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442299  
LLaa  tteessiiss,,  aannttíítteessiiss,,  ssíínntteessiiss  yy  mmaatteessiiss  eess  uunnaa  ddee  llaass  ffóórrmmuullaass  ppaarraa  llaa  IInniicciiaacciióónn  RReeaall,,  
qquuee  nnooss  ddaa  eell  SSMMAA..  PPeerroo  uunnaa  ccoossaa  eess  tteenneerr  uunnaa  ffóórrmmuullaa  yy  oottrraa  eess  ssaabbeerr  iinntteerrpprreettaarrllaa  yy  
aapplliiccaarrllaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  ccuuaannddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  aapplliiccaarrllaa  aa  uunnoo  mmiissmmoo..  LLaa  tteessiiss,,  eess  llaa  ppaarrttee  oo  
pprrooppuueessttaa,,  llaa  aannttíítteessiiss  eess  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  oo  ccoonnttrraapprrooppuueessttaa,,  llaa  ssíínntteessiiss  eess  eell  ppuunnttoo  ddee  
eeqquuiiddaadd  eennttrree  aammbbaass,,  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  aammbbaass,,  ssiinn  eexxcclluuiirr  aa  nniinngguunnaa..  EEssttoo  eess  eell  pprriinncciippiioo  
ddee  ttooddaass  llaass  ccoossaass  rreeaalleess..  LLaass  mmááss  nnoottaabblleess  EEssccuueellaass  ddee  ssaabbiidduurrííaa  lloo  ppllaanntteeaann  ccoommoo  
TTrriinniiddaadd  oo  TTrriiuunniiddaadd..  EEll  PPrriinncciippiioo  ÚÚnniiccoo  ddeell  SSeerr,,  oo  ppootteenncciiaall  ppuurroo,,  ssee  sseecccciioonnaa  eenn  ddooss  
ffuueerrzzaass  eenn  ppoollaarriiddaadd  qquuee  eennttrraann  eenn  iinntteerraacccciióónn  yy  ggeenneerraann  llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  LLaa  mmaatteessiiss  eess  
llaa  aapplliiccaacciióónn  pprrááccttiiccaa,,  ccoommoo  vviiddaa,,  ddee  eessaa  ssíínntteessiiss..  EEssttaa  ffóórrmmuullaa  eess  llaa  mmiissmmaa  ddee  llaa  llee--
yyeennddaa  ddee  uunnaa  ffoottooggrraaffííaa  ddeell  SSMMAA  ddoonnddee  sseeññaallaa  eell  OObbeelliissccoo  ddee  LLuuxxoorr,,  qquuee  ddiiccee::  ““NNoo  
mmee  vveeaann  aa  mmíí  nnii  mmee  vveeaann  eell  ddeeddoo,,  vveeaann  lloo  qquuee  lleess  eessttooyy  sseeññaallaannddoo””,,  eess  ddeecciirr,,  ccuuaattrroo  
llaaddooss  qquuee  ssee  eelleevvaann  yy  ssee  rreessuummeenn  eenn  lloo  aallttoo  eenn  uunn  cceennttrroo  ccoommúúnn..    

