
                                                                                                                                                                                    
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
550088  LLooss  GGuurruuss  ““LLaa  LLuuzz  eessttáá  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd,,  ppeerroo  llaa  oossccuurriiddaadd  nnoo  llaa  ccoommpprreennddee..””  LLaa  LLuuzz  aauu--
sseennttee  ddee  rreeaalliiddaadd  eess  llaa  LLuuzz  ddeell  GGuurruu,,  llaa  LLuuzz  ddee  llaa  CCoonncciieenncciiaa..  LLoo  qquuee  ssaalliióó  iinnoocceennttee  ddee  llaa  FFuueennttee  
EEtteerrnnaa  ddee  llaa  VViiddaa,,  rreettoorrnnaa  ccoonnsscciieennttee  aa  llaa  mmiissmmaa  FFuueennttee..  ““¿¿EEssttaa  uusstteedd  hhaabbllaannddoo  eenn  eell  lleenngguuaajjee  ddee  llaa  
CCiieenncciiaa  oo  eenn  eell  ddee  llaa  PPooeessííaa??””  ––  MMee  pprreegguunnttaarroonn  ––  EEnn  eell  ddee  llaa  PPooeessííaa  CCiieennttííffiiccaa  ––  rreessppoonnddíí  ––  ““¡¡BBaahh!!  
eessoo  nnoo  eess  nnaaddaa””  ––  rreepplliiccaarroonn..  CCiieerrttoo,,  eess  llaa  NNaaddaa  eenn  eell  TTooddoo..  LLoo  HHuummaannoo  eenn  eell  SSeerr,,  eell  SSeerr  HHuummaannoo  
ccoonnsscciieennttee  ddee  SSeerr  ––  iinnssiissttíí..  ““¡¡CChhaarrllaattaanneerrííaa!!””  ––  ccoommeennttaarroonn..  SSii,,  hhaayy  mmuucchhaa  cchhaarrllaattaanneerrííaa  yy  hhaayy,,  ttaamm--
bbiiéénn,,  aallgguunnooss  ccaassooss  aauuttéénnttiiccooss..  PPoorr  eessooss  ppooccooss  ccaassooss  aauuttéénnttiiccooss,,  vvaallee  llaa  ppeennaa  ttrraabbaajjaarr  ppaarraa  aallccaannzzaarr  
eell  GGrraaddoo  ddee  GGuurrúú..  ¿¿YY  ccóómmoo  ssee  ssaabbee  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  ccaassooss  aauuttéénnttiiccooss??  EEssccuucchhaannddoo,,  mmiirraannddoo  yy  ccaallllaann--
ddoo,,  ccoommoo  llooss  ttrreess  mmoonnooss  ssaabbiiooss..  UUnn  GGuurrúú  nnoo  ttiieennee  iinntteerrééss  eenn  qquuee  lloo  rreeccoonnoozzccaann  ccoommoo  GGuurrúú..  LLoo  qquuee  
llee  iinntteerreessaa  eess  qquuee  hhaayyaa  uunn  MMaaeessttrroo  rreeaall,,  vviivviieennttee,,  qquuee  lloo  rreeccoonnoozzccaa  ccoommoo  GGuurrúú  yy  llee  ssiirrvvaa  ddee  gguuííaa..  
PPaarraaddóóggiiccaammeennttee,,  ccuuaannddoo  eell  MMaaeessttrroo  eennccuueennttrraa  aa  ssuu  DDiissccííppuulloo  yy  lloo  rreeccoonnooccee  ccoommoo  GGuurrúú  ccoommiieennzzaann  
ssuuss  pprroobblleemmaass..  PPoorr  uunnaa  ppaarrttee  ssee  ssiieennttee  sseegguurroo,,  ssee  ssiieennttee  SSeerr  ssiinn  llíímmiitteess  yy  ttiieennee  uunn  rruummbboo  aa  sseegguuiirr  
ddoonnddee  nnoo  hhaayy  ppuunnttooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ddeennttrroo  ddee  uunn  ppootteenncciiaall  ssiinn  llíímmiitteess..  PPeerroo  ttaammbbiiéénn  ssaabbee  qquuee  eessttáá  
ccoommeennzzaannddoo  aa  eexxppeerriimmeennttaarr  llaa  uunniiddaadd  yy  qquuee  nneecceessiittaa  mmaanntteenneerrssee  ccoonneeccttaaddoo  ccoonn  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ppaarraa  
qquuee  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  tteennggaa  vvaalliiddeezz..  EEnn  eessaa  ddiimmeennssiióónn  ssee  vviivvee  llaa  uunniiddaadd  eenn  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  llaa  uunniivveerrssaallii--
ddaadd..  SSii  eell  DDiissccííppuulloo  ttiieennee  uunn  MMaaeessttrroo,,  eell  pprrooppiioo  DDiissccííppuulloo,,  ppoorr  lleeyy  ddee  ccoommppeennssaacciióónn,,  ssiirrvvee  ddee  ppuunnttoo  
ddee  rreeffeerreenncciiaa  yy  gguuííaa  aa  oottrrooss  ddiissccííppuullooss  qquuee  eessttáánn  bbuussccaannddoo  ssuu  SSeerr,,  yy  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  qquuee  ppuueeddee  aayyuuddaarr--
llooss  ssuu  MMaaeessttrroo  lloo  aayyuuddaa  aa  ééll..   
  

