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LLooss  sseeccrreettooss  ssoonn  ssiimmpplleess..  
  
PPoorrqquuee  llaa  VVeerrddaadd  eess  ssiimmppllee..  EEss  llaa  ccoossaa  mmááss  ssiimmppllee  eenn  eell  mmuunnddoo  ----  eess  ppoorr  eessoo  qquuee  nnoo  llaa  
vveemmooss..  NNoo  hhaayy  ssiinnoo  uunnaa  CCoossaa  eenn  eell  mmuunnddoo,,  nnoo  ddooss,,  ccoommoo  llooss  ffííssiiccooss  yy  mmaatteemmááttiiccooss  
mmooddeerrnnooss  hhaann  ccoommeennzzaaddoo  aa  ddaarrssee  ccuueennttaa,,  yy  ccoommoo  uunn  nniiññoo  bbiieenn  ssaabbee  ccuuaannddoo  ssoonnrrííee  
aannttee  llaass  oollaass  eenn  uunnaa  ppllaayyaa  ssoolleeaaddaa  ddoonnddee  llaa  mmiissmmaa  eessppuummaa  ppaarreeccee  hhaabbeerr  eessttaaddoo  
lllleeggaannddoo  aa  rraauuddaalleess  ddeessddee  eell  ccoommiieennzzoo  ddeell  ttiieemmppoo,,  rreemmeemmoorraannddoo  uunn  ggrraannddiioossoo  rriittmmoo  
qquuee  bbrroottaa  ddeessddee  uunnaa  mmeemmoorriiaa  aanncceessttrraall  yy  eennttrreellaazzaa  ddííaass  yy  ppeessaarreess  eenn  uunnaa  úúnniiccaa  
hhiissttoorriiaa,,  ttaann  vviieejjaa  ssee  ssiieennttee  ccoommoo  uunnaa  pprreesseenncciiaa  iinnmmuuttaabbllee,,  ttaann  iinncclluuyyeennttee  eenn  ssuu  
iinnmmeennssiiddaadd  aabbaarrccaa  iinncclluussoo  aall  ppllaanneeaarr  ddee  uunnaa  ggaavviioottaa..  YY  ttooddoo  eessttáá  ccoonntteenniiddoo  eenn  uunn  
sseegguunnddoo,,  llaa  ssuummaa  ddee  ttooddaass  llaass  eerraass  yy  ddee  ttooddaass  llaass  aallmmaass,,  ttooddoo  ddeennttrroo  ddee  uunn  ssiimmppllee  
ppeeqquueeññoo  ppuunnttoo  rreessppllaannddeecciieennttee  ssoobbrree  llaa  bbrraavvííaa  eessppuummaa..  PPeerroo  hheemmooss  ppeerrddiiddoo  eessee  
ppuunnttoo,,  yy  eessaa  ssoonnrriissaa,,  yy  eell  sseegguunnddoo  ccaannttaaddoo..  DDee  ttaall  mmooddoo,,  hheemmooss  iinntteennttaaddoo  rreessttaabblleecceerr  
eessaa  UUnniiddaadd  mmeeddiiaannttee  llaa  ssuummaa::  11  ++  11  ++  11  ..  ..  ..    ccoommoo  nnuueessttrraass  ccoommppuuttaaddoorraass,,  ccoommoo  ssii  
ssuummaarr  ttooddoo  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ppoossiibbllee  ddee  ttooddaa  ddiirreecccciióónn  ccoonncceebbiibbllee  rreeddiittuuaarraa  ffiinnaallmmeennttee  llaa  
nnoottaa  ccoorrrreeccttaa,,  llaa  úúnniiccaa  nnoottaa  qquuee  ddaa  lluuggaarr  aa  llaa  ccaanncciióónn  yy  qquuee  mmuueevvee  llooss  mmuunnddooss  yy  eell  
ccoorraazzóónn  ddee  uunn  nniiññoo  oollvviiddaaddoo..  HHeemmooss  iinntteennttaaddoo  eellaabboorraarr  eessaa  SSiimmpplliicciiddaadd  ppaarraa  ttooddooss  llooss  
rreeccuurrssooss,,  ppeerroo  ccuuaannttoo  mmááss  mmuullttiipplliiccáábbaammooss  nnuueessttrrooss  aassttuuttooss  bboottoonneess,,  ppaarraa  ssiimmpplliiffiiccaarr  
llaa  vviiddaa,,  ttaannttoo  mmááss  lleejjooss  vvoollaabbaa  nnuueessttrraa  aavvee,,  yy  llaa  ssoonnrriissaa  ––iinncclluussoo  llaa  cchhiissppoorrrrootteeaannttee  
eessppuummaa  eessttáá  ccoonnttaammiinnaaddaa  ppoorr  nnuueessttrraass  eeccuuaacciioonneess..  NNii  ssiiqquuiieerraa  eessttaammooss  
ccoommpplleettaammeennttee  sseegguurrooss  ssii  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  eess  aaúúnn  nnuueessttrroo  ----  llaa  hheerrmmoossaa  MMááqquuiinnaa  hhaa  
ddeevvoorraaddoo  ttooddoo..  
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SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eessaa  úúnniiccaa  CCoossaa  iigguuaallmmeennttee  eess  eell  úúnniiccoo  PPooddeerr  ppoorrqquuee  lloo  qquuee  bbrriillllaa  eenn  uunn  
ppuunnttoo  ttaammbbiiéénn  bbrriillllaa  eenn  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  ppuunnttooss..  UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  ccoommpprreennddiióó  eessttoo,,  ttooddoo  
lloo  ddeemmááss  eess  ccoommpprreennddiiddoo;;  nnoo  eexxiissttee  ssiinnoo  uunn  úúnniiccoo  PPooddeerr  eenn  eell  mmuunnddoo,,  nnoo  ddooss..  HHaassttaa  
uunn  nniiññoo  ssaabbee  qquuee::  ééll  eess  rreeyy,,  ééll  eess  iinnvvuullnneerraabbllee..  PPeerroo  eell  nniiññoo  ssee  hhaaccee  mmaayyoorr;;  ssee  oollvviiddaa..  YY  
llooss  hhoommbbrreess  aadduullttooss,,  yy  llaass  nnaacciioonneess  yy  cciivviilliizzaacciioonneess,,  ccaaddaa  uunnoo  bbuussccaannddoo  aa  ssuu  mmaanneerraa  eell  
GGrraann  SSeeccrreettoo,,  eell  sseeccrreettoo  ssiimmppllee  ----  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  gguueerrrraa  yy  ddee  llaa  ccoonnqquuiissttaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  
mmeeddiittaacciióónn  oo  ddee  llaa  mmaaggiiaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  bbeelllleezzaa,,  llaa  rreelliiggiióónn  oo  llaa  cciieenncciiaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  
eenn  rreeaalliiddaadd,,  nnoo  ssaabbeemmooss  qquuiiéénn  eess  eell  mmááss  eevvoolluucciioonnaaddoo::  eell  ccoonnssttrruuccttoorr  ddee  llaa  AAccrróóppoolliiss,,  
eell  mmaaggoo  tteebbaannoo,,  eell  aassttrroonnaauuttaa  ddeell  CCaabboo  KKeennnneeddyy,,  oo  eell  mmoonnjjee  cciisstteerrcciieennssee,,  ppuueess  uunnoo  hhaa  
rreecchhaazzaaddoo  llaa  vviiddaa  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  ccoommpprreennddeerrllaa,,  uunnoo  llaa  hhaa  aabbaarrccaaddoo  ssiinn  
ccoommpprreennddeerrllaa,,  oottrroo  hhaa  ddeejjaaddoo  uunn  rraassttrroo  ddee  bbeelllleezzaa,,  yy  oottrroo  mmááss,,  uunnaa  hhuueellllaa  eenn  uunn  cciieelloo  
iinnmmuuttaabbllee  ----  nnoossoottrrooss  ssoommooss  mmeerraammeennttee  llooss  úúllttiimmooss  eenn  llaa  lliissttaa,,  eessoo  eess  ttooddoo..  YY  ttooddaavvííaa  
nnoo  hheemmooss  hhaallllaaddoo  nnuueessttrroo  ssoorrttiilleeggiioo..  EEll  ppuunnttoo,,  eell  ppeeqquueeññoo  ppuunnttoo  ppootteennttee,,  aaúúnn  eessttáá  aallllíí  
eenn  llaa  ppllaayyaa  aabbiieerrttaa  ddeell  mmuunnddoo;;  bbrriillllaa  ppaarraa  qquuiieennqquuiieerraa  qquuee  lloo  ttoommee,,  ttaall  ccoommoo  bbrriillllóó  aanntteess  
ddee  qquuee  ffuuéérraammooss  hhuummaannooss  bbaajjoo  llaass  eessttrreellllaass..  
  
OOttrrooss,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaann  ppaallppaaddoo  eell  SSeeccrreettoo..  TTaall  vveezz  llooss  ggrriieeggooss  lloo  ssuuppiieerroonn,,  yy  llooss  
eeggiippcciiooss,,  yy  cciieerrttaammeennttee  llooss  RRiisshhiiss  hhiinnddúúeess  ddee  llooss  ttiieemmppooss  VVééddiiccooss..  PPeerroo  llooss  sseeccrreettooss  
ssoonn  ccoommoo  fflloorreess  eenn  uunn  hheerrmmoossoo  áárrbbooll;;  ttiieenneenn  ssuu  eessttaacciióónn,,  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  nnoo  vviissttoo  yy  
rreeppeennttiinnoo  fflloorreecciimmiieennttoo..  HHaayy  uunn  ““mmoommeennttoo””  ppaarraa  ttooddoo,,  ppaarraa  llaa  ccoonnjjuunncciióónn  ddee  llaass  
eessttrreellllaass  ssoobbrree  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass  yy  eell  ppaassoo  ddeell  ccoorrmmoorráánn  ssoobbrree  llaa  rrooccaa  ssaallppiiccaaddaa  ddee  
eessppuummaa,,  yy  ttaall  vveezz  hhaassttaa  ppaarraa  llaa  eessppuummaa  mmiissmmaa,,  llaannzzaaddaa  ppoorr  uunn  iinnssttaannttee  ddeessddee  llaa  ccrreessttaa  
ddee  llaa  oollaa;;  ttooddoo  ssee  mmuueevvee  ddee  aaccuueerrddoo  aa  uunn  úúnniiccoo  rriittoo..  YY  aassíí  lloo  hhaacceenn  llooss  hhoommbbrreess..  UUnn  
sseeccrreettoo,,  eess  ddeecciirr,,  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ppooddeerr,,  ttiieennee  ssuu  pprrooppiioo  ttiieemmppoo  oorrggáánniiccoo;;  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  ccéélluullaa  mmááss  eevvoolluucciioonnaaddaa  qquuee  llaass  ddeemmááss  nnoo  ppuueeddee  eennccaarrnnaarr  eell  ppooddeerr  ddee  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo,,  eess  ddeecciirr,,  ccaammbbiiaarr  eell  mmuunnddoo,,  aacceelleerraarr  eell  fflloorreecciimmiieennttoo  ddeell  ggrraann  áárrbbooll,,  aa  
mmeennooss  qquuee  eell  rreessttoo  ddeell  tteerrrreennoo  eevvoolluuttiivvoo  eessttéé  lliissttoo..  
  
PPeerroo  eell  mmoommeennttoo  hhaa  lllleeggaaddoo..  
  
HHaa  lllleeggaaddoo,,  eessttáá  pprroorrrruummppiieennddoo  eenn  ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa,,  iinncclluussoo  ssii  llaa  fflloorr  nnoo  vviissttaa  ttooddaavvííaa  ssee  vvee  
ccoommoo  uunn  ssuuppuurraannttee  ffoorrúúnnccuulloo::  eessttuuddiiaanntteess  ddeeccaappiittaann  llaa  eessttaattuuaa  ddee  GGaannddhhii  eenn  CCaallccuuttaa,,  
llooss  aannttiigguuooss  ddiioosseess  ssee  ddeessmmoorroonnaann,,  llaass  mmeenntteess  aalliimmeennttaaddaass  ddee  iinntteelleeccttoo  yy  ffiilloossooffííaa  
ccllaammaann  ppoorr  ddeessttrruucccciióónn  ee  iinnvviittaann  aa  llooss  bbáárrbbaarrooss  eexxttrraannjjeerrooss  ppaarraa  aayyuuddaarrlleess  aa  rroommppeerr  ssuu  
pprrooppiiaa  pprriissiióónn,,  ttaall  ccoommoo  lloo  hhiicciieerroonn  llooss  aannttiigguuooss  rroommaannooss;;  oottrrooss  ddeemmaannddaann  ppaarraaííssooss  
qquuíímmiiccooss  ––¡¡ccuuaallqquuiieerr  ffoorrmmaa  eess  mmeejjoorr  qquuee  eessttaa!!  YY  llaa  TTiieerrrraa  ssee  qquueeddaa  ssiinn  aalliieennttoo  yy  ggiimmee  aa  
ttrraavvééss  ddee  ttooddaass  ssuuss  ggrriieettaass,,  ssuuss  iinnccoonnttaabblleess  ggrriieettaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ttooddaass  llaass  ccéélluullaass  ddee  ssuu  
ggrraann  ccuueerrppoo  eenn  ttrraannssffoorrmmaacciióónn..  LLaa  aassíí  llllaammaaddaa  mmaallddaadd  ddee  nnuueessttrraa  ééppooccaa  eess  uunn  nnuueevvoo  
nnaacciimmiieennttoo  ddiissffrraazzaaddoo,,  eell  ccuuaall  nnoo  ssaabbeemmooss  ccóómmoo  mmaanneejjaarr..  EEssttaammooss  aannttee  uunnaa  nnuueevvaa  
ccrriissiiss  eevvoolluuttiivvaa  ttaann  rraaddiiccaall  ccoommoo  ddeebbee  hhaabbeerr  ssiiddoo  llaa  pprriimmeerraa  aabbeerrrraacciióónn  hhuummaannaa  eennttrree  
llooss  ggrraannddeess  ssiimmiiooss..  
  
PPeerroo  ddaaddoo  qquuee  eell  ccuueerrppoo  tteerrrreessttrree  eess  uunnoo,,  eell  rreemmeeddiioo  eess  uunnoo,,  ccoommoo  llaa  VVeerrddaadd,,  yy  uunn  
úúnniiccoo  ppuunnttoo  ttrraannssmmuuttaaddoo  ttrraannssmmuuttaarráá  aa  ttooddooss  llooss  ddeemmááss..  EEssee  ppuunnttoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  
hhaa  ddee  sseerr  eennccoonnttrraaddoo  eenn  llaa  rreeffoorrmmaa  ddee  nnuueessttrraass  lleeyyeess,,  nnuueessttrrooss  ssiisstteemmaass  oo  cciieenncciiaass,,  
nnuueessttrraass  rreelliiggiioonneess,,  eessccuueellaass  ddee  ppeennssaammiieennttoo  oo  ddooccttrriinnaass  ddee  mmúúllttiipplleess  mmaattiicceess    ----  ttooddooss  
eellllooss  ssoonn  ppaarrttee  ddee  llaa  vviieejjaa  MMaaqquuiinnaarriiaa;;  nnii  uunnaa  ssoollaa  ttuueerrccaa  nneecceessiittaa  sseerr  aajjuussttaaddaa,,  
aaggrreeggaaddaa  oo  mmeejjoorraaddaa  eenn  aallggúúnn  lluuggaarr::  eessttaammooss  aassffiixxiiáánnddoonnooss  eenn  ssuummoo  ggrraaddoo..  MMááss  aaúúnn,,  
eessee  ppuunnttoo  nnoo  ttiieennee  nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  nnuueessttrraa  iinntteelliiggeenncciiaa  ––eessoo  eess  lloo  qquuee  hhaa  iinnvveennttaaddoo  
ttooddaa  llaa  MMááqquuiinnaa  eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr  ----  oo  iinncclluussoo  ccoonn  ppeerrffeecccciioonnaarr  aall  HHoommbbrree,,  lloo  ccuuaall  
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rreessuullttaarrííaa  úúnniiccaammeennttee  eenn  gglloorriiffiiccaarr  ssuu  ddeebbiilliiddaadd  yy  ppaassaaddaa  ggrraannddeezzaa..  ““LLaa  iimmppeerrffeecccciióónn  
ddeell  HHoommbbrree  nnoo  eess  llaa  úúllttiimmaa  ppaallaabbrraa  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa””,,  ddiijjoo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ““ppeerroo  ttaammbbiiéénn  
ssuu  ppeerrffeecccciióónn  nnoo  eess  eell  úúllttiimmoo  ppiiccoo  ddeell  EEssppíírriittuu..””    PPoorr  ssuuppuueessttoo,,  eessttee  ppuunnttoo  ssee  eennccuueennttrraa  
eenn  uunn  ffuuttuurroo  mmááss  aalllláá  ddeell  aallccaannccee  ddee  nnuueessttrraa  iinntteelliiggeenncciiaa,,  ppeerroo  eessttáá  ccrreecciieennddoo  eenn  llaass  
pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  sseerr  ccoommoo  llaass  fflloorreess  ddeell  áárrbbooll  ddee  llaa  llllaammaa  ccuuaannddoo  ttooddaass  ssuuss  hhoojjaass  ssee  
hhaann  ccaaííddoo..  
  
PPeerroo  hhaayy  uunn  iinnddiiccaaddoorr  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo,,  ssiieemmpprree  qquuee  vvaayyaammooss  aall  ccoorraazzóónn  ddee  llaa  ccoossaa..  
PPeerroo,,  ¿¿ddóónnddee  eessttáá  eessee  ccoorraazzóónn  ssii  nnoo  eessttáá  eenn  nnuueessttrrooss  eessttáánnddaarreess  hhuummaannooss??  UUnn  ddííaa,,  
llooss  pprriimmeerrooss  rreeppttiilleess  ffuueerraa  ddeell  aagguuaa,,    pprreetteennddiieerroonn  vvoollaarr,,  llooss  pprriimmeerrooss  pprriimmaatteess  ffuueerraa  ddee  
llaa  sseellvvaa  llaannzzaarroonn  uunnaa  eexxttrraaññaa  mmiirraaddaa  nnuueevvaa  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo::  eell  mmiissmmoo  aaffáánn  iirrrreessiissttiibbllee  
eessttaabbaa  hhaacciiéénnddoollooss  ccoonntteemmppllaarr  oottrroo  eessttaaddoo..  YY  ttaall  vveezz  ttooddoo  eell  ppooddeerr  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  yyaa  
eessttaabbaa  ccoonntteenniiddoo  eenn  eessaa  ssiimmppllee  mmiirraaddaa  HHAACCIIAA  aallggoo  mmááss,,    ccoommoo  ssii  eessaa  mmiirraaddaa,,  eessee  
aaffáánn,,  eessee  ppuunnttoo  ddee  lloo  ddeessccoonnoocciiddoo  ccllaammaannddoo,,  tteennííaa  eell  ppooddeerr  ddee  ddeessttrraabbaarr  llaass  
ccoommppuueerrttaass  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo..  
  
YY  aaffiirrmmaammooss  qquuee  eexxiissttee  uunn  ffuuttuurroo  mmuucchhoo  mmááss  mmaarraavviilllloossoo  qquuee  ttooddooss  llooss  ppaarraaííssooss  
eelleeccttrróónniiccooss  ddee  llaa  mmeennttee::  eell  hhoommbbrree  nnoo  eess  eell  ffiinn,,  nnoo  mmááss  ddee  lloo  qquuee  lloo  ffuuee  eell  aarrqquuíípptteerroo,,  
aall  nniivveell  ddee  llooss  rreeppttiilleess  ----¿¿ccóómmoo  aallggoo  ppooddrrííaa  sseerr  ppoossiibblleemmeennttee  llaa  ccuullmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  ggrraann  
oollaa  eevvoolluuttiivvaa??  LLoo  vveemmooss  ccllaarraammeennttee  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss::  PPaarreecceemmooss  iinnvveennttaarr  ccaaddaa  vveezz  
mmááss  mmaarraavviilllloossaass  mmááqquuiinnaass,,  eexxppaannddiirr  iinncceessaanntteemmeennttee  llooss  llíímmiitteess  ddee  lloo  hhuummaannoo,,  iinncclluussoo  
aavvaannzzaarr  hhaacciiaa  JJúúppiitteerr  yy  VVeennuuss..  PPeerroo  eessoo  eess  ssoollaammeennttee  uunnaa  aappaarriieenncciiaa,,  ccrreecciieenntteemmeennttee  
eennggaaññoossaa  yy  aaggoobbiiaannttee,,  yy  nnoo  eexxppaannddiimmooss  nnaaddaa::  mmeerraammeennttee  eennvviiaammooss  hhaacciiaa  llaa  oottrraa  
eexxttrreemmiiddaadd  ddeell  ccoossmmooss  uunn  llaammeennttaabbllee  ppeeqquueeññoo  sseerr  qquuee  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssaabbee  ccóómmoo  ccuuiiddaarr  
ddee  ssuu  pprrooppiiaa  eessppeecciiee,,  oo  ssii  ccaavveerrnnaass  aallbbeerrggaann  aa  uunn  ddrraaggóónn  oo  aa  uunn  bbeebbéé  lllloorriiqquueeaannddoo..  NNoo  
aavvaannzzaammooss;;  eessttaammooss  iinnffllaannddoo  eexxcceessiivvaammeennttee  uunn  eennoorrmmee  gglloobboo  mmeennttaall,,  eell  ccuuaall  
eexxpplloottaarráá  eenn  nnuueessttrraa  ccaarraa..  NNoo  hheemmooss  mmeejjoorraaddoo  aall  hhoommbbrree;;  ssiimmpplleemmeennttee  lloo  hheemmooss  
ccoolloossaalliizzaaddoo..  YY  nnoo  ppooddrrííaa  hhaabbeerr  ssiiddoo  ddee  oottrraa  mmaanneerraa..  LLaa  ffaallllaa  nnoo  rreessiiddee  eenn  aallgguunnaa  
ddeeffiicciieenncciiaa  ddee  nnuueessttrraass  vviirrttuuddeess  oo  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteelleeccttuuaalleess,,  ppuueess  iimmppeelliiddaass  hhaacciiaa  ssuu  
eexxttrreemmoo  ééssttaass  ssóólloo  ppooddrrííaann  ggeenneerraarr  ssuuppeerrssaannttooss  oo  ssuuppeerrmmááqquuiinnaass  ----  mmoonnssttrruuooss..  UUnn  
rreeppttiill  ssaannttoo  eenn  ssuu  aagguujjeerroo  nnoo  hhaarrííaa  mmááss  uunn  aappooggeeoo  eevvoolluuttiivvoo  ddee  lloo  qquuee  lloo  hhaarrííaa  uunn  mmoonnjjee  
ssaannttoo..  OO  bbiieenn,,  oollvviiddeemmooss  ttooddoo..  LLaa  vveerrddaadd  eess,,  eell  aappooggeeoo  ddee  uunn  hhoommbbrree  ----  oo  eell  aappooggeeoo  ddee  
ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  eenn  aabbssoolluuttoo  ----  nnoo  rreessiiddee  eenn  ppeerrffeecccciioonnaarr  hhaacciiaa  uunn  ggrraaddoo  mmááss  eelleevvaaddoo  aa  
llaa  eessppeecciiee  bbaajjoo  ccoonnssiiddeerraacciióónn;;  rreessiiddee  eenn  uunn  ““aallggoo  mmááss””  qquuee  nnoo  eess  ddee  llaa  mmiissmmaa  eessppeecciiee  
yy  aa  llaa  qquuee  aassppiirraa  aa  ccoonnvveerrttiirrssee..  TTaall  eess  llaa  lleeyy  eevvoolluuttiivvaa..  EEll  hhoommbbrree  nnoo  eess  eell  ffiinnaall;;  eell  
hhoommbbrree  eess  uunn  ““sseerr  ddee  ttrraannssiicciióónn””,,  ddiijjoo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  hhaaccee  mmuucchhoo..  ÉÉll  ssee  eessttáá  ddiirriiggiieennddoo  
hhaacciiaa  llaa  ccoonnddiicciióónn  ssuuppeerrhhoommbbrree  ttaann  iinneevviittaabblleemmeennttee  ccoommoo  llaa  mmááss  ddiimmiinnuuttaa  rraammiittaa  ddee  llaa  
rraammaa  mmááss  aallttaa  ddeell  áárrbbooll  ddee  mmaannggoo  eessttáá  ccoonntteenniiddaa  eenn  ssuu  sseemmiillllaa..  PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  nnuueessttrraa  
úúnniiccaa  ooccuuppaacciióónn  vveerrddaaddeerraa,,  nnuueessttrroo  úúnniiccoo  pprroobblleemmaa,,  llaa  úúnniiccaa  pprreegguunnttaa  ddee  ssiieemmpprree  aa  sseerr  
rreessuueellttaa  ddee  eerraa  eenn  eerraa,,  llaa  qquuee  aahhoorraa  eessttáá  ddeessppeeddaazzaannddoo  nnuueessttrraa  ggrraann  nnaavvee  tteerrrreennaall  ddeell  
ddoolloorriiddoo  mmiieemmbbrroo,,  eess  ccóómmoo  rreeaalliizzaarr  eessttaa  ttrraannssiicciióónn..    
  
NNiieettzzsscchhee  ttaammbbiiéénn  lloo  ddiijjoo..  PPeerroo  ssuu  ssuuppeerrhhoommbbrree  ffuuee  ssoollaammeennttee  uunnaa  ccoolloossaalliizzaacciióónn  ddeell  
hhoommbbrree;;  vviimmooss  lloo  qquuee  ééll  hhiizzoo  ccuuaannddoo  aanndduuvvoo  ppeessaaddaammeennttee  ppoorr  EEuurrooppaa..  EEssee  nnoo  ffuuee  uunn  
pprrooggrreessoo  eevvoolluuttiivvoo,,  úúnniiccaammeennttee  uunn  rreeggrreessoo  hhaacciiaa  eell  aannttiigguuoo  bbaarrbbaarriissmmoo  ddeell  rruubbiioo  oo  
mmoorreennoo  bbrruuttoo  ddeell  eeggooííssmmoo  hhuummaannoo..  NNoo  nneecceessiittaammooss  uunn  ssuuppeerr--hhoommbbrree,,  ssiinnoo  aallggoo  mmááss,,  
lloo  ccuuaall  yyaa  eessttáá  mmuurrmmuurraannddoo  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  hhoommbbrree  yy  eess  ttaann  ddiissttiinnttoo  ddeell  hhoommbbrree  
ccoommoo  lloo  ssoonn  llaass  ccaannttaattaass  ddee  BBaacchh  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  ggrruuññiiddooss  ddeell  hhoommíínniiddoo..  YY,,  
cciieerrttaammeennttee,,  llaass  ccaannttaattaass  ddee  BBaacchh  ssuueennaann  ppoobbrreess  ccuuaannddoo  nnuueessttrroo  ooííddoo  iinntteerriioorr  
ccoommiieennzzaa  aa  aabbrriirrssee  aa  llaass  aarrmmoonnííaass  ddeell  ffuuttuurroo..  
  



  66

EEnn  eessttaa  aappeerrttuurraa,,  nnooss  gguussttaarrííaa  iinnvveessttiiggaarr  eessttee  nnuueevvoo  ddeessaarrrroolllloo  aa  llaa  lluuzz  ddee  lloo  qquuee  hheemmooss  
aapprreennddiiddoo  ddee  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  yy  ddee  EEllllaa  qquuiieenn  ccoonnttiinnuuóó  llaa  ttaarreeaa  ddee  ÉÉll,,  eell  mmoodduuss  ooppeerraannddii  
ddee  llaa  ttrraannssiicciióónn,,  ppaarraa  qquuee  aassíí  ppooddaammooss  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  aassiirr  llaa  mmaanniijjaa  yy  ttrraabbaajjaarr  
mmeettóóddiiccaammeennttee  eenn  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  eevvoolluucciióónn  ----  rreeaalliizzaarr  llaa  eevvoolluucciióónn  eexxppeerriimmeennttaall  ----  llaa  
mmaanneerraa  eenn  qquuee  oottrrooss  iinntteennttaann  rreeaalliizzaarr  eemmbbrriioonneess  ddee  ttuubbooss  ddee  eennssaayyoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  
ppuueeddaann  úúnniiccaammeennttee  ooíírr  eell  eeccoo  ddee  ssuuss  pprrooppiiooss  mmoonnssttrruuooss..  
  
EEll  sseeccrreettoo  ddee  llaa  vviiddaa  nnoo  eessttáá  eenn  llaa  vviiddaa,,  nnii  ttaammppooccoo  aaqquueell  ddeell  hhoommbbrree  eenn  eell  hhoommbbrree,,  nnoo  
mmááss  qquuee  eell  ““sseeccrreettoo  ddeell  lloottoo  eessttáá  eenn  eell  llooddoo  ddeell  ccuuaall  ccrreeccee,,””  ddiijjoo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo;;  yy  ssiinn  
eemmbbaarrggoo  eell  llooddoo  yy  eell  rraayyoo  ddee  ssooll  ssee  ccoommbbiinnaann  ppaarraa  ccrreeaarr  uunn  ggrraaddoo  ssuuppeerriioorr  ddee  aarrmmoonnííaa..  
EEss  eessttee  lluuggaarr  ddee  ccoonnvveerrggeenncciiaa,,  eessttee  ppuunnttoo  ddee  ttrraannssmmuuttaacciióónn,,  qquuee  ddeebbeemmooss  eennccoonnttrraarr..  
EEnnttoonncceess,,  ttaall  vveezz,,  rreeddeessccuubbrraammooss  lloo  qquuee  uunn  nniiññoo  qquuiieettoo  eenn  uunnaa  ppllaayyaa  ccoonntteemmppllaabbaa  eenn  
uunnaa  ssaallppiiccaadduurraa  ddee  eessppuummaa  bbrraavvííaa,,  yy  llaa  ssuupprreemmaa  mmúússiiccaa  qquuee  hhaaccee  ggiirraarr  aa  llooss  mmuunnddooss,,  
yy  llaa  úúnniiccaa  MMaarraavviillllaa  qquuee  eessttaabbaa  eessppeerraannddoo  ssuu  hhoorraa..  
  
YY  lloo  qquuee  ppaarreeccííaa  sseerr  hhuummaannaammeennttee  iimmppoossiibbllee  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  uunn  jjuueeggoo  ddee  nniiññooss..    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EEll  FFoorrttíínn  MMeennttaall  
  

  
NNuueessttrraass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ssiieemmpprree  ddeerriivvaann  ddee  llaa  ccrreeeenncciiaa  ddee  qquuee  ssóólloo  nnoossoottrrooss  llaass  
rreemmeeddiiaammooss..  MMiieennttrraass  qquuee  nnuueessttrroo  ppooddeerr  iinntteelleeccttuuaall  ((oo  iinnccoommppeetteenncciiaa))  nnoo  ddeesseemmppeeññee  
uunn  ppaappeell  yy  nnuueessttrraass  mmaayyoorreess  oo  mmeennoorreess  ccaappaacciiddaaddeess  nnoo  eessttéénn  aaccttiivvaammeennttee  
iinnvvoolluuccrraaddaass,,  sseennttiimmooss  qquuee  nnuueessttrroo  pprrooppóóssiittoo  eessttáá  ccoonnddeennaaddoo  aa  ffrraaccaassaarr..  TTaall  eess  llaa  
ccrreeeenncciiaa  pprrooffuunnddaammeennttee  aasseennttaaddaa  ddeell  hhoommbbrree  mmeennttaall..  CCoonnoocceemmooss  ssuuss  rreessuullttaaddooss  
ddeemmaassiiaaddoo  bbiieenn..  PPeerroo  iinncclluussoo  ssii  ffuueerraann  ppeerrffeeccttooss  ddeennttrroo  ddee  ssuu  pprrooppiioo  áámmbbiittoo,,  ttooddaavvííaa  
eennccuubbrriirrííaann  uunn  ddeeffeeccttoo  ssuupprreemmoo,,  qquuee  eess  aappoorrttaarr  úúnniiccaammeennttee  lloo  qquuee  eessttáá  ccoonntteenniiddoo  eenn  
nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  iinntteelliiggeenncciiaa  oo  mmúússccuullooss  ----  eexxcceeppttoo  ccuuaannddoo  llaa  vviiddaa  oo  uunn  eevveennttoo  ffoorrttuuiittoo  
ffrruussttrraa  nnuueessttrrooss  ppllaanneess..  EEnn  oottrraass  ppaallaabbrraass,,  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa  mmeennttaall  eess  uunn  ssiisstteemmaa  
cceerrrraaddoo..  NNaaddaa  iinnggrreessaa  eenn  ééll  ssiinnoo  lloo  qquuee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  iinnggrreessaammooss..  EEssttoo  eess  eell  
pprriinncciippiioo  bbáássiiccoo  ddeell  GGrraann  FFoorrttíínn..  SSuu  sseegguunnddaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  iinneevviittaabbllee  eess  eell  rriiggoorr  
mmeeccáánniiccoo  ddee  ssuu  pprroocceessoo::  ttooddoo  fflluuyyee  eenn  uunn  cciirrccuuiittoo  cceerrrraaddoo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  
ppeennssaammiieennttoo,,  eell  ppllaann  oo  eell  mmúússccuulloo  qquuee  ppoonnggaammooss  eenn  mmoovviimmiieennttoo,,  ddaaddoo  qquuee  nnaaddaa  
ppuueeddee  iinnggrreessaarr  aall  pprroocceessoo  eexxcceeppttoo  lloo  qquuee  hheemmooss  eelluuccuubbrraaddoo..  YY  ttooddoo  eess  mmeennssuurraabbllee  
hhaassttaa  llaa  mmeennoorr  ddiinnaa,,  cceennttiiddiinnaa  yy  mmiilliiddiinnaa  qquuee  hheemmooss  ggaassttaaddoo::  oobbtteenneemmooss  eexxaaccttaammeennttee  
lloo  qquuee  hheemmooss  rreeggaatteeaaddoo  ----  ppeerroo  eessoo  yyaa  ffuuee  aannttiicciippaaddoo  eenn  eell  ccoocciieennttee  iinntteelleeccttuuaall  ppuueessttoo  
eenn  jjuueeggoo..  EEss  ddeecciirr,,  eell  ssiisstteemmaa  eessttáá  ppeerrffeeccttaa  yy  hheerrmmééttiiccaammeennttee  sseellllaaddoo  hhaassttaa  llaa  úúllttiimmaa  
ggrriieettaa..  NNoo  hhaayy  uunn  ssoollaa  rraajjaadduurraa,,  eexxcceeppttoo,,  uunnaa  vveezz  mmááss,,  ccuuaannddoo  ooccuurrrree  qquuee  llaa  vviiddaa  aalltteerraa  
mmááss  oo  mmeennooss  ooppoorrttuunnaammeennttee  nnuueessttrraass  iimmppeeccaabblleess  mmeeddiiddaass..  LLaa  tteerrcceerraa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  
iinneevviittaabbllee  qquuee  ssee  ddeerriivvaa  ddee  llaass  oottrraass  ddooss  eess  ssuu  iimmppeeccaabbllee  mmiinnuucciioossiiddaadd::  nnaaddaa  eessccaappaa  
ddee  ssuu  aatteenncciióónn,,  yy  lloo  qquuee  lloo  hhaaccee,,  pprroonnttoo  sseerráá  eellaabboorraaddoo,,  ppuueessttoo  eenn  eeccuuaacciióónn  yy  
““pprrooggrraammaaddoo””  ppaarraa  sseerr  rreeaalliimmeennttaaddoo  eenn  llaa  mmááqquuiinnaa  yy  aaddeemmááss  ppaarraa  iinnffllaarr  eell  ggrraann  gglloobboo  
qquuee  eessttáá  aaggrraannddáánnddoossee..  TTooddoo  eess,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  ppeerrffeeccttaammeennttee  oobbjjeettiivvoo,,  ddaaddoo  qquuee  
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ttooddooss  lllleevvaammooss  llooss  mmiissmmooss  lleenntteess;;  hhaassttaa  nnuueessttrrooss  iinnssttrruummeennttooss  ssee  ccoommppoorrttaann  
eessccrruuppuulloossaammeennttee  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  rreessuullttaaddooss  qquuee  qquueerreemmooss  qquuee  eellllooss  eevviiddeenncciieenn..  EEnn  
rreessuummeenn,,  eell  ssiisstteemmaa  ooppeerraa  rriigguurroossaa  yy  ppeerrffeeccttaammeennttee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  eessppeecciiffiiccaacciióónn..  
AAll  iigguuaall  qquuee  eell  hheecchhiicceerroo  ddee  aannttaaññoo,,  hheemmooss  ttrraazzaaddoo  uunn  ccíírrccuulloo  mmeennttaall  eenn  eell  ssuueelloo,,  
iinnggrreessaannddoo  eenn  ééll,,  yy  aaccáá  eessttaammooss..  
  
PPeerroo  eessoo  ssoollaammeennttee  ppuueeddee  ddeemmoossttrraarr  sseerr  uunnaa  eessttuuppeennddaa  iilluussiióónn..  
  
DDee  hheecchhoo,,  llaa  iilluussiióónn  eessttáá  ssiieennddoo  ddeessttrruuiiddaa  aa  ppeessaarr  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  LLoo  qquuee  
ccoonnssiiddeerraammooss  sseerr  uunn  eessppaannttoossoo  ddeessaarrrreegglloo  eess  uunn  ggrraann  aarrrreegglloo  ddee  nnuueevvaass  eenneerrggííaass  qquuee  
vviieenneenn  aa  bboommbbeeaarr  aaiirree  ffrreessccoo  eenn  nnuueessttrrooss  ppuullmmoonneess  ddee  mmeennttaalliizzaaddooss  tteerrrrííccoollaass..  
““NNuueevvaass  eenneerrggííaass””  ..  ..  eexxiissttee  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  uunn  aanniilllloo  mmííssttiiccoo  eenn  ééll  qquuee  iinndduuddaabblleemmeennttee  
pprroovvooccaarrííaa  oossccuurrooss  cceeññooss  ddee  llooss  mmaatteerriiaalliissttaass..  PPeerroo  aaddmmiittáámmoosslloo  ((aanntteess  ddee  qquuee  llaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  nnooss  ffuueerrcceenn  aa  hhaacceerr  aassíí  ccoonn  nnuueessttrraa  nnaarriizz  hhaacciiaa  eell  ppiissoo)),,  llooss  mmaatteerriiaalliissttaass  
ddee  hhooyy  eenn  ddííaa  ssoonn  ttaann  oobbssoolleettooss  ccoommoo  llooss  rreelliiggiioonnaarriiooss;;  eellllooss  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  uunn  
ssiisstteemmaa  cceerrrraaddoo,,  ssooffooccaannttee,,  pprreevviissiibbllee  yy  oobbssoolleettoo..  AAmmbbooss  ssoonn  pprroodduuccttooss  ddeell  ccíírrccuulloo  
mmeennttaall,,  eell  aannvveerrssoo  yy  rreevveerrssoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  mmoonneeddaa,,  llaa  ccuuaall  eessttáá  ccoommpprroobbaannddoo  
ffaallssiiffiiccaacciióónn..  EEll  vveerrddaaddeerroo  ppuunnttoo  nnoo  rreessiiddee  eenn  ddiiooss  vveerrssuuss  nnoo--ddiiooss,,  ssiinnoo  eenn  aallggoo  mmááss::  eell  
ppuunnttoo  eess  ssaalliirr  ddeell  ccíírrccuulloo  yy  vveerr  ccóómmoo  uunnoo  rreessppiirraa  ddeell  oottrroo  llaaddoo  ----  uunnoo  rreessppiirraa  mmuuyy  bbiieenn  
ddeell  oottrroo  llaaddoo,,  ttaann  bbiieenn,,  ddee  hheecchhoo,,  qquuee  eess  ccoommoo  rreessppiirraarr  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  ttooddaa  llaa  vviiddaa..  
  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  nnoo  eeffeeccttuuaarreemmooss  eell  ppaassaajjee  ccoonn  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ffuueerrzzaa;;  ssii  eessaa  ffuueerraa  llaa  
ccoonnddiicciióónn,,  nnaaddiiee  ppooddrrííaa  hhaacceerrlloo,,  eexxcceeppttoo  llooss  aattlleettaass  eessppiirriittuuaalleess..  PPeerroo  aaqquueellllooss  aattlleettaass,,  
rreepplleettooss  ddee  mmeeddiittaacciioonneess  yy  ccoonncceennttrraacciioonneess  yy  aasscceettiissmmoo,,  ttaammppooccoo  ppuueeddeenn  ssaalliirr,,  
aauunnqquuee  ppuueeddaann  ppaarreecceerr  hhaacceerrlloo..  EEllllooss  iinnffllaann  ssuu  pprrooppiioo  eeggoo  eessppiirriittuuaall  ((uunnaa  ccllaassee  ppeeoorr  
qquuee  llaa  oottrraa,,  mmuucchhoo  mmááss  ffaallaazz,,  ppoorrqquuee  eessttáá  aattaavviiaaddaa  ccoonn  uunn  ggrraannoo  ddee  vveerrddaadd))  yy  llaass  
iilluummiinnaacciioonneess  ddee  eellllooss  ssoonn  ssiimmpplleemmeennttee  llaass  ddeessccaarrggaass  lluummiinnoossaass  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  nnuubbee  
aaccuummuullaaddaa..  LLaa  llóóggiiccaa  ddee  eelllloo  eess  ssiimmppllee::  uunnoo  nnoo  ssaallee  ddeell  ccíírrccuulloo  ppoorr  eell  ppooddeerr  ddeell  ccíírrccuulloo,,  
nnoo  mmááss  ddee  lloo  qquuee  eell  lloottoo  ssee  eelleevvaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  llooddoo  ppoorr  eell  ppooddeerr  ddeell  llooddoo..  SSee  nneecceessiittaa  
uunn  ppooccoo  ddee  ssooll..  YY  ppoorrqquuee  llooss  aasscceettaass  yy  ssaannttooss  yy  ffuunnddaaddoorreess  ddee  rreelliiggiioonneess  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  
llaass  eerraass  ssóólloo  aallccaannzzaarroonn  llooss  eennrraarreecciiddooss  ddoommiinniiooss  ddee  llaa  bbuurrbbuujjaa  mmeennttaall,,  ccrreeaarroonn  uunnaa  
iigglleessiiaa  uu  oottrraa  qquuee  ssee  aasseemmeejjaabbaann  aassoommbbrroossaammeennttee  aall  ssiisstteemmaa  cceerrrraaddoo  ddeell  ccuuaall  eellllooss  ssee  
oorriiggiinnaarroonn,,  aa  ssaabbeerr,,  uunn  ddooggmmaa,,  uunn  nnúúmmeerroo  ddee  nnoorrmmaass,,  llaass  TTaabbllaass  ddee  llaa  LLeeyy,,  uunn  úúnniiccoo  
pprrooffeettaa  nnaacciiddoo  eenn  eell  bbeennddiittoo  aaññoo  000000,,  aallrreeddeeddoorr  ddee  qquuiieenn  ggiirraabbaa  llaa  hheerrmmoossaa  hhiissttoorriiaa,,  
ffiijjaaddaa  ppaarraa  ssiieemmpprree  eenn  eell  aaññoo  000000,,  ccoommoo  llooss  eelleeccttrroonneess  aallrreeddeeddoorr  ddeell  nnúúcclleeoo,,  llaass  
eessttrreellllaass  aallrreeddeeddoorr  ddeell  GGrraann  OOssoo,,  yy  eell  hhoommbbrree  aallrreeddeeddoorr  ddee  ssuu  oommbblliiggoo..  OO,,  ssii  ssaallííaann,,  eerraa  
ssoollaammeennttee  eenn  eessppíírriittuu,,  ddeejjaannddoo  llaa  TTiieerrrraa  yy  llooss  ccuueerrppooss  aa  ssuu  hhaabbiittuuaall  ddeessccoommppoossiicciióónn..  
GGaarraannttiiddoo,,  ccaaddaa  nnuueevvoo  cceennttrroo  eerraa  mmááss  ssaabbiioo,,  mmááss  lluummiinnoossoo,,  ddiiggnnoo  yy  vviirrttuuoossoo  qquuee  eell  
pprreecceeddeennttee,,  yy  llee  aayyuuddóó  aa  llooss  hhoommbbrreess,,  ppeerroo  nnoo  ccaammbbiióó  nnaaddaa  eenn  eell  ccíírrccuulloo  mmeennttaall,,  ccoommoo  
hheemmooss  vviissttoo,,  ppoorr  mmiilleess  ddee  aaññooss  ----  ppoorrqquuee  ssuu  lluuzz  eerraa  ssóólloo  eell  oottrroo  llaaddoo  ddee  uunnoo  yy  llaa  mmiissmmaa  
ssoommbbrraa,,  lloo  bbllaannccoo  ddee  lloo  nneeggrroo,,  eell  bbiieenn  ddeell  mmaall,,  llaa  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  eessppaannttoossaa  ddeessddiicchhaa  qquuee  
nnooss  ssuujjeettaa  aa  ttooddooss  eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddee  nnuueessttrraass  ccaavveerrnnaass..  
  
