
                                                                                                                                                          
339900  

EEll  SSeennddeerroo,,  eess  llaa  VVííaa,,  eell  CCaammiinnoo,,  llaa  VViiddaa..  EEll  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ddee  ccaaddaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  llaa  
VViiddaa  ssee  ddaa  eenn  eell  eennccuueennttrroo  ddee  ttrreess  aallmmaass..  DDooss  qquuee  ssee  ppoollaarriizzaann  bbuussccaannddoo  llaa  uunniiddaadd  
oorriiggiinnaall  yy  uunnaa  qquuee  ssee  hhaaccee  pprreesseennttee,,  aappooyyaaddaa  eenn  llaass  ddooss,,  ppoorr  aaffiinniiddaaddeess  sseelleeccttiivvaass  yy  
eelleeccttiivvaass::  eell  hhiijjoo..  LLaa  MMaaddrree  eess  uunnaa  ffuueerrzzaa  cceennttrrííppeettaa  ddee  aammoorr,,  eell  PPaaddrree  eess  uunnaa  ffuueerrzzaa  
cceennttrrííffuuggaa  ddee  lliibbeerrttaadd..  EEll  hhiijjoo,,  oo  llaa  hhiijjaa,,  eess  uunn  iinnssttaannttee  ddee  eeqquuiilliibbrriioo  eennttrree  llooss  ddooss  ppoo--
llooss  qquuee    rreessppoonnddee  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  uunniiddaadd  eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  llaa  RReeaalliiddaadd  yy  ssee  ccoonnssttii--
ttuuyyee  eenn    uunnaa  nnuueevvaa  ffuueerrzzaa  ddee  uunniióónn  mmaatteerriiaall,,  ppssííqquuiiccaa,,  mmeennttaall  yy  eessppiirriittuuaall,,  ppaarraa  llooss  
ttrreess,,  ccoonn  aallmmaa  yy  ddeessttiinnoo  pprrooppiiooss..    

339911  
CCaaddaa  AAllmmaa  eess  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  aaccuummuullaaddaass  ppoorr  eell  ppootteenncciiaall  ddeell  SSeerr  qquuee,,  
ccoommoo  uunniiddaadd  ssiinn  pprriinncciippiioo  yy  ssiinn  ffiinn,,  ssee  eexxppaannddee  yy  ssee  ccoonnttrraaee,,  ddeell  cceennttrroo  hhaacciiaa  ppeerriiffeerriiaa  
yy  ddee  llaa  ppeerriiffeerriiaa  hhaacciiaa  eell  cceennttrroo,,  ssiinn  ppeerrddeerr  ssuu  uunniiddaadd  eetteerrnnaa  yy  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  iinnffiinnii--
ttaass  ddee  mmaanniiffeessttaacciióónn,,  ggeenneerraannddoo  eell  EEssppaacciioo  eenn  ssuu  ccoonnttrraacccciióónn  yy  eell  TTiieemmppoo  eenn  ssuu  eexx--
ppaannssiióónn..  EEll  RRiitt,,  eell  rriittmmoo,,  ddee  eexxppaannssiióónn  yy  ccoonnttrraacccciióónn,,  pprroodduucceenn  vviibbrraacciioonneess  ––  VVeerrbboo  ––    
yy  llaass  vviibbrraacciioonneess  ssee  aaccttiivvaann  yy  ssee  aassoocciiaann  bbuussccaannddoo  ssuu  uunniiddaadd  oorriiggiinnaall  eenn  eell  SSeerr,,  yy  ssee  
ccoommbbiinnaann  ccoommoo  ppaarrttííccuullaass  mmiinneerraalleess..  SSiigguuiieennddoo  eell  mmiissmmoo  ppllaann,,  llaass  ppaarrttííccuullaass  mmiinneerraa--
lleess  ssee  aaggrruuppaann  eenn  oorrggaanniissmmooss  vveeggeettaalleess    yy  ddeessppuuééss  eenn  oorrggaanniissmmooss  aanniimmaalleess  ppaarraa  ccuull--
mmiinnaarr  eenn  aallmmaass  ppaarrttiiccuullaarreess  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaass,,  ddeell  SSeerr,,  eenn  lloo  HHuummaannoo..  

