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YYoo  aammoo  aa  NNeeww  YYoorrkk,,  ppoorrqquuee  mmee  oobblliiggaa  aa  rreefflleexxiioonnaarr  yy  mmee  ppoonnee  ffrreennttee  aa  ffrreennttee  ccoonnmmiiggoo  mmiissmmoo,,  
ccoommoo  SSeerr  yy  ccoommoo  HHuummaannoo..  NNeeww  YYoorrkk  eess  uunnaa  CCiiuuddaadd  qquuee  mmuueessttrraa  llaa  ggrraannddeezzaa  yy  llaa  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  
ddee  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss,,  ccoonn  llaass  ttoorrrreess  ddee  MMaannhhaattttaann,,  llaa  EEssttaattuuaa  ddee  llaa  LLiibbeerrttaadd,,  llaa  ggeennttee  ddee  mmuucchhaass  
rraazzaass  yy  ssuu  ZZoonnaa  CCeerroo..  
  
EEssttaa  vveezz  hhee  vviissttoo  llaa  ccaalliiddaadd  hhuummaannaa  ddee  llaa  ggeennttee  qquuee  hhiizzoo  ttrriiuunnffaarr  uunn  eevveennttoo  qquuee  ppaarreeccííaa  ccoonnddeennaaddoo  
aall  ffrraaccaassoo  ppoorr  ccaauussaass  iimmpprreevviissiibblleess  ––  CCOOPPLLAANNEETT  22000066  ––  yy  hhee  vviissttoo  ddoorrmmiirr  eenn  eell  ssuueelloo  ddee  llaa  CCaassaa  
SSeeddee  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  aa  ggeennttee  ddeessttaaccaaddaa  ddee  vvaarriiooss  ppaaíísseess  qquuee  qquuiissoo  mmoossttrraarr  ssuu  ssoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  eell  iiddeeaall  
ddee  LLaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ffrreennttee  aa  uunnaa  ddeemmaannddaa  ppllaanntteeaaddaa  ppoorr  ssuuss  pprrooppiiooss  mmiieemmbbrrooss,,  aall  
mmaarrggeenn  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddee  llaa  RReeddGGFFUU..  
  
NNeeww  YYoorrkk  eess  uunnaa  CCiiuuddaadd  eessttiimmuullaannttee  ddeennttrroo  ddee  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  ssuu  rreeaalliiddaadd..  HHaaccee  ppooccaass  sseemmaannaass,,  
ddeessddee  lloo  aallttoo  ddee  uunnaa  mmoonnttaaññaa  eenn  llaass  CCeerrccaannííaass  ddeell  AAsshhrraamm  ddee  TTaarrzzoo,,  eenn  llaa  zzoonnaa  pprree  aallppiinnaa  ddeell  VVéénnee--
ttoo,,  eenn  IIttaalliiaa,,  ppeeddíí  oorriieennttaacciióónn  aall  SSHHMM  yy  mmee  qquueeddóó  ccllaarroo  qquuee  llaa  IInniicciiaacciióónn  eess  ssaaggrraaddaa  yy  eess  rreeaall,,  ccoommoo  
eell  SSeerr  yy  lloo  HHuummaannoo,,  ccoommoo  llaa  uunniiddaadd  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  ccoommoo  eell  UUnniivveerrssoo..  LLaa  IInniicciiaacciióónn  ssee  iinniicciiaa  yy  ssee  
rreeiinniicciiaa  ppaarraa  eexxppeerriimmeennttaarr  ssuu  eevvoolluucciióónn  yy  ssuu  vvaalliiddeezz  ppoorr  ccoonnttrraassttee  yy  ppoorr  ccoommppaarraacciióónn;;  eenn  eexxppaannssiióónn  
yy  eenn  ccoonnttrraacccciióónn;;  ccoommoo  eell  ddííaa  yy  llaa  nnoocchhee,,  ccoommoo  llaa  vviiddaa  yy  ccoommoo  llaa  mmuueerrttee,,  ccoommoo  eell  bbiieenn  yy  ccoommoo  eell  
mmaall,,  ccoommoo  llooss  llaattiiddooss  ddeell  GGrraann  CCoorraazzóónn  ddeell  CCoossmmooss..  NNoo  hhaayy  eerrrroorr..  EEll  TTOODDOO  eessttáá  eenn  ttooddoo  yy  ccaaddaa  
ccoossaa,,  oo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ccoossaass,,  ddeebbee  ddee  eessttaarr  eenn  ssuu  lluuggaarr..  CCuuaannddoo  aallggoo  ppiieerrddee  ssuu  lluuggaarr  eell  pprroocceessoo  ttoottaall  lloo  
oobblliiggaa  aa  vvoollvveerr  aa  ssuu  lluuggaarr..  LLooss  eerrrroorreess  ppoorr  eexxttrreemmiissmmooss  ssee  vvaann  ccoorrrriiggiieennddoo  ssoobbrree  llaa  mmaarrcchhaa  yy  llaa  vviiddaa  
ccoonnttiinnúúaa  ssuu  mmiissiióónn..  
  