EEssttaa  iimmppllaaccaabbllee  dduuaalliiddaadd  llaa  ccuuaall  iinnvvaaddee  ttooddaa  llaa  vviiddaa  ddeell  hhoommbbrree  mmeennttaall    ----  uunnaa  vviiddaa  qquuee  
eess  úúnniiccaammeennttee  llaa  vviiddaa  ddee  llaa  mmuueerrttee  ----  oobbvviiaammeennttee  eess  iinnssoolluubbllee  eenn  eell  nniivveell  ddee  llaa  
DDuuaalliiddaadd..  UUnnoo  ppooddrrííaa  iigguuaallmmeennttee  ccoommbbaattiirr  llaa  mmaannoo  ddeerreecchhaa  ccoonn  llaa  iizzqquuiieerrddaa..  SSiinn  
eemmbbaarrggoo,,  eexxaaccttaammeennttee  eessoo  eess  lloo  qquuee  llaa  mmeennttee  hhuummaannaa  hhaa  hheecchhoo,,  ssiinn  mmuucchhoo  ééxxiittoo,,  eenn  
ttooddooss  llooss  nniivveelleess  ddee  ssuu  eexxiisstteenncciiaa,,  ccoonnttrraarrrreessttaannddoo  ssuu  cciieelloo  ccoonn  iinnffiieerrnnoo,,  mmaatteerriiaa  ccoonn  
eessppíírriittuu,,  iinnddiivviidduuaalliissmmoo  ccoonn  ccoolleeccttiivviissmmoo,,  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ddooccttrriinnaa  qquuee  pprroolliiffeerraa  eenn  eessttee  
llaammeennttaabbllee  ssiisstteemmaa..  PPeerroo  uunnoo  nnoo  ssaallee  ppoorr  eell  ddeeccrreettoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ddooccttrriinnaa  pprrooppuuggnnaaddaa  
aa  ssuu  ppeerrffeecccciióónn::  ddeesspprroovviissttaa  ddee  ssuu  cciieelloo,,  nnuueessttrraa  TTiieerrrraa  eess  uunnaa  ppoobbrree  mmááqquuiinnaa  qquuee  ggiirraa;;  
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ddeesspprroovviissttaa  ddee  ssuu  mmaatteerriiaa,,  nnuueessttrroo  cciieelloo  eess  uunnaa  ppáálliiddaa  nneebbuulloossaa  ccoonn  ssuuss  ssiilleenncciioossaass  
mmeedduussaass  ddeell  eessppíírriittuu  ddeesseennccaarrnnaaddoo;;  ddeesspprroovviissttaass  ddeell  iinnddiivviidduuoo,,  nnuueessttrraass  ssoocciieeddaaddeess  
ssoonn  eessppaannttoossooss  hhoorrmmiigguueerrooss;;  yy  ddeesspprroovviissttoo  iinncclluussoo  ddee  ssuuss  ““ppeeccaaddooss””,,  eell  iinnddiivviidduuoo  
ppiieerrddee  eell  ffooccoo  ddee  tteennssiióónn  qquuee  lloo  aayyuuddóó  aa  ccrreecceerr..    EEll  hheecchhoo  eess,,  nniinngguunnaa  iiddeeaa,,  nnoo  iimmppoorrttaa  
ccuuáánn  eelleevvaaddaa  ppuueeddaa  ppaarreecceerr,,  ttiieennee  eell  ppooddeerr  ddee  ddeesshhaacceerr  eell  AArrttiiffiicciioo  ----  ppoorr  llaa  mmuuyy  bbuueennaa  
rraazzóónn  ddee  qquuee  eell  AArrttiiffiicciioo  ttiieennee  ssuu  vvaalloorr  yy  eessttaacciióónn..  PPeerroo  ttaammbbiiéénn  ttiieennee  ssuu  eessttaacciióónn,,  ccoommoo  
uunnaa  sseemmiillllaa  qquuee  vvuueellaa  ggiirraannddoo  ssoobbrree  llaass  pprraaddeerraass,,  hhaassttaa  eell  ddííaa  qquuee  eennccuueennttrraa  ssuu  ssuueelloo  
pprrooppiicciioo  yy  ssee  aabbrree  ddee  ggoollppee..  
  
PPoorr  ssuuppuueessttoo,,  nnoo  ssaallddrreemmooss  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  iiddeeaa  ssiinnoo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  HHeecchhoo  oorrggáánniiccoo..    
  
LLaa  nnaattuurraalleezzaa  ssiieemmpprree  nnooss  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  qquuee  eellllaa  ssaabbee  ppeerrffeeccttaammeennttee  bbiieenn  lloo  qquuee  eessttáá  
hhaacciieennddoo..  NNoossoottrrooss  nnooss  ppeennssaammooss  ssuuppeerriioorreess  aa  eellllaa  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaa  mmeennttaalliizzaammooss,,  llaa  
eennccaassiillllaammooss,,  yy  hheemmooss  aapprroovveecchhaaddoo  aallgguunnooss  ddee  ssuuss  sseeccrreettooss,,  ppeerroo  aall  hhaacceerrlloo  eessttaammooss  
ttooddaavvííaa  bbaajjoo  ssuu  lleeyy..  SSii  eellllaa  rreeaallmmeennttee  ffuuee  ccaappaazz  ddee  ddeessaarrrroollllaarr  llooss  tteennttááccuullooss  
ttoorrnnaassoollaaddooss  ddee  llaa  aaccttiinniiaa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ppáálliiddoo  pprroottooppllaassmmaa,,  aassíí  ppooddííaa  aattrraappaarr  mmeejjoorr  aa  ssuu  
pprreessaa,,  yy  ooffrreecceerr  aa  nnuueessttrraa  mmiirraaddaa  eessttee  ppaannoorraammaa  mmuullttiiccoolloorr  ddee  mmiilllloonneess  ddee  ddiiffeerreenntteess  
eessppeecciieess  tteerrrreessttrreess,,  ddeebbeemmooss  ccrreeeerr  qquuee  eellllaa  ttaammbbiiéénn  ttuuvvoo  bbuueennaass  rraazzoonneess  ppaarraa  
ddiiffeerreenncciiaarr  ssuuss  aaccttiinniiaass  hhuummaannaass,,  ccaaddaa  uunnoo  aattrraappaannddoo  llaa  pprreessaa  qquuee  ppooddííaa  eenn  llaa  
ppoolliiccrroommaa  rreedd  ddee  ssuuss  mmiilleess  ddee  ppeennssaammiieennttooss,,  sseennttiimmiieennttooss  ee  iimmppuullssooss..  SSii  eessttee  ccíírrccuulloo  
mmeennttaall,,  eessttaa  mmiissmmaa  hhiiddrraa  ddeessffaalllleecciieennttee,,  ssee  hhaa  aacceerrccaaddoo  aa  nnuueessttrraass  eessppeecciieess,,  
cciieerrttaammeennttee  nnoo  eess  uunnaa  ttrraammppaa  iinnúúttiill,,  ssoobbrree  llaa  ccuuaall  ppuuddiimmooss  hhaabbeerr  ssaallttaaddoo  ddee  hhaabbeerr  ssiiddoo  
mmááss  lliissttooss..  PPoorr  eessoo,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  hhaacceerrlloo  eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr  ssii  ssóólloo  eerraa  ppaarraa  ssaalliirr  ddee  ééll??  SSii  eell  
ppaassttoorr  vviiddeennttee  ddee  llooss  ttiieemmppooss  UUppaanniisshhááddiiccooss  ppuuddoo  hhaabbeerr  ssaallttaaddoo  ddiirreeccttaammeennttee  aa  llaa  
ssuuppeerrhhuummaanniiddaadd,,  eennttoonncceess  ¿¿ccuuááll  eess  eell  sseennttiiddoo  eevvoolluuttiivvoo  ddee  ttooddoo  eessttee  ssuuddoorr  yy  ssaannggrree??  
NNaaddaa  eess  ffúúttiill  eenn  eessttee  mmuunnddoo..  TTooddaavvííaa  tteenneemmooss  qquuee  ddeessccuubbrriirr  eell  ddoolloorr  qquuee  nnoo  ttiieennee  ssuu  
ppooddeerr  sseeccrreettoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo..  
  
PPeerroo  ssuu  uussoo  nnoo  eess  ccoommoo  llaa  mmeennttee  iimmaaggiinnaa  eenn  llaa  aarrrrooggaanncciiaa  ddee  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  
ddeessccuubbrriimmiieennttooss,,  ppuueess  llaa  mmeennttee  ssiieemmpprree  ccoonnffuunnddee  eell  iinnssttrruummeennttoo  ppoorr  eell  MMaaeessttrroo..  
  
PPeennssaammooss  qquuee  llaa  hheerrrraammiieennttaa  mmeennttaall  eerraa  aammbbooss,,  eell  ffiinn  yy  llooss  mmeeddiiooss,,  yy  qquuee  eessee  ffiinn  eerraa  
uunn  ddoommiinniioo  ccrreecciieennttee,,  ssiieemmpprree  mmááss  ttrriiuunnffaannttee  yy  rriigguurroossoo  ssoobbrree  eell  ccaammppoo  mmeennttaall,,  eell  ccuuaall  
hhaa  ccoolloonniizzaaddoo  ccoonn  cciiuuddaaddeess  mmaarraavviilllloossaass  yy  ssuubbuurrbbiiooss  mmeennooss  mmaarraavviilllloossooss..  PPeerroo  eessee  eess  
ssóólloo  uunn  ffiinn  sseeccuunnddaarriioo,,  uunn  ssuubbpprroodduuccttoo  ttuurrbbuulleennttoo,,  yy  rreessuullttaa  qquuee  eell  mmaayyoorr  eeffeeccttoo  ddee  llaa  
MMeennttee  eenn  eell  hhoommbbrree  nnoo  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  hhaacceerrlloo  mmááss  iinntteelliiggeennttee  ((¿¿iinntteelliiggeennttee  ccoonn  rreessppeeccttoo  
aa  qquuéé??  EEll  rraattóónn  eenn  ssuu    aagguujjeerroo  ttiieennee  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa  ppeerrffeeccttaa  ppaarraa  ssuu  pprrooppiiaa  áárreeaa)),,  ssiinnoo  
qquuee  ppaarraa  iinnddiivviidduuaalliizzaarrlloo    ddeennttrroo  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  eessppeecciiee  yy  ddoottaarrlloo  ddeell  ppooddeerr  ppaarraa  ccaammbbiiaarr  --
--    mmiieennttrraass  qquuee  llaass  oottrraass  eessppeecciieess  eerraann  iinnvvaarriiaabblleess  yy  ffuueerroonn  úúnniiccaammeennttee  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaass  
ccoommoo  uunnaa  eessppeecciiee  ggeenneerraall  ----  yy  ffiinnaallmmeennttee  hhaacceerrlloo  ccaappaazz  ddee  llaannzzaarr  uunnaa  mmiirraaddaa  aa  lloo  qquuee  
eexxcceeddee  ssuu  pprrooppiiaa  ccoonnddiicciióónn..  CCoonn  eessttaa  iinnddiivviidduuaalliizzaacciióónn  yy  ppooddeerr  ddee  vvaarriiaacciióónn  
ccoommeennzzaarroonn  llooss  ““eerrrroorreess””  ddeell  hhoommbbrree,,  ssuuss  ““ppeeccaaddooss””,,  ssuu  aanngguussttiiaanntteess  dduuaalliiddaaddeess;;  nnoo  
oobbssttaannttee  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  eell  eerrrroorr  eess  ttaammbbiiéénn  uunnaa  ccaappaacciiddaadd  sseeccrreettaa  ppaarraa  eell  
pprrooggrreessoo,,  lloo  ccuuaall  eess  ppoorrqquuee  nnuueessttrraass  mmoorraalleess  bbaassaaddaass  eenn  ccoorrrreeccttoo  oo  iinnccoorrrreeccttoo  yy  ttooddooss  
nnuueessttrrooss  ppeerrffeeccttooss  cciieellooss  hhaann  ffrraaccaassaaddoo  yy  ffrraaccaassaarráánn  ppaarraa  ssiieemmpprree  ----  ssii  ffuuéésseemmooss  
ppeerrffeeccttooss  ee  iirrrreepprroocchhaabblleess,,  sseerrííaammooss  uunnaa  eessppeecciiee  eessttaannccaaddaa  ee  iinnffaalliibbllee,,  ccoommoo  eell  
ccrruussttáácceeoo  oo  llaa  zzaarriiggüüeeyyaa..  EEnn  oottrraass  ppaallaabbrraass,,  llaa  MMeennttee  eess  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddee  eevvoolluucciióónn  
aacceelleerraaddaa,,  uunn  ““eevvoolluucciioonnaaddoorr””..    EEnn  cciinnccuueennttaa  aaññooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  cciieennttííffiiccoo,,  eell  hhoommbbrree  hhaa  
pprrooggrreessaaddoo  mmááss  qquuee  dduurraannttee  ttooddooss  llooss  mmiilleenniiooss  pprree--cciieennttííffiiccooss..  PPeerroo,,  ¿¿pprrooggrreessoo  eenn  qquuéé  
sseennttiiddoo??    SSiinn  dduuddaa,,  nnoo  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  mmaaeessttrrííaa  ffaallaazz,,  nnii  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  oo  eell  
ggrraaddoo  ddee  ccoonnffoorrtt,,  ssiinnoo  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  ssaattuurraacciióónn  mmeennttaall  ddee  llaa  eessppeecciiee..  UUnnoo  nnoo  
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ppuueeddee  ddeejjaarr  uunn  ccíírrccuulloo  aa  mmeennooss  qquuee  uunnoo  hhaayyaa  vvaacciiaaddoo  iinnddiivviidduuaall  yy  ccoolleeccttiivvaammeennttee  eell  
ccíírrccuulloo..  UUnnoo  nnoo  ppuueeddee  ddaarr  uunn  ppaassoo  hhaacciiaa  eell  oottrroo  llaaddoo;;  oo  lloo  hhaacceenn  ttooddooss  ((oo  ssoonn  ccaappaacceess  
ddee  hhaacceerrlloo))  oo  nnaaddiiee  lloo  hhaaccee;;  llaa  eessppeecciiee  ccoommpplleettaa  vvaa  jjuunnttaa,,  ppoorrqquuee  nnoo  hhaayy  ssiinnoo  uunn  
CCuueerrppoo  hhuummaannoo..  EEnn  lluuggaarr  ddee  uunn  ppuuññaaddoo  ddee  iinniicciiaaddooss  ddeessppaarrrraammaaddooss  eenn  uunnaa  mmaassaa  
hhuummaannaa  sseemmii--aanniimmaall  ee  iiggnnoorraannttee,,  ttooddaa  llaa  eessppeecciiee  eessttáá  eexxppeerriimmeennttaannddoo  aahhoorraa  ssuu  
iinniicciiaacciióónn  oo,,  eenn  ttéérrmmiinnooss  eevvoolluuttiivvooss,,  ssuu  vvaarriiaacciióónn  ssuupprreemmaa..  NNoo  hheemmooss  aattrraavveessaaddoo  eell  
ccíírrccuulloo  mmeennttaall  ppaarraa  eennvviiaarr  ccoohheetteess  aa  llaa  lluunnaa,,  ssiinnoo  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  sseerr  iinnddiivviidduuaall,,  
iinnnnuummeerraabbllee  yy  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  ccaappaacceess  ddee  eeffeeccttuuaarr  eell  ppaassaajjee  hhaacciiaa  eell  ssiigguuiieennttee  ccíírrccuulloo  
mmááss  eelleevvaaddoo..    EEll  rroommppeerr  eell  ccíírrccuulloo  eess  uunn  ggrraannddiioossoo  HHeecchhoo  oorrggáánniiccoo  ddee  nnuueessttrrooss  
ttiieemmppooss..  TTooddaass  llaass  dduuaalliiddaaddeess  yy  ppoollooss  ooppuueessttooss,,  llooss  ppeeccaaddooss  ddee  llaa  vviirrttuudd  yy  llaass  vviirrttuuddeess  
ddeell  ppeeccaaddoo,,  ttooddoo  eessttee  ddeesslluummbbrraannttee  ccaaooss  ffuueerroonn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  llaa  TTaarreeaa,,  llooss  
““tteennssoorreess””,,  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr,,  iinncclliinnáánnddoonnooss  hhaacciiaa  eell  ppuunnttoo  ddee  rroottuurraa  ccoonnttrraa  uunnaa  ppaarreedd  ddee  
hhiieerrrroo  ----  llaa  ccuuaall  eess  uunnaa  ppaarreedd  ddee  iilluussiióónn..  PPeerroo  llaa  iilluussiióónn  ssee  ccaaee  ssoollaammeennttee  ccuuaannddoo  uunnoo  
ddeecciiddee  vveerrllaa..  
  
EEssoo  eess  ddoonnddee  eessttaammooss..  LLaa  iilluussiióónn  nnoo  eessttáá  mmuueerrttaa;;  iinncclluussoo  ssee  eennffuurreeccee  ccoonn  vviioolleenncciiaa  ssiinn  
pprreecceeddeennttee,,  eeqquuiippaaddaa  ccoonn  ttooddaass  llaass  aarrmmaass  qquuee  ttaann  aatteennttaammeennttee  hheemmooss  aaffiinnaaddoo  ppaarraa  
eellllaa..  PPeerroo  eessttaass  ssoonn  llaass  úúllttiimmaass  ccoonnvvuullssiioonneess  ppaarraa  uunn  ccoolloossoo  ccoonn  ppiieess  ddee  bbaarrrroo  ––eell  ccuuaall  
eenn  rreeaalliiddaadd  eess  uunn  ggnnoommoo,,  uunn  ggnnoommoo  ssoobbrreeddiimmeennssiioonnaaddoo,,  ssoobbrree  eeqquuiippaaddoo..  LLooss  aannttiigguuooss  
ssaabbiiooss  ddee  llaa  IInnddiiaa  lloo  ssaabbííaann  bbiieenn..  EEllllooss  ddiivviiddiieerroonn  aa  llaa  eevvoolluucciióónn  hhuummaannaa  eenn  ccuuaattrroo  
ccíírrccuullooss  ccoonnccéénnttrriiccooss::  aaqquueell  ddee  llooss  hhoommbbrreess  ddee  ssaabbiidduurrííaa  ((BBrraahhmmiinnss)),,  qquuiieenneess  vviivvííaann  aall  
ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd,,  eenn  llaa  ““eerraa  ddee  llaa  vveerrddaadd””;;  aaqquueell  ddee  llooss  nnoobblleess  yy  gguueerrrreerrooss    
((KKsshhaattrriiyyaa)),,  ccuuaannddoo  qquueeddaabbaa  úúnniiccaammeennttee  ““ttrreess  ccuuaarrttooss  ddee  llaa  vveerrddaadd””;;  aaqquueell  ddee  llooss  
mmeerrccaaddeerreess  yy  ddee  llaa  ccllaassee  mmeeddiiaa  ((VVaaiisshhyyaa)),,  qquuiieenneess  tteennííaann  ssoollaammeennttee  ““mmiittaadd  ddee  llaa  
vveerrddaadd””;;  yy  ffiinnaallmmeennttee  eell  nnuueessttrroo,,  llaa  eerraa  ddee  llooss  ““hhoommbbrreess  ppeeqquueeññooss””,,  llooss  SShhuuddrraa,,  llooss  
ssiirrvviieenntteess  ((ddee  llaa  mmááqquuiinnaa,,  ddeell  eeggoo,,  ddeell  ddeesseeoo)),,  eell  ggrraann  pprroolleettaarriiaaddoo  ddee  llaass  lliibbeerrttaaddeess  
rreeggiimmeennttaaddaass  ––llaa  ““EErraa  ddee  llaa  OOssccuurriiddaadd””,,  KKaallii  YYuuggaa,,  ccuuaannddoo  nnoo  qquueeddóó  nniinngguunnaa  vveerrddaadd  
eenn  aabbssoolluuttoo..  PPeerroo  ppoorrqquuee  eessttee  cciicclloo  eess  eell  mmááss  eexxttrreemmoo,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ttooddaass  llaass  
vveerrddaaddeess  hhaann  ssiiddoo  iinntteennttaaddaass  yy  aaggoottaaddaass,,  yy  eexxpplloorraaddooss  ttooddooss  llooss  ccaammiinnooss  ppoossiibblleess,,  nnooss  
eessttaammooss  aacceerrccaannddoo  aa  llaa  ssoolluucciióónn  ccoorrrreeccttaa,,  llaa  vveerrddaaddeerraa  ssoolluucciióónn,,  eell  ssuurrggiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  eerraa  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  llaa  ““eerraa  ssuupprraammeennttaall””..  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  hhaabbllóó  ddee  eellllaa,,  ccoommoo  uunn  
rraannúúnnccuulloo  rroommppiieennddoo  ssuu  úúllttiimmaa  ccuubbiieerrttaa  ppaarraa  lliibbeerraarr  ssuu  ddoorraaddaa  ffrruuttaa..  SSii  eell  ppaarraalleelloo  ssee  
mmaannttiieennee  cceennttrraaddoo  eennttrree  eell  ccuueerrppoo  ccoolleeccttiivvoo  yy  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  hhuummaannoo,,  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr  
qquuee  eell  cceennttrroo  rriiggiieennddoo  llaa  eerraa  ddee  llooss  ssaabbiiooss  eessttaabbaa  llooccaalliizzaaddoo  aa  nniivveell  ddee  llaa  ffrreennttee,,  
mmiieennttrraass  qquuee  aaqquueell  ddee  llaa  eeddaadd  ddee  llooss  nnoobblleess  eessttaabbaa  aa  nniivveell  ddeell  ccoorraazzóónn,,  aaqquueell  ddee  llaa  
eeddaadd  ddee  llooss  mmeerrccaaddeerreess,,  eenn  eell  eessttóómmaaggoo,,  yy  eell  qquuee  eessttáá  rriiggiieennddoo  nnuueessttrraa  eeddaadd  eessttáá  aall  
nniivveell  ddeell  sseexxoo  yy  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  EEll  ddeesscceennssoo  eess  ccoommpplleettoo..  PPeerroo  eessee  ddeesscceennssoo  ttiieennee  uunn  
ssiiggnniiffiiccaaddoo  ----  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  llaa  mmaatteerriiaa..  DDee  hhaabbeerrnnooss  qquueeddaaddoo  ppaarraa  ssiieemmpprree  eenn  eell  
nniivveell  ddee  llaa  ffrreennttee  ddee  llaass  vveerrddaaddeess  ddiivviinnaass  ddee  llaa  mmeennttee,,  eessttaa  TTiieerrrraa  yy  eessttee  ccuueerrppoo  nnuunnccaa  
ssee  hhuubbiieerraann  ttrraannssffoorrmmaaddoo,,  yy  pprroobbaabblleemmeennttee  hhuubbiiéésseemmooss  tteerrmmiinnaaddoo  eessccaappaannddoo  hhaacciiaa  
aallggúúnn  cciieelloo  eessppiirriittuuaall  oo  nniirrvvaannaa..    AAhhoorraa,,  ttooddoo  ddeebbee  sseerr  ttrraannssffoorrmmaaddoo,,  iinncclluussoo  eell  ccuueerrppoo  yy  
llaa  mmaatteerriiaa,,  ddaaddoo  qquuee  eessttaammooss  jjuussttoo  eenn  ééll..  IIrróónniiccaammeennttee,,  eessttee  eess  eell  mmaayyoorr  sseerrvviicciioo  qquuee  
eessttaa  eerraa  oossccuurraa,,  mmaatteerriiaalliissttaa  yy  cciieennttííffiiccaa  ppuueeddaa  hhaabbeerrnnooss  pprreessttaaddoo::  ccoommppeelleerr  sseemmeejjaannttee  
zzaammbbuulllliiddaa  ddeell  eessppíírriittuu  eenn  llaa  mmaatteerriiaa,,  ddee  ffoorrmmaa  ttaall  qquuee  yyaa  tteennggaa  qquuee  ppeerrddeerrssee  eenn  eellllaa  oo  
sseerr  ttrraannssffoorrmmaaddoo  ccoonn  eellllaa..  LLaa  oossccuurriiddaadd  aabbssoolluuttaa  nnoo  eess  ssiinnoo  llaa  ssoommbbrraa  ddee  uunn  SSooll  
ssuuppeerriioorr,,  eell  ccuuaall  ccaavvaa  ssuuss  ppoozzooss  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  iinnssttaauurraarr  uunnaa  bbeelllleezzaa  mmááss  eessttaabbllee,,  
cciimmeennttaaddaa  eenn  llaa  bbaassee  ppuurriiffiiccaaddaa  ddee  nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee  tteerrrreennaall  yy  aasseennttaaddaa  eerrgguuiiddaa  
eenn  llaa  vveerrddaadd  hhaassttaa  llaass  ccéélluullaass  mmiissmmaass  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..    
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      OOhh  rraazzaa  nnaacciiddaa  eenn  llaa  TTiieerrrraa,,  CCooaacccciioonnaaddaa  ppoorr  llaa  ffuueerrzzaa,,  CCoonndduucciiddaa  ppoorr  eell  ddeessttiinnoo        
      OOhh    iinnssiiggnniiffiiccaanntteess  aavveennttuurreerrooss  eenn  uunn  mmuunnddoo  iinnffiinniittoo    
      YY  pprriissiioonneerrooss  ddee  uunnaa  hhuummaanniiddaadd  ddee  hhoommbbrreecciillllooss,,  
      ¿¿CCuuáánnttoo  ttiieemmppoo  aannddaarráánn  llooss  ccaammiinnooss    cciirrccuunnddaanntteess  ddee  llaa  mmeennttee    
      AAllrreeddeeddoorr  ddee  vvuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  sseerr  yy  ccoossaass  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess??  ..  ..  ..  
      UUnn  VViiddeennttee,,  uunn  ffuueerrttee  CCrreeaaddoorr,,  eessttáá  aaddeennttrroo,,  
      LLaa  iinnmmaaccuullaaddaa  GGrraannddeezzaa  ssee  cciieerrnnee  ssoobbrree  vvuueessttrrooss  ddííaass,,  
      PPooddeerreess  ttooddooppooddeerroossooss  eessttáánn    eenncceerrrraaddooss  eenn  llaa  ccéélluullaa  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa..  ((22))  
  
  
  
EEssttee  ccoommeettiiddoo  iimmppoossiibbllee  ((ppaarraa  nnoossoottrrooss))  nnoo  eess  iimmppoossiibbllee  ppaarraa  llaa  GGrraann  AAllbbaacceeaa  qquuiieenn  hhaa  
ddiirriiggiiddoo  eell  jjuueeggoo  eevvoolluuttiivvoo  hhaassttaa  eessttee  mmoommeennttoo  ddeecciissiivvoo..  EEss  EEllllaa  qquuiieenn  ppuueeddee..  NNoossoottrrooss  
ssoollaammeennttee  tteenneemmooss  qquuee  aappooddeerraarrnnooss  ddee  SSuuss  sseeccrreettaass  vveerrttiieenntteess,,  oo  mmeejjoorr,,  ddeejjaarrllaa  qquuee  
nnooss  ssuujjeettee  yy  ccoollaabboorree  eenn  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  eevvoolluucciióónn  aall  tteenneerr  uunnaa  íínnttiimmaa  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  
GGrraann  PPrroocceessoo..  NNiinngguunnoo  ddee  llooss  ddeeppoorrtteess  nnii  ddee  llaass  vviirrttuuddeess  eessppiirriittuuaalleess  ddeell  vviieejjoo  ssiisstteemmaa  
cceerrrraaddoo  sseerráá  ddee  uuttiilliiddaadd  aallgguunnaa..  LLoo  qquuee  ssee  nneecceessiittaa  eess  uunnaa  ccllaassee  ddee  ssaallttoo  rraaddiiccaall,,  
ccoommpplleettaammeennttee  ccoonnsscciieenntteess  yy  ccoonn  llooss  oojjooss  bbiieenn  aabbiieerrttooss,,  uunnaa  eennttrreeggaa  mmuuyy  iinnggeennuuaa  aa  
llooss  ddiioosseess  ddeell  ffuuttuurroo,,  uunnaa  fféérrrreeaa  ddeecciissiióónn  ppaarraa  rraassttrreeaarr  yy  uubbiiccaarr  aa  llaa  IIlluussiióónn  mmoommeennttáánneeaa  
hhaassttaa  eell  mmááss  ppeeqquueeññoo  eessccoonnddrriijjoo,,  uunnaa  ssuupprreemmaa  aappeerrttuurraa  hhaacciiaa  llaa  ssuupprreemmaa  PPoossiibbiilliiddaadd  --
--qquuee  nnooss  eelleevvaarráá  hhaassttaa  SSuuss  bbrraazzooss  yy  nnooss  lllleevvaarráá  hhaassttaa  SSuu  ccaammiinnoo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll  
iinncclluussoo  aanntteess  ddee  qquuee  eesstteemmooss  ssaattiissffeecchhooss  ddee  hhaabbeerr  ttoommaaddoo  uunn  ccuuaarrttoo  ddee  ppaassoo  hhaacciiaa  
EEllllaa..  PPuueess  cciieerrttaammeennttee  ““hhaayy  mmoommeennttooss  eenn  qquuee  eell  EEssppíírriittuu  ssee  mmuueevvee  eennttrree  llooss  hhoommbbrreess..  ..  
..,,  hhaayy  oottrrooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  rreettiirraa  yy  llooss  hhoommbbrreess  ssoonn  ddeejjaaddooss  aa  qquuee  aaccttúúeenn  eenn  llaa  ffoorrttaalleezzaa  
oo  eenn  llaa  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ssuu  pprrooppiioo  eeggooííssmmoo..  LLooss  pprriimmeerrooss  ssoonn  ppeerrííooddooss  eenn  llooss  ccuuaalleess  hhaassttaa  
uunn  ppeeqquueeññoo  eessffuueerrzzoo  pprroodduuccee  ggrraannddeess  rreessuullttaaddooss  yy  ccaammbbiiaann  eell  ddeessttiinnoo..””  ((33))  
  
EEssttaammooss  jjuussttoo  eenn  eessee  mmoommeennttoo..  
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EELL  GGRRAANN  PPRROOCCEESSOO  
  
      
EEll  sseeccrreettoo  ddee  uunn  ccíírrccuulloo  eessttáá  eenn  eell  ccíírrccuulloo  ssiigguuiieennttee  mmiissmmoo,,  ccoommoo  eell  sseeccrreettoo  ddee  llaa  fflleecchhaa  
eessttáá  eenn  eell  oobbjjeettiivvoo  qquuee  ppeerrssiigguuee,,  yy  ssii  ppuuddiiéésseemmooss  ddeessaannddaarr  nnuueessttrrooss  ppaassooss  hhaacciiaa  eell  
MMaaeessttrroo  AArrqquueerroo,,  ppoosseeeerrííaammooss  eell  sseeccrreettoo  ddee  llooss  sseeccrreettooss,,  eell  ppuunnttoo  cceennttrraall  qquuee  
ddeetteerrmmiinnaa  eessttee  ccíírrccuulloo  yy  ttooddooss  llooss  ccíírrccuullooss,,  llaa  mmeettaa  ddee  ttooddaass  llaass  mmeettaass..  PPeerroo  ssee  ddiiccee  
qquuee  llaa  bbúússqquueeddaa  eess  llaarrggaa,,  yy  ddeebbeemmooss  rreeggrreessaarr  uunn  ppaassoo  aa  llaa  vveezz,,  ddeessddee  eell  iinnssttrruummeennttoo  
hhaacciiaa  llaa  MMaannoo  qquuee  gguuííaa  eell  iinnssttrruummeennttoo,,  ddaaddoo  qquuee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ccoommeennzzaammooss  ssiieennddoo  
eessee  iinnssttrruummeennttoo::  uunnaa  ppeeqquueeññaa  aanntteennaa  vviittaall  bbuussccaannddoo  aa  ttiieennttaass  aa  uunn  sseerr  ddee  vviiddaa  aanntteess  
ddee  ddeessccuubbrriirrssee  aa  ssíí  mmiissmmaa  ccoommoo  uunnaa  ppoolliillllaa  oo  uunn  mmiillppiiééss,,  oo  uunnaa  ppeeqquueeññaa  aanntteennaa  mmeennttaall  
oosscciillaannddoo  iinneexxpplliiccaabblleemmeennttee  aallrreeddeeddoorr  ddee  uunn  áággiill  sseerr  aanntteess  ddee  ddeessccuubbrriirrssee  aa  ssíí  mmiissmmaa  
ccoommoo  uunn  hhoommbbrree  eennttrree  hhoommbbrreess,,  yy  qquuee  oottrraa,,  aaúúnn  nnoo  ddeeffiinniiddaa  aanntteennaa  qquuee  ppaarreeccee  
pprreesscciinnddiirr  ddee  sseennttiiddooss  yy  ppeennssaammiieennttooss  ppaarraa  lllleevvaarrnnooss  aaddeellaannttee  hhaacciiaa  oottrroo  sseerr,,  aaúúnn  mmááss  
ggrraannddee..  HHaassttaa  eell  ddííaa  eenn  qquuee  aarrrriibbaammooss  aall  ggrraann  SSeerr  yy  eessttaarreemmooss  rreeaalliizzaaddooss..  HHaabbrreemmooss  
eennccoonnttrraaddoo  aall  MMaaeessttrroo  ddee  ttooddooss  llooss  iinnssttrruummeennttooss  yy  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  pplleennoo  ddeell  ttrraayyeeccttoo..  
  
PPeerroo  ¿¿ccóómmoo  ppooddrrííaammooss  ccoonnoocceerr  ppoossiibblleemmeennttee  eell  sseeccrreettoo  ddee  lloo  qquuee  aahhoorraa  ppaarreeccee  uunn  nnoo--
sseerr  iinnddeeffiinniiddoo  yy  ppeerrttuurrbbaaddoorr,,  qquuiizzááss  iinncclluussoo  ddeessttrruuccttiivvoo  ddee  lloo  qquuee  ttaann  ccoonnccrreettaammeennttee  
ccoonnoocceemmooss  ccoommoo  sseerr,,  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  eessttaammooss  aall  ffiinnaall  ddee  eessttee  ccíírrccuulloo  mmeennttaall,,  eenn  eessttaa  
eerraa  ddee  ssiirrvviieenntteess  ddeell  eeggoo  yy  eessppaarrcciimmiieennttooss  aammbbiigguuooss  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  sseerr  ppeennssaannttee??  ..  ..  ..    
DDee  hheecchhoo,,  eell  sseennddeerroo  ssee  hhaaccee  aall  ccaammiinnaarrlloo,,  ccoommoo  eenn  uunn  bboossqquuee..  NNoo  hhaayy  sseennddeerroo,,  nnoo  
eexxiissttee::  ttiieennee  qquuee  sseerr  hheecchhoo..  YY  uunnaa  vveezz  qquuee  hheemmooss  ccaammiinnaaddoo  uunnooss  ccuuaannttooss  ppiieess,,  
aappaarreenntteemmeennttee  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd,,  nnooss  ddaarreemmooss  ccuueennttaa  qquuee  nnuueessttrrooss  ppaassooss  aa  ttiieennttaass  
lllleevvaarroonn  hhaacciiaa  uunn  pprriimmeerr  eessppaacciioo  lliibbrree,,  yy  qquuee  dduurraannttee  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  hhaabbííaammooss  ssiiddoo  
gguuiiaaddooss,,  iinncclluussoo  eenn  nnuueessttrrooss  mmááss  ssoommbbrrííooss  ttrrooppeezzoonneess,,  ppoorr  uunnaa  MMaannoo  iinnffaalliibbllee  qquuee  yyaa  
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hhaabbííaa  gguuiiaaddoo  aa  nnuueessttrroo  aannddaarr  ssiinn  rruummbboo  ddee  mmiillppiiééss..  PPuueess,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  llaa  mmeettaa  qquuee  
ppeerrsseegguuiimmooss  yyaa  eessttáá  aaddeennttrroo;;  eess  uunnaa  MMeettaa  eetteerrnnaa..  EEss  uunn  FFuuttuurroo  qquuee  ttiieennee  mmiilllloonneess  ddee  
aaññooss  yy  eess  ttaann  jjoovveenn  ccoommoo  uunn  nniiññoo  rreecciiéénn  nnaacciiddoo..  EEssttáá  aabbrriieennddoo  ssuuss  oojjooss  aa  ttooddoo,,  
ccoonnssttaanntteemmeennttee  mmiirraannddoo  eenn  aassoommbbrroo..  EEnnccoonnttrraarrLLOO  eess  eennttrraarr  eenn  ccoonnssttaannttee  aassoommbbrroo,,  uunn  
nnuueevvoo  nnaacciimmiieennttoo  ddeell  mmuunnddoo  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee..  
  
PPeerroo  aall  mmeennooss  tteenneemmooss  ppoosstteess  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  aayyuuddaarrnnooss  aa  ddaarr  eessttooss  pprriimmeerrooss  
ppaassooss,,  yy  ssii  ppllaanntteeaammooss  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell  ffuuttuurroo  ddeell  hhoommbbrree  ((nnoo  ppllaanntteeaarr  pprreegguunnttaass  eenn  
eell  sseennttiiddoo  ddee  uunn  hhiillaaddoo  tteeoorriizzaannttee  ddee  ssuu  vvaanniiddoossaa  rreedd  yy  ssuummaannddoo  uunnaa  iiddeeaa  aa  oottrraa  
ssoollaammeennttee  ppaarraa  aabbuullttaarr  llaa  mmiissmmaa  vviieejjaa  hhiissttoorriiaa,,  ssiinnoo  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  uunn  mmaarriinneerroo  
uurrddiieennddoo  ssuu  ccuurrssoo,,  ppoorrqquuee  hhaayy  uunn  ccaannaall  aa  sseerr  ccrruuzzaaddoo  aaúúnn  ccuuaannddoo  eell  mmaarr  ssee  eessttrreellllaa  
ccoonnttrraa  llooss  aarrrreecciiffeess)),,  ttaall  vveezz  ddeessccuubbrraammooss  uunnaass  ppooccaass  ppiissttaass  aall  eessttuuddiiaarr  eell  vviieejjoo  ccíírrccuulloo  
ddeell  aanniimmaall,,  ccuuaannddoo  aaúúnn  eessttáábbaammooss  ssóólloo  eenn  eell  ffuuttuurroo  ddeell  ssiimmiioo..    
  