339922  
LLaa  ccoonnddiicciióónn  rreellaattiivvaa  ddeell  SSeerr  eenn  lloo  HHuummaannoo  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  ffoorrmmaa  yy  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ppoollaa--
rriizzaaddaa  ddeell  HHoommbbrree  yy  ddee  llaa  MMuujjeerr,,  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  SSeerr  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ee  iinnffiinniittoo  eenn  ssíí  mmiiss--
mmooss,,  oo  sseeaa  qquuee,,  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  ssuuss  mmaanniiffeessttaacciioonneess  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd  eenn  llaa  rreellaattiivvii--
ddaadd,,  eell  SSeerr  mmaannttiieennee  ssuu  uunniiddaadd..  EEssttoo,,  ddiiaallééccttiiccaammeennttee  eess  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióónn,,  ppeerroo  hhaayy  
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qquuee  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  eell  SSeerr  ccoommoo  UUnniiddaadd  eess  VVeerrddaadd  yy  ssuuss  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ssoonn  RReeaallii--
ddaadd..  PPoorr  eessoo  eell  SSeerr  HHuummaannoo,,  HHoommbbrree  oo  MMuujjeerr,,  eess  uunn  iinnddiivviidduuoo  ccoonn  iiddeennttiiddaadd  pprrooppiiaa,,  
ppaarrttiiccuullaarr,,  ccoommoo  ssíínntteessiiss  yy  mmaatteessiiss  ddee  uunnaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ppaarrttííccuullaass  aattóómmiiccaass,,  mmoollee--
ccuullaarreess  yy  cceelluullaarreess  oorrggaanniizzaaddaass  eenn  uunn  pprrooppóóssiittoo  ccoommúúnn..  EEssttee  pprrooppóóssiittoo  ccoommúúnn  ddee  llaass  
ppaarrttííccuullaass  lloo  ddaa  eell  AAllmmaa  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  ggeenneerraa  ccoommoo  iiddeennttiiddaadd..  

339933  
AAssíí,,  rreessuullttaa  qquuee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo,,  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  ssuuss  ppoollaarriiddaaddeess  eess  uunn  mmiiccrroouunniivveerrssoo  
hheecchhoo  aa  iimmaaggeenn  yy  sseemmeejjaannzzaa  ddeell  MMaaccrroouunniivveerrssoo,,  aall  ccuuaall  eessttáá  lliiggaaddoo  iirrrreemmiissiibblleemmeennttee..  
EEnn  eell  SSeerr  eess  UUnniiddaadd  yy  eenn  eell  EEssppaacciioo  yy  TTiieemmppoo  ddee  ssuu  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa  eessttáá  ssuujjeettoo  aa  
llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  EEssee  eess  eell  PPllaann  UUnniivveerrssaall::  llaa  UUnniiddaadd  qquuee  ssee  eexxppeerriimmeennttaa  aa  ssíí  mmiissmmaa  eenn  llaa  
ddiivveerrssiiddaadd  yy  ffoorrmmaa  AAllmmaass  yy  CCoonncciieenncciiaass  IInnddiivviidduuaalleess..  

339944  
DDeennttrroo  ddee  llaass  VVííaass,,  SSeennddeerrooss  oo  CCaammiinnooss  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  llllaammaaddaass  eessppiirriittuuaalleess,,  hhaayy  
ddiiffeerreenntteess  ccrriitteerriiooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss..  LLaa  iiddeeaa  ddeell  
SSeerr  ssee  aassoocciiaa  ccoonn  lloo  SSaaggrraaddoo,,  lloo  SSeeccrreettoo,,  lloo  iinnddeecciibbllee,,  iinnvviissiibbllee,,  iinnaauuddiibbllee  yy,,  ccuurriioossaa--
mmeennttee,,  ccoonn  llaa  OOmmnniippootteenncciiaa,,  llaa  OOmmnniicciieenncciiaa,,  iinncclluussiivvee  ccoonn  llaa  OOmmnniipprreesseenncciiaa..    LLoo  
HHuummaannoo,,  eenn  ffeemmeenniinnoo  oo  eenn  mmaassccuulliinnoo,,  ssee  ccoonnssiiddeerraa  lliimmiittaaddoo,,  ddeelleezznnaabbllee  yy  mmoorrttaall,,  
ttooddoo  lloo  ccuuaall  eess  ssiimmpplleemmeennttee  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ddeeffiinniirr  lloo  iinneessppaacciiaall  ee  iinntteemmppoorraall,,  lloo  
eetteerrnnoo..  EEnn  mmuucchhooss  ccaassooss  eell  SSeerr,,  ccoommoo  SSeerr  SSuupprreemmoo,,  eess  DDiiooss  yy  ssee  aacceeppttaa  ppoorr  pprreesseenn--
ttiimmiieennttoo,,  ppoorr  FFee,,  ssiinn  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  CCoonncciieenncciiaa  ddee  lloo  HHuummaannoo..  