443300  
SSii  ssee  uubbiiccaa  eessttaa  ffóórrmmuullaa  eenn  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddeell  SSeerr  HHuummaannoo  rreessuullttaa  qquuee  lloo  HHuummaannoo  ttiieennee  
ccuuaattrroo  llíínneeaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  qquuee  eemmaannaann  ddeell  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ddeell  SSeerr..  EEll  pprroobblleemmaa  ppaarraa  
eenntteennddeerrlloo  eess  qquuee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eessttaass  llíínneeaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ccoonnttiieennee  aa  ttooddaass  llaass  oottrraass,,  
ppeerroo  ccaaddaa  uunnaa  ttiieennee  uunn  cceennttrroo  ddee  ggrraavveeddaadd  pprrooppiioo,,  ddeessddee  llaa  mmaatteerriiaa  hhaassttaa  eell  eessppíírriittuu..  
LLaa  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa  eess  mmaatteerriiaall  yy  llaa  mmaatteerriiaa  eess  eenneerrggííaa  ccoonncceennttrraaddaa..  LLaa  mmaatteerriiaa  yy  llaa  
eenneerrggííaa  ssoonn  rreessuullttaaddoo  ddee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  lleeyyeess  qquuee  ccoonnffiigguurraann  uunn  PPllaann  UUnniivveerrssaall  qquuee  
iinncclluuyyee  ttooddooss  llooss  ppllaannooss  hhuummaannooss  yy  lleess  ppeerrmmiittee  mmaanniiffeessttaarrssee  ccoonn  uunniiddaadd  ddeennttrroo  ddee  ssuu  
ddiivveerrssiiddaadd  eenn  ffoorrmmaa  ddiinnáámmiiccaa  yy  eevvoolluuttiivvaa..  SSuu  ffuueennttee  eess  eell  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ddeell    SSeerr..  SSuu  
mmeettaa  eess  eell  rreettoorrnnoo  aall  SSeerr..  LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  llaa  ccoonncciieenncciiaa..  LLoo  qquuee  ssaallee  
iinnoocceennttee  rreettoorrnnaa  ccoonnsscciieennttee..  EEll  PPllaann  CCóóssmmiiccoo  ddee  llaa  VViiddaa  eess  uunn  pprroocceessoo  ddee  aauuttooccoonn--
cciieenncciiaa,,  ttaannttoo  eenn  lloo  ggrraannddee  ccoommoo  eenn  lloo  ppeeqquueeññoo..  

443311  
EEll  ccuueerrppoo  mmaatteerriiaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa  ppoosseeee  uunn  ccoommpplleejjoo  ssiisstteemmaa  cceerreebbrroo  eessppiinnaall  
eessttrruuccttuurraaddoo  ccoonn  ppaarrttííccuullaass  qquuee  ppuueeddeenn  ddeetteeccttaarr  eell  mmuunnddoo  mmaatteerriiaall  ddeessddee  cciinnccoo  áánngguu--
llooss  ddiivveerrssooss  ccoonn  ssuuss  sseennttiiddooss  yy  ssaaccaarr  ccoonncclluussiioonneess  iinntteelliiggeenntteess  ssoobbrree  llooss  sseerreess  mmiinneerraa--
lleess,,  vveeggeettaalleess,,  aanniimmaalleess  yy  hhuummaannooss,,  ddiiffeerreenncciiaannddoo  aa  uunnooss  ddee  oottrrooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  
vvaalloorreess  ddee  ssuu  ppeerrssoonnaa..  AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ppuueeddee  ccoommpprreennddeerr  ssii  eessttaa  rreellaacciióónn  eess  ppoossiittii--
vvaa  oo  nneeggaattiivvaa  aanntteess  ddee  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess..  TTooddoo  ttiieennee  qquuee  mmeeddiirrssee  mmeennttaallmmeennttee  ppaarraa  
aapprreecciiaarr  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  oo  llaa  ppeelliiggrroossiiddaadd  ddee  lloo  qquuee  ssee  ddeetteeccttaa  yy  eevvaalluuaarrlloo  ddeennttrroo  ddee  
uunn  ppllaann  ddee  uunniiddaadd  yy  ddee  ddiivveerrssiiddaadd  ddiinnáámmiiccoo,,  ddoonnddee  ttooddoo  ttiieennee  rreellaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  yy  ccaa--
ddaa  SSeerr  HHuummaannoo  ddeebbee  mmaanntteenneerr  ssuu  lluuggaarr  yy  hhaacceerrlloo  aavvaannzzaarr  ddeennttrroo  ddeell  ppllaann  ttoottaall..  

