
CCaarrttaass  9988  
      ¿¿QQuuéé  ppiieennssaa  uusstteedd  ddeell  mmaall??  
      PPiieennssoo  bbiieenn..  
      ¿¿PPoorr  qquuéé??  
      PPoorrqquuee  ssiinn  eell  mmaall  nnoo  mmee  ddaarrííaa  ccuueennttaa  ddee  qquuee  

eessttooyy  bbiieenn..  
      ¿¿CCóómmoo  lloo  ssaabbee??  
      PPoorrqquuee  ppiieennssoo  bbiieenn..  
      ¿¿UUsstteedd  ppiieennssaa  qquuee  aannddaa  bbiieenn??  
      NNaattuurraallmmeennttee..  SSii  yyoo  ppeennssaarraa  qquuee  aannddoo  mmaall  

tteennddrrííaa  qquuee  ccoorrrreeggiirrmmee  ppaarraa  aannddaarr  bbiieenn..  
      NNoo  lloo  eennttiieennddoo..  
      EEss  sseenncciilllloo..  EEll  mmaall  ssiirrvvee  ppaarraa  ssaabbeerr  ddóónnddee  eessttáá  

eell  bbiieenn..  AAssíí,,  ssee  ppuueeddee  eessccooggeerr  lloo  qquuee  mmááss  ccoonn--
vveennggaa..  
      ¿¿PPuueeddee  ccoonnvveenniirr  eell  mmaall??  
      EEll  bbiieenn  yy  eell  mmaall  ssoonn  rreellaattiivvooss..  LLoo  qquuee  ppaarraa  

uunnooss  eess  bbuueennoo  ppaarraa  oottrrooss  ppuueeddee  sseerr  mmaalloo..  NNoo  hhaayy  bbiieenn  nnii  mmaall  aabbssoolluuttooss..  SSoollaammeennttee  ssee  ddiissttiinngguueenn  
ppoorr  ccoonnttrraassttee..  
    PPuueeddee  ddaarrmmee  uunn  eejjeemmpplloo..  
    BBuueennoo..  YYoo  ssooyy  eessttrraaddiissttaa,,  ccaammiinnaannttee..  SSiiggoo  aa  uunn  MMaaeessttrroo  qquuee  ccaassuuaallmmeennttee  ssee  llllaammaa  EEssttrraaddaa,,  ddeell  

ccuuaall  ssuu  MMaaeessttrroo  ddeeccííaa  qquuee  sseegguuiirrlloo  aa  ééll  nnoo  eerraa  sseegguuiirr  aa  uunn  hhoommbbrree,,  ssiinnoo  aa  uunnaa  LLíínneeaa,,  llaa  LLíínneeaa  ddee  
vvaarriiooss  SSeerreess  eexxcceeppcciioonnaalleess..  YYoo  mmee  ssiieennttoo  bbiieenn,,  ppeerroo  hhaayy  ppeerrssoonnaass  qquuee  mmee  ddiicceenn  qquuee  aannddoo  mmaall,,  ppoorr--
qquuee  eellllaass  ssaabbeenn  lloo  ffuunnddaammeennttaall,,  lloo  iinnddiissccuuttiibbllee  yy  ssee  ssiieenntteenn  mmaall  ppoorrqquuee  yyoo  hhaaggoo  lloo  qquuee  mmee  hhaaccee  sseenn--
ttiirr  bbiieenn  ppoorrqquuee  mmee  ddaa  nnuueevvaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaass  mmiissmmaass  ccoossaass..  
    EEnnttoonncceess,,  ¿¿ppaarraa  uusstteedd  ttaammppooccoo  eexxiissttee  eell  bbiieenn??  
    SSiinn  eell  mmaall,,  nnoo..  
    ¿¿CCóómmoo  ssee  llaass  aarrrreeggllaa  ppaarraa  aannddaarr  bbiieenn  ssiinn  hhaacceerrllee  eell  jjuueeggoo  aall  mmaall??  
    EEnn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  vviivvoo  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  ddooss  ccoommoo  SSeerr,,  yy  mmee  aappooyyoo  eenn  llooss  ddooss  lloo  mmááss  eeqquuiittaattiivvaa--

