
                                                                                                                                                     

556655  EEll  MMSSMMAA  ddiijjoo::  VVeennggoo  aa  vveerr  qquuiiéénneess  ddee  vvoossoottrrooss  
eessttááiiss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  rreecciibbiirr  eell  mmeennssaajjee  eetteerrnnaall  ddee  llaa  
SSaaggrraaddaa  TTrraaddiicciióónn  IInniicciiááttiiccaa  RReeaall..  PPuunnttuuaalliizzóó  qquuee  eell  PPrriimmeerr  
GGrraaddoo  ddee  IInniicciiaacciióónn  eerraa  eell  ddee  NNoo--VViicciioo,,  eell  ddee  GGeettuullss..  MMááss  
ttaarrddee  ccoonncceeddiióó  llaa  HHoonnoorriiffiiccaacciióónn  ddee  GGeeggnniiáánn  ppaarraa  qquuee  llaa  ggeennttee  
ssee  eenntteerraarraa  ddee  qquuéé  ssee  ttrraattaabbaa  yy  pprraaccttiiccaarraa  aallgguunnaass  ddiisscciipplliinnaass  bbáássiiccaass..  CCuuaannddoo  eell  SSHHMM  iinniicciióó  ssuu  
ttrraabbaajjoo  ccoommoo  RReeccttoorr  ddee  llooss  CCoolleeggiiooss  ddee  IInniicciiaacciióónn  RReeaall,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ppaaccttoo  AADD  VVIITTAAMM  qquuee  
hhiizzoo  ccoonn  eell  MMSSMMAA  ((NNYY,,  UUSSAA,,  1188--0011--11995500))  ttuuvvoo  qquuee  hhaacceerr  mmááss  aacccceessiibbllee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  ggrraann  
ppúúbblliiccoo  ccoonn  uunnaa  HHoonnoorriiffiiccaacciióónn  mmeennoorr,,  llaa  ddee  MMeeddiioo  GGeeggnniiáánn..  CCuuaannddoo  yyoo  ccoonnooccíí  aa  DDoonn  LLuuiiss  
MMuurrgguuííaa,,  eell  DDiirreeccttoorr  ddeell  pprriimmeerr  IInnssttiittuuttoo  ddee  YYooggaa  aabbiieerrttoo  aall  ppúúbblliiccoo  eenn  MMééxxiiccoo,,  mmee  ddii  ccuueennttaa  ddee  qquuee  
hhaabbííaa  aahhíí  uunn  ggrraann  ppootteenncciiaall  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  yy  llaa  eedduuccaacciióónn  ttrraasscceennddeennttaall  yy  ssoolliicciittéé  qquuee  ssee  
ddiieerraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn..  AAssíí  ssee  ffoorrmmóó  eell  GGrruuppoo  ddee  YYaammiinneess..  

556666  LLooss  YYaammiinneess  nnoo  eessttaabbaann  ccoommpprroommeettiiddooss  ccoonn  nnaaddaa  qquuee  nnoo  ffuueerraa  ttrraattaarr  ddee  sseerr  mmeejjoorreess  SSeerreess  
HHuummaannooss..  AAllggoo  nnoottaabbllee  ffuuee  llaa  aarrmmoonnííaa  ffrraatteerrnnaall  qquuee  ssee  ggeenneerróó  eennttrree  eellllooss..  EEll  pprriimmeerr  ggrruuppoo  qquuee  ssee  
ffoorrmmóó  bbaajjoo  mmii  ddiirreecccciióónn  ––  ppoorr  rraazzoonneess  qquuee  ttooddaavvííaa  mmee  ppaarreecceenn  nnoovveelleessccaass  ––  tteennííaa  ccoommoo  mmiieemmbbrrooss  aa  
uunn  nnoottaabbllee  eessccrriittoorr  yy  eeddiittoorr,,  aa  uunnaa  aaccttrriizz  ddee  tteeaattrroo  ffaammoossaa,,  aa  uunn  mmeesseerroo,,  aa  vvaarriiaass  aammaass  ddee  ccaassaa,,  uunn  
““jjuunniioorr,,””  uunnaa  jjoovveenn  bbaaiillaarriinnaa,,  uunn  mmeeccáánniiccoo,,  uunn  ddooccttoorr  eenn  mmeeddiicciinnaa,,  vvaarriiooss  eemmpplleeaaddooss  ddee  ccoommeerrcciioo,,  
aallgguunnooss  pprrooffeessoorreess  uunniivveerrssiittaarriiooss  oo  ddee  eessccuueellaass  eelleemmeennttaalleess..  VVeeiinnttiiddóóss  eenn  ttoottaall..  

