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  ¿¿QQuuéé  eessppeerraa  uusstteedd  ddee  llooss  AArrttiissttaass  MMaarrcciiaalleess  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  ??––  mmee  pprreegguunnttaarroonn  eenn  uunnaa  eennttrreevviissttaa  

rreecciieennttee..  
  QQuuee  ddeenn  uunn  eejjeemmpplloo  ddee  iimmppaarrcciiaalliiddaadd  yy  ddee  sseerrvviicciioo  iimmppeerrssoonnaall  aa  ffaavvoorr  ddeell  mmááss  nnoobbllee  iiddeeaall,,  

LLaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ––  ccoommoo  nnooss  iinnddiiccóó  eell  MMuuyy  SSuubblliimmee  MMaaeessttrree  AAvvaattaarr  aa  ttooddooss..  
  ¿¿CCóómmoo  ppooddeemmooss  ddaarr  eessee  eejjeemmpplloo??  
  SSiigguuiieennddoo  llaa  ccoonnssiiggnnaa  cclláássiiccaa  ddee  llooss  GGuueerrrreerrooss  ddee  llaa  LLuuzz::  PPrreeppaarráánnddoossee  ppaarraa  nnoo  ppeelleeaarr..  
  ¿¿CCóómmoo  ssee  pprreeppaarraann  llooss  GGuueerrrreerrooss  ddee  llaa  LLuuzz  ppaarraa  nnoo  ppeelleeaarr??  
  CCuummpplliieennddoo  llaa  sseegguunnddaa  ccoonnssiiggnnaa  cclláássiiccaa::  EEll  DDoojjoo  eess  eell  MMuunnddoo,,  eell  úúnniiccoo  eenneemmiiggoo  qquuee  ttiieenneess  

qquuee  vveenncceerr  eess  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  ssoobbrree  ttii  mmiissmmoo..  
  ¿¿CCóómmoo??  
  RReeaalliizzaannddoo  llaa  tteerrcceerraa  ccoonnssiiggnnaa::  PPoonniieennddoo  ttuu  vviiddaa  aall  sseerrvviicciioo  ddee  ttooddaa  llaa  VViiddaa..  
  ¿¿DDee  ttooddaa  llaa  VViiddaa??  
  SSíí  ddee  llaa  VViiddaa  MMiinneerraall  qquuee  eell  GGuueerrrreerroo  ddee  llaa  LLuuzz  ccoonnooccee  ppoorrqquuee  eessttuuddiiaa  ssuuss  mmoovviimmiieennttooss  eenn  llaa  

TTiieerrrraa,,  eell  AAgguuaa  eell  AAiirree  yy  eell  FFuueeggoo  ddee  ssuu  pprrooppiioo  ccuueerrppoo;;  ddee  llaa  VViiddaa  VVeeggeettaall,,  qquuee  llee  eennsseeññaa  llaa  fflleexxiibbii--
lliiddaadd  yy  llaa  sseerreenniiddaadd  aannttee  llaass  ffuueerrzzaass  nnaattuurraalleess,,  mmaanntteenniieennddoo  ssuuss  vvaalloorreess  ffrreennttee  aa  ttooddaass  llaass  aaddvveerrssiiddaa--
ddeess;;  ddee  llaa  VViiddaa  AAnniimmaall  qquuee  pprrooppoorrcciioonnaa  llooss  iinnssttiinnttooss  ppaarraa  ssoobbrreevviivviirr  ccoonn  llooss  mmeeddiiooss  qquuee  ddiissppoonnee;;  ddee  
llaa  VViiddaa  HHuummaannaa  qquuee  llee  ddaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccoonnttaaccttaarrssee  ccoonn  eell  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ddeell  KKII,,  ddeell  SSHH´́II,,  ddeell  
SSEERR,,  mmeeddiiaannttee  llaa  aauuttooddiisscciipplliinnaa..  
  

