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993311  EEll  sseennttiimmeennttaalliissmmoo  eessoottéérriiccoo  eess  eell  cceemmeenntteerriioo  ddee  llaa  LLuuzz  ((**))  SSee  eennttiieennddee  llaa  LLuuzz  ccoommoo  VVeerrddaadd,,  UUnnii--
ddaadd,,  DDiiooss..  LLaa  rreeaalliiddaadd  ssee  ppuueeddee  eenntteennddeerr  ccoommoo  lluuzz  yy  ssoommbbrraa,,  dduuaalliiddaadd,,  ppoollaarriiddaadd  ddiinnáámmiiccaa..  EEll  pprroobbllee--
mmaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  ppaarraa  nnoossoottrrooss,,  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss,,  eess  qquuee  ssoollaammeennttee  llaa  ppooddeemmooss  vvaalloorraarr  eenn  llaa  rreeaallii--
ddaadd,,  ppoorrqquuee  eenn  ssíí  mmiissmmaa  nnoo  ttiieennee  llíímmiitteess  yy  nnoo  ssee  ppuueeddee  ccoommppaarraarr  ccoonn  nnaaddaa  qquuee  nnoo  sseeaa  eellllaa  mmiissmmaa..  EEll  
pprroobblleemmaa  ddee  llaa  RReeaalliiddaadd  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  qquuee  ssuu  ppoollaarriiddaadd  eess  ccaammbbiiaannttee  yy  ssee  ddeebbee  ddee  mmaanneejjaarr  ccoonn  eeqquuii--
ddaadd..  CCuuaallqquuiieerr  eexxttrreemmiissmmoo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  eess  ddeessttrruuccttiivvoo  ppoorrqquuee  rroommppee  llaa  eeqquuiiddaadd..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  rreessuull--
ttaa  qquuee  eell  sseennttiimmiieennttoo  yy  ssuuss  vvaalloorreess  ccuuaannddoo  eennffaattiizzaann  ddeemmaassiiaaddoo  lloo  ppaarrttiiccuullaarr,,  ppoosseessiivvoo  oo  uunniillaatteerraall  ooccuull--
ttaann  llaa  LLuuzz  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  yy  ttaammbbiiéénn,,  ccuuaannddoo  eell  sseennttiimmiieennttoo  ssee  iinncclliinnaa  ddeemmaassiiaaddoo  hhaacciiaa  lloo  ssuuttiill  yy  lluummiinnoo--
ssoo  ddeessvvaanneeccee  llaa  rreeaalliiddaadd..  
  
993322    EEll  mmeejjoorr  rreeccuurrssoo  ddeell  SSeerr  HHuummaannoo  ffrreennttee  aa  eessttooss  pprroobblleemmaass,,  eess  mmaanntteenneerr  ssuu  iiddeennttiiddaadd  ccoommoo  cceennttrroo  
eennttrree  llaa  VVeerrddaadd  yy  llaa  RReeaalliiddaadd,,  eess  ddeecciirr,,  eennttrree  ssuu  SSeerr  yy  ssuu  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa,,  mmeeddiiaannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  
ssuu  AAllmmaa  yy  ddee  ssuu  CCoonnsscciieenncciiaa..  EEll  AAllmmaa  ppoorr  ssíí  mmiissmmaa,,  eess  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  aaccuummuullaaddaass  ppoorr  llooss  
ccoonnttrraasstteess  ddee  llaa  RReeaalliiddaadd  ppoollaarriizzaaddaa  yy  aaccttúúaa  ccoommoo  mmeeddiiaaddoorraa  pplláássttiiccaa  eennttrree  llaa  VVeerrddaadd  yy  llaa  RReeaalliiddaadd,,  
aaddeemmááss  ddee  pprroodduucciirr  llaa  ccoonncciieenncciiaa,,  qquuee  eess  llaa  qquuee  ttiieennee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ooppttaarr  ppoorr  llaa  eeqquuiiddaadd  ddeennttrroo  ddee  llaass  
vvaarriiaanntteess  eennttrree  uunnoo  yy  oottrroo  ppoolloo  ddee  llaa  RReeaalliiddaadd..  
  