556677  DDeennttrroo  ddeell  ggrruuppoo  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ssee  ttrraattaabbaann  ccoonn  vveerrddaaddeerroo  ccoommppaaññeerriissmmoo..  EErraann  ppuunnttuuaalleess  
yy  aammaabblleess..  NNiinngguunnoo  ttrraattaabbaa  ddee  hhaacceerr  vvaalleerr  ssuu  ccllaassee  ssoocciiaall,,  ssuuss  ttííttuullooss  aaccaaddéémmiiccooss,,  oo  ssuu  ccaappaacciiddaadd  
eeccoonnóómmiiccaa  ssoobbrree  llooss  ddeemmááss..  AAll  tteerrmmiinnaarr  ccaaddaa  rreeuunniióónn  ssee  ddeessppeeddííaann  ddeesseeáánnddoossee  lloo  mmeejjoorr  yy  ssee  
rreeiinntteeggrraabbaann  aa  ssuu  mmuunnddoo  ssoocciiaall..  AAllgguunnooss  aabboorrddaabbaann  ssuu  aauuttoommóóvviill  aatteennddiiddoo  ppoorr  uunn  ccoonndduuccttoorr  
ppaarrttiiccuullaarr  oo  eell  aauuttoommóóvviill  qquuee  eellllooss  mmiissmmooss  gguuiiaabbaann;;  oottrrooss  ssuubbííaann  aa  uunn  ttrraannvvííaa  ppúúbblliiccoo  oo  ccaammiinnaabbaann  aa  
ppiiéé  hhaassttaa  llaa  ppaarraaddaa  ddee  bbuusseess  qquuee  lleess  ccoonnvveennííaa..  TTooddooss  ssee  sseennttííaann  ppaarrttíícciippeess  ddee  uunn  ggrraann  pprrooyyeeccttoo..  

556688  CCuuaannddoo  tteerrmmiinnóó  eell  pprriimmeerr  cciicclloo  ddee  sseeiiss  mmeesseess  ddee  eessttuuddiiooss  yy  pprrááccttiiccaass,,  DDoonn  LLuuiiss  MMuurrgguuííaa  
ddeecciiddiióó  ddiirriiggiirrlloo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  yy  mmee  ddii  ccuueennttaa  ddee  qquuee  mmii  ttrraabbaajjoo  hhaabbííaa  tteenniiddoo  ééxxiittoo..  EEmmiiggrréé  aa  oottrroo  
CCeennttrroo  ddee  YYooggaa  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  llaa  HHeerrmmaannaa  AAnnaa  MMaarrííaa  MMoonntteerroo  yy  aall  HHeerrmmaannoo  MMiigguueell  GGuueerrrreerroo..  
RReeiimmppllaannttéé  llooss  YYaammiinneess..  EEll  ééxxiittoo  ffuuee  mmaayyoorr..  