  ¿¿CCoonnssiiddeerraa  uusstteedd  qquuee  uunn  AArrttiissttaa  MMaarrcciiaall  ppuueeddee  sseerr  uunn  IInniicciiaaddoo  RReeaall??  
  UUnn  AArrttiissttaa  MMaarrcciiaall,,  eenn  llaa  LLíínneeaa  ddeell  TTaaoo--TTee--CChhiiaa,,  eenn  eell  SSeennddeerroo  ddee  llaa  VViirrttuudd  ddeell  JJuussttoo  MMeeddiioo,,  eess  

uunn  IInniicciiaaddoo,,  uunn  pprruuddeennttee,,  uunn  ssaabbiioo,,  qquuee  vviivvee  llaa  uunniiddaadd  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  llaa  uunniivveerrssaalliiddaadd,,  ddeessddee  eell  
cceennttrroo  ddee  ssuu  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  ppaarrttiiccuullaarr..  EEll  AArrttiissttaa  MMaarrcciiaall  ssiieemmpprree  eess  uunn  IInniicciiaaddoo  nnuunnccaa  eess  uunn  tteerrmmii--
nnaaddoo,,  ppoorrqquuee  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ssuu  KKII  ssoonn  iinnffiinniittaass..  

  ¿¿CCóómmoo  ssee  ddiissttiinngguuee  aa  uunn  IInniicciiaaddoo  MMííssttiiccoo  ddee  uunn  AArrttiissttaa  MMaarrcciiaall??  
  SSee  ddiissttiinngguuee  eenn  llaa  ffoorrmmaa,,  nnoo  eenn  eell  ffoonnddoo..  EEnn  ttéérrmmiinnooss  ggeenneerraalleess,,  eell  AArrttiissttaa  MMaarrcciiaall  eess  sseerreennoo  ppoorr  

ddeennttrroo  yy  aaccttiivvoo  ppoorr  ffuueerraa  yy  eell  IInniicciiaaddoo  ddee  ttiippoo  mmííssttiiccoo  eess  ppaassiivvoo  ppoorr  ffuueerraa  yy  aaccttiivvoo  ppoorr  ddeennttrroo..  DDeessddee  
eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  AAllttaa  IInniicciiaacciióónn  eess  aammbbiivvaalleennttee,,  uussaa  llaa  ffuueerrzzaa  ccoonn  ssuuaavviiddaadd  yy  llaa  ssuuaavviiddaadd  ccoonn  
ffuueerrzzaa..  

  ¿¿EEnn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  RReeddGGFFUU,,  ccóómmoo  eennccaajjaann  llooss  mmííssttiiccooss  yy  llooss  mmaarrcciiaalleess??  
  LLooss  IInniicciiaaddooss  ddee  tteennddeenncciiaa  mmííssttiiccaa  pprreeffiieerreenn  eell  YYooggaa,,  llaa  aammiissttaadd  yy  llaa  ddeemmooccrraacciiaa;;  llooss  ddee  tteennddeenn--

cciiaa  mmaarrcciiaall  pprreeffiieerreenn  eell  KKáárraattee,,  eell  rreessppeettoo  mmuuttuuoo  yy  eell  oorrddeenn  jjeerráárrqquuiiccoo,,  ppoorr  hhaabbllaarr  ddee  rraassggooss  eexxttrree--
mmooss,,  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ttooddaass  eessttaass  pprreeffeerreenncciiaass  ssee  ccoommbbiinnaann  eenn  eell  SSeerr  HHuummaannoo  ccoonnsscciieennttee  ddeell  ppootteenncciiaall  
ppuurroo  ddee  lloo  ssaaggrraaddoo  yy  ddee  llaass  ffaaccuullttaaddeess  hhuummaannaass  qquuee  lloo  mmaanniiffiieessttaann..  
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  ¿¿LLaa  JJeerraarrqquuííaa  eess  llaa  mmiissmmaa  ppaarraa  llooss  IInniicciiaaddooss  ddee  llaa  SSOOAA  qquuee  ppaarraa  eell  TTAAOO--TTEE--CCHHIIAA??  
  LLaa  RReeddGGFFUU  rreessppoonnddee  aall  OOrrddeenn  NNaattuurraall  CCóóssmmiiccoo..  EEnn  eessttee  OOrrddeenn  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eell  UUnniivveerrssoo..  EEll  