  



443322  
UUnn  hheecchhoo  ffííssiiccoo  nnoo  ssoollaammeennttee  ccoommppoorrttaa  uunnaa  rreeaacccciióónn  mmaatteerriiaall,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eemmoocciioo--
nnaall,,  mmeennttaall  yy  eessppiirriittuuaall..  LLaa  mmeennttee  ttiieennee  uunnaa  rreellaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  llaa  mmaatteerriiaa,,  lloo  mmiissmmoo  
qquuee  ccoonn  llaa  eenneerrggííaa..  PPuueeddee,,  ttaammbbiiéénn,,  iimmaaggiinnaarr  yy  mmeezzccllaarr  vvaalloorreess  yy  hheecchhooss  ppaarraa  aajjuussttaarr--
llooss  aall  oorrddeenn  uunniivveerrssaall  ccoonn  ssuu  ccaappaacciiddaadd  rraacciioonnaall..  EEnn  eell  ppllaannoo  eessppiirriittuuaall  iinnttuuyyee  yy  ssee  
eelleevvaa  hhaassttaa  llooss  ppllaannooss  ddeell  SSeerr  ppaarraa  ccrreeaarr..  PPeerroo  nnoo  eess  llaa  mmeennttee  llaa  qquuee  hhaaccee  ttooddoo,,  ssiinnoo  eell  
pprrooppiioo  SSeerr  qquuee  ddeejjaa  fflluuiirr  ppootteenncciiaall  ddeessddee  ssuu  cceennttrroo  hhaacciiaa  llaa  ppeerriiffeerriiaa  yy  lloo  aattrraaee  ddee  llaa  
ppeerriiffeerriiaa  hhaacciiaa  ssuu  cceennttrroo  ppaarraa  aaccuummuullaarr  eexxppeerriieenncciiaass  qquuee,,  ppoorr  aaffiinniiddaaddeess  sseelleeccttiivvaass,,    
ccoonnffiigguurraann  uunn  ppllaann  iinntteelliiggeennttee  eenn  eell  qquuee  ttooddoo  mmaannttiieennee  ssuu  uunniiddaadd  ddeennttrroo  ddee  ssuu  ddiivveerr--
ssiiddaadd  yy  mmaanniiffiieessttaa  ccaaddaa  vveezz  mmeejjoorr  eell  ppootteenncciiaall  ddee  ssuu  SSeerr..  

443333  
EEssttaa  ppaannoorráámmiiccaa  vviittaall  yy  eexxiisstteenncciiaall  ddee  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss,,  ccoonn  ssuuss  tteessiiss  yy  aannttíítteessiiss,,  ssee  
ccoonnffrroonnttaa  eenn  ccaaddaa  ppllaannoo  ppoorr  ppoollaarriiddaadd  yy  bbuussccaa  uunnaa  ssoolluucciióónn  eeqquuiittaattiivvaa  eenn  llaa  ssíínntteessiiss,,  
qquuee  nnoo  eess  ssoollaammeennttee  sseennssoorriiaall,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ééttiiccaa,,  ffuunncciioonnaall  yy  mmííssttiiccaa,,  yy  ssee  ddeebbee  ddee  
rreessoollvveerr  eenn  llaa  mmaatteessiiss  ccoommoo  ccoommuunniióónn  eenn  llaa  uunniiddaadd..  EEll  cceennttrroo  ddee  ggrraavveeddaadd  ddee  eessttaa  
ssíínntteessiiss  eess  eell  AAllmmaa,,  qquuee  ffuunncciioonnaa  ccoommoo  mmeeddiiaaddoorraa  pplláássttiiccaa  eennttrree  eell  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ddeell  
SSeerr  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa  ppaarraa  pprroodduucciirr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  ccoonneeccttaa  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  ssuu  
SSeerr..    AA  eessaa  ccoonneexxiióónn  ssee  llee  llllaammaa  ddeessppeerrttaarr,,  oo  iilluummiinnaacciióónn,,  ccuuaannddoo  ssee  ddaa  eenn  llooss  ppllaannooss  
hhuummaannooss  ssuuppeerriioorreess..    