LLaa  IInniicciiaacciióónn  eess  ddiinnáámmiiccaa  ccoommoo  llaa  vviiddaa..  DDeebbee  ddee  iinniicciiaarrssee  yy  ddee  rreeiinniicciiaarrssee  ppaarraa  eexxpprreessaarr  ccaaddaa  vveezz  
mmeejjoorr  llaa  VVííaa,,  eell  SSeennddeerroo,,  qquuee  vvaa  ddeessddee  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  ssoobbrree  llaa  RReeaalliiddaadd  hhaacciiaa  llaa  VVeerrddaadd  iilluummiinnaaddaa  
ppoorr  llaa  ccoonncciieenncciiaa..  PPaarraa  eelllloo  eess  nneecceessaarriiaa  uunnaa  LLíínneeaa,,  uunn  LLiinnaajjee  ddee  SSeerreess  HHuummaannooss  ddiissppuueessttooss  aa  aauuttoo  
ddiisscciipplliinnaarrssee  bbaajjoo  llaa  gguuííaa  ddee  MMaaeessttrrooss  qquuee  hhaayyaann  ssuuppeerraaddoo  eell  mmiieeddoo,,  llaa  aammbbiicciióónn  yy  eell  ooddiioo,,  yy  llooss  
hhaayyaann  ttrraannssffoorrmmaaddoo  eenn  vvaalloorr,,  eenn  sseerrvviicciioo  yy  eenn  rreessppeettoo..  
  
EEnnttrreettaannttoo,,  hhaayy  lluuggaarr  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn..  EEll  MMSSMMAA  ffuuee  ddeemmaannddaaddoo  eenn  NNeeww  YYoorrkk  ppoorr  ssuu  eessppoossaa,,  yy  llooss  
ppoorrmmeennoorreess  yy  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ssoonn  ccoonnmmoovveeddoorreess  yy  eessccllaarreecceeddoorreess  ppaarraa  llooss  ccaannddiiddaattooss  
aa  llaa  IInniicciiaacciióónn..  EEnn  NNeeww  YYoorrkk  eell  MMSSMMAA  yy  eell  SSHHMM  ffiirrmmaarroonn  uunn  ppaaccttoo  aadd  vviittaamm  ssoobbrree  llaa  IInniicciiaacciióónn  
eenn  llaa  NNuueevvaa  EErraa  yy  lloo  aatteessttiigguuaarroonn  ccoonn  llaa  ffiirrmmaa  yy  llaass  hhuueellllaass  ddiiggiittaalleess  ddee  ssuuss  ddooss  pprriinncciippaalleess  ddiissccííppuu--
llooss..  LLooss  rreessuullttaaddooss  ddee  eessee  ppaaccttoo  ssoonn  uunn  mmaatteerriiaall  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  EErraa  ddeell  AAccuuaarriiuuss..  
EEnn  NNeeww  YYoorrkk  ttuuvvoo  lluuggaarr  eell  DDéécciimmoo  QQuuiinnttoo  EEnnccuueennttrroo  MMuunnddiiaall  ppaarraa  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  HHuummaannaa,,  ccoonn  eell  
nnoommbbrree  ddee  CCOOPPLLAANNEETT  22000066,,  eenn  eell  mmiissmmoo  eeddiiffiicciioo  ddoonnddee  ttiieennee  ssuu  SSeeddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  ddee  llaa  FFeerrrriieerree  
ssiinn  nniinnggúúnn  iinncciiddeennttee  yy  ccoonn  bbeenneepplláácciittoo  ddee  ttooddooss..  
  