UUnniivveerrssoo  eess  UUnniiddaadd  eenn  llaa  DDiivveerrssiiddaadd,,  aallggoo  qquuee  ssiieemmpprree  eess  uunnoo  yy  eess  ddiivveerrssoo,,  iigguuaall  qquuee  eell  SSeerr  HHuummaa--
nnoo..  EEll  SSeerr  HHuummaannoo,,  ccoommoo  SSeerr  eess  PPootteenncciiaall  PPuurroo,,  ccoommoo  HHuummaannoo  eess  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ccoonnjjuunnttooss  ddee  
ppaarrttííccuullaass  ddee  mmaatteerriiaa,,  ddee  eenneerrggííaa,,  ddee  mmeennttee  yy  ddee  eessppíírriittuu,,  qquuee  ttrraabbaajjaann  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ccoommúúnn  ddee  
sseerrvviirr  aall  iinnddiivviidduuoo  yy  ddaarrllee  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ppaarrttiiccuullaarr,,  iinnddiivviidduuaall,,  qquuee  eess  llaa  ssuummaa  ddee  llaass  ccoonncciieenncciiaass  
ddee  ttooddaass  ssuuss  ppaarrttííccuullaass..  PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  eell  iinnddiivviidduuoo  eess  eell  mmeeddiioo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccuuaall  eell  SSEERR  ÚÚNNIICCOO,,  eell  
SSHH´́II  oo  eell  KKII,,  ddaa  eell  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ddee  llaa  vviiddaa  aa  ttooddaass  ssuuss  ppaarrttííccuullaass..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  rreessuullttaa  qquuee  llaa  
RReeddGGFFUU  ttiieennee  uunnaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  mmeeddiiaannttee  ddiisscciipplliinnaass  ffííssii--
ccaass,,  ppssííqquuiiccaass,,  mmeennttaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess,,  eennttrree  llaass  ccuuaalleess  ssee  eennccuueennttrraann  eell  YYooggaa  yy  llaass  AArrtteess  MMaarrcciiaalleess,,  
yy  uunnaa  OORRDDEENN  ddee  IInniicciiaaddooss  ccoonn  uunnaa  JJeerraarrqquuííaa  aall  SSeerrvviicciioo  ddeell  SSEERR  ÚÚNNIICCOO  pprreesseennttee  eenn  ccaaddaa  SSeerr  
ccoommoo  iinnddiivviidduuoo..  AAssíí  rreessuullttaa  qquuee  llaass  jjeerraarrqquuííaass  eenn  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  rreessppoonnddeenn  aa  llaass  jjeerraarrqquuííaass  
eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  ooffiicciioo  oo  pprrooffeessiióónn,,  sseeggúúnn  llaa  vvooccaacciióónn  ddee  ccaaddaa  qquuiiéénn,,  ppeerroo  eenn  ccuuaannttoo  aall  SSEERR  ssoollaa--
mmeennttee  hhaayy  uunnaa  JJeerraarrqquuííaa  ccoonn  vvaarriiooss  GGrraaddooss  ddee  CCoonnsscciieenncciiaa,,  ppaarraa  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess,,  llooss  ooffiicciiaalleess,,  yy  
llooss  mmííssttiiccooss,,  ssiinn  ppeerrddeerr  llaass  jjeerraarrqquuííaass  qquuee  lleess  ssoonn  pprrooppiiaass..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  llooss  TTrreess  GGuuaarrddiiaanneess  ddee  llaa  
EEssppaaddaa  ddee  CCrriissttaall  ssoonn  llaa  TTeerrcceettaa  ddee  mmááss  aallttaa  jjeerraarrqquuííaa  eenn  eell  TTaaoo--TTee--CChhiiaa,,  yy  rreeccoonnoocceenn  ccoommoo  DDrraa--
ggóónn  oo  MMaaeessttrroo  SSuuppeerriioorr  aa  uunn  SSaatt  AArrhhaatt  ddee  llaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  ddeell  AAccuuaarriiuuss,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  
llooss  GGrraaddooss  qquuee  ttiieenneenn  rreeccoonnoocciiddooss  eenn  ssuuss  pprrooppiiooss  eessttiillooss  ddee  AArrtteess  MMaarrcciiaalleess  yy  eenn  llaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  
ddeell  AAccuuaarriiuuss..  

  ¿¿SSiiggnniiffiiccaa  eessttoo  qquuee  llooss  AArrttiissttaass  MMaarrcciiaalleess  nnoo  eessttáánn  oobblliiggaaddooss  aa  ppeerrtteenneecceerr  aa  llaass  EEssccuueellaass  ddee  IInnii--
cciiaacciióónn  ddee  llaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  ddeell  AAccuuaarriiuuss??  

