadd  yy  
ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  eell  pprrooppiioo  mmiiccrroouunniivveerrssoo  yy  eell  ddee  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  mmiiccrroouunnii--
vveerrssooss  qquuee  ffoorrmmaann  eell  MMaaccrroouunniivveerrssoo..  AA  mmaayyoorr  aallttuurraa,,  mmaayyoorr  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ddee--
ccííaa  eell  SSHHMM..  NNoo  ssee  bbuussccaa  llaa  vvooccaacciióónn  ddee  mmáárrttiirreess  ppeeddiiggüüeeññooss  nnii  ddee  SSaannttooss,,  qquuee  ttiieenneenn  
ssuu  pprrooppiioo  lluuggaarr  yy  ddiiggnniiddaadd,,  ssiinnoo  ddee  SSeerreess  HHuummaannooss  ccaappaacceess  ddee  hhaacceerr  eell  eessffuueerrzzoo  nnee--
cceessaarriioo  ppaarraa  ssaabbeerr  qquuiiéénneess  ssoonn  yy  ppaarraa  qquuéé  eessttáánn  aaqquuíí,,  yy  ppaarraa  aassuummiirr  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  
ddee  ssaabbeerrlloo,,  lliibbrreemmeennttee,,  ssiinn  pprroommeessaass  nnii  aammeennaazzaass..    
  
EEssttoo  iimmpplliiccaa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  uunnaa  iinnssttiittuucciióónn  ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  RReeeedduuccaacciióónn  HHuummaannaa,,  
ddeemmooccrrááttiiccaa  yy  nnoo  lluuccrraattiivvaa,,  ddoonnddee  ccaaddaa  qquuiieenn  ppuueeddaa  mmeejjoorraarr  ssuu  ssaalluudd  yy  ccoonn  eellllaa  ssuu  
ccaappaacciiddaadd  ddee  aassiimmiillaarr  eexxppeerriieenncciiaass  ffiinnaass  yy  pprrooffuunnddaass  qquuee  llee  ppuueeddaann  eennrriiqquueecceerr  eell  AAll--
mmaa  ppaarraa  oobbtteenneerr  mmaayyoorr  ccoonncciieenncciiaa..  EEssoo  eess  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall,,  ppoorr  ppoonneerrllee  
uunn  nnoommbbrree  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  ppeerroo  ppooddrrííaa  sseerr  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo,,  ppaarraa  eevviittaarr  llooss  ccoonnfflliiccttooss  rreellii--
ggiioossooss  oo  ccoommeerrcciiaalleess..  LLaa  OOrrddeenn  ddee  IInniicciiaaddooss  ssee  ffoorrmmaa  ggrraadduuaallmmeennttee  ccoonn  llooss  mmeejjoorreess  
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd,,  qquuee  ssiirrvveenn  ccoommoo  ppuunnttooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  eessttiimmuullaanntteess  ppaarraa  
llooss  mmeennooss  aaddeellaannttaaddooss,,  ssiinn  tteenneerr  ppoorr  eelllloo  pprriivviilleeggiiooss  ssoobbrree  llooss  ddeemmááss..  

                  SSaatt  AArrhhaatt    JJoosséé  MMaarrcceellllii        
                                                                              wwwwww..rreeddggffuu..nneett//jjmmnn  