LLaa  VViicceepprreessiiddeenncciiaa  ddee  YYoogghhiissmmoo  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  mmee  iinnvviittóó  aa  pprreesseennttaarr  uunnaa  ccoonnffeerreenncciiaa  eenn  CCooppllaanneett  
22000066  yy  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  MMeessaass  RReeddoonnddaass..  CCoommeennccéé  mmaall  yy  eessoo  ffuuee  uunnaa  vveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  
qquuee  mmee  eessccuucchhaarroonn,,  ppoorrqquuee  nnoo  aavviisséé  aa  llooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  qquuee  yyoo  lllleevvaabbaa  uunn  ddiissccoo  ccoonn  ““IImmáággeenneess  ddeell  
MMuunnddoo  ddee  llaa  RReeddGGFFUU””  aarrrreeggllaaddoo  ccoonn  ffoottooggrraaffííaass  qquuee  hhee  ttoommaaddoo  ddee  llooss  AAsshhrraammss  yy  qquuee  hhaann  ssiiddoo  
eeddiittaaddaass  yy  mmuussiiccaalliizzaaddaass  ppoorr  eell  HHeerrmmaannoo  GGeettuullss  CCaarrllooss  PPéérreezz  CChháávveezz..  YYoo  lloo  ppeennssaabbaa  pprreesseennttaarr  ccoo--
mmoo  iinnttrroodduucccciióónn,,  aanntteess  ddee  ccoommeennzzaarr  mmii  cchhaarrllaa,,  ppeerroo  ttuuvvoo  qquuee  sseerr  pprreesseennttaaddoo  ccoommoo  ffoonnddoo  ppaarraa  mmiiss  
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aarrgguummeennttooss..  PPiieennssoo  qquuee  ffuuee  mmeejjoorr,,  ppoorrqquuee  ssii  lloo  hhuubbiieerraa  pprreesseennttaaddoo  aanntteess  hhaabbrrííaa  tteenniiddoo  qquuee  eexxpplliiccaarr  
llaass  rreellaacciioonneess  ddee  llooss  MMaaeessttrrooss  yy  ddee  llooss  DDiissccííppuullooss  ppooééttiiccaammeennttee  yy  ttuuvvee  qquuee  aa  iirr  aall  ggrraannoo::  
  
      YYooggaa  ssiiggnniiffiiccaa  uunniióónn  ––  ccoommeennccéé  ––  yy  ttooddoo  lloo  qquuee  ttiieennee  uunniióónn  ttiieennee  cceennttrroo,,  ddee  oottrroo  mmooddoo  ttooddoo  ssee  

ddiissppeerrssaarrííaa,,  nnoo  ppooddrrííaa  tteenneerr  eexxiisstteenncciiaa  ppaarrttiiccuullaarr..  EEll  ppllaanntteeaammiieennttoo  bbáássiiccoo  ddeell  YYooggaa  ssee  ffuunnddaammeennttaa  
eenn  ssiieettee  cceennttrrooss,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  qquuee  ssee  hhaayyaann  hheecchhooss  eexxpplloorraacciioonneess  yy  ddeessccuubbrriimmiieennttooss  eessppii--
rriittuuaalleess  yy  mmííssttiiccooss  ssoobbrree  eessooss  cceennttrrooss  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  mmiilleess  ddee  aaññooss  ddaannddoo  lluuggaarr  aa  mmuullttiittuudd  ddee  eessccuueellaass  
ddee  YYooggaa..  CCaaddaa  CCeennttrroo  eess  uunn  cceennttrroo  ddee  ggrraavveeddaadd  ddeennttrroo  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  eessttrraattooss  ddee  llaa  RReeaalliiddaadd  qquuee  
eenntteennddeemmooss  ccoommoo  MMaatteerriiaa,,  EEnneerrggííaa,,  MMeennttee  yy  EEssppíírriittuu..  LLooss  YYoogghhiiss  llooss  llllaammaann  CChhaaccrraass,,  rruueeddaass,,  yy  
eessaass  rruueeddaass  ttiieenneenn  ccoommoo  cceennttrroo  ddee  ggrraavveeddaadd  eell  PPootteenncciiaall  ppuurroo  ddeell  SSeerr..  EEssttoo  ppeerrmmiittee  eenntteennddeerr  ccóómmoo  
eell  SSeerr  HHuummaannoo,,  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd,,  eess  MMaatteerriiaa,,  EEnneerrggííaa  yy  MMeennttee  ccoonn  AAllmmaa,,  yy  ttiieennee  uunn  EEssppíírriittuu  ccoommoo  
cceennttrroo  ggeenneerraall  eennttrree  ssuu  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa  yy  ssuu  SSeerr..  
  