mmeennttee  qquuee  ppuueeddoo,,  ppaarraa  vviivviirr  bbiieenn  ssiinn  aappeeggaarrmmee  ddeemmaassiiaaddoo  aa  nniinngguunnoo  ddee  llooss  ddooss..  CCoommoo  hhuummaannoo,,  lloo  
mmiissmmoo  mmee  aappooyyoo  eenn  mmii  ppiieerrnnaa  ddeerreecchhaa  qquuee  eenn  llaa  iizzqquuiieerrddaa  ppaarraa  ccaammiinnaarr..  EEssoo  mmee  oobblliiggaa  aa  bbuussccaarr  
ccoonnssttaanntteemmeennttee  mmii  cceennttrroo  ddee  ggrraavveeddaadd  ppaarraa  ppooddeerr  aavvaannzzaarr..  RReeccuueerrddee  qquuee  ssooyy  eessttrraaddiissttaa,,  ccaammiinnaannttee..  
    ¿¿AA  qquuéé  llee  llllaammaa  uusstteedd  ssuu  cceennttrroo  ddee  ggrraavveeddaadd??  
    AA  mmii  EEggoo,,  aa  mmii  SSeerr  eenn  ssuu  aassppeeccttoo  eelleemmeennttaall,,  iinnssttiinnttiivvoo  yy  eenn  ssuuss  aassppeeccttooss  ssuuppeerriioorreess,,  ccoommoo  llaa  ddiigg--

nniiddaadd  mmoorraall,,  llaa  lluucciiddeezz  mmeennttaall,,  eell  rreessppeettoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  llooss  SSeerreess  qquuee  aammoo  yy  llaa  ffee  eenn  aallggoo  ssuuppeerriioorr  
aa  lloo  qquuee  tteennggoo  ccoommoo  hhuummaannoo..  TTooddoo  eenn  eell  UUnniivveerrssoo  ggiirraa  eenn  ttoorrnnoo  aa  uunn  cceennttrroo..  TTooddaass  llaass  ppaarrttííccuullaass  ddee  
nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ggiirraann  ttaammbbiiéénn  eenn  ttoorrnnoo  aa  uunn  cceennttrroo  yy  llaa  ssuummaa  ddee  ttooddooss  llooss  cceennttrrooss  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  
nnooss  ddaann  eell  cceennttrroo  ddee  nnuueessttrraa  iiddeennttiiddaadd,,  ccoommoo  iinnddiivviidduuooss  ccoonn  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ppaarrttiiccuullaarr..  PPoorr  eessoo,,  nnoo  
ttooddooss  sseennttiimmooss,,  vvaalloorraammooss,,  ppeennssaammooss  oo  aammaammooss  ddeell  mmiissmmoo  mmooddoo..  AAllgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ttiieenneenn  mmiieeddoo  
ddee  eessttaarr  eenn  ddeessaaccuueerrddoo  ccoonn  aallggoo  oo  aallgguuiieenn  yy  pprreeffiieerreenn  nnoo  ccaammbbiiaarr..  OOttrraass  eennccuueennttrraann  ssuu  rraazzóónn  ddee  SSeerr  
eenn  ttrraattaarr  ddee  sseerr  mmeejjoorreess  ddee  lloo  qquuee  ssoonn..  DDee  eessooss  ssooyy  yyoo..  
    EEssee  qquueerreerr  sseerr  mmeejjoorreess  ddee  lloo  qquuee  ssoommooss  ¿¿nnoo  eess  eessee  eell  ppeeccaaddoo  ddeell  DDiiaabblloo??  
    SSii  yy  ccoonnssiiddeerroo  qquuee  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  eessttee  ppeeccaaddoo  ppaarraa  iirr  ssuuppeerraannddoo  nnuueessttrrooss  eerrrroorreess..  
    ¿¿CCuuáálleess  eerrrroorreess??  
    LLooss  qquuee  ccoommeetteemmooss  ppoorr  nnoo  ssaabbeerr  qquuiieenneess  ssoommooss,,  nnii  qquuéé  aannddaammooss  hhaacciieennddoo  ppoorr  aaqquuíí..  RReeccuueerrddoo  

qquuee  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn  uunn  pprrooffeessoorr  ddee  ppuubblliicciiddaadd  yy  mmeerrccaaddootteeccnniiaa  nnooss  ddiijjoo  qquuee  aa  llaa  ggeennttee  nnoo  llee  gguussttaa  