556699  AAhhoorraa,,  eenn  mmii  vviissiittaa  aa  CCoolloommbbiiaa,,  llooss  YYaammiinneess  mmee  iinnvviittaarroonn  aa  uunn  ccoonnvveerrssaattoorriioo  yy  aapprroovveecchhéé  
ppaarraa  rreeccoorrddaarrlleess  qquuee  lloo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eellllooss  eess  iinnffoorrmmaarrssee  bbiieenn  ssoobbrree  eell  sseennttiiddoo  qquuee  ttiieennee  llaa  
IInniicciiaacciióónn  RReeaall  ppaarraa  ddeecciiddiirr  lliibbrreemmeennttee  ssii  rreessppoonnddee  aa  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess,,  eenn  llaa  ffoorrmmaa  qquuee  llaa  pprreesseennttaa  yy  
vviivvee  llaa  RReeddGGFFUU..  EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  lleess  aaccoonnsseejjéé  qquuee  bbuussccaarraann  oottrroo  ssiisstteemmaa,,  ppuueess  lloo  iimmppoorrttaannttee  eess  
qquuee  lllleegguueenn  aall  eennccuueennttrroo  ddee  ssíí  mmiissmmooss  ppoorr  llaa  rruuttaa  qquuee  mmeejjoorr  rreessppoonnddaa  aa  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess,,  aassuummiieennddoo  
ssiinn  rreesseerrvvaass  ssuu  pprrooppiiaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  HHaayy  sseennddeerrooss  ppaarraa  ttooddaass  llaass  vvooccaacciioonneess,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  
mmaatteerriiaalliissttaass,,  llooss  aarrttííssttiiccooss,,  llooss  cciieennttííffiiccooss,,  llooss  rreelliiggiioossooss  yy  llooss  iilluussooss..  

557700  OOttrroo  aassuunnttoo  qquuee  rreeccaallqquuéé  ffuuee  eell  ddeell  rreessppeettoo  mmuuttuuoo,,  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  ccoommppaarrttiirr  eexxppeerriieenncciiaass  
ssiinn  ccuullppaarr  aa  nnaaddiiee  ddee  llaass  lliimmiittaacciioonneess  pprrooppiiaass;;  ssiinn  sseennttiirrssee  ppoosseeeeddoorreess  ddee  llaa  vveerrddaadd  oo  ddeell  aappooyyoo  ddee  uunn  
MMaaeessttrroo  eessppeecciiaall,,  eessccooggiieennddoo  aall  qquuee  mmeejjoorr  rreessppoonnddaa  aa  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass,,  ppuueessttoo  qquuee  ccaaddaa  SSeerr  
HHuummaannoo  eess  ssiieemmpprree  uunn  pprrooyyeeccttoo  oorriiggiinnaall  iirrrreeppeettiibbllee  yy  hhaayy  MMaaeessttrrooss  ppaarraa  ddiiffeerreenntteess  tteemmppeerraammeennttooss..  
AAddeemmááss,,  lleess  rreeccoommeennddéé  qquuee  eessee  rreessppeettoo  lloo  mmaannttuuvviieerraann  ccoonn  ssuu  pprrooppiiaa  vviiddaa,,  ppuueessttoo  qquuee  ssuu  
iinnddiivviidduuaalliiddaadd  eerraa  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  bbiilllloonneess  ddee  SSeerreess  VViivviieenntteess  CCeelluullaarreess  yy  ssuu  ccuullttuurraa  yy  ssuu  
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cciivviilliizzaacciióónn  eess  rreessuullttaaddoo  ddeell  eessffuueerrzzoo  ddee  iinnccoonnttaabblleess  SSeerreess  HHuummaannooss  qquuee  aanntteess  ddee  eellllooss  lluucchhaarroonn  
ppaarraa  sseerr  mmeejjoorreess  yy  lleess  ttrraannssmmiittiieerroonn  ssuu  lleeggaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  llaa  ccuullttuurraa..    

557711 LLeess  ppeeddíí  qquuee  rreefflleexxiioonnaarraann  ssoobbrree  eell  uussoo  ddeell  lleenngguuaajjee  mmaatteerriiaalliissttaa,,  aarrttííssttiiccoo,,  cciieennttííffiiccoo  yy  
mmííssttiiccoo  ppaarraa  ppooddeerr  eenntteennddeerr  eell  lleenngguuaajjee  iinniicciiááttiiccoo,,  qquuee  eess  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  ttooddooss  eellllooss  yy  ssiirrvvee  ppaarraa  
eessttaabblleecceerr  llaa  rreellaacciióónn  ccoonnsscciieennttee  eennttrree  eell  SSeerr  ssiinn  pprriinncciippiioo  nnii  ffiinn  yy  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ccaammbbiiaannttee  qquuee  lloo  
rreefflleejjaa  eenn  eell  EEssppaacciioo  yy  eell  TTiieemmppoo  ddee  llaa  RReeaalliiddaadd…… 