LLoo  qquuee  eell  YYoogghhii  ssee  pprrooppoonnee  eess  sseerr  ccoonnsscciieennttee  ddee  ssuu  RReeaalliiddaadd  HHuummaannaa,,  cceennttrroo  ppoorr  cceennttrroo,,  ccoommoo  ccoonn--
cciieenncciiaa  sseennssoorriiaall,,  vvaalloorraattiivvaa,,  rraacciioonnaall  yy  mmííssttiiccaa,,  ppaarraa  ppooddeerr  iinntteennttaarr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  ssuu  SSeerr,,  ddee  ssuu  
CCoossmmooss  yy  ddee  ssuu  aabbssoolluuttoo..  NNaattuurraallmmeennttee,,  ffrreennttee  aa  llaa  ssuuttiill  tteerrmmiinnoollooggííaa  yyoogguuííssttiiccaa,,  eexxpplliiccaaddaa  eenn  eell  
IIddiioommaa  SSáánnssccrriittoo,,  ttooddoo  eessttoo  ppuueeddee  ppaarreecceerr  ssiimmpplliissttaa,,  ppeerroo  eess  aassuunnttoo  ddee  sseennttiiddoo  ccoommúúnn..  EEll  UUnniivveerrssoo,,  
llaa  uunniiddaadd  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  nnooss  aayyuuddaa  aa  ccoommpprreennddeerr  nnuueessttrraa  NNaattuurraalleezzaa  UUnniivveerrssaall..  LLoo  úúnniiccoo  ccoommúúnn  aa  
llaa  ddiivveerrssiiddaadd  eess  llaa  uunniiddaadd..  EEll  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  ssee  ddaa  eenn  eell  eessppíírriittuu  yy  eell  eessppíírriittuu  ssee  vvaallee  ddee  llaass  eexxppee--
rriieenncciiaass  qquuee  ccaarraacctteerriizzaann  aa  ccaaddaa  aallmmaa  ppaarraa  ccrreeaarr  eell  ppuueennttee  eennttrree  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  llaa  vveerrddaadd  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  
llaa  ccoonncciieenncciiaa  ppaarrttiiccuullaarr..  
  
LLaass  RReelliiggiioonneess  hhaabbllaann  ddeell  MMááss  AAlllláá  ddoonnddee  eell  SSeerr  SSuupprreemmoo  eess  OOMMnniippootteennttee,,  OOMMnniisscciieennttee  yy  OOMMnnii--
pprreesseennttee..  LLooss  cciieennttííffiiccooss  nnooss  ppllaanntteeaann  eell  VVaaccííoo  CCuuáánnttiiccoo  lllleennoo  ddee  iinnffiinniittaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  yy  ttooddoo  
rreessuullttaa  pprreesseennttee  eenn  eell  SSeerr  HHuummaannoo,,  ccoommoo  iinnddiivviidduuoo  ppaarrttiiccuullaarr,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ccoonnjjuunnttooss  ddee  ccoonnjjuunnttooss  
ddee  ppaarrttííccuullaass  eenn  ttoorrnnoo  aa  ssuu  ppootteenncciiaall  ppuurroo  eenn  eell  SSeerr,,  qquuee  eennccuueennttrraa  ssuu  nniiddoo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  ddoonnddee  ssee  
rreepprroodduuccee  ccoommoo  ffoorrmmaa  yy  eexxiisstteenncciiaa  yy  ddeejjaa  aa  ssuuss  ddeesscceennddiieenntteess  llaa  ttaarreeaa  ddee  sseegguuiirr  bbuussccaannddoo  llaa  vveerrddaadd  
úúllttiimmaa  ddee  lloo  qquuee  nnuunnccaa  ccoommeennzzóó  yy  nnuunnccaa  tteerrmmiinnaarráá……  ssii  eess  qquuee  llaa  vviiddaa  ttiieennee  sseennttiiddoo,,  ppoorrqquuee  ssii  aallgguu--
nnaa  vveezz  tteerrmmiinnaa,,  tteerrmmiinnaa  eenn  nnaaddaa,,  ppeerroo  ssii  ccoonnttiinnúúaa  vvaallee  llaa  ppeennaa  aapprreennddeerr  aa  vviivviirrllaa  mmeejjoorr..  
  