993333    EEssttoo  ddeebbee  ddee  tteenneerrssee  pprreesseennttee  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  llooss  vvaalloorreess  qquuee  llee  ssoonn  pprrooppiiooss  aa  llaa  SSaaggrraaddaa  TTrraaddii--
cciióónn  IInniicciiááttiiccaa  RReeaall..  UUnnaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ––  ddiiggoo  uunnaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ppoorrqquuee  hhaayy  mmuucchhaass  
rreeggiissttrraaddaass  lleeggaallmmeennttee,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  qquuee,,  ppoorr  ddeeffiinniicciióónn  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  eess  ttooddaa  llaa  
HHuummaanniiddaadd,,  ––  ddeebbee  ddee  eevviittaarr  llaass  uuttooppííaass  sseennttiimmeennttaalleess  qquuee  llaa  ppuueeddeenn  ccoonnvveerrttiirr  eenn  uunnaa  sseeccttaa  eexxcclluussiivviissttaa  
aa  ffuueerrzzaa  ddee  aarrgguummeennttooss  sseennttiimmeennttaalleess  ffuunnddaammeennttaaddooss  eenn  llaa  ffaallaacciiaa  ddeell  aammoorr  ssiinn  rreessppeettoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd,,  
pprreecciissaammeennttee,,  ddee  llaass  ccoonncciieenncciiaass  ––  eell  ssuueeññoo  ddee  llooss  aabbssoolluuttiissttaass,,  ddiiccttaaddoorreess  yy  mmaaggnnaatteess..  
993344    TTooddooss  llooss  eessccrriittooss  ddeell  MMSSMMAA  eennffaattiizzaann  eell  rreessppeettoo  aa  llaass  ccoonncciieenncciiaass  rreelliiggiioossaass,,  iinntteelleeccttuuaalleess,,  aarrttííss--
ttiiccaass  yy  aaúúnn  mmaatteerriiaalliissttaass..  BBáássiiccaammeennttee  lloo  qquuee  ééll  pprrooppoonnee  eess  llaa  RReeeedduuccaacciióónn  HHuummaannaa  ssoobbrree  bbaasseess  ddee  
rreessppeettoo,,  ddiisscciipplliinnaass,,  eessttuuddiiooss,,  ccoommppaarraacciioonneess  yy  ssoolluucciioonneess  ddee  ssíínntteessiiss  ccoonn  mmiirraass  aa  llaa  ttrraasscceennddeenncciiaa,,  aa  llaa  
MMaatteessiiss..  HHaayy  qquuee  rreeppeettiirrlloo  ––  NNoo  mmee  vveeaann  aa  mmíí  nnii  mmee  vveeaann  eell  ddeeddoo,,  vveeaann  llooss  qquuee  sseeññaalloo  ––    ((llaa  ppuunnttaa  ddee  
uunn  OObbeelliissccoo,,  llaa  iinnccóóggnniittaa  XX,,  llaa  QQuuiinnttaa  EEsseenncciiaa,,  eell  QQuuiinnttoo  SSooll,,  eell  QQuuiinnttoo  RReeiinnoo  UUnniivveerrssaall,,  EEttcc..))  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((**))  PPUUEENNTTEESS  7799,,  MMiillaaggrrooss  VViirrttuuaalleess        ((**))  FFoottoo::  AAlleeggoorrííaa  ttiippoo  ZZEENN  ddeell  EElleemmeennttoo  TTiieerrrraa  eenn  llaa  CCáámmaarraa  ddee  GGeelloonngg  
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993355    DDeessddee  lluueeggoo,,  nnoo  sseeññaallaa  llaa  aannaarrqquuííaa  nnii  eell  ddeessoorrddeenn,,  ssiinnoo  uunn  OOrrddeenn  SSuuppeerriioorr  qquuee  ddeebbee  ddee  eejjeemmpplliiffii--
ccaarrssee  ––  sseeggúúnn  eennsseeññóó  ssuu  PPrriimmeerr  DDiissccííppuulloo  ––  ccoonn  eell  eejjeemmpplloo  vviivviieennttee  ddee  ssuuss  ddiissccííppuullooss,,  DDiissccííppuullooss  yy  
DDIISSCCÍÍPPUULLOOSS..  CCuuaallqquuiieerr  ccoonnffuussiióónn  qquuee  ssee  hhaayyaa  ddaaddoo  eenn  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  ffuunnddaaddaa  ppoorr  eell  
MMSSMMAA  ssee  ddeebbee,,  pprreecciissaammeennttee,,  aall  oollvviiddoo  ddee  eessttaa  rreeggllaa  ttrraaddiicciioonnaall  eennttrree  IInniicciiaaddooss..  TTooddoo  lloo  qquuee  ssee  hhaa  
ddiicchhoo  eenn  ccoonnttrraa  eess  sseennttiimmeennttaall,,  rreelliiggiioossoo  oo  uunniillaatteerraall..  
  