lleeeerr  ggrraannddeess  ppaarrrraaffaaddaass  ppaarraa  ccoonnvveenncceerrssee  ddee  lloo  qquuee  ddeebbee  ccoommpprraarr..  HHaayy  qquuee  sseerr  ssiinnttééttiiccooss,,  rreeccaallccóó..  
AAssíí  qquuee  ttiieenneenn  uusstteeddeess  cciinnccoo  mmiinnuuttooss  ppaarraa  eessccrriibbiirr  ccoonn  eessttiilloo  ppuubblliicciittaarriioo  uunnaa  bbiiooggrraaffííaa  ddee  llaa  hhuummaa--
nniiddaadd,,  aaggrreeggóó..  TTooddooss  pprrootteessttaarroonn..  YYoo  mmee  ppuussee  aa  eessccrriibbiirr  yy  eenn  ttrreess  mmiinnuuttooss  lloo  ccoonnsseegguuíí..  EEll  pprrooffeessoorr  
mmee  ffeelliicciittóó  yy  ddiijjoo  qquuee  ccoommoo  ppuubblliicciiddaadd  mmii  eessccrriittoo  eerraa  bbuueennoo,,  ppeerroo  ccoommoo  ffiilloossooffííaa  eerraa  mmuuyy  mmaalloo..  EEll  
eessccrriittoo  ddeeccííaa  aassíí::  CCoommoo  hhuummaanniiddaadd,,  ttooddooss  nnaacceemmooss,,  ccoommeemmooss,,  ccrreecceemmooss,,  nnooss  rreepprroodduucciimmooss  yy  nnooss  
mmoorriimmooss  ssiinn  ssaabbeerr  ppoorr  qquuéé  nnii  ppaarraa  qquuéé..  
    ¿¿EEssoo  ssee  lloo  eennsseeññóó  ssuu  MMaaeessttrroo??    
    NNoo..  EEssoo  mmee  lloo  eennsseeññóó  eell  DDiiaabblloo..  MMii  MMaaeessttrroo  mmee  eennsseeññóó  aa  rreessppeettaarr  aa  ttooddooss  llooss  SSeerreess  yy  aa  ttooddaass  llaass  

ccoossaass,,  ppoorrqquuee  ttooddooss  llooss  SSeerreess  yy  ttooddaass  llaass  ccoossaass  pprroovviieenneenn  ddeell  PPootteenncciiaall  PPuurroo  ddee  llaa  UUnniiddaadd  DDiivviinnaa,,  
iinncclluuyyeennddoo  aa  llooss  SSeerreess  qquuee  nnooss  rreessuullttaann  aannttiippááttiiccooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  vviiddaa..  LLaa  ccoonncciieenncciiaa  
ssee  hhaaccee  ppoorr  ccoonnttrraassttee  yy  ppoorr  ccoommppaarraacciióónn,,  aaqquuíí,,  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd,,  ccuuaannddoo  ssee  ttiieennee  eell  pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  
aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  lloo  qquuee  tteenneemmooss,,  ccuuaannddoo  ssee  ttiieennee  FFee..  DDeennttrroo  ddee  llooss  ccoonnttrraasstteess  yy  ccoommppaarraacciioonneess  eell  
DDiiaabblloo  eess  iimmppoorrttaannttee,,  ppoorrqquuee  nnooss  hhaaccee  ppeennssaarr  eenn  aallggoo  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  ccoonnttrraasstteess  
yy  ddee  llaass  ccoommppaarraacciioonneess,,  eenn  aallggoo  eetteerrnnoo,,  aallggoo  qquuee  eess  VVeerrddaadd  yy  mmaanniiffiieessttaa  ssuuss  iinnffiinniittaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  
ddee  SSeerr  ccoommoo  ffoorrmmaa  yy  eexxiisstteenncciiaa  eenn  EEssppaacciioo  yy  eenn  TTiieemmppoo,,  eenn  uunnaa  rreeaalliiddaadd  ccaammbbiiaannttee  qquuee  ppaassaa  yy  aall  
ppaassaarr  llaa  sseennttiimmooss  ccoommoo  mmaatteerriiaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  mmaatteerriiaall,,  cceerreebbrroo  eessppiinnaall;;  llaa  vvaalloorraammooss  
ccoommoo  eenneerrggííaa,,  llaa  ppeennssaammooss  ccoommoo  mmeennttee  yy  llaa  eennccoonnttrraammooss  eenn  eell  pprreesseennttee,,  ssiieemmpprree  eenn  ffoorrmmaa  ccuurrvvaa  yy  
ccoonnttiinnuuaa,,  eessppiirraall,,  eessppiirriittuuaall,,  uunniivveerrssaall,,  qquuee  mmaannttiieennee  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  ssuu  uunniiddaadd  yy  ssuu  ddiivveerrssiiddaadd,,  
ppoorr  eexxppaannssiióónn  yy  ccoonnttrraacccciióónn,,  ppoorr  aammoorr  yy  ppoorr  lliibbeerrttaadd,,  ccoommoo  lloo  hhaaccee  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn..  
    AAssíí  qquuee  uusstteedd  eess  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  aabbooggaaddoo  ddeell  DDiiaabblloo..  
    PPiieennssoo  qquuee  eell  DDiiaabblloo  nnoo  nneecceessiittaa  ddeeffeennssoorreess  yy  mmuucchhoo  mmeennooss  pprroosséélliittooss..  SSee  bbaassttaa  ssoolloo  ppoorrqquuee  eess  