443344  
LLaa  vvííaa  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  eell  eennccuueennttrroo  ccoonnsscciieennttee  eennttrree  eell  SSeerr  yy  lloo  HHuummaannoo  ssee  eennccuueennttrraa  
eessqquueemmaattiizzaaddaa  eenn  eell  eemmbblleemmaa  ddee  llooss  IInniicciiaaddooss  RReeaalleess  ccoommoo  CCrruuzz  ddee  AAccuuaarriiuuss,,  ccoonn  
ccuuaattrroo  ppaallaabbrraass  qquuee  eemmaannaann  ddeell  SSeerr,,  rreepprreesseennttaaddoo  ssiimmbbóólliiccaammeennttee  ppoorr  eell  SSooll  qquuee  ddeess--
cciieennddee  ppoorr  eell  FFuueeggoo    ccoommoo  lluuzz  yy  ccaalloorr  ppaarraa  ooxxiiggeennaarr  eell  AAiirree,,  aaccttiivvaarr  eell  AAgguuaa  yy  ddeeppoossii--
ttaarr  ssuu  ááttoommoo  ssiimmiieennttee  eenn  llaa  ttiieerrrraa..  EEnn  eessttee  ppuunnttoo  llooss  ccrriissttaalleess  ssóólliiddooss  rreecciibbeenn  llooss  ffoottoo--
nneess  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  SSooll  yy  llaa  ppoollaarriizzaann  ccoonn  llooss  ccrriissttaalleess  llííqquuiiddooss  ppaarraa  pprroodduucciirr  eell  ffeennóómmee--
nnoo  ddee  llaa  ffoottoossíínntteessiiss  qquuee  ddaa  lluuggaarr  aa  llaa  vviiddaa  oorrggáánniiccaa..    

443355  
LLooss  ccrriissttaalleess  ssoonn  ccoonnjjuunnttooss  ddee  ppaarrttííccuullaass  qquuee  ccoonncceennttrraann  vviibbrraacciioonneess  ddeell  PPootteenncciiaall  ddeell  
SSeerr  yy  bbuussccaann  eell  rreettoorrnnoo  aa  llaa  uunniiddaadd  oorriiggiinnaall,,  aassoocciiáánnddoossee  ccoonn  oottrraass  ppaarrttííccuullaass  ppaarraa  
ffoorrmmaarr  ááttoommooss,,  mmoollééccuullaass,,  ccéélluullaass,,  óórrggaannooss,,  aappaarraattooss  yy  ssiisstteemmaass  qquuee,,  aall  uunniirr  ssuuss  eexxppee--
rriieenncciiaass  ppaarrttiiccuullaarreess,,  ffoorrmmaann  aallmmaass..  EEnnttoonncceess  eell  SSeerr  HHuummaannoo  aaddqquuiieerree  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  
iinnddiivviidduuaall  yy  pprreessiieennttee  ssuu  oorriiggeenn  yy  ssuu  mmeettaa  eenn  eell  SSeerr  qquuee  ddeeffiinnee  ccoommoo  SSeerr  SSuupprreemmoo,,  
DDiiooss  oo  CCaauussaa  PPrriimmeerraa..  

443366  
EEnnttoonncceess,,  llaa  CCoonncciieenncciiaa  OOssaa  SSeerr,,  QQuuiieerree  SSeerr,,  SSaabbee  SSeerr  yy  CCaallllaa  lloo  qquuee  EEss  ppaarraa  vviivviirr  
llaa  uunniiddaadd,,  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  eenn  llaa  rreellaattiivviiddaadd  ddee  ssuu  pprreesseenncciiaa  hhuummaannaa..  
  

                                                                                                                                                                                                                                 SSSaaattt   AAArrrhhhaaattt   JJJooosssééé   MMMaaarrrccceeelllllliii         
  wwwwwwwww...rrreeedddgggfffuuu...nnneeettt///jjjmmmnnn 