557722  EEllllooss  mmee  pprreegguunnttaarroonn  ccuuááll  eerraa  eell  ccoommpprroommiissoo  qquuee  tteennddrrííaann  qquuee  aaffrroonnttaarr  ppaarraa  sseerr  aacceeppttaaddooss  
ccoommoo  IInniicciiaaddooss..  LLeess  rreessppoonnddíí  qquuee  eell  ccoommpprroommiissoo  eerraa  ccoonn  eellllooss  mmiissmmooss  yy  ccoonnssiissttííaa  eenn  ttrraabbaajjaarr  
sseerriiaammeennttee  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ddiisscciipplliinnaass  lliibbrreemmeennttee  ccoonnsseennttiiddaass,,  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  ssaalluudd  yy  eelleevvaarr  ssuu  
ccoonncciieenncciiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ppllaannooss  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  hhaassttaa  aallccaannzzaarr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  
uunniiddaadd  ddeennttrroo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd..  

557733  NNoo  ssee  ssiieennttaann  oobblliiggaaddooss  aa  sseerr  rreeccoonnoocciiddooss  ccoonn  aallttooss  ggrraaddooss  ddee  IInniicciiaacciióónn  SSaaggrraaddaa  yy  RReeaall  ––  
aaggrreegguuéé  ––  mmááss  vvaallee  uunn  SSeerr  HHuummaannoo  ssaannoo  yy  ffeelliizz  eenn  llaa  GGrraann  FFrraatteerrnniiddaadd  UUnniivveerrssaall  qquuee  uunn  iinniicciiaaddoo  
iinnffeelliizz,,  ddeeddiiccaaddoo  aa  bbuussccaarr  aa  llooss  ccuullppaabblleess  ddee  ssuu  iinneeffiicciieenncciiaa..  LLoo  úúnniiccoo  qquuee  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarr  eenn  llooss  
aallttooss  ggrraaddooss  eess  mmaayyoorr  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  ssíí  mmiissmmooss,,  ssoobbrree  ssuu  ffaammiilliiaa  ppeerrssoonnaall  yy  ssoobbrree  llaa  
HHuummaanniiddaadd..  

557744  DDeebbeenn  ddee  ddeejjaarr  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  PPooddeerreess,,  nnoorrmmaalleess  oo  ssuupprraannoorrmmaalleess  ––  lleess  aaddvveerrttíí  ––  eell  úúnniiccoo  
ppooddeerr  vváálliiddoo  ppaarraa  uunn  IInniicciiaaddoo  RReeaall  eess  eell  ppooddeerr  ddee  SSeerr  ppaarraa  hhaacceerr  bbiieenn  hheecchhoo  lloo  qquuee  llaa  vviiddaa  ddeemmaannddee,,  
aassuummiieennddoo  ttoottaallmmeennttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  lloo  qquuee  ssee  hhaaccee,,  ssiinn  eexxcclluuiirr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eeqquuiivvooccaarrssee  
yy  ddee  mmooddiiffiiccaarr  llaa  ccoonndduuccttaa  eerrrraaddaa,,  ppiiddiieennddoo  ppeerrddóónn  yy  rreessaarrcciieennddoo  aa  qquuiieenneess  rreessuulltteenn  ddaaññaaddooss  eenn  
ccuuaallqquuiieerr  ppllaannoo  ddee  ssuu  nnaattuurraalleezzaa  ppoorr  llooss  eerrrroorreess,,  ssiinn  aarrrreeddrraarrssee  ddee  sseegguuiirr  aaddeellaannttee  yy  ssiinn  gguuaarrddaarr  
rreesseerrvvaass  oo  rreesseennttiimmiieennttooss  ccoonnttrraa  nnaaddiiee  nnii  ccoonnttrraa  ssíí  mmiissmmoo..  NNaaddiiee  eessttáá  oobblliiggaaddoo  aa  sseerr  iinnffaalliibbllee  ddeennttrroo  
ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  rreellaattiivvaa  ddee  llaa  vviiddaa  yy  ddee  llaa  mmuueerrttee..  