  550099  LLooss  SSaatt  CChheellllaahh..  EEnn  llaa  ssiimmbboollooggííaa  OOrriieennttaall  eell  SSaatt  CChheellllaahh,,  eell  DDiissccííppuulloo  EElleevvaaddoo,,  ssee  rreepprree--
sseennttaa  ccoommoo  uunn  CCiissnnee  qquuee  nnaaddaa  ttrraannqquuiillaammeennttee  ssoobbrree  llaass  aagguuaass  yy  ppuueeddee  eexxtteennddeerr  ssuuss  aallaass  ppaarraa  eelleevvaarr--
ssee  ssoobbrree  eellllaass  ccuuaannddoo  ssee  aaggiittaann..  AA  vveecceess  nnaaddaa  ddeennttrroo  ddee  llaass  aagguuaass  cceennaaggoossaass  yy  ssaallee  ddee  eellllaass  ccoonn  eell  
pplluummaajjee  lliimmppiioo  ––  hhaayy  pplluummaajjeess  qquuee  ccrruuzzaann  eell  ppaannttaannoo  yy  nnoo  ssee  mmaanncchhaann  ––  ddiijjoo  uunn  ppooeettaa..  EEnn  llaa  ssiimmbboo--
llooggííaa  OOcccciiddeennttaall  eell  SSaatt  CChheellllaahh  eess  uunn  hhoommbbrree  qquuee  ccaammiinnaa  ssoobbrree  llaass  aagguuaass  ssiinn  ppaassiioonneess,,  ssuuddoorreess  oo  
lláággrriimmaass..  CCuummppllee  llaa  mmiissiióónn  ddee  sseerrvviirr  ccoommoo  eejjeemmpplloo  ddee  llaa  ssuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  pprreejjuuiicciiooss  ddee  ccrreeddooss,,  ddee  
rraazzaass,,  ddee  sseexxooss  oo  ddee  ccllaasseess..  DDaa  uunn  eejjeemmpplloo  iimmppaarrcciiaall..  GGuuaarrddaannddoo  pprrooppoorrcciioonneess  yy  ccoonn  rreessppeettoo,,  ssee  
aasseemmeejjaa  aa  uunn  CCrriissttoo  ssiinn  CCrruuzz..  TTiieennee  eell  ppooddeerr  ddee  SSeerr  yy  nnoo  ssee  iinntteerreessaa  eenn  ppoosseeeerr,,  ssiinnoo  eenn  sseerrvviirr  iimmppaarr--
cciiaallmmeennttee..  TTaall  vveezz  sseeaa  eell  mmeejjoorr  eejjeemmpplloo  ddee  ddiisscciipplliinnaa  yy  ddee  sseerrvviicciioo  iimmppeerrssoonnaall,,  aa  ffaavvoorr  ddeell  mmááss  
aallttoo  iiddeeaall,,  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall,,  ccoommoo  lloo  sseeññaallóó  eell  MMSSMMAA..  