  AAssíí  eess..  LLoo  mmiissmmoo  ssuucceeddee  ccoonn  ttooddooss  llooss  iinnddiivviidduuooss,,  ggrruuppooss  yy  aassoocciiaacciioonneess  qquuee  ttrraabbaajjaann  ddeennttrroo,,  oo  
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall,,  ccoommoo  IInnttrraanneett  oo  EExxttrraanneett..  

  ¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  EEssppaaddaa  ddee  CCrriissttaall  yy  ssuu  ttrreess  GGuuaarrddiiaanneess??  
  CCuuaannddoo  ssee  lllleeggaa  aall  ppuunnttoo  eenn  qquuee  llaass  ppaallaabbrraass,,  ppoorr  ssíí  ssoollaass,,  yyaa  nnoo  ppuueeddeenn  eexxpprreessaarr  aallggoo  ccoommpprreenn--

ssiibbllee  ppaarraa  llaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa  ssee  rreeccuurrrree  aa  llooss  ssíímmbboollooss,,  ccoommoo  ““mmeeddiiaaddoorreess””  oo  ““ppuueenntteess””  eennttrree  lloo  
qquuee  ppuueeddee  ddeecciirrssee  yy  lloo  iinnddeecciibbllee..  LLaa  EEssppaaddaa  ddee  CCrriissttaall  ssiimmbboolliizzaa  llaa  VVííaa,,  oo  eell  CCaammiinnoo  ppoorr  ddoonnddee  
ttrraannssiittaa  llaa  CCoonnsscciieenncciiaa  ddeessddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  mmááss  ddeennssaass  ddee  llaa  vviiddaa  hhuummaannaa  hhaassttaa  llaass  mmááss  lluummiinnoo--
ssaass  ddeell  SSeerr..  EEss  ddee  CCrriissttaall  ppoorrqquuee  eell  SSíílliiccee  eess  uunn  eelleemmeennttoo  qquuee  ddeejjaa  fflluuiirr  llaa  LLuuzz  ssiinn  iinntteerrffeerreenncciiaass  ccoo--
mmoo  ssee  aapprreecciiaa  eenn  eell  EEssppeeccttrroo  SSoollaarr  yy  eenn  llooss  AArrccoo  IIrriiss..  CCuuaannddoo  eell  SSíílliiccee  ccoonnttiieennee  aallgguunnaa  iimmppuurreezzaa  
MMaanniiffiieessttaa  SSoollaammeennttee  uunn  ccoolloorr,,  oo  vvaarriiooss,,  yy  bbllooqquueeaa  aa  llooss  ddeemmááss..  PPoorr  eessoo  eess  ssíímmbboolloo  ddee  iimmppaarrcciiaallii--
ddaadd..  LLaa  TTeerrcceettaa  ddee  GGuuaarrddiiaanneess  ddee  llaa  EEssppaaddaa  rreepprreesseennttaa  aall  TTAAII--YYIINNNN--YYAANNGG,,  aa  lloo  SSuupprreemmoo  qquuee  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  eenn  lloo  ssuuaavvee  yy  eenn  lloo  rreecciioo..  
  

  ¿¿DDeesseeaa  uusstteedd  aaggrreeggaarr  aallggoo  eessppeecciiaall  ppaarraa  qquuiieenneess  nnooss  rreeuunniirreemmooss  eenn  eell  PPrriimmeerr  EEnnccuueennttrroo  MMuunn--
ddiiaall  ddee  AArrtteess  MMaarrcciiaalleess  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  eenn  eell  AAsshhrraamm  IInntteerrnnoo  ddee  CCooaatteeppeecc  eenn  eessttee  mmeess??  

  SSii..  CCoonnffííoo  eenn  ssuu  lleeaallttaadd  aa  SSíí  MMiissmmooss,,  aa  ssuu  SSeerr  yy  aa  ssuu  PPeerrssoonnaa,,  yy  aa  llaa  OObbrraa  ddee  nnuueessttrroo  MMSSMMAA  yy  
ddee  ssuu  PPrriimmeerr  DDiissccííppuulloo,,  eell  MMVVHHMM..  EEss  ttooddoo..  
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