557755  DDeebbee  ddee  qquueeddaarrlleess  ccllaarroo  qquuee  llooss  MMaaeessttrrooss  ddee  IInniicciiaacciióónn  SSaaggrraaddaa  yy  RReeaall  nnoo  ssoonn  ppaatteerrnnaalliissttaass,,  
ooppoorrttuunniissttaass  oo  rreecclluuttaaddoorreess  ddee  ccóómmpplliicceess..  SSiimmpplleemmeennttee,,  ooffrreecceenn  uunn  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  sseegguuiirr  
uunn  rruummbboo,,  uunnaa  llíínneeaa  ddee  eevvoolluucciióónn  hhaacciiaa  llaa  ttrraasscceennddeenncciiaa  ddee  lloo  hhuummaannoo,,  ccoonn  ssuuss  ppaallaabbrraass,,  ssuuss  aaccttooss  yy  
ssuu  vviiddaa..  NNoo  hhaayy  ssuubbtteerrffuuggiiooss,,  mmiisstteerriiooss,,  aammeennaazzaass  nnii  pprroommeessaass..  SSii  eessttoo  lleess  ppaarreeccee  mmuuyy  ppaarrttiiccuullaarr,,  
ppoorr  mmii  ffaallttaa  ddee  aallccaanncceess,,  tteennggoo  qquuee  ddeecciirrlleess  qquuee  eessoo  mmee  lloo  mmoossttrróó  ccoonn  ssuu  vviiddaa  eell  SSHHMM  yy  lloo  aavvaallóó  ccoonn  
llaass  eennsseeññaannzzaass  vviivviieenntteess  ddeell  MMSSMMAA..  

557766  LLaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  MMaaeessttrroo  eess  uunn  pprriivviilleeggiioo  ppaarraa  qquuiieenn  ddeesseeaa  ssaabbeerr  ccóómmoo  ppuueeddee  ddeessccuubbrriirrssee  aa  ssíí  
mmiissmmoo  ccoommoo  ppeerrssoonnaa  yy  ccoommoo  SSeerr,,  ppaarraa  iinntteeggrraarr  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  lloo  eetteerrnnoo  yy  lloo  rreellaattiivvoo  ddee  ssuu  
nnaattuurraalleezzaa..  PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  eell  MMaaeessttrroo  ssee  ssiieennttee  ffaavvoorreecciiddoo  ccoonn  llaa  aappaarriicciióónn  ddee  llooss  ddiissccííppuullooss  qquuee  
ddeebbeerráánn  ccoonnttiinnuuaarr  ssuu  oobbrraa  yy  ssuu  LLiinnaajjee..  

557777  PPoorr  úúllttiimmoo,,  lleess  eexxpplliiqquuéé  qquuee  nnaaddaa  eess  ggrraattuuiittoo  eenn  eell  
UUnniivveerrssoo,,  ppoorrqquuee  uunnaa  jjuussttiicciiaa  ppeerrffeeccttaa  ggoobbiieerrnnaa  aall  mmuunnddoo  yy  
ccaaddaa  qquuiieenn  rreecciibbee  lloo  qquuee  mmeerreeccee,,  eenn  ffoorrmmaa  ddiirreeccttaa  oo  
rreettrrooaaccttiivvaa,,  yy  ppoorr  eessoo  ddeebbee  ddee  ggeenneerraarr  ccaauussaass  ppoossiittiivvaass  ppaarraa  
mmeejjoorraarr  ssuu  ccaalliiddaadd  hhuummaannaa  ccoonn  llaa  pprreesseenncciiaa  aaccrreecceennttaaddaa  ddee  ssuu  
SSeerr  ppaarraa  hhaacceerr  lloo  tteennggaa  qquuee  hhaacceerr  ccoonn  lleeaallttaadd  yy  ddiiggnniiddaadd..                                                                                                                                                                                 
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