UUnn  aanniimmaall  eess  sseenncciilllloo..  EEssttáá  ttoottaallmmeennttee  ccoommpprreennddiiddoo  eenn  ssuuss  ggaarrrraass,,  ssuu  pprreessaa,,  ssuuss  
sseennttiiddooss,,  eenn  eell  vviieennttoo  ddeell  nnoorrttee  qquuee  lleevvaannttaa  eell  iimmppeerrcceeppttiibbllee  aarroommaa  ddee  llaa  lllluuvviiaa  yy  llaa  
iimmaaggeenn  ddee  uunn  cciieerrvvoo  eenn  eell  ppaassttoo  aallttoo..  YY  ccuuaannddoo  nnoo  eessttáá  eenn  mmoovviimmiieennttoo,,  eessttáá  
ppeerrffeeccttaammeennttee  qquuiieettoo,,  ssiinn  uunn  tteemmbblloorr  ddee  dduuddaa  aacceerrccaa  ddeell  ppaassaaddoo  oo  aannttiicciippaacciióónn  ddeell  
ffuuttuurroo..  HHaaccee  eexxaaccttaammeennttee  lloo  qquuee  ssee  nneecceessiittaa,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ssee  nneecceessiittaa..  YY  eenn  
ccuuaannttoo  aall  rreessttoo,,  eessttáá  eenn  aarrmmoonnííaa  ccoonn  eell  rriittmmoo  uunniivveerrssaall..  PPeerroo  ccuuaannddoo  llooss  pprriimmeerrooss  
ggrraannddeess  ssiimmiiooss  ccoommeennzzaarroonn  aa  ssuurrggiirr  ddee  ssuuss  bboossqquueess,,  aallggoo  yyaa  hhaabbííaa  ccaammbbiiaaddoo..    
LLaannzzaarroonn  uunnaa  mmiirraaddaa  mmeennooss  ddiirreeccttaa  aall  mmuunnddoo::  eell  ppaassaaddoo  yyaa  tteennííaa  uunn  ppeessoo  yy  eell  ffuuttuurroo  
ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  ––eessttaabbaann  ooccuuppaaddooss  eenn  eell  pprriimmeerr  aaccttoo  ddee  iinnttrroossppeecccciióónn,,  eell  ccuuaall  
ccoonnoocceemmooss  bbiieenn,,  ccoonn  ssuu  ccaarrggaa  ddee  ddoolloorr  yy  eerrrroorr..  LLoo  qquuee  ppaarreeccííaa  uunn  eejjeerrcciicciioo  ttaann  iinnúúttiill  yy  
vvaannoo  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  eeffiiccaacciiaa  ssiimmiieessccaa  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  llaa  ppiieeddrraa  aanngguullaarr  ddee  nnuueessttrroo  
eelleevvaaddoo  eeddiiffiicciioo  mmeennttaall;;  ttooddoo,,  iinncclluussoo  EEiinnsstteeiinn,,  eessttaabbaa  ccoonntteenniiddoo  eenn  eessee  ssiimmppllee  yy  
ttoottaallmmeennttee  ssuuppeerrfflluuoo  eejjeerrcciicciioo..  YY  aa  llaa  oorriillllaa  ddee  oottrroo  bboossqquuee,,  hheecchhoo  ddee  ccoonnccrreettoo  yy  ttiittaanniioo,,  
ppooddeemmooss  eessttaarr  ppaarraaddooss  ddeellaannttee  ddee  uunn  mmiisstteerriioo  iiddéénnttiiccoo,,  aaúúnn  mmááss  eessttuuppeennddoo,,  yy  nnoo  
mmeennooss  ssuuppeerrfflluuoo,,  ccuuaannddoo  nnooss  ddeetteenneemmooss  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo  eenn  mmeeddiioo  ddeell  aajjeettrreeoo  ddee  llaass  
ccoossaass,,  eessttaa  vveezz  nnoo  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  ssiinnoo  ppaarraa  eecchhaarr  uunnaa  mmiirraaddaa  ssiilleenncciioossaa,,  ccoommoo  
cceeggaaddooss,,  aannttee  eessttaa  pprriimmeerraa  ppeerrssoonnaa  ppeennssaannddoo  yy  eessppeeccuullaannddoo  yy  ssuuffrriieennddoo  yy  ppuuggnnaannddoo..  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  lleevvaannttaammooss  uunnaa  eexxttrraaññaa  aanntteennaa  nnuueevvaa,,  bbaassttaannttee  aabbssuurrddaa  yy  
aappaarreenntteemmeennttee  sseeññaallaannddoo  aa  nnaaddaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  eelllloo  ppoosseeee  eell  sseeccrreettoo  ddeell  ssiigguuiieennttee  
ccíírrccuulloo,,  yy  lluueeggoo  ssee  mmaarraavviillllaa  aannttee  llooss  eesspplléénnddiiddooss  ccoohheetteess  ddeell  ssiigglloo  vveeiinnttiiuunnoo  qquuee  ssoonn  
ccoommoo  ttoorrppeess  jjuugguueetteess  ddee  nniiññooss..  EEssttaammooss  ooccuuppaaddooss  eenn  llaa  iinnttrroossppeecccciióónn  ddee  llaa  sseegguunnddaa  
ccllaassee;;  eessttaammooss  ggoollppeeaannddoo  aa  llaa  ppuueerrttaa  ddee  lloo  ddeessccoonnoocciiddoo  ddeell  tteerrcceerr  ccíírrccuulloo,,  ssoosstteenniieennddoo  
eell  hhiilloo  ddeell  GGrraann  PPrroocceessoo..    
  
LLooss  sseeccrreettooss  ssoonn  sseenncciillllooss,,  ccoommoo  hheemmooss  ddiicchhoo..  DDeessggrraacciiaaddaammeennttee,,  llaa  mmeennttee  ssee  hhaa  
aappooddeerraaddoo  ddee  ééssttee,,  ccoommoo  ssee  aappooddeerraa  ddee  ttooddoo,,  yy  hhaa  pprreessiioonnaaddoo  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ddee  ssuu  eeggoo  
mmeennttaall,,  vviittaall  oo  eessppiirriittuuaall..  HHaa  ddeessccuubbiieerrttoo  cciieerrttooss  ppooddeerreess  ddee  mmeeddiittaacciióónn  oo  ccoonncceennttrraacciióónn,,  
eenneerrggííaass  mmááss  rreeffiinnaaddaass,,  ppllaannooss  mmeennttaalleess  mmááss  eelleevvaaddooss  qquuee  eerraann  ccoommoo  llaa  ffuueennttee  ddiivviinnaa  
ddee  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa,,  lluucceess  qquuee  nnoo  eerraann  ddee  llaa  lluunnaa  nnii  ddee  llaass  eessttrreellllaass,,  ffaaccuullttaaddeess  mmááss  
ddiirreeccttaass  yy  ccaassii  ssuuppeerrhhuummaannaass  ----  hhaa  ssuubbiiddoo  llaa  eessccaalleerraa  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ----  ppeerroo  ttooddoo  eessttoo  
ssóólloo  ssiirrvviióó  ppaarraa  ssuubblliimmaarr  yy  eennrraarreecceerr  aa  uunnaa  iinnuussuuaall  eelliittee  hhuummaannaa;;  ssuubblliimmaarrllaa  ttaannttoo,,  eenn  
rreeaalliiddaadd,,  qquuee  nnoo  ppaarreeccííaa  hhaabbeerr  nniinnggúúnn  oottrraa  ccuueessttiióónn  ppaarraa  eessttaa  ssuubbiiddaa  qquuee  uunn  úúllttiimmoo  
ssaallttoo  hhaacciiaa  ffuueerraa  ddee  llaass  dduuaalliiddaaddeess  yy  hhaacciiaa  llaa  iinnmmuuttaabbllee  ppaazz  yy  eetteerrnnaass  vveerrddaaddeess..  UUnnaass  
ppooccaass  aallmmaass  ffuueerroonn  ““ssaallvvaaddaass””,,  ppoossiibblleemmeennttee,,  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  TTiieerrrraa  ccoonnttiinnuuaabbaa  eenn  ssuu  
ssoommbbrrííoo  ccuurrssoo,,  ccaaddaa  vveezz  mmááss  ssoommbbrrííoo..  YY  lloo  qquuee  ppooddrrííaa  hhaabbeerr  ssiiddoo  eell  sseeccrreettoo  ddee  llaa  
TTiieerrrraa  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  eell  ddeell  cciieelloo..  SSee  hhaabbííaa  ccuummpplliiddoo  eell  cciissmmaa  mmááss  aatteerrrraaddoorr  ddee  ttooddoo  eell  
ttiieemmppoo,,  llaass  mmááss  ddeessoollaaddaa  dduuaalliiddaadd  ffuuee  iimmpprreessaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaa  TTiieerrrraa..  YY  llooss  
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mmiissmmooss  qquuee  ddeebbeerrííaann  hhaabbeerr  ssiiddoo  llooss  ssuupprreemmooss  uunniiffiiccaaddoorreess  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd,,  ssee  
ccoonnvviirrttiieerroonn  eenn  ssuuss  ddiivviissoorreess,,  llooss  PPaaddrreess  FFuunnddaaddoorreess  ddeell  aatteeiissmmoo,,  ddeell  mmaatteerriiaalliissmmoo  yy  ddee  
ttooddaass  llaass  ddeemmááss  ddooccttrriinnaass  qquuee  lluucchhaann  ppoorr  nnuueessttrroo  mmuunnddoo..  LLaa  TTiieerrrraa,,  eennggaaññaaddaa,,  nnoo  ttuuvvoo  
oottrroo  rreeccuurrssoo  qquuee  ccrreeeerr  eexxcclluussiivvaammeennttee  eenn  ssíí  mmiissmmaa  yy  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ffuueerrzzaa..  
  
PPeerroo  eell  ddaaññoo  nnoo  ssee  ddeettiieennee  aaqquuíí..  NNaaddaa  eess  mmááss  ppeeggaajjoossoo  qquuee  llaa  ffaallsseeddaadd..  SSee  ppeeggaa  aa  llaass  
ssuueellaass  ddee  nnuueessttrrooss  zzaappaattooss  iinncclluussoo  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  nnooss  hheemmooss  aalleejjaaddoo  ddeell  sseennddeerroo  
eeqquuiivvooccaaddoo..  OOttrrooss,,  ppoorr  cciieerrttoo,,  hhaann  vviissttoo  llaa  rreelleevvaanncciiaa  tteerrrreennaall  ddeell  GGrraann  PPrroocceessoo  ––llooss  
bbuuddiissttaass  ZZeenn,,  llooss  iinniicciiaaddooss  ttáánnttrriiccooss,,  llooss  ssuuffíí  yy  oottrrooss——yy,,  mmááss  yy  mmááss,,  mmeenntteess  
ddeessccoonncceerrttaaddaass  eessttáánn  vvoollvviiéénnddoossee  hhaacciiaa  ééll  yy  hhaacciiaa  ssíí  mmiissmmooss::  nnuunnccaa  hhaann  fflloorreecciiddoo  
ttaannttaass  eessccuueellaass  mmááss  oo  mmeennooss  eessoottéérriiccaass..  PPeerroo  eell  vviieejjoo  eerrrroorr  ssee  eessttáá  ssuujjeettaannddoo  
ffuueerrtteemmeennttee  ((aa  ddeecciirr  vveerrddaadd,,  nnoo  ssaabbeemmooss  ssii  ““eerrrroorr””  ssiieemmpprree  eess  uunn  ttéérrmmiinnoo  aapprrooppiiaaddoo,,  yyaa  
qquuee  eell  aassíí  llllaammaaddoo  eerrrroorr  iinnvvaarriiaabblleemmeennttee  rreessuullttaa  sseerr  uunnaa  rruuttaa  ttoorrttuuoossaa  ddee  llaa  mmiissmmaa  
VVeerrddaadd  ddiirriiggiieennddoo  hhaacciiaa  uunnaa  vviissiióónn  mmááss  aammpplliiaa  ddee  ssii  mmiissmmaa))..  RReeqquuiirriióó  ttaannttoo  eessffuueerrzzoo  
ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  SSaabbiiooss  ddee  aaqquueellllooss  ddííaass,,  yy  ddee  llooss  mmeennooss  ssaabbiiooss  ddee  eessttooss  ddííaass,,  ttaannttaass  
ccoonnddiicciioonneess  iinnddiissppeennssaabblleess  ddee  ppaazz,,  aauusstteerriiddaadd,,  ssiilleenncciioo  yy  ppuurreezzaa  ppaarraa  aallccaannzzaarr  ssuu  mmeettaa  
mmááss  oo  mmeennooss  iilluummiinnaaddaa,,  qquuee  nnuueessttrraa  mmeennttee  ssuubbccoonnsscciieennttee  eessttaabbaa  ccoommoo  mmaarrccaaddaa  ppoorr  
uunn  hhiieerrrroo  aall  rroojjoo  vviivvoo  ccoonn  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee,,  ssiinn  ccoonnddiicciioonneess  eessppeecciiaalleess  yy  mmaaeessttrrooss  
eessppeecciiaalleess  yy  ddoonneess  aallggoo  eessppeecciiaalleess  oo  mmííssttiiccooss  oo  iinnnnaattooss,,  nnoo  eerraa  rreeaallmmeennttee  ppoossiibbllee  ppaarrttiirr  
ppoorr  eessee  sseennddeerroo,,  oo  eenn  eell  mmeejjoorr  ddee  llooss  ccaassooss  sseerrííaa  mmááss  eexxiigguuoo  yy  pprrooppoorrcciioonnaaddoo  aall  
eessffuueerrzzoo  hheecchhoo..  YY  ttooddaavvííaa,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  uunn  ccoommeettiiddoo  iinnddiivviidduuaall,,  uunnaa  eexxcceellssaa  eexxtteennssiióónn  
ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  lliibbrreessccoo..  PPeerroo  eessttaa  nnuueevvaa  ddiiccoottoommííaa  aammeennaazzaa  ccoonn  sseerr  mmááss  sseerriiaa  qquuee  
llaa  oottrraa,,  mmááss  ppootteenncciiaallmmeennttee  ddaaññiinnaa,,  eennttrree  uunnaa  mmaassaa  ssiinn  rreeddiimmiirr  yy  uunnaa  eelliittee  ““iilluummiinnaaddaa””    
hhaacciieennddoo  mmaallaabbaarreess  ccoonn  aappttiittuuddeess  mmeennttaalleess  ssoobbrree  llaass  qquuee  ssee  ppuueeddee  ddeecciirr  ccuuaallqquuiieerr  
ccoossaa  yyaa  qquuee  nnoo  hhaayy  uunn  mmiiccrroossccooppiiaa  ppaarraa  ccoonnffrroonnttaarrlloo..  LLaass  ddrrooggaass,,  ttaammbbiiéénn,,  ssoonn  uunn  
ppaassaajjee  bbaarraattoo  hhaacciiaa  vveerrttiiggiinnoossooss  vviisslluummbbrreess  ddee  ddeesslluummbbrraanntteess  aappttiittuuddeess  mmeennttaalleess..                                                  
  
PPeerroo  ttooddaavvííaa  nnoo  tteenneemmooss  llaa  ccllaavvee,,  llaa  sseenncciillllaa  ccllaavvee..  NNoo  oobbssttaannttee  eell  GGrraannddiioossoo  PPrroocceessoo  
eessttáá  aallllíí,,  eell  pprroocceessoo  sseenncciilllloo..  
  
UUnnoo  ttiieennee  qquuee  rreeccoonnoocceerr  uunn  ddeessppeerrffeeccttoo  mmaayyoorr  eenn  eell  mmééttooddoo,,  yy  pprriimmeerroo,,  uunn  ddeessppeerrffeeccttoo  
eenn  eell  oobbjjeettiivvoo  ppeerrsseegguuiiddoo..  ¿¿QQuuéé  ccoonnoocceemmooss  ddeell  oobbjjeettiivvoo,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,    ssuummeerrggiiddoo  eenn  llaa  
mmaatteerriiaa  aall  iigguuaall  qquuee  lloo  eessttaammooss  nnoossoottrrooss,,  eenncceegguueecciiddooss  ppoorr  llaa  aarrrreemmeettiiddaa  ddeell  mmuunnddoo??  
NNuueessttrraa  pprriimmeerraa  rreeaacccciióónn  iinnmmeeddiiaattaa  eess  ggrriittaarr::  ““¡¡NNoo  ppuueeddee  eessttaarr  aaqquuíí!!  ¡¡NNoo  eessttáá  aaqquuíí!!  ¡¡NNoo  
eenn  eessttee  llooddoo,,  eessttaa  mmaallddaadd,,  eessttee  ttoorrbbeelllliinnoo,,  nnoo  eenn  eessttee  oossccuurroo  yy  aaggoobbiiaaddoo  mmuunnddoo!!””  
DDeebbeemmooss  ssaalliirr  aa  ttooddaa  ccoossttaa,,  lliibbeerraarrnnooss  ddee  eessttee  ppeessoo  ddee  ccaarrnnee  yy  lluucchhaa  yy  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessaa  
ssuubbrreeppttiicciiaa  eerroossiióónn  eenn  llaa  qquuee  ppaarreecceemmooss  eessttaarr  ccoonnssuummiiddooss  ppoorr  mmiilleess  ddee  vvoorraacceess  
ttrriivviiaalliiddaaddeess..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa  hheemmooss  pprrooccllaammaaddoo  aall  OObbjjeettiivvoo  eessttaarr  mmuuyy  aarrrriibbaa,,  eenn  uunn  
cciieelloo  ddee  ppeennssaammiieennttooss  lliibbeerraaddooss,,  uunn  cciieelloo  ddee  aarrttee  yy  ppooeessííaa  yy  mmúússiiccaa  ----¡¡ccuuaallqquuiieerr  cciieelloo  
eenn  aabbssoolluuttoo  eess  mmeejjoorr  qquuee  eessttaa  oossccuurriiddaadd!!  VViinniimmooss  aaqquuíí  ssiimmpplleemmeennttee  ppaarraa  ggrraannjjeeaarrnnooss  
eessee  ssoollaazz  ppaarraa  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  cciieelloo  pprriivvaaddoo,,  lliibbrreessccoo,,  rreelliiggiioossoo,,  ppiiccttóórriiccoo  oo  aassccééttiiccoo  ----  llaa  
llaarrggaa  vvaaccaacciióónn  ddeell  EEssppíírriittuu  ppoorr  ffiinn  lliibbrree..  AAssíí,,  hheemmooss  eessccaallaaddoo  yy  eessccaallaaddoo,,  ppooeettiizzaaddoo,,  
iinntteelleeccttuuaalliizzaaddoo,,  eevvaannggeelliizzaaddoo;;  nnooss  hheemmooss  lliibbeerraaddoo  ddee  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  ppuueeddaa  
aaggoobbiiaarrnnooss,,  eerriiggiimmooss  uunn  mmuurroo  pprrootteeccttoorr  aallrreeddeeddoorr  ddee  nnuueessttrraass  ccoonntteemmppllaacciioonneess  
eerrmmiittaaññaass,,  nnuueessttrroo  yyooggaa  eennccllaauussttrraaddoo,,  nnuueessttrraass  mmeeddiittaacciioonneess  pprriivvaaddaass,,  rraassttrreeaammooss  eell  
ccíírrccuulloo  bbllaannccoo  ddeell  EEssppíírriittuu,,  ccoommoo  nnuueevvooss  mmééddiiccooss  bbrruujjooss  eessppiirriittuuaalleess..  LLuueeggoo  
iinnggrreessaammooss  eenn  ééll,,  yy  aaqquuíí  eessttaammooss..  
  
PPeerroo,,  aall  hhaacceerrlloo,,  ttaall  vveezz  eesstteemmooss  ccoommeettiieennddoo  uunn  eerrrroorr  ttaann  ggrraannddee  ccoommoo  eell  ddeell  hhuummaannoo  
aapprreennddiizz  eenn  ssuu  pprriimmeerraa  hhaabbiittaacciióónn  llaaccuussttrree  qquuiieenn  hhaabbrrííaa  pprrooccllaammaaddoo  qquuee  eell  OObbjjeettiivvoo,,  eell  
cciieelloo  mmeennttaall,,  qquuee  ééll  eessttaabbaa  ddeessccuubbrriieennddoo  aa  ttiieennttaass,,  nnoo  eessttaabbaa  eenn  llaa  ttrriivviiaalliiddaadd  ddee  llaa  vviiddaa  
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ddiiaarriiaa,,  eenn  aaqquueellllaass  hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  rreebbaannaarr,,  aaqquueellllaass  bbooccaass  qquuee  aalliimmeennttaarr,,  aaqquueellllaass  
rreeddeess  eennmmaarraaññaaddaass,,  aaqquueellllaass  iinnnnuummeerraabblleess  ttrraammppaass,,  ssiinnoo  qquuee  eenn  aallgguunnaa  ccuueevvaa  ddee  
hhiieelloo  oo  eenn  aallggúúnn  ddeessiieerrttoo  aauussttrraallaassiiaannoo  ----  yy  qquuiieenn  hhaabbrrííaa  ddeessccaarrttaaddoo  ssuuss  hheerrrraammiieennttaass..  
LLaass  eeccuuaacciioonneess  ddee  EEiinnsstteeiinn  nnuunnccaa  hhaabbrrííaann  vviissttoo  llaa  lluuzz  ddeell  ddííaa..  AAll  ppeerrddeerr  ssuuss  
hheerrrraammiieennttaass,,  eell  hhoommbbrree  ppiieerrddee  ssuu  oobbjjeettiivvoo;;  aall  ddeessccaarrttaarr  ttooddaa  llaa  ggrroosseerrííaa  yy  mmaallddaadd  yy  
oossccuurriiddaadd  yy  ccaarrggaa  ddee  llaa  vviiddaa,,  ppooddeemmooss  iirr  aaddoorrmmeecciiéénnddoonnooss  hhaacciiaa  llooss  bbiieennaavveennttuurraaddooss  
((??))  llíímmiitteess  ddeell  EEssppíírriittuu,,  ppeerroo  eessttaammooss  ccoommpplleettaammeennttee  aaffuueerraa  ddeell  OObbjjeettiivvoo,,  ppoorrqquuee  eell  
OObbjjeettiivvoo  ppuueeddee  mmuuyy  bbiieenn  eessttaarr  eexxaaccttaammeennttee  aahhíí,,  eenn  llaa  ggrroosseerrííaa  yy  oossccuurriiddaadd  yy  mmaallddaadd  yy  
ccaarrggaa  ----  qquuee  ssoonn  úúnniiccaammeennttee  ggrroosseerrooss  yy  oossccuurrooss  yy  aaggoobbiiaanntteess  ppoorrqquuee  llooss  mmiirraammooss  
eerrrróónneeaammeennttee,,  ccoommoo  eell  hhuummaannoo  aapprreennddiizz  oobbsseerrvvaabbaa  eerrrróónneeaammeennttee  aa  ssuuss  hheerrrraammiieennttaass,,  
iinnccaappaazz  ddee  vveerr  ccóómmoo  aall  aattaarr  ééll  eessaa  ppiieeddrraa  aa  eessee  ggaarrrroottee  yyaa  eessttaabbaa  aattaannddoo  llaa  ssuucceessiióónn  
iinnvviissiibbllee  ddee  nnuueessttrroo  ppeennssaammiieennttoo  hhaacciiaa  eell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  JJúúppiitteerr  yy  VVeennuuss,,  yy  ccóómmoo  eell  
cciieelloo  mmeennttaall  eenn  rreeaalliiddaadd  ppuulluullaa  ppoorr  ttooddaass  ppaarrtteess  aaqquuíí,,  eenn  ttooddooss  nnuueessttrrooss  ggeessttooss  yy  aaccttooss  
ssuuppeerrfflluuooss,,  aall  iigguuaall  qquuee  nnuueessttrrooss  ssiigguuiieennttee  ““cciieelloo””  ppuulluullaa  ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrrooss  oojjooss,,  ooccuullttoo  
ssóólloo  ppoorr  nnuueessttrraa  ffaallssaa  mmiirraaddaa  eessppiirriittuuaall,,  eenncceerrrraaddoo  eenn  eell  ccíírrccuulloo  bbllaannccoo  ddeell  aassíí  llllaammaaddoo  
EEssppíírriittuu  qquuee  nnoo  eess  ssiinnoo  nnuueessttrroo  aacceerrccaammiieennttoo  hhuummaannoo  ppoorr  eell  ssiigguuiieennttee  eessttaaddoo  ddee  
eevvoolluucciióónn..    ““LLaa  vviiddaa  ..  ..  ..  úúnniiccaammeennttee  llaa  vviiddaa  eess  eell  ccaammppoo  ddee  aacccciióónn  ddee  nnuueessttrroo  YYooggaa””,,  
eexxccllaammóó  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo..  ((44))  
  
SSiinn  eemmbbaarrggoo  eell  pprroocceessoo,,  eell  GGrraann  PPrroocceessoo,,  eessttáá  aaqquuíí,,  aall  iigguuaall  qquuee  ccoommeennzzóó  hhaaccee  mmuucchhoo  
ttiieemmppoo  ccoommoo  llaa  eerraa  pplleeiissttoocceennaa  ----  eessee  oocciioossoo  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo,,  eessaa  iinnttrroossppeecccciióónn  ddee  llaa  
sseegguunnddaa  ccllaassee  ----  ppeerroo  eell  mmoovviimmiieennttoo  rreevveellaaddoo  aall  ssiimmiioo  yy  eell  mmoovviimmiieennttoo  rreevveellaaddoo  aa  llooss  
eessppiirriittiissttaass  ddee  eerraass  ppaassaaddaass  ((yy  ssuuppeerraaddaass))  ddee  nniinngguunnaa  mmaanneerraa  ssoonn  uunn  iinnddiicciioo  ddee  llaa  
ssiigguuiieennttee  ddiirreecccciióónn  qquuee  hhaa  ddee  ttoommaarr..  NNoo  hhaayy  ccoonnttiinnuuiiddaadd    ----¡¡eessoo  eess  uunnaa  ffaallssaa  iilluussiióónn!!  NNoo  
hhaayy  rreeffiinnaammiieennttoo  ddeell  mmiissmmoo  mmoovviimmiieennttoo,,  nnoo  hhaayy  mmeejjoorraa  ssoobbrree  eell  ssiimmiioo  oo  eell  hhoommbbrree,,  nnoo  
hhaayy  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  ppiieeddrraa  oo  ddee  llaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  mmeettaall,,  nnoo  
hhaayy  eessccaallaaddaa  hhaacciiaa  ccuummbbrreess  mmááss  eelleevvaaddaass,,  nnoo  hhaayy  mmaanneerraass  ddee  ppeennssaarr  ppeennssaammiieennttooss  
mmááss  eelleevvaaddooss,,  nnoo  hhaayy  mmeeddiittaacciioonneess  mmááss  pprrooffuunnddaass  oo  ddeessccuubbrriimmiieennttooss  qquuee  sseerrííaann  uunnaa  
gglloorriiffiiccaacciióónn  ddeell  nniivveell  eexxiisstteennttee,,  uunnaa  ssuubblliimmaacciióónn  ddee  llaa  ccaarrnnee  vviieejjaa,,  uunn  hhaalloo  ssuubblliimmee  
aallrreeddeeddoorr  ddee  llaa  vviieejjaa  bbeessttiiaa  ----  hhaayy  AALLGGOO  MMÁÁSS,,  aallggoo  rraaddiiccaallmmeennttee  ddiiffeerreennttee,,  uunn  uummbbrraall  aa  
sseerr  ccrruuzzaaddoo,,  ttaann  ddiiffeerreennttee  ddeell  nnuueessttrroo  ccoommoo  eell  uummbbrraall  ddee  llaa  vviiddaa  vveeggeettaall  lloo  eerraa  ddee  llaa  
aanniimmaall,,  oottrroo  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  mmááss  ddee  llooss  qquuee  yyaa  eessttáánn  aaqquuíí,,  llooss  ccuuaalleess  ccaammbbiiaarráánn  
nnuueessttrroo  mmuunnddoo  ttaann  rraaddiiccaallmmeennttee  ccoommoo  llaa  mmiirraaddaa  hhuummaannaa  ccaammbbiióó  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  oorruuggaa  
----  ssiinn  eemmbbaarrggoo  eess  eell  mmiissmmoo  mmuunnddoo,,  ppeerroo  vviissttoo  ccoonn  ddooss  mmiirraaddaass  ddiiffeerreenntteess  ----  oottrroo  
EEssppíírriittuu,,  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr,,  ttaann  ddiiffeerreennttee  ddeell  eessppíírriittuu  rreelliiggiioossoo  oo  iinntteelleeccttuuaall  oo  eell  EEssppíírriittuu  
mmaanniiffiieessttoo  ssoobbrree  llaass  aallttuurraass  ddee  lloo  AAbbssoolluuttoo,,  ccoommoo  eell  ppeennssaammiieennttoo  ddeell  hhoommbbrree  eess  ddiissttiinnttoo  
ddeell  pprriimmeerr  eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddee  uunnaa  rroossaa  ssiillvveessttrree  bbaajjoo  uunn  rraayyoo  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll  ----  nnoo  
oobbssttaannttee  eess  eell  mmiissmmoo  EEssppíírriittuu  eetteerrnnoo  ppeerroo  eenn  uunnaa  mmaayyoorr  ccoonnccrreettiizzaacciióónn  ddee  ssíí  mmiissmmoo,,  
ppuueess,,  ddee  hheecchhoo,,  llaa  vveerrddaaddeerraa  ddiirreecccciióónn  ddeell  EEssppíírriittuu  nnoo  eess  ddeessddee  aabbaajjoo  hhaacciiaa  aarrrriibbaa,,  ssiinnoo  
ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo,,  yy  ssee  ccoonnvviieerrttee  ccaaddaa  vveezz  mmááss  eenn  mmaatteerriiaa,,  ppoorrqquuee  eess  llaa  MMaatteerriiaa  
mmiissmmaa  ddeell  mmuunnddoo,,  aarrrreebbaattaaddaa  ppeeddaacciittoo  aa  ppeeddaacciittoo  ddee  nnuueessttrraa  eerrrróónneeaa  mmiirraaddaa  ddee  oorruuggaa  
yy  ffaallssaa  mmiirraaddaa  hhuummaannaa  yy  ffaallssaa  mmiirraaddaa  eessppiirriittuuaall  ----  oo,,  ddiiggaammooss,,  rreeccoonnoocciiddaa  ppooccoo  aa  ppooccoo  
ppoorr  nnuueessttrraa  ccrreecciieennttee  mmiirraaddaa  rreeaall..  EEssttee  nnuueevvoo  uummbbrraall  ddee  vviissiióónn  ddeeppeennddee  pprriimmeerroo  ddee  uunn  
aallttoo  eenn  nnuueessttrraa  rreegguullaarr  rruuttiinnaa  mmeennttaall  yy  vviissuuaall  ----  yy  eessee  eess  eell  GGrraann  PPrroocceessoo,,  eell  mmoovviimmiieennttoo  
ddee  iinnttrroossppeecccciióónn  ddee  llaa  sseegguunnddaa  ccllaassee  ----  ppeerroo  eell  sseennddeerroo  eess  ccoommpplleettaammeennttee  nnuueevvoo::  eessttaa  
eess  uunnaa  nnuueevvaa  vviiddaa  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa,,  oottrroo  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  mmááss  aa  rreeaalliizzaarr;;  yy  ccuuaannttoo  mmeennooss  
aaggoobbiiaaddooss  eesstteemmooss  ppoorr  llaa  ssaabbiidduurrííaa  ppaassaaddaa,,  llooss  aasscceennssooss  ppaassaaddooss,,  llaass  iilluummiinnaacciioonneess  
ppaassaaddaass,,  ttooddaass  llaass  ddiisscciipplliinnaass  yy  vviirrttuuddeess  yy  vviieejjooss  aaddoorrnnooss  ddoorraaddooss  ddeell  ““EEssppíírriittuu””,,  ccuuaannttoo  
mmááss  lliibbrreess  yy  mmááss  aabbiieerrttooss  eesstteemmooss  hhaacciiaa  lloo  nnuueevvoo,,  ttaannttoo  mmááss  ssee  pprreesseennttaarráá  aa  llaa  vviissttaa  eell  
sseennddeerroo  bbaajjoo  nnuueessttrrooss  ppiieess,,  ccoommoo  ppoorr  mmaaggiiaa,,  ccoommoo  ssii  eemmaannaarraa  ddee  eessee  ccoommpplleettoo  
ssaaccrriilleeggiioo..        
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EEssttee  ssuuppeerrhhoommbbrree,,  ddee  qquuiieenn  hheemmooss  ddiicchhoo  qquuee  eess  eell  ssiigguuiieennttee  oobbjjeettiivvoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn,,  
ppoorr  lloo  ttaannttoo  nnoo  sseerráá  ddee  mmaanneerraa  aallgguunnaa  uunn  ppaarrooxxiissmmoo  ddeell  hhoommbbrree,,  uunnaa  hhiippeerrttrrooffiiaa  ddoorraaddaa  
ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  mmeennttaall,,  nnii  sseerráá  ééll  uunn  ppaarrooxxiissmmoo  eessppiirriittuuaall,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee    aappaarriieenncciiaa  
ddee  sseemmiiddiióóss  eenn  uunn  hhaalloo  ddee  lluuzz  yy  eeqquuiippaaddoo  ccoonn  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ssoobbrreeddiimmeennssiioonnaaddaa  
((ccóóssmmiiccaa,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo))  vveetteeaaddoo  ddee  rraayyooss  ddee  rreelláámmppaaggooss,,  ffeennóómmeennooss  mmaarraavviilllloossooss  yy  
““EExxppeerriieenncciiaass””  qquuee  hhaarrííaann  ppaalliiddeecceerr  ddee  eennvviiddiiaa  aa  llooss  ppoobbrreess  ppeerreezzoossooss  ddee  eevvoolluucciióónn..  EEss  
vveerrddaadd  qquuee  aammbbaass  ccoossaass  ssoonn  ppoossiibblleess,,  aammbbaass  eexxiisstteenn..  SSoonn  EExxppeerriieenncciiaass  mmaarraavviilllloossaass;;  
ssoonn  ccaappaacciiddaaddeess  ssuuppeerrhhuummaannaass  hhaarrííaann  qquuee  eell  hhoommbbrree  eenn  llaa  ccaallllee  eemmppaalliiddeezzccaa..  NNoo  eess  
uunn  mmiittoo;;  eess  uunn  hheecchhoo..  PPeerroo  llaa  VVeerrddaadd,,  ccoommoo  ssiieemmpprree,,  eess  ssiimmppllee..  LLaa  ddiiffiiccuullttaadd  nnoo  rreessiiddee  
eenn  ddeessccuubbrriirr  eell  nnuueevvoo  sseennddeerroo;;  nnuunnccaa  hhaa  ssiiddoo  vviissttaa  ppoorr  llooss  oojjooss  hhuummaannooss,,  nnuunnccaa  aanntteess  
hhaa  ssiiddoo  ppiissaaddoo  ppoorr  llooss  aattlleettaass  ddeell  EEssppíírriittuu,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  eess  aannddaaddoo  ccaaddaa  ddííaa  ppoorr  
mmiilllloonneess  ddee  hhoommbbrreess  oorrddiinnaarriiooss  iinnccoonnsscciieenntteess  ddeell  tteessoorroo  qquuee  ttiieenneenn  aa  mmaannoo..  
  
NNoo  tteeoorriizzaarreemmooss  aacceerrccaa  ddee  lloo  qquuee  eess  eessttee  ssuuppeerrhhoommbbrree..  NNoo  ddeesseeaammooss  ppeennssaarrlloo;;  
ddeesseeaammooss  ttrraannssffoorrmmaarrnnooss  eenn  ééll,,  ddee  sseerr  ppoossiibbllee,,  mmaanntteenniieennddoo  aa  ddiissttaanncciiaa  llooss  vviieejjooss  
mmuurrooss  yy  llaass  vviieejjaass  lluucceess,,  ppeerrmmaanneecciieennddoo  ttaann  ccoommpplleettaammeennttee  aabbiieerrttooss  ccoommoo  sseeaa  ppoossiibbllee,,  
ttaann  aalleerrttaass  aall  ggrraann  pprroocceessoo  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa  ccoommoo  sseeaa  ppoossiibbllee  ––ttaann  ssóólloo  ccaammiinnaannddoo,,  
ppuueess  eessaa  eess  llaa  úúnniiccaa  mmaanneerraa  ddee  hhaacceerrlloo,,  ssoollvviittuurr  aammbbuullaannddoo..  IInncclluussoo  ssii  nnoo  lllleeggaammooss  
mmuuyy  lleejjooss,,  qquuiiéénn  ssaabbee,,  aaúúnn  ppooddeemmooss  iirrrruummppiirr  eenn  uunn  pprriimmeerr  eessppaacciioo  lliibbrree  qquuee  lllleennaarráá  
nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess,,  aallmmaass  yy  ccuueerrppooss  ccoonn  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll,,  ppuueess  ttooddoo  eess  uunnoo  yy  ttooddoo  ssee  
ssaallvvaa  ccoonnjjuunnttaammeennttee  oo  nnaaddaa  lloo  eess..  
EEnnttoonncceess  oottrrooss  vveennddrráánn  qquuiieenneess  aavvaannzzaarráánn  hhaacciiaa  uunn  sseegguunnddoo  eessppaacciioo  lliibbrree..        
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EEll  SSeennddeerroo  IIlluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  SSooll  
  
  
EExxiisstteenn  ddooss  sseennddeerrooss,,  ssoollííaa  ddeecciirr  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  eell  sseennddeerroo  ddeell  eessffuueerrzzoo  yy  eell  sseennddeerroo  
iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll..  EEll  sseennddeerroo  ddeell  eessffuueerrzzoo  eess  bbiieenn  ccoonnoocciiddoo..  EEss  eell  qquuee  hhaa  pprreessiiddiiddoo  
ppoorr  eenncciimmaa  ddee  ttooddaa  nnuueessttrraa  vviiddaa  mmeennttaall,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  iinntteennttaammooss  aallccaannzzaarr  aallggoo  qquuee  nnoo  
tteenneemmooss  oo  ppeennssaammooss  qquuee  nnoo  tteenneemmooss..  EEssttaammooss  lllleennooss  ddee  nneecceessiiddaaddeess,,  ddee  ddoolloorroossooss  
hhuueeccooss,,  ddee  vvaaccííooss  aa  sseerr  lllleennaaddooss..  PPeerroo  eell  vvaaccííoo  nnuunnccaa  ssee  lllleennaa..  NNii  bbiieenn  ssee  lllleennaa  eess  qquuee  
ssee  aabbrree  oottrroo,,  iimmpplliiccáánnddoonnooss  ttooddaavvííaa  eenn  oottrraa  ppeerrsseeccuucciióónn  mmááss..  SSoommooss  ccoommoo  llaa  aauusseenncciiaa  
ddee  aallggoo  qquuee  nnuunnccaa  ppuueeddee  eennccoonnttrraarr  ssuu  pprreesseenncciiaa,,  eexxcceeppttoo  eenn  eexxcceeppcciioonnaalleess  ddeesstteellllooss,,  
llooss  ccuuaalleess  ssee  ddeessvvaanneecceenn  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  yy  ppaarreecceenn  ddeejjaarr  uunnaa  vvaaccííoo  aaúúnn  mmááss  ggrraannddee..  
PPooddeemmooss  ddeecciirr  qquuee  nnooss  ffaallttaa  eessttoo  oo  aaqquueelllloo,,  ppeerroo  eenn  rreeaalliiddaadd  ccaarreecceemmooss  ddee  uunnaa  ccoossaa,,  yy  
eessoo  eess  eell  sseerr::  HHaayy  uunnaa  aauusseenncciiaa  ddeell  sseerr..  PPuueess  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  eess  eell  sseerr  eess  pplleennoo,,    yyaa  
qquuee  eess..  TTooddoo  lloo  ddeemmááss  vviieennee  yy  vvaa,,  ppeerroo  nnoo  eess..    ¿¿CCóómmoo  ppooddrrííaa  lloo  qquuee  eess,,  eessttaarr  aallgguunnaa  
vveezz  eenn  nneecceessiiddaadd  ddee  aallggoo  mmááss??  UUnn  aanniimmaall  eessttáá  ppeerrffeeccttaammeennttee  eenn  ssuu  sseerr  ddee  aanniimmaall,,  yy  
uunnaa  vveezz  qquuee  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  iinnmmeeddiiaattaass  ssoonn  ssaattiissffeecchhaass,,  eessttáá  eenn  eeqquuiilliibbrriioo,,  eenn  
aarrmmoonnííaa  ccoonn  eell  uunniivveerrssoo..  EEll  hhoommbbrree  mmeennttaall  nnoo  eessttáá  eenn  ssuu  sseerr,,  aauunnqquuee  ééll  ccrreeee  qquuee  lloo  
eessttáá  ––iinncclluussoo  ccrreeee  eenn  llaa  ggrraannddeezzaa  ddee  ssuu  sseerr,,  ppoorrqquuee  ddeebbee  tteenneerr  ttaammaaññoo  ccoommoo  ttooddoo  lloo  
ddeemmááss,,  yy  ddeebbee  hhaabbeerr  sseerreess  mmááss  ggrraannddeess  yy  mmááss  ppeeqquueeññooss,,  sseerreess  mmááss  oo  mmeennooss  vvoorraacceess  
oo  ttaalleennttoossooss  oo  ssaannttooss  oo  eexxiittoossooss;;  ppeerroo  aall  hhaacceerrlloo,,  eell  hhoommbbrree  rreeccoonnooccee  ssuu  pprrooppiiaa  
ddeebbiilliiddaadd,,  ppoorrqquuee  ¿¿ccóómmoo  ppooddrrííaa  lloo  qquuee  eess  sseerr,,  sseerr  mmááss  oo  mmeennooss  sseerr??  EEss,,  oo  nnoo  eess..  EEll  
hhoommbbrree  mmeennttaall  nnoo  eessttáá  eenn  ssuu  sseerr::  ééll  eessttáá  eenn  ssuu  iinnvveennttaarriioo,,  ccoommoo  uunn  ttooppoo  oo  uunnaa  aarrddiillllaa..  
  
PPeerroo  eennttoonncceess,,  ¿¿ddóónnddee  eessttáá  eessee  sseerr  eevvaassiivvoo??  ..  ..  ..  PPllaanntteeaarr  llaa  pprreegguunnttaa  eess  ggoollppeeaarr  aa  llaa  
ppuueerrttaa  ddeell  ssiigguuiieennttee  ccíírrccuulloo,,  ppaarraa  ooccuuppaarrssee  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  iinnttrroossppeecccciióónn  ddee  llaa  
sseegguunnddaa  ccllaassee..  YY  aaqquuíí,,  ttaammppooccoo,,  ttiieennee  sseennttiiddoo  tteeoorriizzaarr  ssoobbrree  eell  sseerr;;  ddeebbee  sseerr  bbuussccaaddoo  yy  
ddeessccuubbiieerrttoo  eexxppeerriimmeennttaallmmeennttee..  AAhhoorraa,,  hheemmooss  ddiicchhoo  qquuee  eell  mmééttooddoo  tteennííaa  qquuee  tteenneerr  
lluuggaarr  eenn  llaa  vviiddaa  yy  eenn  llaa  mmaatteerriiaa,,  ppoorrqquuee  mmuuyy  bbiieenn  ppooddeemmooss  eenncceerrrraarrnnooss  eenn  uunnaa  
hhaabbiittaacciióónn,,  mmaanntteenneerr  aaffuueerraa  llooss  ssoonniiddooss  ddeell  mmuunnddoo,,  mmaanntteenneerr  aaffuueerraa  ssuuss  ddeesseeooss,,  
tteennssiioonneess  ee  iinnnnuummeerraabblleess  tteennttááccuullooss;;  ppooddeemmooss  mmaanntteenneerr  ttooddaass  eessttaass  ccoossaass  aall  aallccaannccee  
ddee  llaa  mmaannoo  yy,,  ttaall  vveezz,,  ddeessddee  aaddeennttrroo  ddee  nnuueessttrroo  ccíírrccuulloo  iinntteerriioorr  ppeerrcciibbiirr  uunn  aattiissbboo  ddeell  
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sseerr,,  aallgguunnaa  ttrraasscceennddeenncciiaa  iinneeffaabbllee,,  ppeerroo  eenn  eell  mmoommeennttoo  qquuee  aabbrriimmooss  llaa  ppuueerrttaa  ddee  
nnuueessttrraa  hhaabbiittaacciióónn  yy  lliibbeerraammooss  nnuueessttrraa  ssuujjeecciióónn,,  ttooddoo  vvoollvveerráá  aa  ccaaeerr  ssoobbrree  nnoossoottrrooss,,  
ccoommoo  uunnaa  ccaappaa  ddee  aallggaass  mmaarriinnaass  ssoobbrree  uunn  bbuuzzoo,,  yy  nnooss  eennccoonnttrraarreemmooss  eexxaaccttaammeennttee  
ccoommoo  aanntteess,,  úúnniiccaammeennttee  mmeennooss  ccaappaacceess  ddee  ssooppoorrttaarr  eell  rruuiiddoo  yy  llaa  hhoorrddaa  ddee  ppeeqquueeññooss  
aannttoojjooss  aagguuaarrddaannddoo  ssuu  hhoorraa..  NNoo  eess  mmeeddiiaannttee  llaa  ssuujjeecciióónn  ddee  nnuueessttrraass  vviirrttuuddeess  oo  
mmeeddiittaacciioonneess  eexxcceeppcciioonnaalleess  qquuee  qquuiittaarreemmooss  eessaa  ccaappaa,,  ssiinnoo  eenntteerraammeennttee  mmeeddiiaannttee  aallggoo  
mmááss..  PPoorr  eelllloo,,  ccoommeennzzaarreemmooss  ccoonn  lloo  qquuee  ssoommooss  yy  ccoommoo  ssoommooss,,  aa  nniivveell  ffííssiiccoo  ddee  llaa  vviiddaa  
ccoottiiddiiaannaa..  
  