339955  
DDeessddee  lloo  HHuummaannoo,,  ddeessddee  llaa  RReeaalliiddaadd,,  eell  aassuunnttoo  ssee  hhaaccee  iinnttrriinnccaaddoo  ccuuaannddoo  ssee  iinntteennttaa  
ppoonneerr  uunn  nnoommbbrree  aauuddiibbllee  oo  uunnaa  ffoorrmmaa  vviissiibbllee  aa  DDiiooss,,  aall  SSeerr  SSuupprreemmoo..  EEnnttoonncceess,,  ppoorr    
llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  aallmmaass  yy  ddee  ccoonncciieenncciiaass  hhuummaannaass,,  aappaarreecceenn  ccoonncceeppttooss  ppaarrttiiccuullaarreess  
ddiiffeerreenntteess,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  lliiggeerraammeennttee,,  aa  llooss  ccoonncceeppttooss  ddee  llooss  ddeemmááss..  AA  vveecceess  aallgguunnooss  
ccoonnjjuunnttooss  ddee  SSeerreess  HHuummaannooss  llooggrraann  ppoonneerrssee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonnvveenncciioonnaallmmeennttee  eennttrree  
eellllooss,,  lloo  ccuuaall  rreessuullttaa  ccoonnfflliiccttiivvoo  ppaarraa  oottrrooss  ggrruuppooss  ddee  SSeerreess  HHuummaannooss  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ccuull--
ttuurraa,,  ggeeooggrraaffííaa  oo  hhiissttoorriiaa,,  eessttáánn  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  oottrroo  ccoonncceeppttoo  ccoonnvveenncciioonnaall  ddiiffeerreennttee..  
EEssttoo  ddaa  lluuggaarr  aa  llaass  gguueerrrraass  ssaannttaass  ddee  mmaayyoorr  oo  ddee  mmeennoorr  mmaaggnniittuudd..    

339966  
EEnn  eell  SSeennddeerroo  ddee  llaa  SSaaggrraaddaa  TTrraaddiicciióónn  IInniicciiááttiiccaa  RReeaall  ssee  pprrooppoonnee  llaa  eeqquuiiddaadd,,  eell  eeqquuii--
lliibbrroo  eennttrree  llaa  FFee  yy  llaa  CCoonncciieenncciiaa,,  qquuee  eeqquuiivvaallee  aall  eeqquuiilliibbrriioo  eennttrree  llaa  CCiieenncciiaa  yy  llaa  RReellii--
ggiióónn..  EEssttaa  pprrooppuueessttaa  ddeessddee  ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo  llaa  ddee  llaa  SSaabbiidduurrííaa..  LLaa  FFee,,  eell  pprreesseennttiimmiieenn--
ttoo  ddee  aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  lloo  qquuee  tteenneemmooss,,  ssee  mmaannttiieennee  aabbiieerrttaa  aa  lloo  SSaaggrraaddoo,,  lloo  SSeeccrreettoo,,  lloo  
DDiivviinnoo  ee  IInnffiinniittoo,,  yy  llaa  CCoonncciieenncciiaa  ssee  aaccttiivvaa  yy  ssee  ddeessppiieerrttaa  aa  ppaarraa  sseennttiirr,,  vvaalloorraarr,,  ppeenn--
ssaarr  yy  aammaarr  lloo  SSaaggrraaddoo  eenn  eell  aaqquuíí  yy  aahhoorraa  ddeell  EEssppaacciioo  yy  ddeell  TTiieemmppoo,,  eenn  eell  pprreesseennttee  qquuee  
eess  lloo  eetteerrnnoo  rreefflleejjaaddoo  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd..                                                                                                            

  339977  
EEssttoo  eess  lloo  qquuee  hhaann  ddiicchhoo  ssiieemmpprree  llooss  MMaaeessttrreess  yy  llooss  MMaaeessttrrooss  yy  lloo  hhaann  eejjeemmpplliiffiiccaaddoo  
ccoonn  ssuuss  vviiddaass..  LLaammeennttaabblleemmeennttee,,  llaass  iinntteerrpprreettaacciioonneess  ddee  ssuuss  ddiissccííppuullooss  oosscciillaann  ssiieemm--
pprree  eennttrree  llaa  rreelliiggiioossiiddaadd  ffaannááttiiccaa  yy  eell  eesscceeppttiicciissmmoo  mmiiooppee..  EEssee  eess  nnuueessttrroo  pprroobblleemmaa..  
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