  
551100  LLooss  SSaatt  AArrhhaatt..  DDeennttrroo  ddee  llaa  TTrraaddiicciióónn  SSaaggrraaddaa  IInniicciiááttiiccaa  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  hhaayy  aallgguunnooss  
ppuunnttooss  ddee  llaa  TTiieerrrraa  ddoonnddee  ssee  pprroodduucceenn  ppoollaarriizzaacciioonneess  ddee  eenneerrggííaass  ssuuttiilleess  qquuee  bbeenneeffiicciiaann  aa  llaa  vviiddaa  
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mmiinneerraall,,  vveeggeettaall,,  aanniimmaall  oo  hhuummaannaa..  EEssttoo  ssee  uuttiilliizzaa  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee  BBiiooaarrqquuiitteeccttuurraa  
yy  eess  ccoonnoocciiddoo  ppoorr  aallgguunnooss  ppuueebbllooss  ddeessddee  llaa  aannttiiggüüeeddaadd..  SSee  hhaa  uussaaddoo  eenn  ffoorrmmaa  iinnssttiinnttiivvaa  ppaarraa  hhaacceerr  
aasseennttaammiieennttooss  oo  ssiimmpplleemmeennttee  ppaarraa  aaccaammppaarr  eennttrree  llooss  ppuueebbllooss  nnóómmaaddaass..  TTaammbbiiéénn  ssee  hhaann  ddeessccuubbiieerrttoo  
cceennttrrooss  ddee  eenneerrggííaa  tteellúúrriiccaa  qquuee  ssee  ppoollaarriizzaann  eenn  ffoorrmmaa  nnaattuurraall  ccoonn  llaass  eenneerrggííaass  ccóóssmmiiccaass  yy  aayyuuddaann  aa  
ddeessaarrrroollllaarr  llaa  aallttaa  eessppiirriittuuaalliiddaadd,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  llaass  zzoonnaass  mmoonnttaaññoossaass..  DDeell  mmiissmmoo  mmooddoo,,  hhaayy  
cceennttrrooss  ddee  eenneerrggííaa  tteellúúrriiccaa  qquuee  ssoonn  aaccttiivvaaddooss  ppoorr  llooss  GGrraannddeess  MMaaeessttrrooss  yy  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  CCeennttrrooss  
SSaaccrrootteellúúrriiccooss  ppaarraa  ddaarr  bbaassee  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  CCeennttrrooss  CCeerreemmoonniiaalleess  qquuee  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  eell  
aavvaannccee  ddeell  pprroocceessoo  hhiissttóórriiccoo  ddeell  HHoommbbrree..  
  
EEnn  AAllgguunnooss  lluuggaarreess  ddeell  OOrriieennttee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llooss  SSaatt  AArrhhaattss  ccuummpplleenn  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  uunnaa  ffuunncciióónn  
ppaarreecciiddaa  aa  llaa  ddee  llooss  rroommppeeoollaass  qquuee  ccoonnttrraarrrreessttaann  llooss  eemmbbaatteess  ddee  llaass  aagguuaass  aaggiittaaddaass  ppoorr  llaass  ppaassiioonneess  
hhuummaannaass..  SSee  hhaabbllaa  ddee  eellllooss  ccoommoo  MMaaeessttrrooss  qquuee  ddoommiinnaann  aa  llaass  tteemmppeessttaaddeess..  EEnn  llaa  TTrraaddiicciióónn  IInniicciiááttii--
ccaa  ssee  ppiieennssaa  qquuee  llooss  SSaatt  AArrhhaattss  ssoonn  ttrraannssdduuccttoorreess  ddeell  PPootteenncciiaall  SSaaggrraaddoo..  SSuu  ffuunncciióónn  pprrááccttiiccaa  ssee  mmaa--
nniiffiieessttaa  ccoommoo  ppooddeerr  ddee  sseerr  yy  hhaacceerr  lloo  qquuee  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeemmaannddaann  eenn  uunn  mmoommeennttoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo  
ssiinn  ccoonnddiicciioonneess  nnii  ccooaacccciioonneess,,  aassuummiieennddoo  eessppoonnttáánneeaammeennttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  ppoonneerr  eenn  pprrááccttiiccaa  
llaa  mmeejjoorr  ooppcciióónn,,  ssiinn  bbuussccaarr  rreeccoommppeennssaass  oo  ppoossiicciioonneess  ddee  pprreeeemmiinneenncciiaa,,  ssóólloo  ppoorr  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  
ccuummpplliirr  eell  ddeebbeerr  ddee  aayyuuddaarr  aa  llaa  vviiddaa  ppaarraa  qquuee  aallccaannccee  llaass  mmááss  aallttaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  iinnddiivviidduuaalleess  yy  uunnii--
vveerrssaalleess..    
  