SSoommooss  BBiillll  SSmmiitthh,,  uunn  nnoommbbrree  ssiinn  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  uunn  aarrttiiffiicciioo  lleeggaall  ppaarraa  aattaarrnnooss  aa  llaa  ggrraann  
MMááqquuiinnaa  yy  ppaarraa  uunnaa  oossccuurraa  ggeenneeaallooggííaa  ddee  llaa  ccuuaall  nnoo  ssaabbeemmooss  mmuucchhoo,,  eexxcceeppttoo  qquuee  
ssoommooss  eell  hhiijjoo  ddee  nnuueessttrroo  ppaaddrree,,  qquuiieenn  ffuuee  eell  hhiijjoo  ddee  ssuu  ppaaddrree,,  qquuiieenn  ffuuee  eell  hhiijjoo  ddee  ssuu  
ppaaddrree,,  yy  qquuee  eevviiddeenntteemmeennttee  sseerreemmooss  eell  ppaaddrree  ddee  nnuueessttrroo  hhiijjoo,,  qquuiieenn  sseerráá  eell  ppaaddrree  ddee  
ssuu  hhiijjoo,,  qquuiieenn  sseerráá  eell  ppaaddrree  ddee  ssuu  hhiijjoo,,  yy  aassíí  ssuucceessiivvaammeennttee  ddee  mmaanneerraa  iinntteerrmmiinnaabbllee..  YY  
ccaammiinnaammooss  ddee  uunn  llaaddoo  ppaarraa  eell  oottrroo  llaa  ggrraann  aavveenniiddaa  ddeell  mmuunnddoo,,  aaqquuíí  oo  aallllíí,,  eenn  uunn  LLooss  
ÁÁnnggeelleess  qquuee  ssee  ppaarreeccee  mmááss  yy  mmááss  aa  TTookkiioo,,  qquuee  ssee  ppaarreeccee  mmááss  yy  mmááss  aa  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  
MMééxxiiccoo,,  qquuee  ssee  ppaarreeccee  mmááss  yy  mmááss  aa  ccuuaallqquuiieerr  cciiuuddaadd  eenn  eell  mmuunnddoo,,  aall  iigguuaall  qquuee  uunn  
hhoorrmmiigguueerroo  ssee  ppaarreeccee  aa  oottrroo..    MMuuyy  bbiieenn  ppooddeemmooss  ttoommaarr  uunn  aavviióónn,,  ppeerroo  nnooss  
eennccoonnttrraarreemmooss  nnuueevvaammeennttee  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  SSoommooss  ffrraanncceesseess  oo  aammeerriiccaannooss,,  ppeerroo,,  aa  
ddeecciirr  vveerrddaadd,,  eessoo  eess  ssoollaammeennttee  hhiissttoorriiaa  yy  ppaassaappoorrtteess,,  oottrroo  aarrttiiffiicciioo  mmááss  ppaarraa  aattaarrnnooss  ddee  
ppiieess  yy  mmaannooss  aa  uunnaa  mmááqquuiinnaa  oo  aa  oottrraa,,  mmiieennttrraass  qquuee  nnuueessttrroo  hheerrmmaannoo  eenn  CCaallccuuttaa  oo  
RRaannggúúnn  ccaammiinnaa  llaa  mmiissmmaa  aavveenniiddaa  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  pprreegguunnttaa,,  bbaajjoo  uunnaa  bbaannddeerraa  aammaarriillllaa,,  
ccoolloorraaddaa  oo  aannaarraannjjaaddaa..  TTooddoo  eessoo  eess  eell  vveessttiiggiioo  ddee  llooss  ccaammppooss  ddee  ccaazzaa,,  ppeerroo  nnoo  qquueeddaa  
mmuucchhoo  ppaarraa  ccaazzaarr,,  ssaallvvoo  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  yy  vvaammooss  bbiieenn  eenn  nnuueessttrroo  ccaammiinnoo  ddee  sseerr  
ttrriittuurraaddooss  ffuueerraa  ddee  eessaa  ppoossiibbiilliiddaadd,,  ttaammbbiiéénn,,  bbaajjoo  llaa  aappllaannaaddoorraa  ddee  llaa  ggrraann  MMááqquuiinnaa..  
AAssíí,,  ssuubbiimmooss  yy  bbaajjaammooss  llaass  eessccaalleerraass,,  rreeaalliizzaammooss  llllaammaaddooss  tteelleeffóónniiccooss,,  aannddaammooss  
aapprreessuurraaddooss,,  nnooss  aapprreessuurraammooss  aa  llaass  vvaaccaacciioonneess  oo  ddiissffrruuttaammooss  llaa  vviiddaa,,  ccoommoo  nnuueessttrroo  
hheerrmmaannoo  bbaajjoo  uunnaa  ppiieell  aammaarriillllaa  oo  mmaarrrróónn::  eenn  iinnggllééss,,  ffrraannccééss  oo  cchhiinnoo,,  ssoommooss  aaccoossaaddooss  
ppoorr  ttooddooss  llaaddooss,,  eexxhhaauussttooss,,  yy  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  bbaassttaannttee  sseegguurrooss  ssii  eessttaammooss  
ddiissffrruuttaannddoo  ddee  llaa  vviiddaa  oo  ssii  llaa  vviiddaa  nnooss  eessttáá  ddiissffrruuttaannddoo  aa  nnoossoottrrooss..  PPeerroo  ssiigguuee  ssiinn  ppaarraarr  
ddee  ttooddaass  mmaanneerraass..  YY  aa  ttrraavvééss  ddee  ttooddoo  eelllloo,,  hhaayy  aallggoo  qquuee  ssuubbee  yy  bbaajjaa,,  ssee  aapprreessuurraa  yy  ssee  
aapprreessuurraa,,  yy  aa  vveecceess,,  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo,,  hhaayy  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ppeeqquueeññoo  ggrriittoo  iinntteerriioorr::  
““¿¿QQuuiiéénn  ssooyy??  ¿¿QQuuiiéénn  ssooyy??  ¿¿DDóónnddee  eessttooyy??    ¿¿DDóónnddee  eessttooyy??    
  
EEssee  bbrreevvee  sseegguunnddoo,,  ttaann  vvaannoo  yy  ffúúttiill  eenn  mmeeddiioo  ddee  eessttaa  ggiiggaanntteessccaa  pprriissaa,,  eess  llaa  vveerrddaaddeerraa  
ccllaavvee  ppaarraa  eell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  uunnaa  ppaallaannccaa  ttooddooppooddeerroossaa  qquuee  nnoo  ssee  ppaarreeccee  aa  nnaaddaa  ––
ppeerroo  llaa  vveerrddaadd  nnoo  ssee  ppaarreeccee  aa  nnaaddaa,,  nnaattuurraallmmeennttee,,  ppoorrqquuee  ssii  ssee  ppaarreecciieerraa  aa  aallggoo,,  yyaa  
hhuubbiiéésseemmooss  rreettoorrcciiddoo  ssuu  ccuueelllloo,,  ppaarraa  eennccaassiillllaarrllaa  yy  uunniirrllaa  aa  oottrraa  ppiieezzaa  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa..  EEss  
eettéérreeaa;;  ssee  ddeesslliizzaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ddeeddooss..  EEss  uunnaa  bbrriissaa  ppaassaajjeerraa  qquuee  rreeffrreessccaa  ttooddoo..  
  
EEnnttoonncceess  llaa  ccuueessttiióónn  ssee  ssuummeerrggee  uunn  ppooccoo  mmááss  pprrooffuunnddoo..  DDee  hheecchhoo,,  nnoo  eess  qquuee  ssee  
ssuummeerrggee  oo  ssee  iinntteennssiiffiiccaa,,  eess  ccoommoo  ssii  uunn  pprriimmeerr  aalliieennttoo  ddee  aaiirree  nnooss  ppeerrmmiittiióó  aapprreecciiaarr  
mmeejjoorr  eell  ssooffooccaammiieennttoo  eenn  eell  qquuee  vviivviimmooss  yy  rreevveellóó  ccaappaass  mmááss  pprrooffuunnddaass  aannttee  nnuueessttrrooss  
oojjooss,,  ddiissttiinnttaass,,  ccoobbeerrttuurraass  mmááss  ssuuttiilleess..  CCiieerrttaammeennttee  ssoommooss  BBiillll  SSmmiitthh,,  uunn  aarrttiiffiicciioo  lleeggaall  yy  
nnaacciioonnaall,,  uunn  ppeeqquueeññoo  ddiieennttee  ddee  eennggrraannaajjee  mmeeccaanniizzaaddoo  qquuee  llee  gguussttaarrííaa  ssaalliirr  ddee  llaa  
mmááqquuiinnaa..  PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  hhaayy  ddeettrrááss  ddee  BBiillll  SSmmiitthh??  HHaayy  uunn  hhoommbbrree  ccaammiinnaannddoo  ppoorr  uunnaa  
aavveenniiddaa,,  ssuubbiieennddoo  yy  bbaajjaannddoo  llaa  ggrraann  mmoonnttaaññaa  rruussaa  mmeennttaall,,    mmuuyy  ooccuuppaaddoo  ccoonn  mmiilleess  ddee  
ppeennssaammiieennttooss,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  nniinngguunnoo  ttiieennee  rreeaallmmeennttee  iimmppoorrttaanncciiaa,,  nniinngguunnoo  rreemmeeddiiaa  ssuu  
ppeessaarr  oo  ddeesseeoo;;  aahhíí    eessttáá  lloo  qquuee  ppiieennssaa  eell  lliibbrroo  mmááss  rreecciieennttee,,  lloo  qquuee  vvoocciiffeerraann  eessaa  
ccaarrtteelleerraa  oo  aaqquueellllooss  ttiittuullaarreess,,  lloo  qquuee  ddiijjoo  eell  pprrooffeessoorr  oo  eell  mmaaeessttrroo  oo  eell  aammiiggoo  oo  eell  ccoolleeggaa  
oo  eell  aammiiggoo  ––uunn  mmiillllaarr  ddee  ttrraannsseeúúnntteess  mmaacchhaaccaannddoo  eenn  llaa  ccaallllee  iinntteerriioorr  ––ppeerroo,,  ¿¿ddóónnddee  
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eessttáá  aaqquueell  qquuee  nnoo  ppaassaa,,  eell  iinnqquuiilliinnoo  ddee  llaa  mmoorraaddaa??  EEssttáá  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  aayyeerr,,  llaa  ccuuaall  
ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  eell  aacccciiddeennttee  ddeell  ddííaa  aanntteerriioorr,,  eell  ccuuaall  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  ..  ..  ..  uunn  ggiiggaannttee  
ssiisstteemmaa  ddee  rreedd  tteelleeffóónniiccaa,,  ccoonn  ccoonnmmuuttaaddoorreess,,  rreettrraannssmmiissoorreess  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess  
iinnssttaannttáánneeaass,,  ppeerroo  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  ccoommuunniiccaa  nnaaddaa,,  eexxcceeppttoo  llaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa  
rreeccaalleennttaaddaa  yy  aauuttoo--ssuuffiicciieennttee,,  qquuee  ccoonnttiinnúúaa  hhiinncchháánnddoossee  ee  hhiinncchháánnddoossee  yy  
rreeeennrroolllláánnddoossee  ssoobbrree  ssíí  mmiissmmoo  yy  ddeesseennrroollllaannddoo  uunn  ccaannttiiddaadd  ddee  ppaassaaddoo  qquuee  nnuunnccaa  hhaaccee  
uunn  vveerrddaaddeerroo  pprreesseennttee,,  oo  uunn  ffuuttuurroo  qquuee  nnoo  eess  ssiinnoo  llaa  ssuummaa  ddee  uunn  mmiillllóónn  ddee  aaccttooss  
ssuummaannddoo  cceerroo  ----¿¿ddóónnddee  eessttáá  eell  aaccttoo,,  ddóónnddee??  ¿¿DDóónnddee  eessttáá  eell  sseerr  ddee  eessaa  ssuummaa,,  eell  
mmiinnuuttoo  ddee  eexxiissttiirr  qquuee  nnoo  eess  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  ppaassaaddoo,,  eell  ttaaccttoo  ppuurroo  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll  qquuee  
eessccaappaa  aa  eessaa  mmaaqquuiinnaarriiaa,,  iinncclluussoo  mmááss  ddeessppiiaaddaaddoo  qquuee  eell  oottrroo??  AAhhíí  eessttáá  lloo  qquuee  
nnuueessttrrooss  ppaaddrreess  yy  nnuueessttrraass  mmaaddrreess  hhaann  ppuueessttoo  ddeennttrroo  ddee  nnoossoottrrooss,,  yy  llooss  lliibbrrooss,,  
ssaacceerrddootteess,,  ppaarrttiiddaarriiooss,,  eell  ccáánncceerr  ddeell  aabbuueelloo,,  llaa  lluujjuurriiaa  ddeell  ttííoo  aabbuueelloo,,  lloo  bbuueennoo  ddee  eessttee,,  
yy  lloo  mmeennooss  bbuueennoo  ddee  aaqquueell;;  eessttáánn  llaass  TTaabbllaass  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  hhiieerrrroo,,  llooss  ttúú  nnoo  ppuueeddeess,,  
NNeewwttoonn  yy  llaass  iigglleessiiaass,,  MMeennddeell  yy  llaa  lleeyy  ddee  llaa  ggeessttaacciióónn  ddee  llaass  ccéélluullaass  ddee  llooss  ggéérrmmeenneess  ----  
ppeerroo,,  ¿¿qquuéé  ggeerrmmiinnaa  eenn  ttooddoo  eessoo??  ¿¿DDóónnddee  eessttáá  eell  GGeerrmmeenn,,  llaa  iinneessppeerraaddaa  sseemmiillllaa  ppuurraa  
aabbrriiéénnddoossee  rreeppeennttiinnaammeennttee,,  eell  TTúú--PPuueeddeess  ccoommoo  uunn  ggoollppee  ddee  ggrraacciiaa  eenn  eessttaa  rroonnddaa  
iimmppllaaccaabbllee  ccoonnddiicciioonnaaddaa  ppoorr  llooss  ppaaddrreess  ddee  nnuueessttrrooss  ppaaddrreess  ddeennttrroo  ddeell  ffoorrttíínn  mmeennttaall??  
HHaayy  uunn  hhoommbbrree  ppeeqquueeññoo  ccaammiinnaannddoo  ppoorr  llaa  aavveenniiddaa,,  yyeennddoo  yy  vviinniieennddoo  mmiill  vveecceess  ppoorr  llaa  
mmiissmmaa  aavveenniiddaa;;  aaddeennttrroo,,  aaffuueerraa,,  eess  ttooddoo  lloo  mmiissmmoo,,  ccoommoo  nnaaddaa  ccaammiinnaannddoo  eenn  nnaaddaa,,  
ccuuaallqquuiieerraa  ddeennttrroo  ddee  ccuuaallqquuiieerraa,,  JJuuaann  oo  PPeeddrroo  ssóólloo  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  ccoorrbbaattaass::  eennttrree  eessttee  
ppoossttee  ddee  lluuzz  yy  aaqquueell  nnoo  hhaa  ssuucceeddiiddoo  nnaaddaa..  NNoo  hhaabbííaa  nnaaddaa,,  ¡¡nnii  ssiiqquuiieerraa  uunn  úúnniiccoo  
sseegguunnddoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa!!  
  
PPeerroo,,  rreeppeennttiinnaammeennttee,,  eenn  eessttaa  aavveenniiddaa,,  hhaayy  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ssooffooccaacciióónn  ddee  sseegguunnddoo  
ggrraaddoo..  NNooss  ddeetteenneemmooss  yy  mmiirraammooss  ffiijjaammeennttee..  ¿¿AA  qquuéé  mmiirraammooss  ffiijjaammeennttee??  NNoo  lloo  
ssaabbeemmooss,,  ppeerroo  mmiirraammooss  ffiijjaammeennttee..    DDee  pprroonnttoo  yyaa  nnoo  eessttaammooss  eenn  llaa  mmááqquuiinnaa;;  yyaa  nnoo  
eessttaammooss  eenn  eellllaa,,  ¡¡nnuunnccaa  eessttuuvviimmooss!!  YYaa  nnoo  ssoommooss  mmááss  BBiillll  SSmmiitthh  oo  aammeerriiccaannoo  oo  
nneeooyyoorrqquuiinnoo,,  eell  hhiijjoo  ddee  nnuueessttrroo  ppaaddrree  oo  eell  ppaaddrree  ddee  nnuueessttrroo  hhiijjoo,,  nnuueessttrroo  ppeennssaammiieennttoo,,  
nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  oo  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss,,  oo  aayyeerr  oo  mmaaññaannaa,,  uu  hhoommbbrree  oo  mmuujjeerr  oo  nnaaddaa  
ppoorr  eell  eessttiilloo  ––ssoommooss  ttoottaallmmeennttee  aallggoo  mmááss..    NNoo  ssaabbeemmooss  qquuéé,,  ppeerroo  mmiirraa  ffiijjaammeennttee..  
SSoommooss  ccoommoo  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  uunnaa  vveennttaannaa..  
  
EEnnttoonncceess  ssee  ddeessvvaanneeccee;;  llaa  mmááqquuiinnaa  nnuueevvaammeennttee  ttoommaa  eell  ppooddeerr..  
  
PPeerroo,,  ssoollooss  eenn  nnuueessttrraa  hhaabbiittaacciióónn  eessaa  nnoocchhee,,  ssii  rreeppaassaammooss  eell  ddííaa,,  rreevviissaammooss  llooss  mmiilleess  
ddee  ggeessttooss  yy  ppaassooss  yy  rroossttrrooss,,  llaass  iiddaass  yy  vveenniiddaass  eenn  eessee  vveerrttiiggiinnoossoo  ggrriiss  eenn  eell  ccuuaall  nnaaddaa  
ppaarreeccee  hhaabbeerr  ssuucceeddiiddoo,,  uunn  ddííaa  eennttrree  mmiilleess  ddee  oottrrooss  qquuee  ssoonn  ccoommoo  uunnaa  ddeessiieerrttaa  sseemmii--
oossccuurriiddaadd,,  aaddvveerrttiimmooss  ddee  pprroonnttoo  uunnaa  ppeeqquueeññaa  cchhiissppaa  ddee  lluuzz  eelleevváánnddoossee  hhaacciiaa  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee,,  oohh,,  ttaann  ddiimmiinnuuttaa,,  ttaann  eeffíímmeerraa  qquuee  eess  ccaassii  ccoommoo  uunnaa  hhuuiiddiizzaa  lluucciiéérrnnaaggaa,,  yy  eess  
eessee  ssoolliittaarriioo  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  ccuuaannddoo  nnooss  ddeettuuvviimmooss  eenn  eell  mmeeddiioo  ddeell  ffrreenneessíí,,  eessee  
ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  ddee  nnaaddaa,,  eessee  ttrraassppiiéé  iinnúúttiill,,  eessaa  vvaacciillaacciióónn  ddee  ppeennssaammiieennttoo,,  eessee  
ttrrooppiieezzoo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ----  eessoo  eess    ttooddoo  lloo  qquuee  ppeerrmmaanneeccee  ddeell  ddííaa,,  eell  úúnniiccoo  sseegguunnddoo  
eexxiisstteennttee,,  eell  úúnniiccoo  mmoommeennttoo  iinnhhaabbiittaaddoo..  EEssoo  eess  ttooddoo  lloo  qquuee  hhuubboo  eennttrree  uunn  mmiillllóónn  ddee  
sseegguunnddooss  vvaaccííooss..  
  
AA  ppaarrttiirr  ddee  eennttoonncceess,,  llaa  ssooffooccaacciióónn  ssee  hhaaccee  mmuuyy  eeffiiccaazz..  EEss  ccoommoo  ssii  nnuueessttrroo  sseerr  hhuubbiieessee  
ccoommeennzzaaddoo  aa  sseennttiirr  uunnaa  iimmppeerrcceeppttiibbllee  ffiissuurraa  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd,,  cciieerrttaa  ggrriieettaa  qquuee  aaúúnn  nnoo  
ccoonnoocceemmooss  ddeejjaa  iinnggrreessaarr  aa  llaa  lluuzz  ----¿¿yy  qquuéé  lluuzz,,  yyaa  qquuee  ppaarreeccee  ttooddaavvííaa  mmááss  oossccuurroo  qquuee  
aanntteess??  PPeerroo  rreeggrreessaammooss  aa  eellllaa  aa  ppeessaarr  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  HHaayy  ccoommoo  oottrroo  aaiirree  
cciirrccuullaannddoo,,  uunn  iimmppaallppaabbllee  ccaammbbiioo  ddee  ddeennssiiddaadd,,  yy  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ccoommoo  uunn  ffuueeggoo  qquuee  
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eessttáá  ssiieennddoo  eenncceennddiiddoo,,  uunn  ffuueeggoo  nneeggrroo  oossccuurroo  qquuee  nnoo  ccoonnooccee  nnaaddaa  eexxcceeppttoo  qquuee  
nneecceessiittaa,,  qquuee  nneecceessiittaa  mmuucchhííssiimmoo  aallggoo  mmááss..    
  
  
  ¡¡FFuueerraa,,  ffuueerraa  ccoonn  llaa  mmeennttee  yy  ssuuss  llllaammaass  ddee  ccaannddeellaa  
  

IIlluummiinnaa,,  iilluummiinnaa  llooss  ssoolleess  qquuee  nnuunnccaa  mmuueerreenn!!    ((55))  
  
  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  BBiillll  SSmmiitthh  ----  qquuiieenn  yyaa  nnoo  eess  mmááss  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  eenn  rreeaalliiddaadd,,  qquuiieenn  eess  
mmááss  oo  mmeennooss  aallggoo,,  qquuiieenn  eessccaappaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ttooddooss  llooss  ppoorrooss  ddee  ssuu  ppiieell  ----  ssee  ddeettiieennee  
nnuueevvaammeennttee,,  ssee  ddeettiieennee  mmááss  yy  mmááss  ffrreeccuueenntteemmeennttee  eenn  eell  mmeeddiioo  ddeell  ggrraann  bbuulllliicciioo,,  yy  yyaa  
nnii  ssiiqquuiieerraa  ppllaanntteeaa  uunnaa  pprreegguunnttaa,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  aagguuaarrddaa  uunnaa  rreessppuueessttaa::  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  
eenn  llaa  pprreegguunnttaa,,  uunn  ffuueeggoo  vviivviieennttee  ddee  nnaaddaa,,  uunnaa  pprreegguunnttaa  ppuurraa,,  iirrrreeffuuttaabbllee,,  uunnaa  ccrreecciieennttee  
aauusseenncciiaa,,  ttaann  ccoonnmmoovveeddoorraa,,  eess  ccaassii  ccoommoo  uunnaa  pprreesseenncciiaa..  ÉÉll  ssee  ddeettiieennee  aaqquuíí,,  ssee  ddeettiieennee  
aallllíí,,  lleevvaannttaa  llooss  oojjooss  qquuee  nnoo  vveenn  hhaacciiaa  eell  aaffiicchhee  ddee  llaa  ccaallllee,,  aaqquueell  hhoommbbrree  vveessttiiddoo  ddee  
mmaarrrróónn,,  aaqquueellllooss  mmiilllloonneess  ddee  hhuummaannooss  ssoommbbrrííooss;;  ééll  yyaa  nnoo  eess  ssiiqquuiieerraa  uunn  ppeennssaammiieennttoo,,  
nnii  ssiiqquuiieerraa  uunn  sseennttiimmiieennttoo::  eell  eess  uunn  ppaassoo  ssaaccaaddoo  ddee  ssíí  mmiissmmoo,,  ddeell  aallggoo  qquuee  ssee  
ccoonnmmuueevvee,,  ssuubbee  yy  bbaajjaa,,  ttrraannssmmiittee  ppeennssaammiieennttooss  yy  sseennttiimmiieennttooss  yy  mmeemmoorriiaass  yy  ddeesseeooss,,  yy  
mmaarrcchhaa  ccoommoo  uunn  rreelloojj  bbiieenn  aacceeiittaaddoo  ----¿¿ddaaddoo  ccuueerrddaa  ddeessddee  ccuuáánnddoo??  ----  ddeesseennrroolllláánnddoossee  
yy  ddeesseennrroolllláánnddoossee,,  aaddeennttrroo,,  aaffuueerraa,,  eess  ttooddoo  lloo  mmiissmmoo..  ÉÉll  eess  eessee  ssiittiioo  ddee  rreeppeennttiinnaa  
qquuiieettuudd,,  eessee  ggrriittoo  ddee  ssooffooccaacciióónn,,  eessaa  mmiirraaddaa  cciieeggaa  ddee  uunn  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  ddee  uunn  mmuunnddoo  
aaúúnn  ppoorr  sseerr,,  ppaarreeccee,,  ppeerroo  qquuee  ggoollppeeaa  ccoommoo  llaa  úúnniiccaa  ccoossaa  eexxiisstteennttee  eenn  eessttaa  iinneexxiisstteenncciiaa..  
ÉÉll  eessttáá  eenn  uunnaa  ttiieerrrraa  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ppeerrtteenneecciieennttee  aa  nnaaddiiee,,  aa  vveecceess  uunn  eessttaaddoo  ddee  
ddeessggaarrrraammiieennttoo  ddeell  nnoo  sseerr,,  ttaann  ddeessggaarrrraannttee  ppaarreeccee  qquuee  eessaa  ddeessggaarrrraadduurraa  eess  llaa  úúnniiccaa  
mmeeddiiddaa  ddee  eexxiisstteenncciiaa  eenn  ééll..  
  
  
  AAhhoorraa  llaa  ttiieerrrraa  ddeell  ddeerrrroocchhee,,  aahhoorraa  eell  ssiilleenncciioo  
  
  UUnn  nneeggrraa  ppaarreedd  eenn  bbllaannccoo,,  yy  ddeettrrááss  ddee  eellllaa  eell  cciieelloo..    ((66))  
  
  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  aa  llaa  nnoocchhee,,  ssoolloo  eenn  ssuu  hhaabbiittaacciióónn,,  oobbsseerrvvaa  eessooss  bbrreevveess  sseegguunnddooss  qquuee  
bbrriillllaann  iinneexxpplliiccaabblleemmeennttee,,  qquuee  iinncclluussoo  rreessppllaannddeecceenn  ccoommoo  ssii  ssee  pprrooyyeeccttaarraann  mmááss  aalllláá,,  
rreeccaarrggaannddoo  ttooddoo  lloo  qquuee  ttooccaann  ccoonn  ggoottaass  ddee  ssuu  lluuzz;;  eell  hhoommbbrree  ddee  mmaarrrróónn,,  eell  aabbssuurrddoo  
aaffiicchhee,,  eell  rraayyoo  ddee  ssooll  ssoobbrree  eell  bbaannccoo  ddee  ppllaazzaa  eessttáánn  ccoommoo  lllleennooss  ddee  uunnaa  vviiddaa  eessppeecciiaall,,  
ccaappttuurraaddooss,,  ffoottooggrraaffiiaaddooss  hhaassttaa  eell  úúllttiimmoo  ddeettaallllee  ––eellllooss  vviivveenn,,  eellllooss  ssoonn..  TTooddoo  lloo  ddeemmááss  
eessttáá  ccoommoo  ttrraaggaaddoo  ppoorr  llaa  ttiieerrrraa  eenn  uunn  lliimmbboo  ddee  nnoo  eexxiisstteenncciiaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  nnoo  hhaabbííaa  
nniinnggúúnn  ppeennssaammiieennttoo  eenn  ééll,,  nniinnggúúnn  sseennttiimmiieennttoo,,  nniinngguunnaa  mmeemmoorriiaa,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  aallggúúnn  YYoo,,  
eessppeecciiaallmmeennttee  nniinnggúúnn  YYoo;;  ffuuee  eell  úúnniiccoo  sseegguunnddoo  eenn  qquuee  ttooddoo  ssee  hhaabbííaa  iiddoo,,  eenn  qquuee  ééll  
ttrrooppeezzóó  ccoonn  uunn  bbaassttaannttee  vveerrttiiggiinnoossoo  nnoo--YYoo..      
  
EEnnttoonncceess  eell  vvaanniiddoossoo  ccaammiinnaannttee  ddeessccuubbrree  aallggoo  mmááss..  AAddvviieerrttee  qquuee  aaqquueellllaass  ppeeqquueeññaass  
ggoottaass  ddee  lluuzz  ddiisseemmiinnaaddaass  ((¿¿eess  lluuzz??  EEss  mmááss  bbiieenn  uunnaa  rreeppeennttiinnaa  eerruuppcciióónn  eenn  aallggoo  mmááss,,  
uunnaa  vviibbrraacciióónn  ttaann  lliiggeerraa  qquuee  ssee  eessccaappaa  aa  nnuueessttrraass  hhaabbiittuuaalleess  ppeerrcceeppcciioonneess  yy  ccoolloorriiddaass  
iinntteerrpprreettaacciioonneess;;  vviibbrraa,,  eess  aallggoo  vviibbrraannddoo,,  ccoommoo  uunnaa  nnoottaa  ddee  oottrraa  mmúússiiccaa  ppaarraa  llaa  ccuuaall  
aaúúnn  nnoo  tteenneemmooss  ooííddoo,,  ppiinncceellaaddaass  ccoolloorriiddaass  ddee  oottrroo  ppaaííss  ppaarraa  llaass  ccuuaalleess  aaúúnn  nnoo  
tteenneemmooss  oojjooss)),,  aaqquueellllooss  ppooccooss  ddiimmiinnuuttooss  hhiittooss  ddee  uunnaa  ggeeooggrraaffííaa  cciieeggaa,,  ssoonn  
iinnddeessttrruuccttiibblleess,,  ppoorr  ddeecciirrlloo  aassíí..  VViivveenn  yy  ccoonnttiinnúúaann  vviivviieennddoo  mmuucchhoo  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  hhaann  
ppaassaaddoo,,  ccoommoo  ssii  nnuunnccaa  ffaalllleecciieerraann..  YY  eenn  rreeaalliiddaadd  nnuunnccaa  mmuueerreenn;;  ssoonn  llaa  úúnniiccaa  ccoossaa  qquuee  
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nnoo  ppaassaa..  PPaarreeccee  ccoommoo  ssii  eessaa  ppeeqquueeññaa  ggoottaa  aallllíí,,  ffrreennttee  aa  eessee  aaffiicchhee  oo  bbaannccoo  ddee  ppllaazzaa,,  
eessaa  rreeppeennttiinnaa  mmiirraaddaa  aannttee  nnaaddaa,,  mmaannttuuvviieessee  ssuu  pprrooppiiaa  iinntteennssiiddaadd;;  eessaa  ggoottaa  ddee  aallggoo  
mmááss,,  eessee  rreeppeennttiinnoo  ppeeqquueeññoo  ggrriittoo  ppoorr  nnaaddaa,,  ccoonnttiinnúúaa  eexxiissttiieennddoo,,  ccoommoo  ssii  ssee  hhuubbiieessee  
iinnssttaallaaddoo  eenn  uunnaa  sseeccrreettaa  ggrriieettaa  eenn  nnoossoottrrooss  yy  mmaanntteenniiddoo  vviibbrraannddoo  yy  vviibbrraannddoo,,  uunnaa  ggoottaa  
ssuummaaddaa  aa  oottrraa  ssiinn  ddiissiippaarrssee  jjaammááss,,  ssiinn  sseerr  nnuunnccaa  eexxttrraavviiaaddaa;;  yy  ccoonnttiinnúúaa  
aaccrreecceennttáánnddoossee  yy  aaccrreecceennttáánnddoossee  ccoommoo  uunn  ddeeppóóssiittoo  iinnffaalliibbllee  eenn  nnoossoottrrooss,,  uunn  lluuggaarr  
sseegguurroo  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn,,  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  bbaatteerrííaass  ssiieennddoo  rreeccaarrggaaddaass  ccoonn  oottrraa  
iinntteennssiiddaadd,,  yy  qquuee  eess  ccoommoo  uunn  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa..  CCoommeennzzaammooss  aa  ssaalliirr  ssoobbrree  eell  
sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll..  
  
YYaa  nnoo  eessttaammooss  bbiieenn  eenn  llaa  mmááqquuiinnaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ttooddaavvííaa  nnooss  ppuueeddaa  ccoommpplliiccaarr  ddee  vveezz  
eenn  ccuuaannddoo,,  ppeerroo  ssóólloo  ppaarraa  hhaacceerrnnooss  sseennttiirr  ssuu  aabbrruummaaddoorraa  tteennssiióónn,,  ssuu  oossccuurraa  rroottaacciióónn  
eenn  uunnaa  nnaaddaa  qquuee  ccoonneeccttaa  ccoonn  nnaaddaa  qquuee  ccoonneeccttaa  ccoonn  nnaaddaa  ––hheemmooss  sseennttiiddoo  oottrroo  aaiirree,,  
iinncclluussoo  ssii  ssee  ppaarreeccee  aa  nnaaddaa,,  yy  yyaa  nnoo  ppooddeemmooss  ssooppoorrttaarr  mmááss  eessttaa  nnoo  eexxiisstteenncciiaa,,  qquuee  
ddeeaammbbuullaa  ddee  uunnaa  ppuunnttaa  ddeell  ppllaanneettaa  aa  llaa  oottrraa,,  ddee  uunn  llllaammaaddoo  tteelleeffóónniiccoo  aa  oottrroo,,  ddee  uunnaa  
cciittaa  aa  oottrraa,,  qquuee  aauummeennttaa  yy  ddiissmmiinnuuyyee  llaa  eetteerrnnaa  rruuttiinnaa  ccoommoo  ssii  nnaaddaa  ooccuurrrriieessee  jjaammááss,,  
eexxcceeppttoo  llaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa  sseemmppiitteerrnnaa  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  rroossttrrooss  yy  ddiiffeerreenntteess  nnoommbbrreess  yy  
ddiiffeerreenntteess  ppaallaabbrraass,,  eenn  eessttaa  aavveenniiddaa  oo  eenn  oottrraa  ----¡¡ttiieennee  qquuee  sseerr!!  EEnnttrree  eessttee  ppoossttee  ddee  
aalluummbbrraaddoo  yy  aaqquueell,,  eessttee  tteerrcceerr  ppiissoo  yy  eell  ccuuaarrttoo,,  eessttaass  99  aa..mm..  yy  99..3300  aa..mm..  ddee  uunn  rreelloojj  qquuee  
ccrroonnoommeettrraa  nnaaddaa,,  aallggoo  hhaa  ddee  sseerr,,  ddee  vviivviirr,,  eessttee  ppaassoo  ttiieennee  qquuee  tteenneerr  ssuu  eetteerrnnoo  
ssiiggnniiffiiccaaddoo  ccoommoo  ssii  ffuueerree  úúnniiccoo  eenn  llaass  mmiilllloonneess  ddee  hhoorraass  eenn  eell  ccuuaaddrraannttee,,  eessttee  ggeessttoo  
ttiieennee  qquuee  sseerr  ssoosstteenniiddoo  ppoorr  aallgguuiieenn,,  eessttee  ppuueessttoo  ddee  ddiiaarriiooss  qquuee  ppaassaammooss,,  eessttaa  
rraassggaadduurraa  eenn  llaa  aallffoommbbrraa,,  eell  ttiimmbbrree  qquuee  ttooccaammooss,,  eessttee  sseegguunnddoo  ----  eessttee  sseegguunnddoo----  hhaa  ddee  
tteenneerr  ssuu  pprrooppiiaa  úúnniiccaa  ee  iirrrreeeemmppllaazzaabbllee  ttoottaalliiddaadd  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ccoommoo  ssii  ééll  ssóólloo  ffuueerraa  aa  
bbrriillllaarr  hhaassttaa  eell  ffiinn  ddeell  ttiieemmppoo  ––¡¡oohh,,  nnoo  eessttaa  nnaaddeerrííaa  ccaammiinnaannddoo  eenn  llaa  nnaaddeerrííaa!!  ¡¡DDééjjaalloo  
sseerr,,  sseerr,,  sseerr!!  ..  ..  ..    QQuueerreemmooss  rreeccoorrddaarr,,  rreeccoorrddaarr  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo,,  yy  nnoo  ttaann  ssóólloo  ccaammiinnaarr  ssiinn  
rruummbboo  ppoorr  llaa  aavveenniiddaa  ccoommoo  uunnaa  mmeedduussaa..  PPeerroo,,  ¿¿rreeccoorrddaarr  qquuéé??  NNii  ssiiqquuiieerraa  ssaabbeemmooss  
qquuéé  ttiieennee  qquuee  sseerr  rreeccoorrddaaddoo  ----  ssiinn  dduuddaa,,  nnii  YYoo  nnii  llaa  mmááqquuiinnaa,,  oo  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  qquuee  
ccoonneeccttee  nnuueevvaammeennttee  uunnaa  ccoossaa  ccoonn  oottrraa..  UUnnaa  ppuurraa  rreevvooccaacciióónn,,  qquuee  tteerrmmiinnaa  
ccoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  ccoommoo  uunn  llllaammaaddoo,,  uunn  ffuueeggoo  aarrddiieennddoo  ppaarraa  nnaaddaa,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
vviibbrraacciióónn  ddee  eexxiisstteenncciiaa  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaa  aa  ttooddaass  ppaarrqquueess  ee  iimmpprreeggnnaa  ttooddoo,,  lllleennaa  
ttooddoo,,  ccaaddaa  ppaassoo,,  ccaaddaa  ggeessttoo,,  ccaaddaa  sseegguunnddoo,,  yy  qquuee  iinncclluussoo  ssee  eexxttiieennddee  ddeettrrááss  nnuueessttrroo,,  
ccoommoo  ssii  nnooss  ddeessppllaazzáárraammooss  eenn  oottrroo  eessppaacciioo,,  ccoonn  eessee  ppeeqquueeññoo  sseemmeejjaannttee  eenn  pprriimmeerr  
ppllaannoo  qquuiieenn  ccoonnttiinnúúaa  aavvaannzzaannddoo,,  ppeerroo  yyaa  nnoo  eessttáá  ttoottaallmmeennttee  eenn  ééll,,  qquuiieenn  yyaa  hhaa  hhuuiiddoo,,  
lllleennaaddoo  ssuuss  ppuullmmoonneess  ccoonn  oottrroo  aaiirree,,  qquuiieenn  ppoonnee  eell  ooííddoo  aa  oottrraa  ccaanncciióónn,,  ccoorrrree  hhaacciiaa  oottrroo  
rriittmmoo  ----  yy  eess  ccaassii  ccoommoo  uunn  rriittmmoo  eetteerrnnoo,,  mmuuyy  eexxtteennssoo  yy  ssuuaavvee..  YY  rreeppeennttiinnaammeennttee,,  
lleevvaannttaa  ssuu  ccaabbeezzaa  eenn  llaa  mmiittaadd  ddee  llaa  aavveenniiddaa;;  aassoommaa  ssuu  ccaabbeezzaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  ffrreenneessíí;;  
yy  eess  uunnaa  mmiirraaddaa  ttaann  ccllaarraa,,  ttaann  lluummiinnoossaa,,  ccaassii  jjuubbiilloossaa,,  cchhiissppeeaannttee,,  aammpplliiaa  yy  lllleennaa  ddee  ssooll,,  
ccaappttaannddoo  ttooddoo  ddee  uunnaa  mmiirraaddaa  ttaann  ttrriiuunnffaannttee  yy  sseegguurraa  yy  ccrriissttaalliinnaa  ----  mmaajjeessttaadd  
iinnssttaannttáánneeaa..  ¡¡SSoommooss!!    ¡¡EEss!!  
  
EEssttaammooss  eenn  eell  sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll,,  ccoommoo  ttrraannssppoorrttaaddooss  ppoorr  eessaa  ppeeqquueeññaa  
ccrreecciieennttee  vviibbrraacciióónn  ddee  eexxiisstteenncciiaa..  
  