993366    RReefflleexxiioonneemmooss..  EEll  ffuunnddaammeennttoo  ddee  eessttee  OOrrddeenn  SSuuppeerriioorr,,  ccoommoo  yyoo  lloo  llllaammoo,,  eess  eell  rreessppeettoo  mmuuttuuoo,,  llaa  
aappeerrttuurraa  aa  ttooddaass  llaass  ffoorrmmaass  ddee  ppeennssaarr  ddeennttrroo  ddee  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  
llaa  eedduuccaacciióónn  iinniicciiááttiiccaa  ddee  YYaammiinneess  ((ssiimmppaattiizzaanntteess)),,  MMeeddiioo  GGeeggnniiaanneess  ((aassppiirraanntteess))  GGeeggnniiaanneess  ((ppeeqquuee--
ññooss  nnoovviicciiooss))  GGeettuullss  ((NNoovviicciiooss))  GGaagg  PPaass  ((AAffiilliiaaddooss))  GGeelloonnggss  ((AAddeeppttooss))  GGuurrúúss  ((IInnssttrruuccttoorreess))  SSaatt  CChhee--
llllaahhss  ((DDiissccííppuullooss  EElleevvaaddooss))  SSaatt  AArrhhaattss  ((MMaaeessttrrooss)),,  ttooddooss  ccoommoo  mmiissiioonneerrooss  iittiinneerraanntteess,,  bbaajjoo  llaa  ddiirreecccciióónn  
ddee  llaa  SSuupprreemmaa  OOrrddeenn  ddee  AAccuuaarriiuuss..  
  
993377    LLooss  ssiimmppaattiizzaanntteess  qquuee  ssiieenntteenn  aattrraacccciióónn  ppoorr  llaa  OOrrddeenn  ddee  IInniicciiaaddooss  ddeebbeenn  ddee  sseerr  iinnffoorrmmaaddooss  iimm--
ppaarrcciiaallmmeennttee  ssoobbrree  llaa  RReeeedduuccaacciióónn  qquuee  pprrooppoonnee  llaa  GGFFUU,,  yy  ssee  lleess  ddeebbeenn  ddee  eennsseeññaarr  llooss  rruuddiimmeennttooss  ddee  llaa  
aalliimmeennttaacciióónn  llaaccttoo--oovvoo--vveeggeettaarriiaannaa,,  llooss  eejjeerrcciicciiooss  bbáássiiccooss  ddee  YYooggaa  yy  AArrtteess  MMaarrcciiaalleess;;  llaa  hhiiggiieennee,,  llaa  
oobbsseerrvvaacciióónn  yy  llooss  rruuddiimmeennttooss  ddee  llaa  mmííssttiiccaa..  AA  llooss  MMeeddiioo--GGeeggnniiáánn  yyaa  ssee  lleess  eexxiiggee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  lliibbrree--
mmeennttee  ccoonnsseennttiiddaa;;  llooss  sseerrvviicciiooss  mmaannuuaalleess,,  ddiiddááccttiiccooss,,  iinntteelleeccttuuaalleess  yy  mmííssttiiccooss..  AA  llooss  GGeenniiaanneess  pprraaccttiiccaass  
ddee  tteessiiss,,  aannttíítteessiiss  yy  ssíínntteessiiss..  AA  llooss  GGeettuullss  llaa  MMaatteessiiss  ddee  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr..  AA  llooss  GGaagg  PPaa  vviiaajjeess  ddee  eessttuuddiioo  
yy  sseerrvviicciiooss  eenn  ssuu  ppaaííss..  AA  llooss  GGeelloonnggss  sseerrvviicciiooss  eenn  ddiiffeerreenntteess  ppaaíísseess..  AA  llooss  GGuurrúúss  FFuunnddaacciioonneess  AAccuuaarriiaa--
nnaass  eenn  ddiivveerrssooss  ppaaíísseess..  AA  llooss  SSaatt  CChheellllaahhss  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  ssoolluucciioonnaarr  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd..  
AA  llooss  SSaatt  AArrhhaattss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  llaa  bbuueennaa  mmaarrcchhaa  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  yy  ddee  llaa  OOrrddeenn  ddee  IInniicciiaaddooss  
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..  
  