  
  
  
  
  

  
  
  
551111..  IInniicciiaacciióónn  eess  ccoommiieennzzoo,,  aavvaannccee,,  ccrreeaacciióónn  yy  rreeccrreeaacciióónn,,  eenn  ttooddooss  llooss  ppllaannooss  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa  
hhuummaannaa,,  ddiirriiggiiddaa  hhaacciiaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  SSeerr  eenn  llaa  uunniiddaadd,,  ddeennttrroo  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  hhuummaa--
nnaa..  EEss  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffuunnddaa  ddee  llaa  pprrooppiiaa  iiddeennttiiddaadd  aaccttuuaalliizzaaddaa  ppaarraa  eell  mmoommeennttoo  qquuee  ssee  vviivvee,,  eenn  
ssiinnccrroonnííaa  ccoonn  ttooddooss  llooss  iinnssttaanntteess  qquuee  ssee  vviivveenn  eenn  eell  mmiissmmoo  iinnssttaannttee,,  ccoonn  eeqquuiiddaadd  ddiinnáámmiiccaa  yy  fflluuiiddaa..  
PPaarreeccee  ssiimmppllee,,  ppeerroo  iimmpplliiccaa  tteenneerr  eell  pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  qquuee  hhaayy  aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  llaa  ccoonnddiicciióónn  hhuummaannaa,,  
eess  ddeecciirr,,  tteenneerr  FFee,,  yy  mmaanntteenneerrllaa  aabbiieerrttaa  aa  lloo  eetteerrnnoo,,  aa  lloo  ddiivviinnoo,,  yy  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ddeessaarrrroollllaarr  tteessoo--
nneerraammeennttee  llaa  CCoonncciieenncciiaa  ppaarraa  ddeessccuubbrriirr  lloo  qquuee  ssee  pprreessiieennttee  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  vviivvee..  

  
551122..  LLaa  SSaaggrraaddaa  TTrraaddiicciióónn  IInniicciiááttiiccaa,,  eenn  nnuueessttrrooss  ttiieemmppooss,,  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  vviivviirr  ccoonn  ssaabbiidduurrííaa  
ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  ssíínntteessiiss  ddee  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ffííssiiccaass,,  ppssííqquuiiccaass,,  rraacciioonnaalleess,,  mmííssttiiccaass  yy  ttrraasscceennddeennttaa--
lleess..  EEss  llaa  uunniiddaadd  ccoonnsscciieennttee  ddeennttrroo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  EEssttaa  SSaabbiidduurrííaa  ssee  mmaanniiffiieessttaa  yy  aaccrreecciieennttaa  aa  mmee--
ddiiddaa  qquuee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  aallccaannzzaa  ggrraaddooss  mmááss  aallttooss..  DDeebbiiddoo  aa  llaa  ssiinngguullaarriiddaadd  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  nnuunnccaa  
ssee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  ffoorrmmaa  eexxaaccttaammeennttee  iigguuaall..    
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