NNoo  tteenneemmooss  nneecceessiiddaadd  ddee  ssiilleenncciioo,,  ddee  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  bbiieenn  aaiissllaaddaa,,  ddee  mmaanntteenneerr  aa  
ddiissttaanncciiaa  aa  llooss  tteennttááccuullooss  ddee  llaa  vviiddaa..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ccuuaannttoo  mmááss  cceeññiiddooss  sseeaann  ee  
iinntteenntteenn  ssooffooccaarrnnooss,,  mmááss  eennssoorrddeecciiddooss  eessttaammooss  ppoorr  ttooddoo  eessee  aallbboorroottoo  ddee  vviiddaa,,  yy  
ccuuáánnttoo  mmááss  aarrddee  aaddeennttrroo,,  mmááss  aabbrraassaaddoorr  eess,,  ttaannttoo  mmááss  ggrraannddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  sseerr  eessoo  
yy  ssoollaammeennttee  eessoo,,  eessaa  oottrraa  ccoossaa  vviibbrraannttee  ssiinn  llaa  ccuuaall  nnoo  ppooddeemmooss  vviivviirr  nnii  rreessppiirraarr  ----  
oollvviiddaarrlloo  hhaassttaa  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo  eess  ccaaeerr  eenn  ttoottaall  ssooffooccaacciióónn..  EEssttaammooss  ccaammiinnaannddoo  eell  
sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  oossccuurriiddaadd  ddeell  mmuunnddoo  ----  ¡¡aaddeennttrroo,,  aaffuueerraa,,  eess  
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ttooddoo  lloo  mmiissmmoo,,  ssoolloo  oo  eenn  uunnaa  mmuucchheedduummbbrree  eessttaammooss  sseegguurrooss  ppaarraa  ssiieemmpprree,,  nnaaddaa  nnii  
nnaaddiiee  ppuueeddee  ssaaccaarrnnooss  eessoo!!  LLlleevvaammooss  nnuueessttrraa  rreeaalleezzaa  sseeccrreettaa  aa  ttooddaass  ppaarrtteess  qquuee  
vvaammooss,,  ddeessppllaazzáánnddoonnooss  hhaacciiaa  ddeellaannttee  aa  ttiieennttaass  ddeennttrroo  ddee  oottrraa  ggeeooggrraaffííaa,,  llaa  ccuuaall  
ggrraadduuaallmmeennttee  rreevveellaa  ppuueerrttooss  sseegguurrooss  yy  ffiioorrddooss  iinneessppeerraaddooss  yy  ccoonnttiinneenntteess  ddee  ppaazz  yy  
aattiissbbooss  ddee  mmaarreess  ddeessccoonnoocciiddooss  rreettuummbbaannddoo  ccoonn  eell  eeccoo  ddee  uunnaa  vviiddaa  mmááss  eennoorrmmee..  EEnn  
nnoossoottrrooss  nnoo  hhaayy  mmááss  qquueerreerr  oo  nnoo  qquueerreerr,,  nnoo  hhaayy  mmááss  ccoommppuullssiióónn  ppoorr  aaddqquuiirriirr  eessttoo  oo  
aaqquueelllloo,,  nniinngguunnaa  lluucchhaa  ppoorr  vviivviirr  oo  ccoonnvveerrttiirrssee  oo  ssaabbeerr::  ssoommooss  ssoosstteenniiddooss  ppoorr  oottrroo  rriittmmoo  
qquuee  ttiieennee  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  eessppoonnttáánneeoo,,  ssuu  vviiddaa  ccllaarraa,,  ssuu  iimmpprreevviissiibbllee  vvoolluunnttaadd  yy  
rreellaammppaagguueeaannttee  eeffeeccttiivviiddaadd..  UUnn  rreeiinnoo  ddiiffeerreennttee  ccoommiieennzzaa  aa  aabbrríírrsseennooss;;  aarrrroojjaammooss  oottrraa  
mmiirraaddaa  aall  mmuunnddoo,,  ttooddaavvííaa  aallggoo  cciieeggoo  ee  iiggnnoorraannttee,,  ppeerroo  iinnttuuiittiivvoo,,  ccoommoo  ccaarrggaaddoo  ddee  uunnaa  
ffuuttuurraa  rreeaalliiddaadd,,  eennssaanncchhaaddoo  ppoorr  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ttooddaavvííaa  ssiinn  ffoorrmmuullaarr,,  uunn  aaúúnn  ttíímmiiddoo  
aassoommbbrroo..  TTaall  vveezz  ssoommooss  ccoommoo  aaqquueell  hheerrmmaannoo  ssiimmiioo  ddee  nnoo  hhaaccee  ttaannttoo  ttiieemmppoo  qquuiieenn  
mmiirraabbaa  aa  ssuu  bboossqquuee  ccoonn  uunnaa  mmiirraaddaa  eexxttrraaññaa,,  aa  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  qquuee  ccoorrrrííaann  yy  ttrreeppaabbaann  
yy  ccaazzaabbaann  ttaann  bbiieenn  ppeerroo  qquuee  nnoo  eerraann  ccoonnsscciieenntteess  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  vviibbrraacciióónn  ccllaarraa,,  llaa  
eexxttrraaññaa  mmaarraavviillllaa,,  llaa  rreeppeennttiinnaa  qquuiieettuudd  qquuee  ppaarreeccííaa  cceerrcceennaarr  llaass  oossccuurraass  nnuubbeess  yy  
eexxppaannddiirrssee  lleejjooss,,  lleejjooss,,  hhaacciiaa  uunnaa  vvaasstteeddaadd  vviibbrraannddoo  ccoonn  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ccrreeaattiivvaass..    
  
  
  
  
  
  

LLaa  BBiiffuurrccaacciióónn  eenn  eell  CCaammiinnoo  
  
  
AA  ppaarrttiirr  ddee  eessttee  ppuunnttoo,,  eell  ccaammiinnoo  ssee  bbiiffuurrccaa,,  yy  ttoommaarr  uunn  sseennddeerroo  eenn  lluuggaarr  ddeell  oottrroo  
iimmpplliiccaa  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  llaarrggoo  aallccaannccee  qquuee  ppuueeddeenn  eexxtteennddeerrssee  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  uunn  
ppeerrííooddoo  ddee  vviiddaa..  NNoo  eess  qquuee  uunn  sseennddeerroo  sseeaa  aauuttéénnttiiccoo  yy  eell  oottrroo  ffaallssoo,,  ddaaddoo  qquuee  
tteennddeemmooss  aa  ccrreeeerr  qquuee  ttooddoo  eess  aa  ffiinn  ddee  ccuueennttaass  aauuttéénnttiiccoo  yyaa  qquuee  eexxiissttee,,  ppeerroo  eessttaa  eess  
uunnaa  vveerrddaadd  qquuee  ccrreeccee,,  yy  llaa  ffaallsseeddaadd  mmeerraammeennttee  eessttáá  ppeerrddiieennddoo  eell  ttiieemmppoo  oo  ppeerrssiissttiieennddoo  
eenn  uunnaa  vveerrddaadd  qquuee  hhaa  ssoobbrreevviivviiddoo  aa  ssuu  ttiieemmppoo  yy  uuttiilliiddaadd..  DDeessddee  eell  mmoommeennttoo  qquuee  hheemmooss  
eessccaappaaddoo  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa,,  lloo  eexxtteerriioorr  aall  iigguuaall  qquuee  lloo  iinntteerriioorr  ((eell  pprriimmeerroo  eess  eenn  rreeaalliiddaadd  uunn  
rreefflleejjoo  oo  eexxpprreessiióónn  ddeell  úúllttiimmoo,,  yy  uunnaa  vveezz  qquuee  ccaammbbiiaammooss  aaddeennttrroo,,  nneecceessaarriiaammeennttee  
ccaammbbiiaarreemmooss  aaffuueerraa;;  ssii  ddeessiissttiimmooss  ddee  ““mmeennttaalliizzaarr””  llaa  vviiddaa,,  ddeessiissttiirráá  ddee  sseerr  uunn  cciicclloo  
mmeennttaall  yy  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  oottrraa  vviiddaa)),,  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessee  mmoommeennttoo,,  lliitteerraallmmeennttee  ccoommeennzzaammooss  
aa  tteenneerr  cciieerrttaa  ““llaattiittuudd””..  YYaa  nnoo  mmááss  aammaarrrraaddooss  aa  llaa  ppeeqquueeññaa  ppeerrssoonnaa  ssoommbbrrííaa  ccoommoo  uunnaa  
ccaabbrraa  aattaaddaa  aa  uunnaa  ccoorrrreeaa,,  ppooddeemmooss  eelleeggiirr  ddeessppllaazzaarrnnooss  hhaacciiaa  ddiissttiinnttaass  ddiirreecccciioonneess..  
PPooddeemmooss  ttoommaarr  eell  sseennddeerroo  aasscceennddeennttee,,  eess  ddeecciirr,,  ssuuttiilliizzaarrnnooss  mmááss  yy  mmááss,,  qquuiittaarrnnooss  llaa  
ccaarrggaa  tteerrrreennaall,,  rreemmoonnttaarrnnooss  eenn  eell  ppeeqquueeññoo  eennccaannttaaddoo  ccoohheettee  ddee  lluuzz  qquuee  eessttaammooss  
ccoommeennzzaannddoo  aa  iinnttuuiirr,,  yy  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ccoonn  ddoommiinniiooss  ddee  ccoonncciieenncciiaa  mmááss  lliibbrreess,,  
eexxpplloorraammooss  áámmbbiittooss  eettéérreeooss,,  ddeessccuubbrriimmooss  nniivveelleess  mmeennttaalleess  mmááss  eelleevvaaddooss  ccoommoo  llaa  
ppuurraa  ffuueennttee  ddee  ttooddoo  lloo  qquuee  ooccuurrrree,,  ddiissttoorrssiioonnaaddoo  yy  aapprrooxxiimmaaddoo  aaqquuíí,,  llaa  ccaarraa  ddee  áánnggeell  ddee  
lloo  qquuee  ssee  eessttáá  ppaarreecciieennddoo  mmááss  yy  mmááss  aa  uunnaa  ccaarriiccaattuurraa..  ((77))    EEss  mmuuyy  tteennttaaddoorr,,  ddee  hheecchhoo,,  
ttaann  tteennttaaddoorr  qquuee  ttooddooss  llooss  ssaabbiiooss  yy  bbuussccaaddoorreess  mmááss  bbiieenn  aapprreessuurraaddooss,,  oo  ssiimmpplleemmeennttee  
hhaassttaa  aaqquueellllooss  aa  qquuiieenneess  hhooyy  llllaammaarrííaammooss  mmeenntteess  aaddeellaannttaaddaass  oo  ggeenniiooss,,  lloo  hhaann  ttoommaaddoo  
----  ssee  hhaa  ccoonnsseerrvvaaddoo  ppoorr  mmiilleess  ddee  aaññooss..  PPeerroo,,  ddeessggrraacciiaaddaammeennttee,,  uunnaa  vveezz  qquuee  
aallccaannzzaammooss  aaqquueellllooss  eessttrraattooss  mmááss  eelleevvaaddooss,,  eess  mmuuyy  ddiiffíícciill  rreeggrreessaarr  hhaacciiaa  aabbaajjoo;;  ee  
iinncclluussoo  ssii  ddeesseeaammooss  bbaajjaarr,,  mmoottiivvaaddooss  ppoorr  aallggúúnn  aaffáánn  ccaarriittaattiivvoo  oo  hhuummaanniittaarriioo,,  
aaddvveerrttiimmooss  qquuee  llooss  ccaammiinnooss  ddee  aarrrriibbaa  aaqquuíí  ssoonn  bbaassttaannttee  iinneeffiiccaacceess..  PPaarreeccee  hhaabbeerr  uunn  
aabbiissmmoo  iirrrreeccoonncciilliiaabbllee  eennttrree  eessaa  lluuzz  yy  eessttaa  oossccuurriiddaadd,,  yy  lloo  qquuee  qquueerreemmooss  ((oo  ddee  lloo  qquuee  
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ssoommooss  ccaappaacceess))  ddee  bbaajjaarr  ddeessddee  aarrrriibbaa  lllleeggaa  aaqquuíí  ddiissmmiinnuuiiddoo,,  aammoorrttiigguuaaddoo,,  ddeessffiigguurraaddoo,,  
ppllúúmmbbeeoo,,  ffiinnaallmmeennttee  aa  sseerr  ppeerrddiiddoo  eenn  llaass  ggrraannddeess  cciiéénnaaggaass  ddee  llaa  MMááqquuiinnaa..  
  
  
PPeerroo  ddeemmaassiiaaddoo  bbrriillllaanntteess  eerraann  nnuueessttrrooss  cciieellooss,,  ddeemmaassiiaaddoo  ddiissttaanntteess,,  
    
DDeemmaassiiaaddoo  ffrráággiill  ssuu  mmaatteerriiaa  eettéérreeaa;;  
  
DDeemmaassiiaaddoo  eesspplléénnddiiddaa  yy  rreeppeennttiinnaa  nnuueessttrraa  lluuzz  nnoo  ppuuddoo  qquueeddaarrssee;;  
  
LLaass  rraaíícceess  nnoo  eessttaabbaann  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  pprrooffuunnddaass..    ((88))  
  
  
EEss  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  hhaaccee  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  ddeell  iiddeeaall  vveerrssuuss  ““rreeaalliiddaadd””..  IInneevviittaabblleemmeennttee  eell  iiddeeaall  
eess  mmaatteerriiaalliizzaaddoo  ddaaddoo  qquuee  eess  uunn  ffuuttuurroo  aavvaannzzaaddoo,,  ppeerroo  eess  uunn  ccaammiinnoo  ddiibbuujjaaddoo  hhaaccee  
mmuucchhoo  eenn  eell  ccuuaall  llaa  vveerrddaadd  ffrreeccuueenntteemmeennttee  aappaarreeccee  ffrruussttrraaddaa,,  mmeennoosspprreecciiaaddaa..  PPoorr  
ccoonnssiigguuiieennttee,,  eess  eessttee  ccaammiinnoo,,  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddeeffeeccttuuoossaa  eennttrree  llaass  ““ccuummbbrreess””  yy  llaass  
llllaannuurraass,,  eell  qquuee  ddeebbeerrííaa  sseerr  aaccoorrttaaddoo..      
  
PPeerroo  ttaall  vveezz  llaa  ““ccuummbbrree””  nnoo  eessttáá  uubbiiccaaddaa  aarrrriibbaa..  TTaall  vveezz  eessttáá  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  aaqquuíí,,  aa  
nniivveell  ddeell  ssuueelloo,,  ssiimmpplleemmeennttee  ttaappaaddaa  ppoorr  llaa  MMááqquuiinnaa  yy  ttooddaass  nnuueessttrraass  ssuucceessiivvaass  ccaappaass  
eevvoolluuttiivvaass,,  ccoommoo  eell  ddiiaammaannttee  eenn  ssuu  mmaattrriizz..  SSii  eell  sseennddeerroo  ddee  ssuubbiiddaa  eess  eell  úúnniiccoo  ccaammiinnoo  
ddee  ssaalliiddaa,,  eennttoonncceess  mmeejjoorr  qquuee  ssaallggaammooss  ddee  uunnaa  vveezz  ppoorr  ttooddaass..  YY  ssii  eell  ssaannttoo  eenn  rreeaalliiddaadd  
eess  eell  ttrriiuunnffoo  ddeell  ssiimmiioo,,  uunnoo  ppooddrrííaa  dduuddaarr  qquuee  llaa  eevvoolluucciióónn  ssiieemmpprree  aallccaannccee  ssuu  mmeettaa  
ssaattiissffaaccttoorriiaa,,  yy  bbeennddiittaa,,  yy  qquuee  ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa  sseeaa  ccoonnssaaggrraaddaa..  ¿¿QQuuéé  eennttoonncceess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss,,  aaqquueellllooss  qquuiieenneess  nniieeggaann  llaa  ssaannttiiddaadd??  NNoo  ccrreeeemmooss  qquuee  eell  pprrooppóóssiittoo  ffiinnaall  ddee  llaa  
eevvoolluucciióónn  sseeaa  uunnaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  mmoorraalliissttaa  ddeell  eelleeccttoo  yy  ddeell  ccoonnddeennaaddoo..  LLaa  eevvoolluucciióónn  nnoo  
eess  mmoorraalliissttaa;;  sseenncciillllaammeennttee  eess,,  yy  ccuullttiivvaa  ttooddoo  ssuu  áárrbbooll  aassíí  ttooddaass  ssuuss  fflloorreess  ppuueeddeenn  
pprroodduucciirr  fflloorreecciimmiieennttooss..  LLaa  eevvoolluucciióónn  nnoo  eess  aasscceettaa;;  aabbaarrccaa  ttooddoo  ssuunnttuuoossaa  yy  
ooppuulleennttaammeennttee..  LLaa  eevvoolluucciióónn  nnoo  hhaa  aabbaannddoonnaaddoo  aa  llaa  TTiieerrrraa,,  oo  nnuunnccaa  hhuubbiieerraa  ddaaddoo  
ccoommiieennzzoo  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa..  LLaa  nnaattuurraalleezzaa  nnoo  eess  iinnccoohheerreennttee;;  eess  mmááss  ssaabbiiaa  qquuee  nnuueessttrraa  
ccoohheerreenncciiaa  mmeennttaall,,  aaúúnn  mmááss  ssaabbiiaa  qquuee  nnuueessttrraa  ssaannttiiddaadd..    
  
PPeerroo  eellllaa  eess  lleennttaa..    EEssaa  eess  ssuu  ddeeffiicciieenncciiaa..    
  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa  qquueerreemmooss  aaccoorrttaarr  eell  ccaammiinnoo..  QQuueerreemmooss  ccoonnddeennssaarr  llaa  eevvoolluucciióónn,,  
eeffeeccttuuaarr  uunnaa  eevvoolluucciióónn  ccoonncceennttrraaddaa,,  aauunnqquuee  rreessppeettaannddoo  ttooddaavvííaa  ssuuss  mmééttooddooss..  YY  ddaaddoo  
qquuee  llaa  NNaattuurraalleezzaa  aabbaarrccaa  ttooddoo,,  sseegguuiirreemmooss  ssuu  eejjeemmpplloo..  YYaa  qquuee  nnoo  ssee  aalleejjaa  ccoorrrriieennddoo  ddee  
eellllaa  mmiissmmaa  ssiinnoo  qquuee  ssiieemmpprree  ssee  eessffuueerrzzaa  ppoorr  ddeessaarrrroollllaarr  ssuuss  sseemmiillllaass  eenn  ffrruuttooss,,  nnooss  
eessffoorrzzaarreemmooss  ppaarraa  hhaacceerr  qquuee  eessaa  sseemmiillllaa  ffrruuccttiiffiiqquuee,,  hhaacceerr  qquuee  lloo  qquuee  yyaa  eessttáá  aaddeennttrroo,,  
yy  aallrreeddeeddoorr  yy  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  fflloorreezzccaa..  SSóólloo,,  tteenneemmooss  qquuee  eennccoonnttrraarr  eessaa  sseemmiillllaa  
eessppeeccííffiiccaa..  HHaayy  mmuucchhaass  sseemmiillllaass  ssiillvveessttrreess  eenn  eessttee  mmuunnddoo  ––aauunnqquuee,,  eellllaass,,  ttaammbbiiéénn,,  
ttiieenneenn  ssuu  eennccaannttoo  yy  uuttiilliiddaadd..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  nnoo  bbuussccaarreemmooss  nnuueessttrraa  ccuummbbrree  aarrrriibbaa  ssiinnoo  
dduurraannttee  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  aabbaajjoo  eenn  eell  ppuunnttoo  mmááss  bbaajjoo,,  ppuueess  nnuueessttrroo  sseeccrreettoo  yyaa  ppuueeddee  
eessttaarr  aallllíí,,  eenn  llaa  VVeerrddaadd  ssiimmppllee,,  iinnffaalliibbllee  qquuee  uunn  ddííaa  aarrrroojjaa  eessttaa  sseemmiillllaa  ssoobbrree  nnuueessttrraa  
bbuueennaa  ttiieerrrraa..  EEnnttoonncceess,,  ttaall  vveezz,,  ddeessccuubbrraammooss  qquuee  lloo  qquuee  hheemmooss  eessttaaddoo  bbuussccaannddoo  eessttáá  
ttaann  cceerrccaa  qquuee  nnoo  hhaayy  ddiissttaanncciiaa  qquuee  rreeccoorrrreerr,,  nniinnggúúnn  aabbiissmmoo  iirrrreeccoonncciilliiaabbllee,,  nniinngguunnaa  
ttrraannssmmiissiióónn  ddeeffeeccttuuoossaa  nnii  ddiilluucciióónn  ddee  ppooddeerr  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  rraannggooss  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  yy  qquuee  
llaa  VVeerrddaadd  eessttáá  jjuussttoo  aaqquuíí,,  cceerrccaannaa  yy  ttooddooppooddeerroossaa,,  eenn  ccaaddaa  ááttoommoo,,  eenn  ccaaddaa  ccéélluullaa,,  eenn  
ccaaddaa  sseegguunnddoo  ddee  ttiieemmppoo..  
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EEnn  ccoonncclluussiióónn,,  eell  mmééttooddoo  nnoo  sseerráá  ccoommoo  llaa  fflleecchhaa,,  ddeessddeeññaannddoo  ttooddooss  llooss  oobbssttááccuullooss  ccoonn  
eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  rreemmoonnttaarrssee  aa  aallttuurraass  eessppiirriittuuaalleess,,  ssiinnoo  ttooddoo--aabbaarrccaannttee;;  nnoo  sseerráá  uunn  
aasscceennssoo  aabbrruuppttoo  ssiinnoo  uunn  ddeesscceennssoo  oo,,  mmááss  bbiieenn,,  qquuiittaarr  eell  vveelloo  ddee  llaa  VVeerrddaadd  qquuee  
iimmpprreeggnnaa  ttooddoo,,  hhaassttaa  llaass  ccéélluullaass  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LLaa  NNuueevvaa  CCoonncciieenncciiaa  
  
  
EExxiissttee  uunn  hheecchhoo  rraaddiiccaallmmeennttee  nnuueevvoo..  
  
NNoo  eess  aannttiigguuoo..  SSee  rreemmoonnttaa  ssoollaammeennttee  aa  uunnooss  ppooccooss  aaññooss..  EEss  uunn  nnuueevvoo  ccoommiieennzzoo  ssoobbrree  
llaa  TTiieerrrraa,,  yy  ttaall  vveezz  eenn  eell  uunniivveerrssoo,,  ttaann  ssiimmppllee  yy  ddeessccoonncceerrttaannttee  ccoommoo  ddeebbee  hhaabbeerr  ssiiddoo  llaa  
aappaarriicciióónn  ddee  llaa  pprriimmeerraa  vviibbrraacciióónn  mmeennttaall  eennttrree  llooss  ggrraannddeess  ssiimmiiooss..    
  
UUnn  nnuueevvoo  ccoommiieennzzoo  nnoo  eess  ccoonncciieennttee  ddee  ssíí  mmiissmmoo,,  nnii  eess  eessttrruueennddoossoo  nnii  hhaaccee  tteemmbbllaarr  aa  
llaa  TTiieerrrraa..  EEss  ssiimmppllee  yy  rreennuueennttee,,  ffrráággiill  ccoommoo  uunn  jjoovveenn  rreettooññoo,,  yy  uunnoo  nnoo  ssaabbee  ttoottaallmmeennttee  ssii  
aaúúnn  eess  eell  vviieennttoo  ddee  aayyeerr  qquuee  uunnoo  ssiieennttee  oo  aallggúúnn  aalliieennttoo  nnuueevvoo,,  ccaassii  eell  mmiissmmoo  yy  ssiinn  
eemmbbaarrggoo  ttaann  ddiiffeerreennttee,,  qquuee  lloo  ddeejjaa  aa  uunnoo  uunn  ppooccoo  aattuurrddiiddoo  ee  iinnccrréédduulloo,,  ccoommoo  uunnaa  
mmaarraavviillllaa  ttoommaaddaa  ddee  iimmpprroovviissoo,,  uunnaa  ssoonnrriissaa  aattrraappaaddaa,,  qquuee  ssee  ddeessvvaanneeccee  
iinnssttaannttáánneeaammeennttee  ssii  uunnoo  mmiirraa  ppoorr  mmuucchhoo  ttiieemmppoo..  UUnn  ccoommiieennzzoo  eess  mmiill  ddiimmiinnuuttooss  ggoollppeess  
iinncciippiieenntteess  qquuee  vviieenneenn  yy  ssee  vvaann;;  ppaassaann  rroozzaannddoo  yy  ssee  eessccaappaann  ccoorrrriieennddoo;;  aappaarreecceenn  ddee  
nniinnggúúnn  llaaddoo,,  ssiinn  ttoonn  nnii  ssoonn,,  ppoorrqquuee  ssoonn  ddee  oottrraa  lleeyy;;  ssee  rrííeenn  yy  ssee  bbuurrllaann  ddee  ttooddoo,,  ppoorrqquuee  
ssoonn  ddee  oottrraa  llóóggiiccaa;;  rreeaappaarreecceenn  ccuuaannddoo  llooss  ppeennssaammooss  ppeerrddiiddooss  yy  nnooss  ddeejjaann  vviiéénnddoonnooss  
ccoommoo  ttoonnttooss  ccuuaannddoo  ppeennssaammooss  qquuee  llooss  hhaabbííaammooss  aattrraappaaddoo,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssoonn  ddee  oottrroo  
rriittmmoo  oo,,  ttaall  vveezz,,  ddee  oottrraa  ffoorrmmaa  ddee  sseerr..  YY  ccoonn  ttooddoo,,  ttooddaavvííaa  eessttaass  ddiimmiinnuuttaass  llíínneeaass  
ccoonnssttrruuyyeenn  ggrraadduuaallmmeennttee  oottrraa  iimmaaggeenn;;  eessttooss  ppeeqquueeññooss  ggoollppeess  rreeppeettiiddooss  hhaacceenn  uunn  aallggoo  
ssiinn  nnoommbbrree  qquuee  vviibbrraa  ddiiffeerreenntteemmeennttee  yy  nnooss  ccaammbbiiaa  iinnaaddvveerrttiiddaammeennttee,,  ppuunntteeaannddoo  uunnaa  
ccuueerrddaa  qquuee  nnoo  ssaabbee  bbiieenn  ssuu  nnoottaa  ppeerroo  tteerrmmiinnaa  ccrreeaannddoo  oottrraa  mmúússiiccaa..  TTooddoo  eess  lloo  mmiissmmoo,,  
yy  ttooddoo  eess  ddiiffeerreennttee..  UUnnoo  nnaacciióó  ssiinn  ddaarrssee  ccuueennttaa  ddee  eelllloo..  
  
PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  nnoo  ppooddeemmooss  ddeecciirr  pprreecciissaammeennttee  ccóómmoo  ffuunncciioonnaa,,  nnoo  mmááss  qquuee  llooss  ssiimmiiooss  ddee  
aannttaaññoo  ppooddííaann  ddeecciirr  qquuéé  ssee  tteennííaa  qquuee  hhaacceerr  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  eell  ppeennssaammiieennttoo..  NNoo  
oobbssttaannttee,,  ppooddeemmooss  iinntteennttaarr  ddeessccrriibbiirr  aallgguunnooss  ddee  eessttooss  ppeeqquueeññooss  ggoollppeess  eessccuurrrriiddiizzooss,,  
iinnddiiccaarr  uunnaa  ddiirreecccciióónn  ggeenneerraall  yy,,  jjuunnttoo  ccoonn  nnuueessttrroo  ccaammiinnaannttee  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo,,  sseegguuiirr  
ppaassoo  aa  ppaassoo  eell  hhiilloo  ddee  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  qquuee  aa  vveecceess  ppaarreeccee  iinnccoohheerreennttee  ppeerroo  
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eevveennttuuaallmmeennttee  hhaaccee  aa  uunn  ttooddoo  ccoohheerreennttee..  NNuunnccaa  aanntteess  hheemmooss  eessttaaddoo  eenn  eessttee  ppaaííss..  
HHaassttaa  ppaarreeccee  hhaabbeerr  ttoommaaddoo  ffoorrmmaa  ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrrooss  ppiieess,,  ccaassii  ppaarreeccee  ccrreecceerr  bbaajjoo  
nnuueessttrraa  mmiirraaddaa,,  ccoommoo  ssii  eell  aaddvveerrttiirr  eessttaa  ccuurrvvaa,,  eessee  ccaassii  ttrraavviieessoo  ddeesstteelllloo,,  lloo  aalleennttóó  aa  
ccrreecceerr  yy  aa  ttrraazzaarr  eessttaa  llíínneeaa  ddee  ppuunnttooss  ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrrooss  ppiieess,,  eessttaa  oottrraa  ccuurrvvaa,,  yy  eessaa  
eennccaannttaaddoorraa  ccoolliinnaa,,  hhaacciiaa  llaa  ccuuaall  ccoorrrreemmooss  ccoonn  uunn  ccoorraazzóónn  ggaallooppaannttee..  NNuueessttrroo  
ccaammiinnaannttee  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  eess  aannttee  ttooddoo  uunn  oobbsseerrvvaaddoorr::  nnaaddaa  ssee  llee  eessccaappaa  aa  ssuu  
aatteenncciióónn,,  nnii  uunn  ddeettaallllee,,  nnii  eell  mmááss  lleevvee  eennccuueennttrroo,,  llaa  mmeennoorr  ccoonnjjuunncciióónn  oo  aappeennaass  
ppeerrcceeppttiibbllee  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ----  llaa  mmaarraavviillllaa  hhaa  nnaacciiddoo  eenn  ggoottiittaass,,  ccoommoo  ssii  eell  sseeccrreettoo  
ffuueerraa  ddee  uunn  oorrddeenn  iinnffiinniitteessiimmaall..  ÉÉll  eess  uunn  oobbsseerrvvaaddoorr  mmiiccrroossccóóppiiccoo..  DDaaddoo  qquuee  ttaall  vveezz  nnoo  
hhaayy  ccoossaass  ““ggrraannddeess””  oo  ppeeqquueeññaass,,  ssiinnoo  eell  mmiissmmoo  aafflluueennttee  ssuupprreemmoo,,    ccaaddaa  uunnoo  ddee  ccuuyyooss  
ppuunnttooss  eessttáá  ttaann  ssuupprreemmaammeennttee  lllleennoo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  yy  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ccoommoo  llaa  ssuummaa  ttoottaall  ddee  
ttooddoo  eell  uunniivveerrssoo,,  ccoommoo  ssii,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  ttooddaa  llaa  mmeettaa  eessttuuvviieerraa  eenn  ccaaddaa  iinnssttaannttee..  
  
PPoorr  lloo  ttaannttoo  hheemmooss  lllleennaaddoo  ccaaddaa  yyeerrmmoo  ddee  nnuueessttrroo  ddííaa  ----  nnoo  hhaayy  mmááss  ddeessppeerrddiicciioo  ----
hheemmooss  iimmbbuuiiddoo  llaa  vvaaccaannttee  eennttrree  ddooss  aaccttooss  ccoonn  eexxiisstteenncciiaa,,  ee  iinncclluussoo  nnuueessttrrooss  aaccttooss  yyaa  
nnoo  ssee  vveenn  ttaann  ccoommpplleettaammeennttee  iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  llaa  MMááqquuiinnaa..  PPooddeemmooss  hhaabbllaarr,,  rreeaalliizzaarr  
llllaammaaddaass  tteelleeffóónniiccaass,,  eessccrriibbiirr  oo  rreeuunniirrnnooss  ccoonn  ppeerrssoonnaass,,  ppeerroo  ddeettrrááss  eenn  eell  ffoonnddoo,,  aallggoo  
ccoonnttiinnúúaa  ssiieennddoo,,  vviibbrraannddoo,,  vviibbrraannddoo  mmuuyy  ssuuaavveemmeennttee,,  ccoommoo  uunn  aalliieennttoo  ddee  uunn  lleejjaannoo  
mmaarr,,  llaa  ccoorrrriieennttee  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  rrííoo  eenn  llaa  ddiissttaanncciiaa;;  yy  ssii  nnooss  ddeetteenneemmooss  ppoorr  uunn  
mmoommeennttoo  eenn  mmeeddiioo--ggeessttoo  yy  hhaacceemmooss  ssóólloo  uunn  úúnniiccoo  ppaassoo  hhaacciiaa  aattrrááss,,  iinnssttaannttáánneeaammeennttee  
eessttaammooss  eenn  eessee  ssiieemmpprree  ttaann  ffrreessccoo  ppeeqquueeññoo  rrííoo,,  eessee  eessppaacciioo  lliibbrree,,  eessee  eessppaacciioo  
sseenncciilllloo,,  yy  nnooss  hhuunnddiimmooss  ddeennttrroo  ddee  ééll  ccoommoo  eenn  ddeennttrroo  ddeell  rreeppoossoo  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  ppoorrqquuee  
ssoollaammeennttee  llaa  VVeerrddaadd  eessttáá  eenn  ddeessccaannoo,,  ddeessddee  qquuee  eess..    DDee  mmaanneerraa  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  
eexxttrraaññaa,,  eessttaa  ccllaassee  ddee  rreessbbaallóónn  oo  ccoorrrriimmiieennttoo  ddeell  cceennttrroo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  nnoo  ssuueellttaa  
nnuueessttrroo  aaggaarrrree  aa  llaa  vviiddaa,,  nnoo  nnooss  aarrrroojjaa  aa  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  eessttaaddoo  ddee  eennssuueeññoo  qquuee  
eessttaarrííaammooss  tteennttaaddooss  eenn  llllaammaarr  hhuueeccoo..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  eessttaammooss  aabbssoolluuttaammeennttee  
ddeessppiieerrttooss  ----  hhaassttaa  ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  eell  dduurrmmiieennttee  ffuueerraa  aaqquueell  qquuee  hhaabbllaa,,  eessccrriibbee  yy  
tteelleeffoonneeaa  ----  eenn  uunn  eessttaaddoo  ddee  vviiggiilliiaa,,  ppeerroo  nnoo  aalleerrttaa  aall  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aarraannddeellaass  ddee  llaa  
mmááqquuiinnaa,,  aall  jjuueeggoo  ddee  llooss  rraassggooss,,  aall  ccáállccuulloo  ddeell  ssiigguuiieennttee  ppaassoo,,  aall  rreemmoolliinnoo  ddee  
aappaarriieenncciiaass::  eessttaammooss  aabbssoorrttooss  eenn  aallggoo  mmááss,,  ccoommoo  ssii  eessccuucchhaarraa  ddeettrrááss  ddee  nnuueessttrraa  
ccaabbeezzaa,,  eenn  eessaa  vviibbrraannttee  eexxppaannssiióónn,,  eessaa  ccoorrrriieennttee  ppaauussaaddaa;;  yy  aa  vveecceess  sseennttiimmooss  
vviibbrraacciioonneess  ddee  iinntteennssiiddaadd,,  ccaammbbiiooss  ddee  rriittmmooss,,  pprreessiioonneess  rreeppeennttiinnaass,,  ccoommoo  ssii  uunn  ddeeddoo  
ddee  lluuzz  eessttuuvviieerraa  pprreessiioonnaannddoo  aallllíí,,  hhaacciieennddoo  qquuee  nnooss  ppeerrccaatteemmooss  ddee  aallggoo,,  llllaammaannddoo  
nnuueessttrraa  aatteenncciióónn  aa  uunn  ppuunnttoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  aall  hhaacceerr  bbrriillllaarr  ssuu  lluuzz..  EEnnttoonncceess,,  ssiinn  ssaabbeerr  ppoorr  
qquuéé,,  pprroonnuunncciiaammooss  aallgguunnaass  ppaallaabbrraass,,  hhaacceemmooss  aallggúúnn  ggeessttoo,,  oo,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  nnooss  
ccoonntteenneemmooss  ddee  hhaacceerr  uunn  ggeessttoo,,  ccaammbbiiaammooss  ddee  ddiirreecccciióónn  hhaacciiaa  aaqquuíí  eenn  lluuggaarr  ddee  aahhíí,,  
ssoonnrreeíímmooss  ccuuaannddoo  llaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  llaa  qquuee  eessttáábbaammooss  hhaabbllaannddoo  ppaarreeccííaa  ttaann  aannttiippááttiiccaa,,  oo,,  
ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  llaa  ddeessppaacchhaammooss  rrááppiiddaammeennttee  ccuuaannddoo  ppaarreeccííaa  ttaann  bbiieenn  iinntteenncciioonnaaddaa..  YY  
ttooddoo  eess  eexxaaccttaammeennttee  ccoommoo  ddeebbeerrííaa  sseerr,,  ppeerrffeeccttaammeennttee..  LLoo  qquuee  hhiicciimmooss  oo  ddiijjiimmooss  eerraa  
eexxaaccttaammeennttee  lloo  qquuee  tteennííaa  qquuee  hhaacceerrssee  oo  ddeecciirrssee,,  pprreecciissaammeennttee  ddoonnddee  ddeebbííaammooss  
ccaammbbiiaarr  ddee  ddiirreecccciióónn  ppaarraa  eevviittaarr  eell  aacccciiddeennttee  oo  tteenneerr  eell  eennccuueennttrroo  nneecceessaarriioo  ----  ddooss  ddííaass  
oo  ddooss  hhoorraass  mmááss  ttaarrddee,,  ccoonn  aabbssoolluuttoo  aassoommbbrroo,,  ccoommpprreennddeemmooss  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  oo  llaa  
eexxaaccttiittuudd  ddee  nnuueessttrraa  aacccciióónn..  EEss  ccoommoo  ssii  hhuubbiiéésseemmooss  ssiiddoo  iinnttrroodduucciiddooss  eenn  uunn  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  vveerrddaadd..  
  
YY  uunnaa  pprriimmeerraa  ppeeccuulliiaarriiddaadd  ccoommiieennzzaa  aa  llllaammaarr  nnuueessttrraa  aatteenncciióónn..  EEssttaass  iinnddiiccaacciioonneess  qquuee  
nnooss  eessttáánn  lllleeggaannddoo,,  eessttaass  ppeerrcceeppcciioonneess  oo  rreeppeennttiinnaass  pprreessiioonneess,,  nnoo  ttiieenneenn  
aabbssoolluuttaammeennttee  nnaaddaa  eenn  ccoommúúnn  ccoonn  eessttaa  lllleeggaaddaa  ddeessddee  aarrrriibbaa  aall  pprroosseegguuiirr  eenn  eell  sseennddeerroo  
ddee  ssuubbiiddaa::  nnoo  hhaayy  rreevveellaacciioonneess,,  nnii  iinnssppiirraacciioonneess  oo  vviissiioonneess  oo  iilluummiinnaacciioonneess,,  nnii  llooss  
rreelláámmppaaggooss  yy  ttrruueennooss  ddee  llooss  nniivveelleess  mmááss  eelleevvaaddooss  ddee  llaa  mmeennttee..  MMááss  bbiieenn  ppaarreecceenn  sseerr  
uunn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  mmuuyy  hhuummiillddee  yy  mmaatteerriiaall,,  uunnoo  eennvvuueellttoo  eenn  eell  mmááss  ddiimmiinnuuttoo  ddeettaallllee,,  eell  
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mmááss  lleevvee  aalliieennttoo  ppaassaajjeerroo,,  eessttee  rriinnccóónn  sseeccrreettoo,,  eessee  ggeessttoo  aauuttoommááttiiccoo,,  eessooss  mmiilleess  ddee  
ppeeqquueeññooss  ttrraajjiinneess..  CCaassii  ppaarreeccee  ccoommoo  uunn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  aa  nniivveell  ddeell  ssuueelloo..  
  
PPeerroo  aall  ccoommiieennzzoo  eessttee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ttooddaavvííaa  eess  iinnsseegguurroo..  CCoonnssttaanntteemmeennttee  ssoommooss  
aattrraappaaddooss  hhaacciiaa  aattrrááss  ppoorr  llaa  vviieejjaa  mmaaqquuiinnaarriiaa,,  eell  hháábbiittoo  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llooss  
ppeennssaammiieennttooss,,  jjuuzzggaannddoo,,  ddeedduucciieennddoo,,  ccaallccuullaannddoo  ee  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ccoommoo  ssii  ccaayyeerraa  uunn  
vveelloo,,  aappaarreecciióó  uunnaa  ppaannttaallllaa  eennttrree  llaa  ccaallmmaa  ccllaarriiddaadd  aattrrááss  yy  eell  aaggoobbiiaannttee  ttoorrbbeelllliinnoo  aaqquuíí::  
llaass  ccoommuunniiccaacciioonneess  eessttáánn  aattaassccaaddaass..  NNuueevvaammeennttee  tteenneemmooss  qquuee  ddaarr  uunn  ppaassoo  hhaacciiaa  
aattrrááss  yy  eennccoonnttrraarr  eell  eessppaacciioo  ccoonnffoorrttaabbllee  ----  yy  eess  iirrrriittaannttee,,  nnoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  yy  
aappaarreenntteemmeennttee  iinnddiiffeerreennttee  aa  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo,,  ooppoonniieennddoo  uunn  ssiilleenncciioo  nneeuuttrraall,,  uunnaa  
iimmppaassiibbiilliiddaadd  nnoo  aalliivviiaaddaa  ppaarraa  llaa  pprreegguunnttaa  qquuee  llee  eennvviiaammooss  yy  llaa  ccuuaall  ssiinn  eemmbbaarrggoo  
ddeemmaannddaarrííaa  uunnaa  rreessppuueessttaa  iinnmmeeddiiaattaa..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa  ccllaauuddiiccaammooss  uunnaa  vveezz  mmááss;;  
nnuueevvaammeennttee  ppoonneemmooss  eenn  mmaarrcchhaa  llaa  mmááqquuiinnaa  ----  ssóólloo  ppaarraa  ddaarrnnooss  ccuueennttaa  qquuee  ddeettrrááss  
ttooddoo  eessttaabbaa  eenn  bbllaannccoo,,  ddee  mmooddoo  ttaall  qquuee  nnoo  nnooss  ddeessppllaazzaarrííaammooss  hhaacciiaa  ddeellaannttee,,  yy  qquuee  eell  
mmoommeennttoo  ppaarraa  llaa  rreessppuueessttaa  ttooddaavvííaa  nnoo  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo..  CCoonnttiinnuuaarrííaammooss  ttrraassttaabbiilllláánnddoonnooss  
yy  ppeerrssiissttiieennddoo,,  ccoonnffiiaaddooss  ppeerroo  eexxtteerrnnaammeennttee  ccoommpplliiccaaddooss  ((oo  eenn  eell  ffrreennttee)),,  ccuuaannddoo  llaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  nnooss  ppiiddiieerraann  rraappiiddeezz  yy  eeffiicciieenncciiaa,,  yy  aaqquueellllooss  qquuiieenneess  ttrraabbaajjaann  ccoonn  llaa  
aannttiigguuaa  rraazzóónn  ppooddrrííaann  bbuurrllaarrssee,,  ccoommoo  eell  vviieejjoo  aagguueerrrriiddoo  aannttrrooppooiiddee  ssee  bbuurrllaabbaa  ddee  llaa  
ttoorrppeezzaa  ddeell  hhoommbbrree  aapprreennddiizz::  eerrrraammooss  llaa  rraammaa..  NNooss  ccaaeemmooss  yy  nnooss  lleevvaannttaammooss..  
SSeegguuiimmooss  aaddeellaannttee..  PPeerroo  ggrraadduuaallmmeennttee,,  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  nnuueessttrraa  ““ddeessmmaaqquuiinniizzaacciióónn””  
ggaannaa  tteerrrreennoo,,  ccrreeccee  ccoonn  ppiiee  ffiirrmmee  yy  mmááss  ppeerrffeeccttoo,,  llaass  ccoommuunniiccaacciioonneess  ssee  hhaacceenn  mmááss  
ccllaarraass,,  llaass  ppeerrcceeppcciioonneess  mmááss  eexxaaccttaass  yy  pprreecciissaass..  CCoommeennzzaammooss  aa  ddeesseennmmaarraaññaarr  llaa  
eemmbbrroollllaaddaa  rreedd  qquuee  pprreevviiaammeennttee  nnooss  hhaabbííaa  ppaarreecciiddoo  llóóggiiccaa  eenn  ssíí  mmiissmmaa..  DDeessddee  aaddeennttrroo  
llaa  ttrraannqquuiillaa  ccllaarriiddaadd,,  aaddvveerrttiimmooss  uunnaa  mmuullttiittuudd  ddee  mmoovviimmiieennttooss  ssuurrggiieennddoo  ddeessddee  aabbaajjoo,,  
ddeessddee  aaffuueerraa,,  ddeessddee  llooss  ddeemmááss;;  eess  uunnaa  mmeezzccllaa  ddee  vviibbrraacciioonneess,,  uunnaa  ccaaccooffoonnííaa  ddee  
mmiinnúússccuullooss  iimmppuullssooss,,  uunn  ccaammppoo  ddee  bbaattaallllaa,,  uunnaa  ppaalleessttrraa  lllleennaa  ddee  tteenneebbrroossooss  
ccoommppeettiiddoorreess,,  eessttíímmuullooss  cciieeggooss,,  oossccuurrooss  ddeesstteellllooss,,  mmiiccrroossccóóppiiccooss  yy  tteerrccooss  lleeggaaddooss..  YY  
ddee  pprroonnttoo,,  eenn  ttooddoo  eessee  eemmbbrroolllloo  ccaaee  uunnaa  ddiimmiinnuuttaa  ggoottiittaa  ddeell  ccaallmmoo  rrííoo  ----  ssiinn  qquuee  lloo  
qquueerraammooss  nnii  lloo  iinntteenntteemmooss  nnii  ssiiqquuiieerraa  lloo  ppiiddaammooss  ----  yy  ttooddoo  ssee  ddeesseennttuummeeccee,,  ssee  ssuuaavviizzaa,,  
ddeessaappaarreeccee,,  ssee  ddiissuueellvvee..  EEssee  rroossttrroo  aallllíí  ffrreennttee  aa  nnoossoottrrooss,,  eessttaa  ccaarrggoossaa  ppeeqquueeññaa  
cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  eessee  nnuuddoo  ddee  ddiiffiiccuullttaadd,,  eessttaa  oobbssttiinnaaddaa  rreessiisstteenncciiaa  ssee  ddeessvvaanneeccee,,  
ddeessaappaarreeccee,,  ssee  aabbrree  ccoommoo  ppoorr  mmaaggiiaa..  CCoommeennzzaammooss  aa  aacccceeddeerr  aa  llaa  ppootteessttaadd..  
  