uunn  ddeessttaaccaaddoo  hhiijjoo  ddee  DDiiooss..  LLooss  aabbooggaaddooss  ddeell  DDiiaabblloo  ssoonn  ggeennttee  mmuuyy  ddooccttaa  yy  rreessppeettaabbllee  qquuee  aayyuuddaa  aa  
ddeesseennmmaassccaarraarr  aa  llooss  qquuee  iinnvveennttaann  ssaannttooss..  EEll  DDiiaabblloo  ccuummppllee  uunnaa  ffuunncciióónn  bbeennééffiiccaa  yy  pprrááccttiiccaa,,  ppuueess  
nnooss  ssiirrvvee  ppaarraa  ccuullppaarrlloo  ddee  nnuueessttrrooss  eerrrroorreess..  CCuullppaarr  aa  nnuueessttrraa  ffaammiilliiaa  oo  aa  nnuueessttrrooss  ggoobbeerrnnaanntteess  eess  
ppeelliiggrroossoo,,  ppeerroo  ccuullppaarr  aall  DDiiaabblloo  mmaannttiieennee  nnuueessttrraa  eessttiimmaa  yy  hhaassttaa  nnooss  hhaaccee  vviirrttuuoossooss  aa  llooss  oojjooss  ddee  llooss  
ddeemmááss..  
    ¡¡EEssoo  eess  uunnaa  bbllaassffeemmiiaa!!  
    NNoo  mmee  ddiiggaa  qquuee  eell  DDiiaabblloo  eess  oottrroo  DDiiooss,,  ppoorrqquuee  eessoo  ssíí  sseerrííaa  tteerrrriibbllee,,  aall  mmeennooss  ppaarraa  qquuiieenneess  tteennee--

mmooss  ssuuffiicciieennttee  ccoonn  uunn  ssoolloo  DDiiooss  qquuee  ssee  eexxpplliiccaa  ccoommoo  TTrreess  ppeerrssoonnaass  ddiissttiinnttaass  yy  uunn  ssoolloo  DDiiooss  VVeerr--
ddaaddeerroo,,  aa  ccuuyyaa  iimmaaggeenn  yy  sseemmeejjaannzzaa  eessttaammooss  hheecchhooss  llooss  SSeerreess  HHuummaannooss,,  ccoommoo  ttrreess  SSeerreess  ddiissttiinnttooss  yy  
uunn  ssoolloo  SSeerr  VVeerrddaaddeerroo,,  eess  ddeecciirr,,  eell  SSeerr  eenn  SSíí  yy  eell  SSeerr  eenn  HHoommbbrree  yy  eenn  MMuujjeerr,,  ddooss  aassppeeccttoo  ddee  uunn  ssoolloo  
SSeerr..  
      ¿¿DDee  vveerraass  ppiieennssaa  uusstteedd  aassíí??  
      PPoorr  aahhoorraa  ssíí,,  ppeerroo  nnoo  llee  aasseegguurroo  qquuee  mmaaññaannaa  ppiieennssee  iigguuaall,,  ppoorrqquuee  mmaaññaannaa  yyaa  sseerréé  oottrroo,,  ssiinn  ddeejjaarr  

ddee  sseerr  eell  mmiissmmoo..    
    HHaabblleemmooss  eenn  sseerriioo..  
      ¿¿CCrreeee  uusstteedd  qquuee  nnoo  lloo  eessttaammooss  hhaacciieennddoo??  EEssttee  aassuunnttoo  ddeell  mmaall  yy  ddeell  DDiiaabblloo  eess  mmuuyy  rreellaattiivvoo  yy  hhaayy  

qquuee  ttoommaarrlloo  ccoonn  sseenncciilllleezz..  DDee  oottrroo  mmooddoo  ccoommeennzzaammooss  aa  tteenneerr  mmiieeddoo  yy  nnooss  vvoollvveemmooss  aaggrreessiivvooss  yy  
ffaannááttiiccooss  yy  ttrraattaammooss  ddee  jjuussttiiffiiccaarrnnooss  hhaacciieennddoo  gguueerrrraass  ssaannttaass..  EEss  ssaannoo  hhaabbllaarr  ddee  vveezz  eenn  ccuuaannddoo  ddee  
eessttaass  ccoossaass  ppaarraa  vveennttiillaarrnnooss  eell  AAllmmaa..  
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