EEll  YYooggaa  rreessuullttaa  sseerr  uunnaa  ttééccnniiccaa  ppaarraa  vviivviirr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffuunnddaa  ddee  ssíí  mmiissmmoo  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd  yy  eenn  
llaa  VVeerrddaadd,,  eenn  llaa  uunniiddaadd  ddeell  SSeerr,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ccaammbbiiaannttee  ddee  llooss  sseennttiiddooss,,  vvaalloorreess,,  ddeessccuu--
bbrriimmiieennttooss,,  aammoorr  yy  lliibbeerrttaadd,,  eenn  eell  SSeerr  yy  eenn  llaa  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa,,  ccoonn  ddiiggnniiddaadd  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  
iinnddiivviidduuaall  yy  ggrruuppaall,,  eess  ddeecciirr  ccoonn  sseennttiiddoo  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  rreessppeettoo  aall  oorrddeenn  
yy  aa  LLaa  OOrrddeenn  qquuee  ssiirrvvee  ppaarraa  eejjeemmpplliiffiiccaarrlloo..  
  
NNaattuurraallmmeennttee,,  llaa  cchhaarrllaa  nnoo  ppaarróó  aahhíí,,  ssiinnoo  qquuee  ssee  pprroolloonnggóó  eenn  eell  pprrooppiioo  CCOOPPLLAANNEETT  yy  eennttrree  llooss  ppaa--
sseeooss  ppoorr  llaa  CCiiuuddaadd  yy  ssuuss  mmuusseeooss,,  yy  ssiigguuiióó  eennttrree  llaass  ttaabbllaass  yy  llooss  llaaddrriillllooss  ddee  llaa  rreemmooddeellaacciióónn  ddee  llaa  
CCaassaa  SSeeddee  qquuee,,  ppaarraa  eessttaarr  eenn  ssiinnttoonnííaa  ccoonn  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall,,  ssee  eessttáá  rreeiinniicciiaannddoo,,  yy  hhaayy  qquuee  ddeecciirrlloo  
ddee  ppaassoo,,  eennttrree  bbootteellllaass  ddee  jjuuggooss  ddee  ffrruuttaass  mmuuyy  ssooffiissttiiccaaddaass,,  rreecciippiieenntteess  ccoonn  TTéé  eexxqquuiissiittoo;;  dduurraazznnooss  
ccoonn  aappaarriieenncciiaa  ddee  ddoonnaass,,  ccoocciinnaa  ddee  GGrraann  TTuurriissmmoo  yy  tteemmppeerraattuurraass  ddee  mmááss  ddee  ccuuaarreennttaa  ggrraaddooss  cceennttíí--
ggrraaddooss  pprrooppiiaass  ddeell  VVeerraannoo  NNeeooyyoorrkkiinnoo,,  ttooddoo  ggrraacciiaass  aa  llaa  ggeennttiilleezzaa  ddee  DDoonn  VVaallddeemmaarr  PPrraaddoo  yy  ddee  ssuu  
eessppoossaa  DDooññaa  LLuuccííaa,,  qquuee  ssoonn  llooss  GGeettuullss  MMoorraaddoorreess  ddee  llaa  CCaassaa  SSeeddee..    
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