PPeerroo  eess  uunnaa  ccuurriioossaa  eessppeecciiee  ddee  ppootteessttaadd  ----¡¡nnoo  nnooss  oobbeeddeeccee  eenn  aabbssoolluuttoo!!  PPoorr  eell  
ccoonnttrraarriioo,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  qquuee  iinntteennttaammooss  uuttiilliizzaarrllaa,,  nnooss  eelluuddee  ccoommpplleettaammeennttee,,  ssee  
ddeesslliizzaa  eennttrree  nnuueessttrrooss  ddeeddooss,,  ssee  rrííee  ddee  nnoossoottrrooss  yy  ssee  rreettiirraa  ddeejjáánnddoonnooss  mmiirraannddoo  ccoommoo  
ttoonnttooss,,  ccoommoo  uunn  eessccuullttoorr  aapprreennddiizz  iinntteennttaaddoo  iimmiittaarr  eell  ggoollppee  ddeell  MMaaeessttrroo::  nnuueessttrroo  ggoollppee  
ffaallllaa..  IInncclluussoo  ggoollppeeaammooss  nnuueessttrrooss  ddeeddooss..  YY  aapprreennddeemmooss..  TTaall  vveezz  aapprreennddeemmooss  aa  nnoo  
qquueerreerr  ttooddoo..  PPeerroo  eess  uunn  ppooccoo  mmááss  ccoommpplliiccaaddoo  qquuee  eessoo  ----  ccoommpplliiccaaddoo  ddeessddee  nnuueessttrroo  
ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  ppoorrqquuee  ddee  eessttee  llaaddoo  ttooddoo  eess  ccoommpplliiccaaddoo;;  eess  llaa  
ccoommpplleejjiiddaadd  eenn  ssíí  mmiissmmaa..  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  eess  ssiimmppllee..  EEssttaammooss  aapprreennddiieennddoo  llaa  lleeyy  ddeell  rriittmmoo..  
PPoorrqquuee  llaa  VVeerrddaadd  eess  uunn  rriittmmoo..    
  
TTiieennee  ccoorrrriieenntteess  lliiggeerraass,,  ccaassccaaddaass  aabbrruuppttaass,,  ddiissttaanncciiaass  ccoonn  ppooccaa  aaccttiivviiddaadd  qquuee  vvaann  
pprrooffuunnddaass  ddeennttrroo  ddee  eellllaass  mmiissmmaass  ccoommoo  uunn  mmaarr  eenn  uunn  mmaarr  mmááss  pprrooffuunnddoo,,  ccoommoo  uunnaa  
ggrraann  aavvee  eenn  eell  aazzuull  iinnffiinniittoo..  TTiieennee  rreeppeennttiinnooss  iimmppuullssooss,,  ddiimmiinnuuttooss  ppuunnttooss  ddee  ddiiaammaannttee  
ssoonnddeeaann  yy  ppeerrffoorraann,,  bbllaannccooss  ssiilleenncciiooss  eexxppaannssiivvooss  ccoommoo  uunnaa  eesstteeppaa  eenn  llaa  eetteerrnniiddaadd  ddee  
llaass  eerraass,,  ccoommoo  uunnaa  iinnssoonnddaabbllee  mmiirraaddaa  aabbaarrccaannddoo  vviiddaass  ssoobbrree  vviiddaass,,  ooccééaannooss  ddee  ppeessaarr  
yy  rruuttiinnaa,,  ccoonnttiinneenntteess  ddee  lluucchhaa,,  ccaammiinnoo  ssoobbrree  ccaammiinnoo  ddee  rruueeggoo  yy  ffeerrvvoorr..  TTiieennee  aabbrruuppttaass  
eexxpplloossiioonneess,,  mmiillaaggrroossaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  iinnssttaannttáánneeaass,,  uunnaa  llaarrggaa,,  iinnccaannssaabbllee  ppaacciieenncciiaa  
qquuee  llee  ssiigguuee  aa  ccaaddaa  ppaassoo,,  aa  ccaaddaa  eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ccoommoo  uunn  mmuurrmmuurroo  ddee  
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eetteerrnniiddaadd  ssoosstteenniieennddoo  eell  mmiinnuuttoo..  YY  ddeettrrááss  ddee  eessee  iinnssttaannttee  oo  ddeesstteelllloo  ccoommoo  uunnaa  eessppaaddaa,,  
eessaa  vvaassttaa  lleennttiittuudd  ddeesspplleeggaannddoo  ssuu  eesstteellaa  ddee  iinnffiinniiddaadd,,  eessee  aabbrraassaaddoorr  ppuunnttoo  
pprroorrrruummppiieennddoo,,  eessaa  aabbrruummaaddoorraa  ppaallaabbrraa  oo  aapprreemmiiaannttee  pprreessiióónn,,  ssiieemmpprree  yyaaccee  uunnaa  ccllaassee  
ddee  ttrraannqquuiillaa  ccllaarriiddaadd,,  uunnaa  ccrriissttaalliinnaa  ddiissttaanncciiaa,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  bbllaannccaa  ccoommoo  llaa  nniieevvee  
qquuee  ppaarreeccee  hhaabbeerr  vviiaajjaaddoo  yy  vviiaajjaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  ddiissttaanncciiaass  ddee  ccaallmmaa  lluuzz,,  ffiillttrraaddaa  ddeessddee  
uunnaa  iinnffiinniiddaadd  ddee  ssuuaavviiddaadd  ddee  vviissiióónn  aagguuddaa,,    ggootteeaaddaa  ddeessddee  uunnaa  vvaassttaa  pprraaddeerraa  bbaaññaaddaa  
ppoorr  eell  ssooll  ddoonnddee  nnaaddiiee  ssuuffrree,,  aaccttúúaa  oo  lllleeggaa  aa  sseerr  ----  uunnaa  eexxtteennssiióónn  aarrrroollllaaddoorraa  
mmaanntteenniieennddoo  llaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa,,  eell  ggeessttoo,,  llaa  ppaallaabbrraa,,  yy  llaa  bbrruussqquueeddaadd  ddee  uunn  aaccttoo  qquuee  
ssuurrggee  ddee  uunnaa  iinnssoonnddaabbllee  ppaazz  ddoonnddee  eell  rruuiiddoo  ddeell  ttiieemmppoo  yy  llaa  uurrggeenncciiaa  ddee  llooss  hhoommbbrreess  yy  
eell  rreemmoolliinnoo  ddee  ppeessaarreess  eessttáánn  eennccuubbiieerrttooss  eenn  ssuu  mmaannttoo  ddee  eetteerrnniiddaadd,,  yyaa  cciiccaattrriizzaaddooss,,  yyaa  
ppaassaaddooss,,  yyaa  lllloorraaddooss..  PPuueess  llaa  VVeerrddaadd  eennvvuueellvvee  aall  mmuunnddoo  ccoommoo  eenn  uunnaa  ggrraann  ttúúnniiccaa  ddee  
ssuuaavviiddaadd,,  eenn  uunn  iinnffiinniittoo  cciieelloo  ddoonnddee  nnuueessttrraass  nneeggrraass  aavveess  yy  ppáájjaarrooss  ddeell  ppaarraaííssoo,,  
ppeessaarreess  ddee  aaqquuíí  yy  aallllíí,,  aallaass  ggrriisseess  yy  oottrraass  rroossaaddaass  ssee  ffuunnddiieerroonn..  TTooddoo  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  
uunnoo,,  ssee  aajjuussttaa  aa  eessaa  nnoottaa,,  yy  eessttáá  eenn  aarrmmoonnííaa;;  ttooddoo  eess  ssiimmppllee  ee  iinnmmaaccuullaaddoo,,  ssiinn  vveessttiiggiioo,,  
mmaarrccaa  oo  dduuddaa,,  ppoorrqquuee  ttooddoo  fflluuyyee  ddeessddee  eessaa  mmúússiiccaa,,  yy  eessee  ddiimmiinnuuttoo  ggeessttoo  iinnmmeeddiiaattoo  
aarrmmoonniizzaa  ccoonn  uunnaa  ggrraann  ccrreecciiddaa  qquuee  aaúúnn  lllleeggaarráá  aa  rraauuddaalleess  mmuucchhoo  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  
hhaayyaammooss  ppaarrttiiddoo..  
  
PPeerroo  ssii  ““YYoo””  iinntteerrffiieerree,,  iinncclluussoo  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo,,  uunn  ppeeqquueeññoo  rreemmoolliinnoo,,  uunn  ppeeqquueeññoo  aa  mmíí,,  
uunn  ppeeggaajjoossoo  yy  rreessiisstteennttee  nnoodduulliittoo,,  uunn  ppooccoo  ddee  tteerrqquueeddaadd,,  ttooddoo  vvaa  ttoorrcciiddoo  yy  ccoommiieennzzaa  aa  
rreecchhiinnaarr,,  qquuiieerree  oo  nnoo  qquuiieerree,,  dduuddaa  yy  aannddaa  aa  ttiieennttaass  ––hhaayy  uunn  ddeessoorrddeenn  iinnssttaannttáánneeoo::  llaa  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  aaccttoo,,  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ttooddoo,,  llaa  oobbsseessiioonnaannttee  mmeemmoorriiaa,,  eell  rraassttrroo  
ppeeggaajjoossoo,,  llaa  rruuttiinnaa  eenn  ttooddoo..  DDaaddoo  qquuee  nnoo  eess  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  eessttaarr  ccllaarrooss  eenn  nnuueessttrraa  
ccaabbeezzaa;;  tteenneemmooss  qquuee  eessttaarr  ccllaarrooss  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  
    
EEnn  eessaa  ttrraannqquuiillaa  ccllaarriiddaadd  ddeettrrááss,,  eenn  rreeaalliiddaadd  ttrrooppeezzaammooss  ccoonn  uunn  sseegguunnddoo  nniivveell  ddee  
ccoonnffuussiióónn,,  mmááss  pprrooffuunnddoo  ((eessttee  eess  vveerrddaaddeerraammeennttee  eell  sseennddeerroo  ddeesscceennddeennttee))..  AA  mmeeddiiddaa  
qquuee  nnuueessttrraa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall  ssee  ppoonnee  mmááss  yy  mmááss  ttrraannqquuiillaa,,  aapprreecciiaammooss  llaa  mmaaggnniittuudd  
ccoonn  llaa  ccuuaall  ccuubbrriióó  ttooddoo  ----  ttooddaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa,,  eell  mmeennoorr  ggeessttoo,,  llaa  mmááss  lleevvee  aaggiittaacciióónn  ddee  
uunnaa  ppeessttaaññaa,,  llaa  mmááss  ddiimmiinnuuttaa  vviibbrraacciióónn,,  ccoommoo  uunnaa    hhiiddrraa  vvoorraazz  qquuee  ccrreeccee  ssiinn  ppaarraarr  ----  yy  
vveemmooss  aa  llaa  ffaauunnaa  bbiizzaarrrraa  qquuee  ooccuullttóó  ccoommeennzzaannddoo  aa  aappaarreecceerr  aa  pplleennaa  lluuzz  ddeell  ddííaa..    EEssttaa  
yyaa  nnoo  eess  uunnaa  aarreennaa  ssiinnoo  qquuee  uunn  ppaannttaannoo  ppuulluullaannttee  hhiirrvviieennddoo  ccoonn  ttooddaa  ccllaassee  ddee  
mmiiccrroobbiiooss  ppssiiccoollóóggiiccooss::  uunnaa  mmuullttiittuudd  ddee  rreefflleejjooss  ccoommoo  llooss  ttiirroonneess  ddee  llooss  ppuullssooss,,  mmiilleess  ddee  
ddeesseeooss,,  ccoommpplleettaaddoo  ccoonn  eell  ppeezz  mmootteeaaddoo  mmááss  ggrraannddee  ddee  nnuueessttrraass  iiddiioossiinnccrraassiiaass  
iinnssttiinnttiivvaass,,  nnuueessttrrooss  gguussttooss  yy  aavveerrssiioonneess  iinnnnaattooss,,  nnuueessttrraass  aaffiinniiddaaddeess  ““nnaattuurraalleess””  yy  eell  
ddiissccoorrddaannttee  jjuueeggoo  ccoommpplleettoo  ddee  nnuueessttrraass  ssiimmppaattííaass  yy  aannttiippaattííaass,,  aattrraacccciioonneess  yy  
rreeppuullssiioonneess  ----  uunn  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  ssee  rreemmoonnttaa  aa  llaa  eerraa  pprreeccáámmbbrriiccaa,,  uunn  ssóólliiddoo  rreessiidduuoo  
ddeell  hháábbiittoo  ddee  ddeevvoorraarrssee  uunnooss  aa  oottrrooss,,  uunn  iinnmmeennssoo  vvóórrttiiccee  mmúúllttiippllee  eenn  eell  ccuuaall  sseelleeccttiivvaass  
aaffiinniiddaaddeess  ssoonn  eessccaassaammeennttee  mmááss  qquuee  uunnaa  eexxtteennssiióónn  ddee  aaffiinniiddaaddeess  gguussttaattiivvaass..  DDee  eessttaa  
mmaanneerraa,,  nnoo  hhaayy  ssoollaammeennttee  uunnaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  uunnaa  vviittaall..  DDeesseeaammooss  yy  
qquueerreemmooss..  DDeessggrraacciiaaddaammeennttee,,  qquueerreemmooss  ttooddaa  ccllaassee  ddee  ccoossaass  ccoonnttrraaddiiccttoorriiaass,,  qquuee  ssee  
mmeezzccllaann  ccoonn  llaass  ccoonnttrraaddiiccttoorriiaass  vvoolluunnttaaddeess  ddee  nnuueessttrroo  vveecciinnoo,,  ffoorrmmaannddoo  uunnaa  mmeezzccllaa  ssiinn  
ssaalliiddaa;;  yy  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssaabbeemmooss  ssii  eell  ttrriiuunnffoo  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  vvoolluunnttaadd  ddee  hhooyy  nnoo  eessttáá  
pprreeppaarraannddoo  eell  ccoollaappssoo  ddee  mmaaññaannaa,,  oo  ssii  eessttee  ddeesseeoo  ssaattiissffeecchhoo,,  eessttaa  aauusstteerraa  yy  hhoonneessttaa  
vviirrttuudd,,  eessee  gguussttoo  nnoobbllee,,  eessee  ““aallttrruuiissmmoo””  bbiieenn  iinntteenncciioonnaaddoo  oo  aauusstteerroo  iiddeeaall  nnoo  eessttáá  
pprroocceessaannddoo  aallggúúnn  ddeessaassttrree  ppeeoorr  qquuee  eell  mmaall  qquuee  eessttaammooss  ttrraattaannddoo  ddee  ccuurraarr..  TTooddaa  eessttaa  
vviittaall  mmeezzccoollaannzzaa,,  aaddoorrnnaaddaa  ccoonn  jjuussttiiffiiccaacciioonneess  yy  eettiiqquueettaass  mmeennttaalleess,,  qquuee  ffiilloossooffaa  yy  
eeyyeeccttaa  ssuuss  mmaarraavviilllloossaass  yy  ppeerrffeeccttaass  rraazzoonneess,,  aappaarreeccee  aahhoorraa  eenn  ssuuss  vveerrddaaddeerrooss  ccoolloorreess,,  
ppooddrrííaammooss  ddeecciirr,,  eenn  eell  ttrraannqquuiilloo  eessppaacciioo  lliibbrree  ddoonnddee  hheemmooss  ttoommaaddoo  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn..  YY  
aaqquuíí,,  ttaammbbiiéénn,,  ggrraadduuaallmmeennttee  aapplliiccaammooss  eell  mmiissmmoo  pprroocceessoo  ddee  ““ddeessmmeeccaanniizzaacciióónn””..  EEnn  
lluuggaarr  ddee  aarrrroojjaarrnnooss  ddee  bbrruucceess  aa  nnuueessttrraass  sseennssaacciioonneess  yy  eemmoocciioonneess,,  nnuueessttrrooss  gguussttooss  yy  
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aavveerrssiioonneess,,  nnuueessttrraass  cceerrttiidduummbbrreess  ee  iinncceerrttiidduummbbrreess,,  ccoommoo  eell  aanniimmaall  eenn  ssuuss  ggaarrrraass  
((ppeerroo  ssiinn  ssuu  ddeessttrreezzaa)),,  ddaammooss  uunn  ppaassoo  hhaacciiaa  aattrrááss,,  hhaacceemmooss  uunn  aallttoo  yy  ddeejjaammooss  qquuee  
ddiissmmiinnuuyyaa  eell  ttoorrrreennttee,,  rreeffrreennaammooss  eenn  eell  rreefflleejjoo,,  eell  jjuuiicciioo  ppeerreennttoorriioo,,  llaa  eemmoocciióónn  mmááss  oo  
mmeennooss  mmeezzccllaaddaa  ----  ddee  ttooddooss  mmooddooss,,  eess  uunnaa  mmeezzccllaa  ppaarraa  llaa  ppeeqquueeññaa  ccoorrrriieennttee  ccllaarraa  qquuee  
fflluuyyee  ddeettrrááss,,  eell  rraayyoo  ddee  lluuzz  qquuee  ddeesseennggaaññaa::  rreeppeennttiinnaammeennttee  ssee  rroommppee  eell  rriittmmoo,,  eell  aagguuaa  
yyaa  nnoo  eess  ccllaarraa,,  eell  rraayyoo  ffrraaggmmeennttaaddoo..  EEssttooss  ccoorrtteess,,  eessttaass  iinntteerrffeerreenncciiaass,,  eessttaass  iirrrriittaanntteess  
iinnttrruussiioonneess  ssee  hhaacceenn  mmááss  yy  mmááss  iinnssooppoorrttaabblleess..  EEss  ccoommoo  uunnaa  rreeppeennttiinnaa  ffaallttaa  ddee  
ooxxííggeennoo,,  uunn  hhuunnddiimmiieennttoo  eenn  eell  llooddoo,,    uunnaa  cceegguueerraa  iinnttoolleerraabbllee,,  llaa  ddeessttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  ccaanncciióónn  ddeettrrááss,,  llaa  ccuuaall  hhiizzoo  aa  llaa  vviiddaa  ssuuaavvee,,  iinnmmeennssaa  yy  rrííttmmiiccaa,,  ccoommoo  uunnaa  ggrraann  
pprraaddeerraa  mmoovviiddaa  ppoorr  uunnaa  bbrriissaa  ddee  oottrraa  ppaarrttee..  
  
DDaaddoo  qquuee  rreeaallmmeennttee  hhaayy  uunn  rriittmmoo  ddee  vveerrddaadd  ddeettrrááss,,  yy  aallrreeddeeddoorr  yy  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  uunnaa  
ccoorrrriieennttee  vvaassttaa  yy  ttrraannqquuiillaa,,  uunn  eessppaacciioo  ddee  ttiieemmppoo  eettéérreeoo  eenn  eell  ccuuaall  llooss  ddííaass  yy  llaass  hhoorraass  yy  
llooss  aaññooss  ppaarreecceenn  sseegguuiirr  eell  mmoovviimmiieennttoo  iinnaalltteerraabbllee  ddee  llaass  eessttrreellllaass  yy  ddee  llaass  lluunnaass,,  
ssuubbiieennddoo  yy  bbaajjaannddoo  ccoommoo  uunnaa  mmaarreeaa  ddeessddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  ttiieemmppoo,,  aarrmmoonniizzaannddoo  
ccoonn  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddeell  ttooddoo,,  yy  lllleennaannddoo  eessttee  pprreesseennttee  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  ffuuggaazz  ccoonn  uunnaa  
eetteerrnniiddaadd  ddee  eexxiisstteenncciiaa..  
  
AAhhíí  eess  ddoonnddee  hheemmooss  ttoommaaddoo  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn,,  eenn  eessee  ppeeqquueeññoo  eessppaacciioo  lliibbrree..  EEss  
nnuueessttrraa  bbaassee,,  nnuueessttrroo  ssaannttuuaarriioo  ccllaarroo  ccoommoo  eell  ccrriissttaall,,  nnuueessttrroo  HHiimmaallaayyaa  ddee  llaass  
aavveenniiddaass,,  nnuueessttrraa  ddiimmiinnuuttaa  ccaanncciióónn  iinnaalltteerraabbllee..  YY  ffiinnaallmmeennttee  nnooss  ddaammooss  ccuueennttaa  qquuee  nnoo  
hhaayy  nneecceessiiddaadd  ddee  ““hhaacceerr””  oo  ddee  ““nnoo  hhaacceerr””,,  ppaarraa  iinnvvoolluuccrraarrssee  oo  nnoo,,  ppaarraa  qquueerreerr  oo  nnoo,,  
ppaarraa  ddoommiinnaarr;;  ttooddoo  lloo  qquuee  nneecceessiittaammooss  eess  eessttaarr  aallllíí,,  ffiirrmmeemmeennttee,,  yy  ddeejjaarr  qquuee  eessee  
ppeeqquueeññoo  rriittmmoo  fflluuyyaa  eenn  llaass  ccoossaass,,  eessaa  ccllaarraa  ccaaddeenncciiaa  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd  ddee  llaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  eessee  ttrraannqquuiilloo  rraayyoo  eenn  ttooddooss  llooss  sseerreess..  YY  ttooddoo  ssee  eennddeerreezzaa,,  ssiimmpplleemmeennttee,,  
mmaarraavviilllloossaammeennttee,,  ssiinn  qquuee  sseeppaammooss  ppoorr  qquuéé,,  ppoorr  eell  sseenncciilllloo  hheecchhoo  ddee  eessttaarr  aallllíí..  TTooddaass  
llaass  ssoommbbrraass  ssoonn  ddiissuueellttaass,,  eell  oorrddeenn  eess  rreessttaabblleecciiddoo,,  llaa  ppaazz  yy  llaa  aarrmmoonnííaa  ssoonn  
eessttaabblleecciiddaass,,  llooss  rriittmmooss  ssoonn  ccoorrrreeggiiddooss  ----  ddaaddoo  qquuee  nnoo  hhaayy  vveerrddaaddeerroo  mmaall,,  nnii  eenneemmiiggoo  
nnii  ccoonnttrraaddiicccciioonneess,,  úúnniiccaammeennttee  rriittmmooss  ddiissccoorrddaanntteess..  CCuuaannddoo  eessttaammooss  eenn  aarrmmoonnííaa  ccoonn  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  ttooddoo  eessttáá  eenn  aarrmmoonnííaa  ----  ppeerroo  nnoo  ccoonnffoorrmmee  aa  nnuueessttrraass  ddee  iiddeeaass  ddeell  
bbiieenn  yy  ddeell  mmaall,,  ffeelliizz  ee  iinnffeelliizz,,  ffrraaccaassoo  yy  ééxxiittoo,,  ssiinnoo  ccoonnffoorrmmee  aa  oottrroo  oorrddeenn,,  eell  ccuuaall  
ggrraadduuaallmmeennttee  rreessuullttaa  sseerr  iinnffaalliibbllee  yy  ddoottaaddoo  ddee  eexxtteennssaa  pprreevviissiióónn  ----  uunn  oorrddeenn  ddee  llaa  
vveerrddaadd..  
  
YY  ccaaddaa  mmiinnuuttoo  ssee  hhaaccee  ccllaarroo..  CCaaddaa  rroossttrroo  ddeettrrááss  ddee  ssuuss  ssoommbbrraass,,  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  
ddeettrrááss  ddee  ssuu  ccoonnffuussiióónn,,  ccaaddaa  ppaassoo  ffoorrttuuiittoo,,  ccaaddaa  aacccciiddeennttee,,  ccaaddaa  ccaaííddaa  rreevveellaa  ssuu  
ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  ccoommoo  mméédduullaa  ddee  ppuurraa  vveerrddaadd  iinntteennttaannddoo  hhaacceerrssee..  NNoo  hhaayy  mmááss  
eennjjuuiicciiaammiieennttoo,,  nnii  mmááss  iimmppuullssooss  eeqquuiivvooccaaddooss,,  nnii  aapprreessuurraammiieennttoo  nnii  tteennssiióónn  nnii  aannssiiaa,,  nnii  
tteemmoorr  ddee  ppeerrddeerr  oo  ffaallllaarr,,  nnii  iinncceerrttiidduummbbrreess  iinnqquuiieettaanntteess  oo  cceerrttiidduummbbrreess  ccuueessttiioonnaaddaass  aa  
ccoorrttoo  ppllaazzoo::  hhaayy  aaqquueelllloo,,  qquuee  fflluuyyee,,  qquuee  eess  ggeennuuiinnoo,,  yy  qquuee  úúnniiccaammeennttee  qquuiieerree  sseerr  mmááss  yy  
mmááss  ggeennuuiinnoo,,  ppoorrqquuee  llaa  VVeerrddaadd  eess  llaa  ggrraann  dduullzzuurraa  ddee  llaa  vviiddaa,,  llaa  ppaazz  yy  eell  aalliieennttoo  ddee  llaa  
eexxiisstteenncciiaa,,  llaa  eexxaaccttiittuudd  ddee  ccaaddaa  ggeessttoo  yy  llaa  ppeerrffeecccciióónn  ddee  ccaaddaa  mmoommeennttoo..  
  
YY  nnuueevvaammeennttee  eell  mmiissmmoo  ffeennóómmeennoo  llllaammaa  nnuueessttrraa  aatteenncciióónn..  EEssttaa  nnoo  eess  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  
ssuubblliimmee  ccoommoo  llaa  eennccoonnttrraaddaa  eenn  llaass  ccuummbbrreess  ddeell  EEssppíírriittuu,,  llaa  ccuuaall  eess  úúnniiccaammeennttee  uunn  
ppaarrooxxiissmmoo  ddeell  sseerr..  AAqquuíí  nnoo  hhaayy  cceenntteelllleeoo,,  ssiinnoo  mmiinnúússccuullaass  cceenntteellllaass  qquuee  ssee  aaggoollppaann  eenn  
nnuueessttrrooss  sseegguunnddooss  ccoonn  uunnaa  dduullzzuurraa  ddee  eetteerrnniiddaadd;;  nnoo  hhaayy  aallccaanncceess  ddeesslluummbbrraanntteess,,  
úúnniiccaammeennttee  ppeeqquueeññooss  eessppaacciiooss  aabbiieerrttooss  ddoonnddee  eess  mmuuyy  ffáácciill  rreessppiirraarr  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee;;  nnoo  
hhaayy  vviissiioonneess  ccóóssmmiiccaass,,  ssiinnoo  ddiimmiinnuuttaass  ggoottiittaass  ddee  vveerrddaadd  qquuee  ppaarreecceenn  lllleennaarr  ccaaddaa  ppuunnttoo  
ccoonn  ttoottaall  ssiiggnniiffiiccaaddoo;;  nnii  pprrooffeeccííaass  oo  pprreeddiicccciioonneess;;  nnoo  hhaayy  ééxxttaassiiss,,  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  
ssiimmppllee  yy  ccllaarraa  mmiirraaddaa  qquuee  hhaaccee  lloo  qquuee  ssee  nneecceessiittaa  ccuuaannddoo  ssee  nneecceessiittaa  yy  pprreeppaarraa  
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hhuummiillddeemmeennttee  llaass  mmaarraavviillllaass  aa  vveenniirr;;  nnoo  hhaayy  rreevvoolluucciioonneess  ttrraasscceennddeennttaalleess,,  ssiinnoo  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  rreevvoolluucciióónn  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  uunn  iimmppeerrcceeppttiibbllee  ssooll  eenn  eell  ccoorraazzóónn  
ddee  llaass  ccoossaass;;  nnoo  hhaayy  ccoossaass  ggrraannddeess,,  nnoo  hhaayy  ppeeqquueeññaass::  uunnaa  aaffiinniiddaadd  ddee  vveerrddaadd  
ccrreecciieennddoo  ccoonn  ccaaddaa  ppaassoo  yy  ccoonn  ccaaddaa  ggeessttoo  ----  uunnoo  ccaassii  ppooddrrííaa  ddeecciirr  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  
VVeerrddaadd  ddee  llaa  MMaatteerriiaa..  
  
EEssttee  eess  eell  ggrraannddiioossoo  nnuueevvoo  HHeecchhoo  eenn  eell  mmuunnddoo..  EEssttaa  eess  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa  aannuunncciiaaddaa  
ppoorr  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  eell  mmiiccrroossccóóppiiccoo  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  TTiieerrrraa--ddee--llaa--VVeerrddaadd..  DDeebbiiddoo  aa  qquuee  
eellllooss  nnoo  hhaann  vviissttoo  ((oo  eell  mmoommeennttoo  nnoo  hhaa  lllleeggaaddoo)),,  llooss  ssaabbiiooss  ddee  aannttaaññoo  bbuussccaabbaann  uunn  
cciieelloo  eessccaallaannddoo  eelleevvaaddaass  ccuummbbrreess  ddeell  EEssppíírriittuu..  PPeerroo  eell  cciieelloo  eessttáá  eennttrree  nnoossoottrrooss..  EEssttáá  
ccrreecciieennddoo  mmeeddiiaannttee  nnuueessttrraa  mmiirraaddaa,,  hhaacciiéénnddoossee  mmááss  ffuueerrttee  ccoonn  ccaaddaa  oobbssttááccuulloo,,  ccaaddaa  
ggeessttoo  ddee  vveerrddaadd,,  ccaaddaa  sseegguunnddoo  vviivviiddoo  rreeaallmmeennttee;;  eessttáá  ddeelliinneeaannddoo  ssuuss  ggaallllaarrddaass  ccoolliinnaass  
bbaajjoo  nnuueessttrraass  ppiissaaddaass  ssoorrpprreennddiiddaass  yy  vviibbrraa  iimmppeerrcceeppttiibblleemmeennttee  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
eerruuppcciióónn  ddee  eexxiisstteenncciiaa  aarrrreebbaattaaddaa  ddee  nnuueessttrrooss  ggrraannddeess  yyeerrmmooss..  
  
  
  
  
  
  
  

EEll  rroommppiimmiieennttoo  ddee  llooss  LLíímmiitteess  
  
  
HHaabbííaammooss  ppaarrttiiddoo  eenn  bbuussccaa  ddee  uunn  sseerr  eenn  mmeeddiioo  ddee  ttooddaa  eessttaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  iinntteerrnnaa  yy  
eexxtteerrnnaa;;  nneecceessiittáábbaammooss  ttaannttoo  ddee  aallggoo  ddiiffeerreennttee  qquuee  eessttaa  ssuummaa  ggeennéérriiccaa,,  eessttaa  ffiicccciióónn  
lleeggaall,,  eessttee  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  qquuee  eess  ccoommoo  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  ddee  mmuueerrttee,,  eessttaa  ssuummaa  ddee  
aacccciioonneess  yy  ggeessttooss  ddiiaarriiooss  ssuummaannddoo  cceerroo  oo  ppeerrppeettuuaammeennttee  ccoonn  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  uunn  aallggoo  
iinneessccrruuttaabbllee  yy  eessqquuiivvoo,,  eessttaa  cciimmaa  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ddeesslliizzáánnddoossee  ppoorr  ssiieemmpprree  bbaajjoo  nnuueessttrrooss  
ppiieess  yy  rreettrroocceeddiieennddoo  hhaacciiaa  llaa  ddiissttaanncciiaa,,  hhaacciiaa  oottrroo  aaddeemmáánn,,  llaa  mmááss  oo  mmeennooss  ffeelliizz  
rreeppeettiicciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa  vviieejjaa  hhiissttoorriiaa,,  ddeell  mmiissmmoo  ““pprrooggrraammaa””  gguuaarrddaaddoo  eenn  llaa  
ccoommppuuttaaddoorraa  ccoonn  llooss  ccrroommoossoommaass  ddee  nnuueessttrrooss  ppaaddrreess,,  nnuueessttrrooss  eessttuuddiiooss,,  nnuueessttrrooss  
aaññooss  ffoorrmmaattiivvooss  yy  ddeeffoorrmmaattiivvooss;;  aallggoo  qquuee  nnoo  ffuueerraa  eell  mmaalleettíínn  qquuee  aarrrraassttrraammooss  aa  ttooddaass  
ppaarrtteess,,  nnii  eell  eesstteettoossccooppiioo,,  nnii  llaa  llaappiicceerraa,,  nnii  llaa  ssuummaa  ddee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  nnii  llaa  ssuummaa  
ddee  nnuueessttrrooss  ppeennssaammiieennttooss  iinnaalltteerraabblleess  qquuee  nnooss  ddeejjaann  ppaarraa  ssiieemmpprree  llooss  mmiissmmooss    ssoollooss  
eenn  nnuueessttrraa  ppeeqquueeññaa  iissllaa  ddeell  sseerr  eell  ccuuaall  nnoo  eess  sseerr,,  eell  ccuuaall  eess  mmiilllloonneess  ddee  ccoossaass  aappiiññaaddaass  
ddeennttrroo  nnuueessttrroo  ddee  aaffuueerraa,,  ddee  aallrreeddeeddoorr  yy  aarrrriibbaa  yy  ddeebbaajjoo  nnuueessttrrooss,,  ddee  llaa  vviiddaa,,  ddeell  
mmuunnddoo,,  ddee  oottrrooss  sseerreess  ----¿¿ddóónnddee  eessttáá  eell  sseerr??  ¿¿QQuuéé  eess  yyoo  eenn  ttooddoo  eessoo??  ¿¿DDóónnddee  eessttooyy  
yyoo??  LLaa  pprreegguunnttaa  ssee  hhaa  hheecchhoo  ttaann  iinnssooppoorrttaabbllee  qquuee  uunn  ddííaa  ddiimmooss  uunn  ppaassoo  hhaacciiaa  ffuueerraa  ----  
ppiissaammooss  eenn  nnaaddaa,,  lloo  qquuee  ttaall  vveezz  eerraa  aallggoo,,  ppeerroo  eerraa  ttooddoo,,  eell  úúnniiccoo  ccaammiinnoo  ppaarraa  ssaalliirr  ddee  llaa  
oossccuurraa  iissllaa..  EEnnttoonncceess,,  ppooccoo  aa  ppooccoo,,  eenn  eell  ddiimmiinnuuttoo  iinntteerrvvaalloo  vvaaccííoo  eennttrree  eessttaa  ssoobbrraa  ddeell  
sseerr  mmeeccáánniiccoo  yy  eessee  aallggoo,,  oo  nnaaddaa,,  qquuee  oobbsseerrvvaa  ttooddoo,,  vviimmooss  ccrreecceerr  eenn  nnoossoottrrooss  uunnaa  
llllaammaa  ddee  nneecceessiiddaadd,,  uunnaa  nneecceessiiddaadd  qquuee  ssee  hhiizzoo  mmááss  yy  mmááss  iinntteennssaa  yy  aarrddiieennttee  aa  mmeeddiiddaa  
qquuee  llaa  oossccuurriiddaadd  ssee  hhaaccííaa  mmááss  ddeennssaa  ddeennttrroo  yy  aallrreeddeeddoorr  nnuueessttrroo,,  uunnaa  llllaammaa  iinneexxpplliiccaabbllee  
ssaallttaannddoo  eenn  eessaa  aassffiixxiiaannttee  nnaaddaa..  YY  lleennttaammeennttee,,  mmuuyy  lleennttaammeennttee,,  ccoommoo  uunn  vvaaggoo  
aammaanneecceerr  eemmeerrggiieennddoo  ddeessddee  aabbaajjoo  ddee  llaa  nnoocchhee,,  ccoommoo  uunnaa  lleejjaannaa  cciiuuddaadd  eennvvuueellttaa  eenn  
bbrruummaa,,  vviimmooss  ccoommeennzzaarr  aa  aappaarreecceerr  ppeeqquueeññaass  lluucceess  cceenntteellllaanntteess,,  sseeññaalleess  
ddeessffaalllleecciieenntteess,,  ttaann  ddeessffaalllleecciieenntteess  qquuee  ppaarreeccííaann  lluucceess  fflloottaanntteess  eenn  uunn  mmaarrccoo  oossccuurroo,,  
qquuee  nnoo  ppooddrrííaann  hhaabbeerr  eessttaaddoo  aa  mmááss  ddee  ddiieezz  ppiieess  oo  ddiieezz  mmiillllaass,,  aa  mmeennooss  qquuee  ffuueerraann  eell  
rreefflleejjoo  ddee  eessttrreellllaass  oo  llaa  ffoossffoorreesscceenncciiaa  ddee  llaass  nnooccttiilluuccaass  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  oollaass..  PPeerroo  iinncclluussoo  
eessaa  nnaaddaa  yyaa  eerraa  aallggoo  eenn  uunn  mmuunnddoo  lllleennoo  ddee  ttaall  nnaaddaa  nnoo  ssuuppeerraaddaa..  DDee  ttaall  mmooddoo  qquuee  
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iinnssiissttiimmooss..  LLaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  ddee  nneecceessiiddaadd  ssee  iinnssttaallóó  eenn  nnoossoottrrooss  ((¿¿oo  eerraa  aaffuueerraa  ddee  
nnoossoottrrooss,,  oo  eenn  nnuueessttrroo  lluuggaarr??));;  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  nnuueessttrraa  ccoommppaaññeerraa,,  nnuueessttrraa  pprreesseenncciiaa  
eenn  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  aauusseenncciiaa  ddee  ttooddoo,,  nnuueessttrroo  iinnddiiccaaddoorr,,  nnuueessttrraa  iinnttiimmiiddaadd  ssiieemmpprree  
aarrddiieennddoo..  YY  ccuuaannttoo  mmááss  ccrreeccííaa,,  ddaannddoo  ggrriittooss  ddeessddee  aaddeennttrroo  nnuueessttrroo,,  llllaammaannddoo  ttaann  
ddeesseessppeerraaddaammeennttee  eenn  eessttaa  vvaaccííaa  yy  ssooffooccaannttee  nnaaddaa,,  ttaannttoo  mmááss  bbrriillllaanntteess  ccrreeccííaann  llaass  
sseeññaalleess,,  cceenntteellllaabbaann  uunn  ppooccoo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrrooss  ppaassooss,,  ccoommoo  ssii  
ddiijjeerraann,,  ““¿¿VVeess??  ¿¿VVeess??””,,  ccoommoo  ssii  llllaammaarraann  aall  nnuueevvoo  mmuunnddoo  qquuee  llaa  hhiizzoo  vvoollvveerr  eenn  ssíí,,  
ccoommoo  ssii  aallggoo  rreessppoonnddiiddoo,,  ssee  hhiizzoo  mmááss  ffiirrmmee,,  ssee  ccoonnssttiittuuyyóó  eenn  llíínneeaass,,  ccoooorrddeennaaddaass,,  
ccaannaalleess,,  yy  ccoommeennzzaammooss  aa  iinnggrreessaarr  eenn  oottrraa  ttiieerrrraa,,  eenn  oottrraa  ccoonncciieenncciiaa,,  eenn  oottrraa  ffoorrmmaa  ddee  
sseerr  ----  ppeerroo  ¿¿ddóónnddee  eessttáá  ““yyoo””  eenn  ttooddoo  eessttoo,,  aaqquueell  qquuee  ddiirriiggee  yy  ppoosseeee,,  eessee  ccaammiinnaannttee  
ssiinngguullaarr,,  eell  cceennttrroo  qquuee  nnoo  eess  nnii  ddeell  ssiimmiioo  nnii  ddeell  hhoommbbrree??  
  