993388    EEssttoo  iimmpplliiccaa  uunn  ttrraabbaajjoo  bbiieenn  oorrggaanniizzaaddoo  yy  pprroobbaaddoo  eenn  eell  sseerrvviicciioo  iimmppeerrssoonnaall  hhaacciiaa  llaa  hhuummaanniiddaadd  yy  
llaa  NNaattuurraalleezzaa  qquuee  llaa  ssuusstteennttaa,,  ssiinn  ffaallssaass  pprroommeessaass  oo  ccooeerrcciioonneess  ddee  tteerrrroorriissmmoo  eessppiirriittuuaall  ffuunnddaammeennttaaddaass  
eenn  rreeaalliizzaacciioonneess  ssuupprraannoorrmmaalleess  oo  ssuuffrriimmiieennttooss  iinneennaarrrraabblleess..  
  
993399    LLaa  CCiieenncciiaa,,  eell  AArrttee,,  eell  DDeeppoorrttee,,  llaa  RReelliiggiióónn  yy  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ttrraasscceennddeennttaalleess  ddeebbeenn  ddee  eessttuuddiiaarrssee  
ccoonn  ppaarráámmeettrrooss  mmooddeerrnnooss,,  eexxppeerriimmeennttaalleess,,  yy  eennrriiqquueecceerrssee  ccoonn  llaass  nnuueevvaass  aappoorrttaacciioonneess  ddee  llooss  MMaaeessttrrooss  
yy  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  IInniicciiaacciióónn,,  ssiinn  ffaannttaassííaass  nnii  uuttooppííaass..  
  
994400    LLaa  ssaalluudd  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  iinnddiivviidduuaall  yy  ggrruuppaall  ddeebbeenn  ddee  sseerr  llaa  mmuueessttrraa  ccoommpprroobbaabbllee  ddee  llaa  bboonnddaadd  
ddeell  ttrraabbaajjoo  qquuee  ssee  hhaaccee  eenn  nnoommbbrree  ddee  llaa  SSaabbiidduurrííaa,,  ssiinn  oottrroo  mmiisstteerriioo  qquuee  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaa  ffeelliicciiddaadd  iinn--
tteerrnnaa  yy  eexxtteerrnnaa  ddee  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss  eenn  nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiivviinnaa  CCaauussaa  qquuee  nnooss  aanniimmaa  aa  ttooddooss::  llaa  VViiddaa..  
HHaassttaa  aa  ddoonnddee  aa  mmii  mmee  aallccaannzzaa  nnoo  hhaayy  mmááss..  IInnssiissttiirr  eenn  rreessuucciittaarr  llooss  ccuullttooss  pprriimmiittiivvooss  oo  eenn  iinnvveennttaarr  ffaann--
ttaassííaass  ssuupprraannoorrmmaalleess  eess  ddeessttrruuccttiivvoo  yy  aanngguussttiioossoo  ppaarraa  eell  iiddeeaall  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  bbaassaaddaa  eenn  eell  
rreessppeettoo  aa  llaa  VVeerrddaadd  qquuee  ssoommooss  yy  aa  llaa  RReeaalliiddaadd  qquuee  vviivviimmooss  
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