DDee  eessttee  mmooddoo  mmiirraammooss  aatteennttaammeennttee  hhaacciiaa  llaa  ddeerreecchhaa  yy  hhaacciiaa  llaa  iizzqquuiieerrddaa::    ¿¿ddóónnddee  
eessttáá  ““yyoo””,,  ¿¿qquuiiéénn  eess  ““yyoo””??  ..  ..  ..  ¡¡NNoo  hhaayy  yyoo!!  NNii  uunn  rraassttrroo,,  nnii  uunn    ssoolloo  mmuurrmmuulllloo  ddee  ééll..  ¿¿DDee  
qquuéé  ssiirrvvee??  EEssttáá  eessttaa  ppeeqquueeññaa  ssoommbbrraa  aall  ffrreennttee,,  llaa  ccuuaall  aassiiggnnóó  yy  aaccuummuullóó  sseennttiimmiieennttooss,,  
ppeennssaammiieennttooss,,  ppooddeerreess,,  pprrooyyeeccttooss,,  ccoommoo  uunn  mmeennddiiggoo  tteemmeerroossoo  ddee  sseerr  rroobbaaddoo,,  
tteemmeerroossoo  ddee  llaa  iinnddiiggeenncciiaa;;  ssee  aapprroovviissiioonnóó  ddeesseessppeerraaddaammeennttee  eenn  ssuu  iissllaa,,  nnoo  oobbssttaannttee  
ccoonnttiinnuuóó  mmuurriieennddoo  ddee  sseedd,,  uunnaa  sseedd  ppeerrppeettuuaa  eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  llaa  aaddoorraabbllee  ccaappaa  ddee  aagguuaa;;  
ccoonnttiinnuuóó  ccoonnssttrruuyyeennddoo  llíínneeaass  ddee  ddeeffeennssaa  yy  ffoorrttaalleezzaass  ccoonnttrraa  llaa  aabbrruummaaddoorraa  
iinnmmeennssiiddaadd..  PPeerroo  nnooss  mmaarrcchhaammooss  ddee  llaa  iissllaa  oossccuurraa;;  ddeejjaammooss  qquuee  ccaayyeerraa  llaa  ffoorrttaalleezzaa,,  llaa  
ccuuaall  nnoo  eerraa  ttaann  ffuueerrttee..    EEnnttrraammooss  aa  oottrraa  ccoorrrriieennttee  qquuee  ppaarreeccííaa  iinnaaggoottaabbllee,,  uunn  tteessoorroo  
bbrriinnddáánnddoossee  ggeenneerroossaammeennttee::  ¿¿ppoorr  qquuéé  ddeebbeerrííaammooss  rreetteenneerr  aallggoo  ddeell  mmiinnuuttoo  aaccttuuaall  ssii  eenn  
eell  ssiigguuiieennttee  ttooddaavvííaa  hhaabbrrííaa  oottrraass  rriiqquueezzaass??  ¿¿PPoorr  qquuéé  ddeebbeerrííaammooss  ppeennssaarr  oo  ppllaanneeaarr  aallggoo  
ssii  llaa  vviiddaa  ssee  oorrggaanniizzóó  aa  ssíí  mmiissmmaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  oottrroo  ppllaann,,  eell  ccuuaall  ffrruussttrróó  ttooddooss  llooss  ppllaanneess  
vviieejjooss  yy,,  aa  vveecceess,,  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo,,  eenn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  oonnddaa  ddee  rriissaa,,  nnooss  ddeejjaa  tteenneerr  uunn  
vviisslluummbbrree  ddee  uunnaa  iinneessppeerraaddaa  mmaarraavviillllaa,,  uunnaa  lliibbeerrttaadd  rreeppeennttiinnaa,,  uunnaa  ddeessccoonneexxiióónn  ttoottaall  
ddeell  vviieejjoo  pprrooggrraammaa,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  lleeyy  eettéérreeaa  yy  ssiinn  ttrraabbaass  qquuee  aabbrriióó  ttooddaass  llaass  ppuueerrttaass,,  
hhiizzoo  ccaaeerr  llaass  iinneelluuddiibblleess  ccoonnsseeccuueenncciiaass  yy  ttooddaass  llaass  vviieejjaass  lleeyyeess  ddee  hhiieerrrroo  ccoonn  eell  ggoollppee  
ddee  uunn  ddeeddoo,,  yy  nnooss  ddeejjóó  aattuurrddiiddooss  ppoorr  uunn  mmiinnuuttoo,,  eenn  eell  uummbbrraall  ddee  uunn  iinnccoonncceebbiibbllee  
eessppaacciioo  ddee  lluuzz  ddee  ssooll,,  ccoommoo  ssii  hhuubbiiéésseemmooss  iinnggrreessaaddoo  eenn  oottrroo  ssiisstteemmaa  ssoollaarr  ----  eell  ccuuaall  
qquuiizzááss  nnoo  eess  uunn  ssiisstteemmaa  eenn  aabbssoolluuttoo  ----  ccoommoo  ssii  rroommppeerr  llooss  llíímmiitteess  mmeeccáánniiccooss  aaddeennttrroo  
hhuubbiieesseenn  ccaauussaaddoo  llaa  mmiissmmaa  rroottuurraa  ddee  llooss  llíímmiitteess  aaffuueerraa..  PPoossiibblleemmeennttee  ppoorrqquuee  llaa  
MMaaqquuiinnaarriiaa  aa  llaa  qquuee  eessttaammooss  eennffrreennttaannddoo  eess  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa::  EEll  mmuunnddoo  ddeell  hhoommbbrree  eess  
ccoommoo  eell  lloo  ppiieennssaa;;  ssuuss  lleeyyeess  ssoonn  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  rreepprreessiióónn..  
  
SSiinn  eemmbbaarrggoo  eessttaa  oottrraa    ffoorrmmaa  ddee  sseerr  nnoo  eess  ssiinn  llóóggiiccaa,,  yy  eessaa  llóóggiiccaa  eess  lloo  qquuee  ddeebbeerrííaammooss  
iinntteennttaarr  ccaappttuurraarr,,  ssii  eess  ppoossiibbllee,,  ssii  qquueerreemmooss  ppaassaarr  ccoonncciieenntteemmeennttee  hhaacciiaa  eell  oottrroo  eessttaaddoo,,  
nnoo  ssóólloo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  iinntteerriioorr  ssiinnoo  eenn  llaa  eexxtteerriioorr  ttaammbbiiéénn..  DDeebbeemmooss  ccoonnoocceerr  llaass  rreeggllaass  
ddeell  ppaassaajjee..      
  
AA  ddeecciirr  vveerrddaadd,,  nnoo  ssee  rreevveellaann  ffáácciillmmeennttee  ----  ppoorrqquuee  ssoonn  ddeemmaassiiaaddoo  ssiimmpplleess..  RReeqquuiieerree  ddee  
iinnccaannssaabblleess  eexxppeerriimmeennttaacciioonneess,,  oobbsseerrvvaacciioonneess,,  yy  ppoorr  ssoobbrree  ttooddoo  ----  ssoobbrree  ttooddoo  ----  mmiirraarr  
aall  mmiiccrroossccooppiioo..  IImmaaggiinnaammooss  qquuee  llooss  ggrraannddeess  pprriimmaatteess  ddeell  ppaassaaddoo  qquuee  aavvaannzzaabbaann  ccoonn  
iinncceerrttiidduummbbrree  hhaacciiaa  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  hhoommbbrree  ddeebbeenn  hhaabbeerr  ddeessccuubbiieerrttoo  ggrraadduuaallmmeennttee  eell  
sseeccrreettoo  ddee  oottrroo  eessttaaddoo,,  eenn  mmiilleess  ddee  ppeeqquueeññooss  sseegguunnddooss  ddiivviiddiiddooss,,  ccuuaannddoo  aaddvviirrttiieerroonn  
qquuee  llaa  ppeeqquueeññaa  mmiisstteerriioossaa  vviibbrraacciióónn  qquuee  lllleeggóó  ssuurrggiióó  eennttrree  eellllooss  yy  eell  aaccttoo  mmeeccáánniiccoo  ddee  
eellllooss  tteennííaa  eell  ppooddeerr  ddee  hhaacceerr  ddiiffeerreennttee  eell  ggeessttoo  ddee  eellllooss  yy  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  ggeessttoo  ddee  eellllooss::  
uunn  pprriinncciippiioo  nnoo  mmaatteerriiaall  ddee  mmaanneerraa  ssuubbrreeppttiicciiaa  eessttaabbaa  ccoommeennzzaannddoo  aa  ccaammbbiiaarr  llaa  
mmaatteerriiaa  yy  llaass  lleeyyeess  ddee  ttrreeppaarr  llooss  áárrbboolleess..  YY,,  aaddeemmááss  iimmaaggiinnaammooss,,  qquuee  eevveennttuuaallmmeennttee  
lleess  llllaammóó  llaa  aatteenncciióónn  llaa  iinnssiiggnniiffiiccaanncciiaa  ddeell  mmoovviimmiieennttoo  qquuee  aaccttiivvóó  ttaann  ffoorrmmiiddaabblleess  
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ((lloo  ccuuaall  eess  ppoorr  qquuéé  ssee  lleess  eessccaappóó  dduurraannttee  ttaannttoo  ttiieemmppoo;;  eerraa  ddeemmaassiiaaddoo  
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ssiimmppllee))::  ““EEssoo””  nnuunnccaa  ssee  iinnvvoolluuccrróó  ccoonn  ccoossaass  ggrraannddeess,,  llooss  ggrraannddeess  aassuunnttooss  ddee  llooss  
ssiimmiiooss,,  ppeerroo  ccoonn  ggeessttooss  mmiinnúússccuullooss,,  llaa  ppiieeddrriittaa  ccaassuuaall  qquuee  uunnoo  lleevvaannttaa  aall  bboorrddee  ddeell  
sseennddeerroo  yy  ssuujjeettaa  ppoorr  uunn  mmoommeennttoo  eenn  ssuu  ppaallmmaa,,  eell  rraayyoo  ddee  ssooll  jjuuggaannddoo  ssoobbrree  eell  jjoovveenn  
rreettooññoo  eennttrree  mmiilllloonneess  ddee  oottrrooss  rreettooññooss  eenn  eell  bboossqquuee  iiddéénnttiiccooss  ppeerroo  eennvvaanneecciiddooss..  PPeerroo  
eessee  rreettooññoo  yy  eessaa  ppiieeddrriittaa  ssoonn  mmiirraaddooss  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee..  YY  ttooddoo  eessttáá  eenn  eessaa  
ddiiffeerreenncciiaa..      
  
PPoorr  eessoo,,  nnaaddaa  eess  ddeemmaassiiaaddoo  ppeeqquueeññoo  ppaarraa  eell  bbuussccaaddoorr  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo;;  llaa  mmááss  lleevvee  
fflluuccttuuaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo  vviibbrraattoorriioo  iinntteerrnnoo  eess  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  aaddvveerrttiiddaa,,  jjuunnttoo  ccoonn  eell  
ggeessttoo  qquuee  lloo  aaccoommppaaññaa,,  llaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  qquuee  ssuurrggee  ddee  pprroonnttoo  oo  eell  rroossttrroo  qquuee  ppaassaa..  PPeerroo  
ddiijjiimmooss  ““vviibbrraacciióónn””::  llooss  ppeennssaammiieennttooss  nnoo  ttiieenneenn  ccaassii  nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  eessttoo;;  ppeerrtteenneecceenn  
aa  llaass  vviieejjaass  aaccrroobbaacciiaass  mmeennttaalleess  yy  ssoonn  ccaassii  ttaann  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa  
ccoommoo  lloo  ffuuee  ttrreeppaarr  aa  llooss  áárrbboolleess  ppaarraa  eell  pprriimmeerr  ppeennssaammiieennttoo..  EEss  mmááss  ccoommoo  uunn  ccaammbbiioo  
ddee  ccoolloorriiddoo  iinntteerriioorr,,  uunn  jjuueeggoo  ddee  ssoommbbrraass  ffuuggaacceess  yy  rreeppeennttiinnoo  bbrriilllloo  ddeell  ssooll  ----  ppuunnzzaanntteess  
ssoobbrreessaallttooss  oo  ccoorrrriieenntteess  ppaauussaaddaass,,  pprreessiioonneess  aabbrruuppttaass  qquuee  ddeessppiieerrttaann  nnuueessttrraa  
aatteenncciióónn,,  ssúúbbiittaass  ggrriieettaass  eenn  llaass  nnuubbeess,,  mmoommeennttooss  ddee  mmaalleessttaarr,,  ddeessmmoorroonnaammiieennttooss  
iinneexxpplliiccaabblleess..  NNaaddaa  eess  iinnúúttiill;;  nnoo  hhaayy  rreettooññooss  vvaanniiddoossooss  eenn  eell  bboossqquuee,,  nnii  mmoolleessttiiaass,,  nnaaddaa  
qquuee  ddeessccaarrttaarr,,  nniinngguunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  iinnffeelliizz,,  nniinnggúúnn  lluuggaarr  ddeessffaavvoorraabbllee,,  nniinnggúúnn  
eennccuueennttrroo  iinnooppoorrttuunnoo,,  nniinnggúúnn  aacccciiddeennttee  ddeessggrraacciiaaddoo  ----  ttooddoo  eessttáá  bbiieenn  ppaarraa  eell  bbuussccaaddoorr  
ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo,,  ttooddoo  eessttáá  eenn  ssuu  áárreeaa  ddee  eessttuuddiioo  ..  ..  ..  ..  CCaassii  ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  ttooddoo  llee  
hhuubbiieessee  ssiiddoo  ddaaddoo  ppaarraa  qquuee  eell  ppuueeddaa  aapprreennddeerr  eell  ooffiicciioo..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  eell  bbuussccaaddoorr  
ccoommiieennzzaa  aa  ppoonneerr  ssuu  ddeeddoo  eenn  llaa  pprriimmeerraa  rreeggllaa  ddeell  ppaassaajjee::  TTooddoo  eess  ppaarrttee  ddee  ééssttee..  ¡¡TTooddoo  
aappuunnttaa  hhaacciiaa  eessaa  ddiirreecccciióónn!!  NNoo  hhaayy  mmoolleessttiiaa,,  nniinnggúúnn  eenneemmiiggoo,,  nniinnggúúnn  oobbssttááccuulloo,,  nniinnggúúnn  
aacccciiddeennttee,,  nniinngguunnaa  ccoossaa  nneeggaattiivvaa  ----  ttooddoo  eess  ssuupprreemmaammeennttee  ppoossiittiivvoo,,  nnooss  ddaa  sseeññaalleess,,  
nnooss  iinnvviittaa  aall  ddeessccuubbrriimmiieennttoo..  NNoo  hhaayy  ccoossaass  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess,,  úúnniiccaammeennttee  mmoommeennttooss  ddee  
iinnccoonnsscciieenncciiaa..  NNoo  hhaayy  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ccoonnttrraarriiaass,,  úúnniiccaammeennttee  aaccttiittuuddeess  eerrrróónneeaass..    
  
PPeerroo,,  eennttoonncceess,,  ¿¿ccuuááll  eess  llaa  aaccttiittuudd  qquuee  ttrraaee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  nnuueevvaa,,  llaa  mmiirraaddaa  qquuee  hhaaccee  llaa  
ddiiffeerreenncciiaa??  LLaa  aaccttiittuudd  eess  ssiimmppllee,,  hheemmooss  ddiicchhoo::  uunnoo  pprriimmeerroo  ddeebbee  hhaabbeerr  cceerrcceennaaddoo  
ttooddaass  llaass  aattaadduurraass  ccoonn  llaa  mmááqquuiinnaa  yy  vviivviirr  eenn  llaa  eexxtteennssiióónn  ddee  aattrrááss..  DDeecciimmooss  ““ddee  aattrrááss””,,  
ppeerroo  aa  ddeecciirr  vveerrddaadd  nnoo  ssaabbeemmooss  ssii  hhaayy  ffrreennttee,,  aattrrááss,,  aarrrriibbaa  oo  aabbaajjoo;;  eess  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  
ddiissttaanncciiaa  ddee  ““nnoossoottrrooss  mmiissmmooss””,,  llaa  vviieejjaa  ssoommbbrraa,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ppoossiicciióónn  ttaannttoo  aarrrriibbaa  
ccoommoo  aattrrááss,,  yy  ccoommoo  ssii  eessaa  ssoommbbrraa  ffuueessee  ssoollaammeennttee  ppaarrttee  ddee  uunn  ccuuaaddrroo  eennttrree  mmuucchhaass  
oottrraass  ccoossaass  qquuee  mmiirraammooss  ----  ppeerroo,,  ¿¿qquuiiéénn    hhaaccee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn,,  ddóónnddee  eessttaa  eell  SSeerr  qquuee  
mmiirraa??  ..  ..  ..  RReeaallmmeennttee  eess  uunn  sseerr  eexxttrraaññoo,,  qquuee  nnoo  eess  yyoo  mmiissmmoo..  SSee  ssiieennttee  ccoommoo  ssii  ““yyoo  
mmiissmmoo””  yyaa  nnoo  eessttuuvviieerraa  aaddeennttrroo  ddeell  ccuueerrppoo,,  ssuussppeennddiiddoo  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  llaa  tteellaa  ddee  aarraaññaa  
mmeennttaall  yy  vviittaall,,  ssiinnoo  ccoommoo  ssii  eell  ccuueerrppoo  eessttuuvviieessee  aaddeennttrroo  mmííoo,,  jjuunnttoo  ccoonn  mmuucchhaass  oottrraass  
ccoossaass..  YY  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  eessttaa  ddeessccoonneexxiióónn  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ssee  hhaaccee  mmááss  yy  mmááss  
aabbssoolluuttaa,,  eessttee  sseerr  ppaarreeccee  hhaassttaa  eexxtteennddeerrssee  hhaacciiaa  ffuueerraa,,  ppaarraa  ttooccaarr  mmuucchhooss  oottrrooss  
ppuunnttooss,,  aappaarreenntteemmeennttee  ccaappaazz  ddee  vviivviirr  eenn  mmuucchhooss  lluuggaarreess  ddiiffeerreenntteess,,  ssiinn  nniinngguunnaa  
pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  ddiissttaanncciiaa,,  ccoommoo  ssii  yyaa  nnoo  ddeeppeennddiieerraa  mmááss  ddee  llooss  óórrggaannooss  ddee  llooss  
sseennttiiddooss  yy  ppuuddiieerraa,,  ttaall  vveezz,,  vviivviirr  iinnnnuummeerraabblleemmeennttee,,  aaqquuíí  oo  aahhíí,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  hhaacciiaa  
ddoonnddee  eessttáá  eennffooccaaddoo  eell  hhaazz  ddee  lluuzz  ..  ..  ..  ..  EEss  uunn  sseerr  iinnnnuummeerraabbllee..  
  
LLaa  ccoonnddiicciióónn  bbáássiiccaa  ppaarreeccee  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  eessttaabblleecceerr  eessaa  ppeeqquueeññaa  eexxtteennssiióónn  ccllaarraa  
““ddee  aattrrááss””,,  eessee  ccrreecciieennttee  ccaauuddaall::  eell  mmeeddiioo  ddeebbee  sseerr  ccllaarroo,,  ddee  oottrraa  mmaanneerraa  ttooddoo  eess  
ddiissttoorrssiioonnaaddoo  yy  nnoo  hhaayy  uunnaa  mmiirraaddaa  eenn  aabbssoolluuttoo,,  úúnniiccaammeennttee  llaa  mmiissmmaa  vviieejjaa  mmeezzccoollaannzzaa..  
PPeerroo  eessaa  ccllaarriiddaadd  eess  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  bbáássiiccaa  ppaarraa  aallggoo  mmááss::  eell  iinnssttrruummeennttoo  
eessttáá  ssiieennddoo  lliimmppiiaaddoo  ppaarraa  sseerr  uuttiilliizzaaddoo..  YY  rreeggrreessaammooss  aa  nnuueessttrraa  pprreegguunnttaa::  ¿¿QQuuéé  ccllaassee  
ddee  mmiirraaddaa  ““ddeesseenntteerrrraarráá””  aa  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa??  ..  ..  ..  PPuueess,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  eess  uunnaa  ccuueessttiióónn  
ddee  ““ddeesseenntteerrrraarr””::  eessttáá  aaqquuíí,,  nnoo  aa  mmiilllloonneess  ddee  mmiillllaass  eenn  llooss  cciieellooss  oo  eenn  eell  eessppaacciioo..  EEssttáá  
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ttaann  cceerrccaa  qquuee  nnoo  llaa  vveemmooss;;  ssee  ppaarreeccee  ttaannttoo  aa  nnaaddaa  qquuee  ppaassaammooss  ccaammiinnaannddoo  jjuunnttoo  aa  
eellllaa,,  ccoommoo  eell  ssiimmiioo  ppaassóó  ccaammiinnaannddoo  jjuunnttoo  aall  rrííoo  mmiill  vveecceess  ssiinn  aaddvveerrttiirr  eell  ttoorrrreennttee  ddee  
eenneerrggííaa  qquuee  ppooddííaa  ccaammbbiiaarr  aall  mmuunnddoo..    
  
NNuueessttrraa  mmiirraaddaa  eess  ffaallssaa  ppoorrqquuee  ppeerrcciibbee  ttooddoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ddeeffoorrmmaannttee  pprriissmmaa  ddee  ssuu  
rruuttiinnaa,,  qquuee  eess  mmúúllttiippllee  yy  ssuuttiill,,  hheecchhoo  ddee  mmiilleess  ddee  aaññooss  ddee  hháábbiittooss  qquuee  ssoonn  ttaann  
ddeeffoorrmmaanntteess  eenn  ssuu  ddiiaabblluurraa  ccoommoo  lloo  ssoonn  eenn  ssuu  ssaabbiidduurrííaa..  EEssttee  eess  eell  rreessiidduuoo  ddeell  
aannttrrooppooiiddee,,  qquuee  ttuuvvoo  qquuee  lleevvaannttaarr  bbaarrrreerraass  ppaarraa  pprrootteeggeerr  ssuu  ppeeqquueeññaa  vviiddaa,,  ssuu  ppeeqquueeññaa  
ffaammiilliiaa,,  ssuu  ppeeqquueeññoo  ccllaann,,  ttrraazzaarr  uunnaa  llíínneeaa  aaqquuíí,,  uunnaa  llíínneeaa  aahhíí,,  mmaarrccaaddoorreess  ddee  llíímmiitteess,,  yy  
ggeenneerraallmmeennttee  aasseegguurraarr  ssuu  pprreeccaarriiaa  eexxiisstteenncciiaa  eennccaajjoonnáánnddoollaa  eenn  uunnaa  ccoorraazzaa  ddee  sseerr  
iinnddiivviidduuaall  yy  ccoolleeccttiivvoo..  SSee  ddeedduuccee  qquuee  nnoo  hhaayy  bbiieenn  yy  mmaall,,  ccoorrrreeccttoo  ee  iinnccoorrrreeccttoo,,  úúttiill  yy  
ddaaññiinnoo,,  nnoorrmmaass  ddee  ccoonndduuccttaa  ----lleennttaammeennttee  nnooss  hheemmooss  eemmbbrroollllaaddoo  eenn  uunnaa  iinnmmeennssaa  rreedd  
ddee  ppoolliiccííaa  eenn  llaa  ccuuaall  aappeennaass  tteenneemmooss  llaa  lliibbeerrttaadd  eessppiirriittuuaall  ppaarraa  rreessppiirraarr  ----yy  hhaassttaa  eessee  
aaiirree  eessttáá  ccoonnttaammiinnaaddoo  ppoorr  iinnnnuummeerraabblleess  ddeeccáállooggooss  qquuee  eessttáánn  eessccaassaammeennttee  uunn  ppiiee  
aarrrriibbaa  ddee  llaa  ppoolluucciióónn  ppoorr  mmoonnóóxxiiddoo  ddee  ccaarrbboonnoo  eenn  nnuueessttrrooss  mmoottoorreess..  EEnn  ccoonncclluussiióónn,,  ppoorr  
ssiieemmpprree  eessttaammooss  ““ccoorrrriiggiieennddoo””  aall  mmuunnddoo..  PPeerroo  eessttaammooss  ccoommeennzzaannddoo  aa  ddaarrnnooss  ccuueennttaa  
qquuee  eessttaa  ccoorrrreecccciióónn  nnoo  eess  ddeell  ttooddoo  ttaann  ccoorrrreeccttaa..  NNii  ppoorr  uunn  mmoommeennttoo  ddeejjaammooss  ddee  
ppoonneerrnnooss  nnuueessttrrooss  lleenntteess  mmuullttiiccoolloorreess  ssoobbrree  llaass  ccoossaass  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  vveerrllaass  eenn  eell  
aazzuull  ddee  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass,,  eenn  eell  rroojjoo  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss,,  eenn  eell  aammaarriilllloo  ddee  nnuueessttrrooss  
pprriinncciippiiooss  mmoorraalleess  yy  lleeyyeess  aa  llaa  mmeeddiiddaa,,  yy  eenn  nneeggrroo,,  eenn  eell  iinntteerrmmiinnaabbllee  ggrriiss  ddee  uunnaa  
mmaaqquuiinnaarriiaa  qquuee  ccoonnttiinnúúaa  rreecchhiinnaannddoo  yy  rreecchhiinnaannddoo  ppoorr  ssiieemmpprree..  LLaa  mmiirraaddaa  ----  llaa  
vveerrddaaddeerraa  mmiirraaddaa  ----  qquuee  tteennddrráá  eell  ppooddeerr  ddee  eessccaappaarrssee  ddee  eessttee  ccoonnjjuurroo  mmeennttaall  eess,,  ppoorr  
eelllloo,,  llaa  úúnniiccaa  qquuee  sseerráá  ccaappaazz  ddee  llaannzzaarrssee  ccllaarraammeennttee  ssoobbrree  llaass  ccoossaass,,  ssiinn  ““ccoorrrreeggiirrllaass””  
iinnmmeeddiiaattaammeennttee::  ppaarraa  rreeppoossaarr  aaqquuíí,,  ssoobbrree  eessttee  rroossttrroo,,  eessaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  uu  oobbjjeettoo,,  llaa  
mmaanneerraa  eenn  qquuee  uunnoo  ccoonntteemmppllaa  eell  iinnffiinniittoo  mmaarr,,  ssiinn  iinntteennttaarr  ssoolliiddiiffiiccaarr  aallggoo  ----  ddeejjaarrlloo  qquuee  
sseeaa  lllleevvaaddoo  ppoorr  eessaa  ttrraannqquuiillaa  yy  fflluuiiddaa  iinnffiinniittuudd,,  bbaaññaarrssee  eenn  lloo  qquuee  vveemmooss,,  hhuunnddiirrssee  eenn  llaa  
ccoossaa  hhaassttaa  qquuee  lleennttaammeennttee,,  ccoommoo  ssii  ddeessddee  mmuuyy  lleejjooss,,  ddeessddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddee  uunn  
ttrraannqquuiilloo  mmaarr,,  aafflloorraarraa  uunnaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  ccoossaa  vviissttaa,,  ddee  llaa  eenniiggmmááttiiccaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  oo  
ddeell  rroossttrroo  cceerrccaa  nnuueessttrroo;;  uunnaa  ppeerrcceeppcciióónn  qquuee  nnoo  eess  uunn  ppeennssaammiieennttoo,,  nnii  uunn  jjuuiicciioo,,  
eessccaassaammeennttee  uunnaa  sseennssaacciióónn,,  ssiinnoo  qquuee  eess  ccoommoo  eell  vveerrddaaddeerroo  ccoonntteenniiddoo  vviibbrraattoorriioo  ddee  llaa  
ccoossaa,,  ssuu  mmooddoo  eessppeecciiaall  ddee  sseerr,,  ssuu  ccuuaalliiddaadd  ddee  sseerr,,  ssuu  mmúússiiccaa  mmááss  íínnttiimmaa,,  ssuu  rreellaacciióónn  
ccoonn  eell  ggrraann  RRiittmmoo  qquuee  fflluuyyee  ppoorr  ttooddaass  ppaarrtteess..  EEnnttoonncceess,,  lleennttaammeennttee,,  eell  bbuussccaaddoorr  ddeell  
nnuueevvoo  mmuunnddoo  vveerráá  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ppeeqquueeññaa  cchhiissppaa  ddee  ppuurraa  vveerrddaadd  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  
oobbjjeettoo,,  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  rroossttrroo  oo  aacccciiddeennttee,,  uunn  ppeeqquueeññoo  ggrriittoo  ddee  vveerrddaaddeerraa  eexxiisstteenncciiaa,,  ddee  
vveerrddaaddeerraa  vviibbrraacciióónn  ddeebbaajjoo  ddee  ttooddaass  llaass  ccaappaass  nneeggrraass  yy  aammaarriillllaass  yy  aazzuulleess  yy  rroojjaass  ----  
aallggoo  qquuee  eess  llaa  vveerrddaadd  ddee  ccaaddaa  ccoossaa,,  ccaaddaa  sseerr,,  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  ccaaddaa  aacccciiddeennttee,,  
ccoommoo  ssii  llaa  vveerrddaadd  eessttuuvviieerraa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  eenn  ccaaddaa  iinnssttaannttee,,  eenn  ccaaddaa  ppaassoo,,  
úúnniiccaammeennttee  rreevveessttiiddaa  ddee  nneeggrroo..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  eell  bbuussccaaddoorr  hhaabbrráá  ppuueessttoo  ssuu  ddeeddoo  eenn  llaa  
sseegguunnddaa  rreeggllaa  ddeell  ppaassaajjee  yy  eell  mmááss  ggrraannddee  ddee  ttooddooss  llooss  sseeccrreettooss  sseenncciillllooss::  MMiirraarr  aa  llaa  
vveerrddaadd  qquuee  eessttáá  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..          
  
AArrmmaaddoo  ccoonn  eessttaa  ddooss  rreeggllaass,,  ffiirrmmeemmeennttee  eessttaabblleecciiddoo  eenn  ssuu  ppoossiicciióónn  iilluummiinnaaddaa  ppoorr  eell  
ssooll,,  eessee  ttrraannqquuiilloo  eessppaacciioo  lliibbrree,,  eell  bbuussccaaddoorr  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  aavvaannzzaa  ccoonn  uunn  sseerr  mmááss  
ggrraannddee,,  qquuiizzááss  iinnffiinniittoo,,  qquuee  aabbaarrccaa  eessttaa  ccaallllee  yy  aa  ttooddooss  llooss  sseerreess  yy  aa  ttooddooss  llooss  ppeeqquueeññooss  
ggeessttooss  ddee  llaa  hhoorraa;;  ccoonnttiinnúúaa  aavvaannzzaannddoo  mmááss  ffiirrmmeemmeennttee,,  ccoommoo  lllleevvaaddoo  ppoorr  uunn  ggrraannddiioossoo  
rriittmmoo,,  eell  ccuuaall  ttaammbbiiéénn  lllleevvaa  aa  llooss  sseerreess  yy  aa  llaass  ccoossaass  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr,,  llooss  mmiilleess  ddee  
eennccuueennttrrooss  bbrroottaarroonn  ddee  nniinngguunnaa  ppaarrttee  yy  ddeessaappaarreecciieennddoo  eenn  llaa  ddiissttaanncciiaa;;  ééll  mmiirraa  eessttaa  
ppeeqquueeññaa  ssoommbbrraa  ccaammiinnaannddoo,,  qquuee  ppaarreeccee  hhaabbeerr  ccaammiinnaaddoo  ttaannttoo,,  ttaall  vveezz  ccaammiinnaaddoo  
dduurraannttee  mmuucchhaass  vviiddaass,,  rreeppeettiiddoo  llooss  mmiissmmooss  ppeeqquueeññooss  ggeessttooss,,  ttrrooppeezzóó  aaqquuíí  yy  aahhíí,,  
iinntteerrccaammbbiióó  llooss  mmiissmmooss  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  eell  hhuummoorr  ddee  llaass  eessttaacciioonneess;;  yy  ttooddoo  ppaarreeccee  
ttaann  ssiimmiillaarr,,  ttaann  mmeezzccllaaddoo  ccoonn  dduullzzuurraa  qquuee  eessttaa  ccaallllee  yy  eessttooss  sseerreess  yy  llooss  eennccuueennttrrooss  
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ppaassaajjeerrooss  ppaarreecceenn  hhaabbeerr  ssiiddoo  hheecchhooss  ccoonn  eell  mmiissmmoo  mmoollddee,,  eemmaannaaddooss  ddeessddee  llaass  
pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddee  llaa  nnoocchhee,,  rreemmeemmoorraaddooss  ddee  llaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa  iiddéénnttiiccaa,,  bbaajjoo  eell  cciieelloo  ddee  
EEggiippttoo  oo  ddee  IInnddiiaa  oo  ddee  VVeerrmmoonntt,,  hhooyy,,  aayyeerr  oo  hhaaccee  cciinnccoo  mmiill  aaññooss  ----  yy  ¿¿qquuéé  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  
rreeaallmmeennttee??  HHaayy  uunn  ppeeqquueeññoo  sseerr  ccaammiinnaannddoo  ccoonn  ssuu  ffuueeggoo  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  ssuu  ffuueeggoo  ddee  llaa  
nneecceessiiddaadd,,  ttaann  iinntteennssoo  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  ttuurrbbuulleenncciiaa  ddeell  ttiieemmppoo  ----  uunn  ffuueeggoo  eess  qquuiizzááss  llaa  
úúnniiccaa  ccoossaa  qquuee  eess  vveerrddaaddeerraammeennttee  ééll,,  uunnaa  llllaammaa  ddeell  sseerr  ddeessddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  
ttiieemmppoo,,  uunn  ggrriittoo  iinnvvaarriiaabbllee  eenn  mmeeddiioo  ddeell  iinnmmeennssoo  fflluujjoo  ddee  llaass  ccoossaass..  YY  ¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee  
eessttáá  ppiiddiieennddoo,,  eessttee  sseerr;;  qquuéé  eess  lloo  qquuee  ccllaammaa??  ¿¿NNoo  eess  llaa  vvaassttaa  yy  ccrreecciieennttee  lluuzz  ddeell  ssooll,,  eenn  
eessee  rriittmmoo  qquuee  lllleevvaa  aa  ttooddoo??  ÉÉll  eess  yy  nnoo  eess..  ÉÉll  ttiieennee  uunn  ppiiee  eenn  uunnaa  sseerreennaa  eetteerrnniiddaadd  yy  eell  
oottrroo  ttrrooppeezzaannddoo  yy  yyeennddoo  aa  ttiieennttaass  eenn  llaa  ppeennuummbbrraa  ----  eell  oottrroo  eenn  uunn  ppeeqquueeññoo  sseerr  ddee  ffuueeggoo  
aannhheellaannddoo  lllleennaarr  eessttee  sseegguunnddoo  ddee  ttiieemmppoo,,  eessttee  ggeessttoo  vvaaccííoo,,  eessttee  ppaassoo  eennttrree  mmiilleess  ddee  
ppaassooss  ssiimmiillaarreess,,  ccoonn  uunnaa  pplleenniittuudd  ddee  vveerrddaaddeerraa  eexxiisstteenncciiaa  ttaann  ccoommpplleettaa  ccoommoo  ttooddooss  llooss  
mmiilleenniiooss  rreeuunniiddooss,,  ccoonn  uunnaa  ttaann  iinnffaalliibbllee  eexxaaccttiittuudd  ccoommoo  eell  eennttrreeccrruuzzaammiieennttoo  ddee  llaass  
eessttrreellllaass  aarrrriibbaa  ddee  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass;;  qquueerriieennddoo  qquuee  ttooddoo  ffuueerraa  cciieerrttoo,,  ccoommpplleettaammeennttee  
cciieerrttoo  yy  lllleennoo  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  eenn  eessttee  eennoorrmmee  ttoorrbbeelllliinnoo  ddee  vvaanniiddaadd;;  qquueerriieennddoo  qquuee  eessttaa  
llíínneeaa  qquuee  ééll  ccrruuzzaa,,  eessttaa  ccaallllee  qquuee  ééll  ccaammiinnaa,,  eessttaa  mmaannoo  qquuee  ééll  eexxttiieennddee,,  eessttaa  ppaallaabbrraa  
qquuee  ééll  pprroonnuunncciiaa  ppaarraa  sseerr  eennttrreellaazzaaddaa  ccoonn  llaa  ggrraannddiioossaa  ccoorrrriieennttee  ddee  llooss  mmuunnddooss,,  ccoonn  eell  
rriittmmoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass,,  ccoonn  llaass  llíínneeaass,,  llaass  iinnnnuummeerraabblleess  llíínneeaass  qquuee  ssuurrccaann  eessttee  uunniivveerrssoo  
yy  ffoorrmmaann  uunnaa  ccaanncciióónn  eenntteerraa,,  uunnaa  vveerrddaadd  rreepplleettaa  ccoonn  eell  ttooddoo  yy  ccoonn  ccaaddaa  ffrraaggmmeennttoo  ddeell  
ttooddoo..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  ééll  mmiirraa  aa  ttooddaass  eessttaass  ppeeqquueeññaass  ccoossaass  ppaassaannddoo,,  llaass  lllleennaa  ccoonn  ssuu  
ffuueeggoo  ddee  ssúúpplliiccaa,,  mmiirraa  yy  mmiirraa  aa  eessaa  ppeeqquueeññaa  vveerrddaadd  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  aa  
ssaalliirr  aa  cchhoorrrrooss,,  ffoorrzzaaddaa  eenn  eexxiissttiirr  ppoorr  ssuu  ffuueeggoo..  
  
YY  eess  vveerrddaadd  qquuee  eell  mmuunnddoo  ccoommiieennzzaa  aa  ccaammbbiiaarr  aannttee  nnuueessttrrooss  oojjooss  yy  qquuee  yyaa  nnaaddaa  eess  
iinnssiiggnniiffiiccaannttee,,  nnaaddaa  eessttáá  sseeppaarraaddoo  ddeell  rreessttoo..  PPrreesseenncciiaammooss  uunn  nnaacciimmiieennttoo  ggrraannddiioossoo,,  
ttoottaall..  NNuueessttrraa  ssiimmppllee  mmiirraaddaa  ttiieennee  eexxttrraaññaass  pprroolloonnggaacciioonneess,,  nnuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  ggeessttoo  uunn  
eeccoo  qquuee  rreeppeerrccuuttee..  PPeerroo  nnuueevvaammeennttee  aaqquuíí,,  eess  uunn  nnaacciimmiieennttoo  ttíímmiiddoo;;  eess  mmááss  ccoommoo  
ppeeqquueeññooss  iinnddiicciiooss  ddee  nnaacciimmiieennttoo  ddeessppaarrrraammaaddooss..  EEll  bbuussccaaddoorr  ssee  ddeettiieennee  yy  ffiijjaa  llaa  vviissttaa  
eenn  uunn  ddeessppaarrrraammoo  ddee  ppeeqquueeññooss  aarrrraannqquueess,,  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ssiinn  uunnaa  ccoonneexxiióónn  
aappaarreennttee,,  uunn  ppooccoo  ccoommoo  eell  aannttiigguuoo  hhoommíínniiddoo  mmiirraannddoo  ffiijjaammeennttee  uunnaa  rraammaa  fflleexxiibbllee  aaqquuíí  yy  
uunnaa  eennrreeddaaddeerraa  yy  uunn  ttrroozzoo  ddee  ppeeddeerrnnaall  mmááss  aalllláá  aanntteess  ddee  jjuunnttaarrllooss  eenn  uunn  aarrccoo  yy  
ccoorrttaannddoo  aa  ssuu  pprreessaa  eenn  pplleennaa  ccaarrrreerraa..  NNoo  ccoonnooccee  llaass  ccoonneexxiioonneess  ----  pprrááccttiiccaammeennttee  
ttiieenneenn  qquuee  sseerr  iinnvveennttaaddaass..  PPeerroo  nnuueessttrraass  iinnvveenncciioonneess  ssoonn  úúnniiccaammeennttee  uunn  
ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  lloo  qquuee  yyaa  eessttáá  aahhíí,,  ccoommoo  eell  rrííoo  yy  llaa  eennrreeddaaddeerraa  eenn  eell  bboossqquuee..  UUnn  
nnuueevvoo  mmuunnddoo  eess  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  nnuueevvaass  ccoonneexxiioonneess..  AAhhoorraa,,  llaa  nnuueessttrraa  eess  uunnaa  
eerraa  ddee  iinnttrroossppeecccciióónn  ddee  llaa  sseegguunnddaa  ccllaassee,,  ccuuaannddoo  llaa  iinnvveenncciióónn,,  llaa  vveerrddaaddeerraa  iinnvveenncciióónn,,  
yyaa  nnoo  eess  llaa  qquuee  jjuunnttaarráá  ddooss  oobbjjeettooss  mmaatteerriiaalleess  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ssuuttiill  ffeennóómmeennoo  ddeell  
ppeennssaammiieennttoo,,  ssiinnoo  llaa  qquuee  sseerráá  ccaappaazz  ddee  jjuunnttaarr  llaa  mmiissmmaa  mmaatteerriiaa  yy  eell  ffeennóómmeennoo  mmááss  
ssuuttiill  ddee  uunn  sseegguunnddoo  ggrraaddoo  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  ssiilleenncciioossoo  yy  ssiinn  ppeennssaammiieennttoo..  LLaa  ttaarreeaa  ddee  
nnuueessttrraa  eerraa  yyaa  nnoo  eess  ppeerrffeecccciioonnaarr  llaa  mmaatteerriiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  aauummeennttaarr  llaa  mmaatteerriiaa  
aaggrreeggáánnddoollee  mmááss  mmaatteerriiaa  ----  yyaa  eessttaammooss  ssooffooccáánnddoonnooss  bbaajjoo  llaa  mmoonnssttrruuoossaa  ppllééttoorraa  qquuee  
nnooss  eennccaaddeennaa  yy  qquuee,,  ddee  ffoorrmmaa  bbáássiiccaa,,  eess  úúnniiccaammeennttee  uunn  ““mmeejjoorraammiieennttoo””  ddee  llaa  ttééccnniiccaa  
ddee  llooss  ssiimmiiooss  ----  ssiinnoo  ttrraannssffoorrmmaarr  llaa  mmaatteerriiaa  mmeeddiiaannttee  eessee  ppooddeerr  mmááss  ssuuttiill,,  oo  mmeejjoorr  
ddiicchhoo,,  qquuiizzááss,,  hhaacceerrllaa  qquuee  rreevveellee  ssuu  pprrooppiioo  ppooddeerr  iinnnnaattoo  ddee  llaa  vveerrddaadd..    
  
  
******                                                            
  
  
EEss  ddiiffíícciill  eessccooggeerr  eejjeemmppllooss  ddee  aaqquueellllaass  mmiilleess  ddee  ppeeqquueeññaass  eexxppeerriieenncciiaass  mmiiccrroossccóóppiiccaass  
llaass  ccuuaalleess  uunnoo  aappeennaass  ssaabbee  ssii  llllaammaarrllaass  eexxppeerriieenncciiaass,,  ccooiinncciiddeenncciiaass  oo  iimmaaggiinnaacciioonneess..    
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NNoo  oobbssttaannttee  ccoonnttiinnúúaann  ssuurrggiieennddoo,,  iinnssiissttiieennddoo,,  ccoommoo  ssii  uunn  iinnvviissiibbllee  ddeeddoo  ddee  lluuzz  eessttuuvviieerraa  
gguuiiaannddoo  nnuueessttrrooss  ppaassooss,,  iinnssppeecccciioonnaannddoo  eessttee  ggeessttoo,,  aapplliiccaannddoo  uunn  pprreessiióónn  ssuuttiill  eenn  uunn  
ppuunnttoo  oo  eenn  oottrroo,,  hhaassttaa  qquuee  ccoommpprreennddeemmooss  ----  eennttoonncceess  llaa  pprreessiióónn  eess  lleevvaannttaaddaa  yy  
aavvaannzzaammooss  hhaacciiaa  oottrroo  ppuunnttoo,,  qquuee  ppaarreeccee  rreeggrreessaarr  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  
oobbssttiinnaacciióónn..  UUnnaa  eexxppeerriieenncciiaa  eess  mmiill  eexxppeerriieenncciiaass  iinnccoonnsscciieenntteess  ddee  ssíí  mmiissmmaass..  NNoo  hhaayy  
nniinngguunnaa  rreecceettaa,,  nniinngguunnaa  hhoojjaa  ddee  iinnssttrruucccciioonneess;;  llaa  úúnniiccaa  mmaanneerraa  eess  ccaammiinnaarr,,  ttrrooppeezzaarr,,  
ccaammiinnaarr  mmááss,,  hhaassttaa,,  qquuee  ddee  pprroonnttoo,,  hhaayy  uunn  ppeeqquueeññoo  ““¡¡aahh!!””  qquuee  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  rreelllleennaa  
mmiilleess  ddee  ffiissuurraass..    
  
HHaayy  ddooss  ccaatteeggoorrííaass  ddee  ““eexxppeerriieenncciiaass””,,  uunnaass  ppoossiittiivvaass  yy  uunnaass  nneeggaattiivvaass,,  yy  eellllaass  aabbaarrccaann  
ttooddoo  ddeessddee  llaa  eennttiiddaadd  ssuubbjjeettiivvaa  qquuee  ssoommooss  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  llaa  ggrraann  eennttiiddaadd  
oobbjjeettiivvaa  aa  llaa  qquuee  eennttrraammooss..  EEnnttoonncceess,,  eenn  aallggúúnn  ppuunnttoo,,  eessttaa  ssuubbjjeettiivviiddaadd  yy  eessttaa  
oobbjjeettiivviiddaadd  ssee  ffuunnddeenn,,  eessttee  ppeeqquueeññoo  ffrraaggmmeennttoo  ddee  mmaatteerriiaa  ssee  ffuussiioonnaa  ccoonn  eell  ggrraannddee,,  yy  
ttooddoo  aavvaannzzaa  eenn  uunn  ssoolloo  mmoovviimmiieennttoo..    EEssttee  eess  eell  rroommppiimmiieennttoo  ddee  llooss  llíímmiitteess..  
  
EEnnttrree  aaqquueellllaass  iinnnnuummeerraabblleess  ppeeqquueeññaass  eexxpplloossiioonneess  ddeell  ccoommiieennzzoo,,  llaa  qquuee  mmááss  
ffrreeccuueenntteemmeennttee  ssee  rreeppiittee  eess  llaa  iinntteerrppeenneettrraacciióónn  oo  ffuussiióónn  ddee  lloo  iinntteerrnnoo  yy  lloo  eexxtteerrnnoo,,  ppeerroo  
eenn  llaa  ddiirreecccciióónn  ooppuueessttaa  aa  llaa  ddee  llaass  mmeeccáánniiccaass  mmaatteerriiaalliissttaass..  AAhhíí,,  aall  ggoollppeeaarr  nnuueessttrrooss  
ddeeddooss  rreessuullttaa  eenn  uunn  ddeessoorrddeenn  eenn  nnuueessttrraa  ssuussttaanncciiaa  iinntteerrnnaa;;  aaqquuíí,,  uunn  ddeessoorrddeenn  eenn  
nnuueessttrraa  ssuussttaanncciiaa  iinntteerrnnaa  rreessuullttaa  eenn  uunn  ssoopplloo  eenn  llaa  mmaatteerriiaa..  EEssttaa  eexxppeerriieenncciiaa  eess  
rreeppeettiiddaa  mmiilleess  ddee  vveecceess,,  eenn  ccaaddaa  nniivveell  ddee  nnuueessttrroo  sseerr,,  ppaarraa  qquuee  aassíí  ccoommpprreennddaammooss  
ccllaarraammeennttee  eell  pprroocceessoo..  PPrriimmeerroo  eess  nneeggaattiivvoo,,  aattrraappáánnddoonnooss  eenn  nnuueessttrrooss  llaaddooss  ffllaaccooss,,  
ccoommoo  ssii  eell  eerrrroorr  ffuueerraa  ssiieemmpprree  llaa  ppuueerrttaa  hhaacciiaa  uunnaa  vveerrddaadd  mmááss  ggrraannddee..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  
hheemmooss  ssaalliiddoo  ddee  nnuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  eessppaacciioo  lliibbrree,,  uunnaa  vveezz  mmááss  eennrreeddaaddooss  ppoorr  llaa  
mmááqquuiinnaa  ((uunnoo  ddeebbeerrííaa  ddeecciirr  ppoorr  eell  ddoolloorr,,  ppuueess  eess  rreeaallmmeennttee  uunn  sseerr  ddee  ppeennaa)),,  yy  ttooddaass  llaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa  ccoommiieennzzaann  aa  ccaammbbiiaarr  ssuubbrreeppttiicciiaammeennttee,,  aa  vveecceess  hhaassttaa  ddee  uunnaa  
mmaanneerraa  iimmppaaccttaannttee  llaa  ccuuaall  ppuueeddee  lllleeggaarr  ttaann  lleejjooss  ccoommoo  uunn  aacccciiddeennttee  ffííssiiccoo..  AA  ppeessaarr  ddee  
qquuee  nnoo  hhuubboo  nniinnggúúnn  ppeennssaammiieennttoo  mmaalloo,,  nniinnggúúnn  vviieejjoo  ddeesseeoo  oo  uunnaa  iimmppaacciieennttee  aaggiittaacciióónn;;  
úúnniiccaammeennttee  hhuubboo  uunn  rreessbbaallóónn  hhaacciiaa  eell  vviieejjoo  hháábbiittoo  ddee  eessttaarr  bbaajjoo  uunn  ppeessoo  ddee  aannssiieeddaadd,,  
uunn  oossccuurreecciimmiieennttoo  ssiinn  rraazzóónn  aappaarreennttee,,  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddeell  ppeeqquueeññoo  rraayyoo  ccllaarroo..  YY  ttooddoo  
ccoommiieennzzaa  aa  rreecchhiinnaarr,,  nnaaddaa  ccoonnccuueerrddaa,,  nnaaddaa  eennssaammbbllaa,,  ccaaddaa  ggeessttoo  eessttáá  mmaall,,  nnooss  
lluuxxaammooss  uunn  ttoobbiilllloo  eenn  llaa  eessccaalleerraa..  RReeccaaeemmooss  eenn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  eessffuueerrzzoo  aarrdduuoo,,  ccoommoo  
ssii  eessttuuvviiéésseemmooss  eemmppuujjaannddoo  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ccoonnttrraa  uunn  mmuurroo..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  nnooss  
ddeetteenneemmooss  ppoorr  uunn  mmoommeennttoo,,  vvoollvveemmooss  aa  llllaammaarr  aall  ssiilleenncciioo,,  rreettrroocceeddeemmooss  uunn  ppaassoo,,  
rreeaavviivvaammooss  eessee  ffuueeggoo  ddee  nneecceessiiddaadd,,  eell  ccuuaall  eess  eenn  rreeaalliiddaadd  ccoommoo  uunn  ggrriittoo  ppoorr  aaiirree,,  yy  
rreeppeennttiinnaammeennttee  ttooddoo  ssee  iilluummiinnaa,,  ssee  ssiimmpplliiffiiccaa,,  ssee  rreellaajjaa  ––eell  mmuurroo  ssee  hhaa  iiddoo..  VVoollvviimmooss  
hhaacciiaa  aattrrááss  aa  llaa  vvaasstteeddaadd,,  rreeccaappttuurraammooss  eell  rriittmmoo,,  llaa  mmuussiiqquuiittaa  eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddee  
llaass  ccoossaass;;  ee  iimmppeerrcceeppttiibblleemmeennttee  ttooddaass  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ccoommiieennzzaann  aa  ggiirraarr  hhaacciiaa  oottrraa  
ddiirreecccciióónn,,  iinneessppeerraaddaass,,  ssuuttiilleess,,  ccaassuuaalleess,,  ssaallppiiccaaddaass  ddee  ppeeqquueeññaass  ssoonnrriissaass  qquuee  ttiittiillaann  
ppoorr  aaqquuíí  yy  ppoorr  aahhíí,,  hhaacciiéénnddoonnooss  sseeññaass..  AA  vveecceess,,  hhaassttaa  hhaayy  uunn  aaccoommooddaammiieennttoo  
mmiillaaggrroossoo,,  ppeerroo    mmiillaaggrrooss  mmiinnúússccuullooss  qquuee  nnoo  lleess  iinntteerreessaa  vvaannaagglloorriiaarrssee  eexxhhiibbiieennddoo  ssuu  
ppooddeerr,,  qquuee  nnii  ssiiqquuiieerraa  qquuiieerreenn  sseerr  rreeccoonnoocciiddooss,,  qquuee  úúnniiccaammeennttee  ssoonnrrííeenn  lleevveemmeennttee  ssii  
llooss  sseeññaallaammooss  ccoonn  eell  ddeeddoo,,  ccoommoo  ssii  ddiijjeerraann,,  ““¿¿VVeenn  qquuéé  bboobbooss  qquuee  ssoonn  uusstteeddeess??””..  
  
PPoorr  cciieerrttoo,,  nnooss  sseennttiimmooss  bbaassttaannttee  bboobbooss..  DDee  rreeppeennttee  eennttrraammooss  eenn  uunn  ppaaiissaajjee  iinnccrreeííbbllee  
ddoonnddee  ppeeqquueeññaass  lluucceess  ppaarreecceenn  ttiittiillaarr  ssuuaavveemmeennttee  ppoorr  ttooddaass  ppaarrtteess,,  ppaarrppaaddeeaannddoo  
aalleeggrreemmeennttee,,  ccaassii  ccoonn  ppiiccaarrddííaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss,,  ccoommoo  ssii  ssee  eessttuuvviieesseenn  aabbrriieennddoo  ppuueerrttaass  
ddee  ccaaddaa  llaaddoo,,  ggoottaass  ddee  tteessoorroo  rreessppllaannddeecciieennddoo  ccoommoo  rrooccííoo  ppoorr  ttooddaass  ppaarrtteess..    ¡¡DDee  ggoollppee,,  
ttooddoo  ppaarreeccee  sseegguuiirr  oottrraa  lleeyy,,  vviivviirr  ddee  aaccuueerrddoo  aa  oottrroo  rriittmmoo,,  ccoommoo  ssii  nnuueessttrrooss  oojjooss  
hhuubbiieesseenn  vviissttoo  mmaall  dduurraannttee  cceennttuurriiaass  yy  aahhoorraa  eessttáánn  vviieennddoo  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  eell  mmuunnddoo  ssee  
hhaaccee  vveerrddaaddeerroo,,  ttooddoo  ssee  rreevveellaa,,  ttooddoo  eess  uunnaa  rreevveellaacciióónn!!  CCaassii  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr,,  ““QQuuéé  
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sseeaa  ddee  eessttaa  mmaanneerraa””,,  ppaarraa  qquuee  llaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ssee  hhaaggaa  eexxaaccttaammeennttee  ccoommoo  llaa  hheemmooss  
vviissttoo  eenn  eessee  iinnssttaannttee,,  ppaarraa  oobbeeddeecceerr  nnuueessttrroo  mmaannddaattoo,,  ppaarraa  aaddhheerriirrssee  eexxpplliiccaabblleemmeennttee,,  
ccoommoo  ssii  hhuubbiieessee  uunnaa  ccooiinncciiddeenncciiaa  ppeerrffeeccttaa,,  iinnssttaannttáánneeaa  eennttrree  llaa  mmaatteerriiaa  yy  llaa  mmiirraaddaa  qquuee  
ssee  aabbrriióó  eenn  nnoossoottrrooss  ----  ttooddoo  eess  ppoossiibbllee,,  ttooddoo  ssee  hhaaccee  ppoossiibbllee..  PPaarreeccee  ccoommoo  uunn  mmiillaaggrroo,,  
ppeerroo  nnoo  eess  uunn  mmiillaaggrroo..  NNoo  hhaayy  nniinnggúúnn  mmiillaaggrroo,,  úúnniiccaammeennttee  ccoonneexxiioonneess  qquuee  nnoo  
ccaappttaammooss..  YY  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ssee  rreeppiittee  hhaassttaa  qquuee  llaa  ccaapptteemmooss..  EEss  ffuuggaazz,,  ccaapprriicchhoossaa,,  yy  
nnooss  eelluuddee  ccuuaannddoo  iinntteennttaammooss  ccaappttuurraarrllaa;;  ddeeppeennddee  ddee  aallggoo  mmááss..  YY  rreeggrreessaammooss  uunnaa  yy  
oottrraa  vveezz  aa  eessee  aallggoo  mmááss,,  qquuee  ppaarreeccee  ccoommoo  nnaaddaa,,  qquuee  eess  ssiimmppllee  ccoommoo  uunnaa  ssoonnrriissaa,,  
lliiggeerroo  ccoommoo  uunnaa  bbrriissaa,,  ddóócciill  ccoommoo  uunnaa  fflloorr  aall  ssooll  ----¿¿ttaall  vveezz  eessoo  eess  lloo  qquuee  llaa  aabbrree  ddeell  
ttooddoo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  aacceeppttaacciióónn  lllleennaa  ddee  lluuzz  ddeell  ssooll,,  aall  ttooddoo,,  aa  ccaaddaa  sseegguunnddoo??  PPeerroo,,  
pprriimmeerroo,,  ssiieemmpprree  hhaayy  uunn  fflloorreecciimmiieennttoo  iinntteerrnnoo,,  aallggoo  qquuee  ssee  aabbrree  yy  ssee  ccoommuunniiccaa  
iinnssttaannttáánneeaa  yy  ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  llaa  mmaatteerriiaa,,  ccoommoo  ssii  eell  ppuunnttoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  eenn  nnoossoottrrooss  
ssee  hhuubbiieessee  uunniiddoo  aa  yy  ttooccaaddoo  llooss  mmiissmmooss  ppuunnttooss  ddee  llaa  vveerrddaadd  eenn  llaa  mmaatteerriiaa..  TTooddoo  fflluuyyee  
ssiinn  ppaauussaass;;  lloo  qquuee  ““eessoo””  qquuiieerree  aaqquuíí,,  eenn  eessttee  ppuunnttoo  ddeell  ““sseerr””,,  ttaammbbiiéénn  eess  qquueerriiddoo  aaqquuíí,,  
eenn  eessee  ppuunnttoo  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  ppoorrqquuee  eess  llaa  mmiissmmaa  ssuussttaanncciiaa,,  llaa  mmiissmmaa  vvoolluunnttaadd,,  eell  mmiissmmoo  
sseerr  gglloobbaall,,  eell  mmiissmmoo  rriittmmoo..  PPoorr  uunn  sseegguunnddoo  ssee  aabbrreenn  aannttee  nnoossoottrrooss  ffaabbuulloossooss  
hhoorriizzoonntteess,,  lluueeggoo  ddeessaappaarreecceenn..  EEll  bbuussccaaddoorr  hhaa  ttrrooppeezzaaddoo  ccoonn  uunn  sseeccrreettoo  eessccuurrrriiddiizzoo  
qquuee  ppoosseeee  llaa  mmaarraavviillllaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  eenn  sseemmiillllaa  ttaann  cciieerrttaammeennttee  ccoommoo  eell  pprriimmeerr  
ppeennssaammiieennttoo  ddeell  ssiimmiioo  ppoosseeííaa  llaa  sseemmiillllaa  ddee  llaass  mmaarraavviillllaass  ddee  EEiinnsstteeiinn  ----  ppeerroo  eessttaa  eess  
uunnaa  mmaarraavviillllaa  ssiinn  rreessttrriicccciioonneess,,  ccoommpplleettaammeennttee  lliibbrree  ee  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  mmeeccaanniissmmooss  
eexxtteerrnnooss,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  bbrroottee  eessppoonnttáánneeoo  ddeessddee  aaddeennttrroo..  ÉÉll  hhaa  ppuueessttoo  ssuu  ddeeddoo  ssoobbrree  
llaa  tteerrcceerraa  rreeggllaa  ddeell  ppaassaajjee::  DDeessddee  aaddeennttrroo  hhaacciiaa  ffuueerraa..  LLaa  vviiddaa  yyaa  nnoo  eess  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  
uunnaa  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  uunn  ffeennóómmeennoo  eexxtteerrnnoo,,  uunnaa  ssuummaa  yy  ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  ddiiffeerreenntteess  
ccllaasseess  ddee  mmaatteerriiaa  ppoorr  eell  ppooddeerr  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall,,  ssiinnoo  eell  ddeesspplliieegguuee  ddee  uunn  
ffeennóómmeennoo  iinntteerrnnoo  qquuee  mmaanniippuullaa  llaa  vveerrddaadd  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  ppoorr  llaa  vveerrddaadd  iinntteerrnnaa  ----  uunn  
ddeesspplliieegguuee  ddee  llaa  vveerrddaadd  eenn  llaa  vveerrddaadd  yy  ppoorr  llaa  vveerrddaadd..      
  
YY  uunnaa  vveezz  mmááss  eell  mmiissmmoo  ffeennóómmeennoo  llllaammaa  nnuueessttrraa  aatteenncciióónn..  EEssttaass  ppeeqquueeññaass  
eexxpplloossiioonneess  ffuuggaacceess  nnoo  ttiieenneenn  nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  ““ccoossaass  ggrraannddeess””,,  llooss  sseennssaacciioonnaalleess  yy  
eessttrreemmeecceeddoorreess  aassuunnttooss  ddee  llooss  hhoommbbrreess..  SSoonn  mmiillaaggrrooss  hhuummiillddeess,,  uunnoo  ppooddrrííaa  ddeecciirr  
mmeettiiccuulloossooss  mmiillaaggrrooss  ddee  ddeettaallllee,,  ccoommoo  ssii  llaa  ccllaavvee  rreeaall  eessttuuvviieerraa  aallllíí  eenn  llaa  ppeeqquueeññaa  
ttrraassttaabbiillllaannttee  nniimmiieeddaadd  ddee  ttooddooss  llooss  ddííaass  ttoommaaddaa  ppoorr  ssoorrpprreessaa,,  aa  nniivveell  ddeell  ssuueelloo,,  ccoommoo  
ssii,,  ddee  hheecchhoo,,  uunnaa  vviiccttoorriiaa  ggaannaaddaa  aa  uunn  mmiinnúússccuulloo  ppuunnttoo  ddee  mmaatteerriiaa  eessttuuvviieessee  mmááss  
ccaarrggaaddoo  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  qquuee  ttooddooss  llooss  vviiaajjeess  aa  llaa  lluunnaa  yy  llaass  eennoorrmmeess  rreevvoolluucciioonneess  ddee  
llooss  hhoommbbrreess  ----  qquuee  aall  ffiinnaall  nnoo  rreevvoolluucciioonnaann  nnaaddaa..          
  
EEssttee  nnuueevvoo  ffuunncciioonnaammiieennttoo  eenn  rreeaalliiddaadd  ppaarreeccee  sseerr  rraaddiiccaallmmeennttee  nnuueevvoo..  NNoo  eess  ccoommoo  
ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  aassíí  llllaammaaddooss  ppooddeerreess  eessppiirriittuuaalleess  uu  ooccuullttooss  qquuee  uunnoo  ppuueeddee  oobbtteenneerr  aall  
ssuubbiirr  llaa  eessccaalleerraa  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa::  eessttooss  nnoo  ssoonn  ppooddeerreess  pprrooffééttiiccooss,,  oo  ppooddeerreess  
ssaannaaddoorreess,,  oo  ppooddeerreess  ddee  lleevviittaacciióónn  ----  llooss  mmiill  yy  uunn  ppoobbrreess  ppooddeerreess  qquuee  nnuunnccaa  hhaann  
ccuurraaddoo  llaa  ppoobbrreezzaa  ddeell  mmuunnddoo  ----  nnoo  ssoonn  ddeesslluummbbrraanntteess  lluucceess  qquuee  ddiirriiggeenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  
llooss  hhoommbbrreess  ppoorr  uunn  iinnssttaannttee,,  ssóólloo  ppaarraa  ddeejjaarrllooss  ddeessppuuééss  ccoommoo  eerraann  aanntteess,,  mmeeddiioo  
ddoorrmmiiddooss  yy  eennffeerrmmooss  ddee  ccáánncceerr;;  nnoo  eeffíímmeerraass  ,,  aapprreemmiiaanntteess  iimmppoossiicciioonneess  ddeessddee  aarrrriibbaa  
qquuee  vviieenneenn  yy  aalltteerraann  llaass  lleeyyeess  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  ssóólloo  ppaarraa  ddeejjaarr  qquuee  aall  mmoommeennttoo  ssiigguuiieennttee  
ccaaiiggaa  eenn  ssuu  oopprreessiivvaa  yy  tteerrccaa  oobbssttiinnaacciióónn..  EEss  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  nnuueevvaa  ----  nnuueevvaa,,  
ccoommpplleettaammeennttee  nnuueevvaa,,  ccoommoo  uunn  jjoovveenn  bbrroottee  eenn  eell  áárrbbooll  ddeell  mmuunnddoo  ----  uunn  ppooddeerr  ddiirreeccttoo  
ddeessddee  llaa  mmaatteerriiaa  hhaacciiaa  llaa  mmaatteerriiaa,,  ssiinn  iinntteerrffeerreenncciiaa  ddee  aarrrriibbaa,,  ssiinn  sseennttiiddoo  ddeesscceennddeennttee,,  
iinntteerrmmeeddiiaarriioo  ddeeffoorrmmaannttee  oo  ppaassaajjee  ddiilluuiiddoo..  LLaa  vveerrddaadd  aaqquuíí  rreessppoonnddee  aa  llaa  vveerrddaadd  aahhíí,,  
iinnssttaannttáánneeaa  yy  aauuttoommááttiiccaammeennttee..  EEss  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  gglloobbaall,,  iinnnnuummeerraabbllee  ee  
iinnffiinniitteessiimmaallmmeennttee  ccoonnsscciieennttee  ddee  llaa  vveerrddaadd  ddee  ccaaddaa  ppuunnttoo,,  ccaaddaa  ccoossaa,,  ccaaddaa  eexxiisstteenncciiaa,,  
ccaaddaa  sseegguunnddoo..  PPooddrrííaammooss  ddeecciirr  uunnaa  ddiivviinnaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  llaa  mmiissmmaa  qquuee  uunn  
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ddííaa  eecchhóó  ssuu  sseemmiillllaa  ssoobbrree  nnuueessttrraa  bbuueennaa  ttiieerrrraa,,  yy  eessttaass  mmiilllloonneess  ddee  sseemmiillllaass  ssiillvveessttrreess,,  
yy  eessttaass  mmiilllloonneess  ddee  eessttrreellllaass,,  qquuee  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  ccoonnooccee  ppeerrffeeccttaammeennttee  ttooddooss  llooss  
ggrraaddooss  ddee  ssuu  ddeessaarrrroolllloo,,  hhaassttaa  llaa  hhoojjaa  mmááss  ddiimmiinnuuttaa  ----ttooddoo  aarrmmoonniizzaa  ccuuaannddoo  uunnoo  
aarrmmoonniizzaa  ccoonn  llaa  LLeeyy..  PPoorrqquuee,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  hhaayy  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  LLeeyy,,  llaa  LLeeyy  ddee  llaa  
VVeerrddaadd..  
  
LLaa  vveerrddaadd  eess  ssuupprreemmaa  eeffiiccaacciiaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EEll  FFuueeggoo  ddeell  NNuueevvoo  MMuunnddoo  
  
  
PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  eerraa  eessttaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  aappaarreecciióó  rreeppeennttiinnaammeennttee  eenn  eell  aaññoo  ddee  ggrraacciiaa  
ddee  11996699  ddee  nnuueessttrraa  eevvoolluucciióónn??  ((PPuuddoo  hhaabbeerr  mmuucchhooss  aaññooss  ddee  ggrraacciiaa  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd,,  
sseeppuullttaaddooss  aahhoorraa  ppoorr  llooss  eessccoommbbrrooss  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  yy  oottrrooss  cciiccllooss  hhuummaannooss  qquuee  
aallccaannzzaarroonn  eell  ppuunnttoo  qquuee  hheemmooss  aallccaannzzaaddoo  aahhoorraa  yy  ffuueerroo  ddeessttrruuiiddooss  qquuiizzááss  ppoorr  llaass  
mmiissmmaass  rreezzoonneess  qquuee  nnooss  aammaannzzaannaann  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd..  ¿¿SSoommooss  nnoossoottrrooss  llaa  mmááss  aallttaa  
cciimmaa  ddee  llaa  ggrraannddiioossaa  oollaa  eevvoolluuttiivvaa  oo  ssiimmpplleemmeennttee  llaa  eennééssiimmaa  rreeppeettiicciióónn  ddee  uunn  iinntteennttoo  
qquuee  hhaa  tteenniiddoo  lluuggaarr  mmuucchhaass  vveecceess  aanntteess,,  aaqquuíí  oo  eenn  oottrrooss  uunniivveerrssooss??))  EEssttaa  nnuueevvaa  
ccoonncciieenncciiaa  ppuueeddee  nnoo  sseerr  ttaann  nnuueevvaa  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo,,  ppeerroo  lllleeggóó  aa  sseerr  nnuueevvaa  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  ee  iinnggrreessóó  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaass  ccoommpprreennssiioonneess  pprrááccttiiccaass  eell  ddííaa  mmiissmmoo  eenn  qquuee  
ffuuiimmooss  ccaappaacceess  ddee  eessttaabblleecceerr  uunnaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eellllaa  ----  qquuiizzááss  ddeebbeerrííaammooss  ddeecciirr  
rreennoovvaammooss  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eellllaa,,  ppoorrqquuee  ddeessddee  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  ttiieemmppoo,,  aaqquuíí  oo  eenn  oottrrooss  
mmuunnddooss,,  ppuueeddee  sseerr  eetteerrnnaammeennttee  llaa  mmiissmmaa  CCoossaa  eetteerrnnaa  ccoonn  llaa  ccuuaall  eessttaabblleecceemmooss  
ddiiffeerreenntteess  rreellaacciioonneess  ddee  aaccuueerrddoo  aa  nnuueessttrroo  ggrraaddoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn..  LLoo  qquuee  llee  ppaarreeccííaa  
rreemmoottoo  yy  ddiivviinnoo  aall  oorraanngguuttáánn  eess  bbaassttaannttee  cceerrccaannoo  yy  mmuucchhoo  mmeennooss  ddiivviinnoo  ppaarraa  nnoossoottrrooss,,  
ppeerroo  llaass  ddiivviinniiddaaddeess  ddeell  ffuuttuurroo  ccoonnttiinnúúaann  ppoorr  sseerr  rreeccllaammaaddaass,,  yy  ssiieemmpprree  hhaabbrráá  uunn  
eetteerrnnaammeennttee  aa  sseerr  eennccaarrnnaaddoo..  EEssee  eetteerrnnaammeennttee  eess  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmiissmmoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  
yy  eell  mmaalleenntteennddiiddoo  ““DDiiooss””  qquuee  ppeerrsseegguuiimmooss  eenn  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  oorraanngguuttáánn,,  eenn  uunnaa  ffoorrmmaa  
rreelliiggiioossaa  oo  cciieennttííffiiccaa;;  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  nnoo  LLoo  bbaauuttiizzaammooss,,  ÉÉll  ppooddrrííaa  sseerr  ttaannttoo  mmeejjoorr  ppaarraa  
eellllaa,,  yy  nnoossoottrrooss  ttaammbbiiéénn..  PPeerroo  eess  llaa  mmiissmmaa  CCoossaa,,  aahhíí,,  ssiieemmpprree  aahhíí  ----  ttaann  ssóólloo,,  hhaayy  
ppuunnttooss  ddee  rruuppttuurraa  eennttrree  llaass  eessppeecciieess,,  mmoommeennttooss  ddee  aacccceessoo  hhaacciiaa  oottrroo  eessttaaddoo  uu  oottrraa  
rreellaacciióónn..  EEss  bbaassttaannttee  eevviiddeennttee  qquuee  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo  uunn  ccaammaalleeóónn  nnoo  ppooddrrííaa  iimmaaggiinnaarr  
((ssuuppoonniieennddoo  qquuee  iimmaaggiinnaa))  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ccoossaa  qquuee  aa  uunn  ssuuppeerrccaammaalleeóónn  ddoottaaddoo  ddee  mmááss  
ccoolloorreess  ffaassttuuoossooss  yy  mmááss  ddiieessttrraass  ccaappaacciiddaaddeess  ddeepprreeddaaddoorraass;;  ssiimmiillaarrmmeennttee,,  uunn  ttooppoo  
aammpplliiaarrííaa  ssuu  ddeeppóóssiittoo  yy  ttúúnneelleess  ----  qquuee  eess  lloo  qquuee  hheemmooss  eessttaaddoo  hhaacciieennddoo  aa  nnuueessttrraa  
mmaanneerraa  hhuummaannaa..  ¿¿CCuuááll  eess,,  eennttoonncceess,,  eessee  ““ppuunnttoo  eessffuummáánnddoossee””  hhaacciiaa  aallggúúnn  oottrroo  ssiittiioo  
qquuee  ssiieemmpprree  eessttuuvvoo  aahhíí,,  oottrraa  ccoossaa  qquuee  eerraa  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa,,  ddiiffeerreenntteemmeennttee  vviissttaa  ee  
iinnccaauuttaaddaa??  
  
SSii  hheemmooss  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  llaa  mmeeccáánniiccaa  mmaatteerriiaalliissttaa,,  nnaaddaa  ppuueeddee  ssaalliirr  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  
eexxcceeppttoo  lloo  qquuee  yyaa  eessttáá  ccoonntteenniiddoo  eenn  ééll;;  ppooddeemmooss  ppeerrffeecccciioonnaarr  úúnniiccaammeennttee  lloo  qquuee  eessttáá    
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aahhíí,,  eenn  llaa  ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa..  EEnn  uunn  sseennttiiddoo,,  ttiieenneenn  rraazzóónn,,  ppeerroo  uunnoo  ppooddrrííaa  pprreegguunnttaarrssee  ssii  
uunn  aassnnoo  mmeejjoorraaddoo  pprroodduucciirráá  aallgguunnaa  vveezz  aallgguunnaa  oottrraa  ccoossaa  qquuee  uunn  aassnnoo..  PPaarreecceerrííaa  qquuee  eell  
ssiisstteemmaa  cceerrrraaddoo  ddee  llooss  mmaatteerriiaalliissttaass  eessttáá  ccoonnddeennaaddoo  aa  ppoobbrreezzaa  ppoossttrreemmaa;;  yy  qquuee,,  aall  
rreedduucciirr  ttooddoo  aall  ggrraaddoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ccrroommoossoommaass  yy  aa  llaa  ppeerrffeecccciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  
ggrriiss,,  eellllooss  ssee  hhaann  ddeeddiiccaaddoo  aa  llaa  ssúúppeerr--mmeeccaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa  ddee  llaa  ccuuaall  ppaarrttiieerroonn  
((llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  úúnniiccaammeennttee  ppuueeddee  ccoonndduucciirr  aa  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa))..  PPeerroo  eell  ssiimmiioo,,  eell  ttooppoo  yy  eell  
ccaammaalleeóónn  hhaacceenn  ssiimmpplleemmeennttee  eessoo::  ssuummaann  yy  rreessttaann;;  yy  nnuueessttrraa  mmaaqquuiinnaarriiaa  nnoo  eess  
ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  mmááss  aavvaannzzaaddaa  qquuee  llaa  ddee  eellllooss,,  aaúúnn  ccuuaannddoo  eennvvííee  ccoohheetteess  aa  llaa  lluunnaa..  
EEnn  ccoonncclluussiióónn,,  ssoommooss  cciieerrttoo  pprroottooppllaassmmaa  ppeerrffeecccciioonnaaddoo  ccoonn  mmaayyoorr  ccaappaacciiddaadd  ddee  
ddeegglluucciióónn  yy  ttrrooppiissmmooss  ((??))  mmááss  lliissttooss,,  yy  pprroonnttoo  sseerreemmooss  ccaappaacceess  ddee  ccaallccuullaarr  ttooddoo  lloo  qquuee  
ssee  rreeqquuiieerree  ppaarraa  pprroodduucciirr  NNaappoolleeoonneess  bbiioollóóggiiccooss  yy  EEiinnsstteeiinnss  ddee  ttuubbooss  ddee  eennssaayyoo..    DDee  
ttooddaass  mmaanneerraass,,  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  ddiiffíícciillmmeennttee  sseerrííaa  uunn  lluuggaarr  mmááss  ffeelliizz  ccoonn  lleeggiioonneess  ddee  
ppiizzaarrrraass  yy  ssúúppeerr--ggeenneerraalleess,,  qquuiieenneess  nnoo  ssaabbrrííaann  qquuéé  ccaammiinnoo  ttoommaarr  ----  ppaarrttiirrííaann  aa  
ccoolloonniizzaarr  oottrrooss  mmuunnddooss  ..  ..  ..  yy  lllleennaarrllooss  ddee  ppiizzaarrrraass..  NNoo  hhaayy  ssaalliiddaa  ddee  ééll,,  ppoorr  ddeeffiinniicciióónn,,  
yyaa  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  eess  cceerrrraaddoo,,  cceerrrraaddoo,,  cceerrrraaddoo..  
  
IInnssiinnuuaammooss  qquuee  hhaayy  uunn  mmeejjoorr  mmaatteerriiaalliissmmoo,,  mmeennooss  eemmppoobbrreecceeddoorr,,  yy  qquuee  llaa  mmaatteerriiaa  eess  
mmeennooss  eessttúúppiiddaa  ddee  lloo  qquuee  uussuuaallmmeennttee  ssee  ddiijjoo..  NNuueessttrroo  mmaatteerriiaalliissmmoo  eess  uunnaa  rreelliiqquuiiaa  ddee  
llaa  eerraa  ddee  llaass  rreelliiggiioonneess,,  uunnoo  ccaassii  ppooddrrííaa  ddeecciirr  qquuee  eess  ssuu  iinneevviittaabbllee  ccoommppaaññeerroo,,  ccoommoo  eell  
bbiieenn  yy  eell  mmaall,,  nneeggrroo  yy  bbllaannccoo,,  yy  ttooddaass  llaass  dduuaalliiddaaddeess  qquuee  rreessuullttaann  ddee  uunnaa  vviissiióónn  lliinneeaarr  
ddeell  mmuunnddoo  qquuee  vvee  uunn  mmaannoojjoo  ddee  ppaassttoo  ddeessppuuééss  ddee  oottrroo,,  uunnaa  pprroottuubbeerraanncciiaa  ddeessppuuééss  ddee  
uunn  aagguujjeerroo,,  yy  uubbiiccaa  aa  llaass  mmoonnttaaññaass  ccoonnttrraa  llaass  ppllaanniicciieess,,  ssiinn  ddaarrssee  ccuueennttaa  ddee  qquuee  ttooddoo  
jjuunnttoo  eess  iigguuaall  yy  ttoottaallmmeennttee  cciieerrttoo  yy  hhaaccee  uunnaa  ppeerrffeeccttaa  ggeeooggrraaffííaa  eenn  llaa  ccuuaall  nnoo  hhaayy  nnii  uunn  
ssoolloo  aagguujjeerroo  qquuee  lllleennaarr,,  uunnaa  ssoollaa  pprroottuubbeerraanncciiaa  qquuee  ssaaccaarr,,  ssiinn  eemmppoobbrreecceerr  ttooddoo  eell  
rreessttoo..  NNoo  hhaayy  nnaaddaa  qquuee  qquuiittaarr;;  hhaayy  ttooddoo  ppaarraa  vveerr  eenn  llaa  vveerrddaadd  gglloobbaall..  NNoo  hhaayy  
ccoonnttrraaddiicccciioonneess;;  úúnniiccaammeennttee  hhaayy  vviissiioonneess  lliimmiittaaddaass..  PPoorr  eessoo  eexxiiggiimmooss  qquuee  llaa  mmaatteerriiaa  ----  
nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  ----  sseeaa  ccaappaazz  ddee  mmaayyoorreess  mmaarraavviillllaass  qquuee  ttooddooss  llooss  mmiillaaggrrooss  mmeeccáánniiccooss  
qquuee  iinntteennttaammooss  aarrrreebbaattaarr  ddee  eellllaa..  LLaa  mmaatteerriiaa  nnoo  ssee  ccooeerrccee  mmeeddiiaannttee  llaa  iimmppuunniiddaadd..    EEss  
mmááss  ccoonnsscciieennttee  ddee  lloo  qquuee  ccrreeeemmooss,,  mmeennooss  cceerrrraaddaa  qquuee  nnuueessttrroo  ffoorrttíínn  mmeennttaall  ----  
pprroossiigguuee  ppoorr  uunn  rraattoo,,  ppoorrqquuee  eess  lleennttaa,,  lluueeggoo  ttoommaa  ssuu  rreevvaanncchhaa,,  ssiinn  ccoommppaassiióónn..  PPeerroo  
uunnoo  ttiieennee  qquuee  ccoonnoocceerr  llaa  ppaallaannccaa  ccoorrrreeccttaa..  HHeemmooss  iinntteennttaaddoo  eennccoonnttrraarr  eessaa  ppaallaannccaa  
eexxaammiinnáánnddoollaa  ddeetteenniiddaammeennttee  cciieennttííffiiccaa  oo  rreelliiggiioossaammeennttee;;  hheemmooss  iinnvveennttaaddoo  
mmiiccrroossccooppiiooss  yy  eessccaallppeellooss,,  yy  aaúúnn  mmááss  mmiiccrroossccooppiiooss  qquuee  eexxpplloorraarroonn  mmááss  
pprrooffuunnddaammeennttee,,  vviieerroonn  mmááss  ggrraannddee,,  yy  ddeessccuubbrriieerroonn  uunnaa  mmááss  ppeeqquueeññaa  yy  mmááss  ppeeqquueeññaa  yy  
ttooddaavvííaa  mmááss  ppeeqquueeññaa  rreeaalliiddaadd,,  llaa  ccuuaall  ssiieemmpprree  ppaarreeccííaa  sseerr  llaa  ccooddiicciiaaddaa  ccllaavvee  ppeerroo  
ssiimmpplleemmeennttee  aabbrrííaa  llaa  ppuueerrttaa  hhaacciiaa  oottrraa,,  mmááss  ppeeqquueeññaa  eexxiisstteenncciiaa,,  eemmppuujjaannddoo  
iinncceessaanntteemmeennttee  hhaacciiaa  aattrrááss  aa  llooss  llíímmiitteess  cciirrccuunnddaaddooss  ddeennttrroo  ddee  oottrrooss  llíímmiitteess  qquuee  
cciirrccuunnddaabbaann  aa  oottrrooss  llíímmiitteess  ----  yy  llaa  ccllaavvee  ccoonnttiinnuuóó  eessccaabbuulllléénnddoosseennooss,,  aaúúnn  ccuuaannddoo  
ddeejjaabbaa  eenn  lliibbeerrttaadd  aa  aallgguunnooss  ppooccooss  mmoonnssttrruuooss  ssoobbrree  nnoossoottrrooss  dduurraannttee  eell  pprroocceessoo..  
MMiirraammooss  ccoonn  aatteenncciióónn  aa  uunnaa  hhoorrmmiiggaa  qquuee  eessttaabbaa  ccrreecciieennddoo  mmááss  yy  mmááss  ggrraannddee  ppeerroo  
ppeerrppeettuuaammeennttee  ccoonnttiinnuuaabbaa  tteenniieennddoo  sseeiiss  ppaattaass  aa  ppeessaarr  ddee  llooss  ssuuppeerráácciiddooss  yy  
ssuuppeerrppaarrttííccuullaass  qquuee  ddeessccuubbrriimmooss  eenn  ssuu  aabbddoommeenn  ddee  hhoorrmmiiggaa..  QQuuiizzááss  sseerreemmooss  ccaappaacceess  
ddee  ffaabbrriiccaarr  oottrraa,,  iinncclluussoo  uunn  hhoorrmmiiggaa  ddee  ttrreess  ppaattaass..  ¡¡CCiieerrttoo  llooggrroo!!  NNoo  nneecceessiittaammooss  oottrraa  
hhoorrmmiiggaa,,  aaúúnn  uunnaa  mmeejjoorraaddaa..  NNeecceessiittaammooss  aallggoo  mmááss..  RReelliiggiioossaammeennttee,,  ttaammbbiiéénn,,  hheemmooss  
iinntteennttaaddoo  eessttuuddiiaarr  ddeetteenniiddaammeennttee  aa  llaa  mmaatteerriiaa,,  ppaarraa  rreedduucciirrllaa  aa  uunnaa  ffiicccciióónn  ddee  DDiiooss,,  uunn  
vvaallllee  ddee  ttrráánnssiittoo,,  uunn  rreeiinnoo  ddeell  ddiiaabblloo  yy  ddee  llaa  ccaarrnnee,,  llaass  mmiill  yy  uunnaa  ppaarrttííccuullaass  ddee  nnuueessttrrooss  
tteelleessccooppiiooss  tteeoollóóggiiccooss..  MMiirraammooss  aatteennttaammeennttee  mmááss  aallttoo  yy  mmááss  aallttoo  hhaacciiaa  eell  cciieelloo,,  mmááss  yy  
mmááss  ddiivviinnaammeennttee,,  ppeerroo  ppeennoossaammeennttee  llaa  hhoorrmmiiggaa  ccoonnttiinnuuaabbaa  tteenniieennddoo  sseeiiss  ppaattaass  ----  oo  
ttrreess      ----  eennttrree  uunn  nnaacciimmiieennttoo  yy  oottrroo,,  eetteerrnnaammeennttee  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa..  NNoo  nneecceessiittaammooss  uunnaa  
ssaallvvaacciióónn  ddee  llaa  hhoorrmmiiggaa;;  nneecceessiittaammooss  aallggoo  ddiiffeerreennttee  aa  uunnaa  hhoorrmmiiggaa..  AA  ffiinn  ddee  ccuueennttaass,,  
nnoo  nneecceessiittaammooss  vveerr  mmááss  ggrraannddee  oo  mmááss  aarrrriibbaa  oo  mmááss  lleejjooss,,  ssiinnoo  ssiimmpplleemmeennttee  aaqquuíí,,  
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ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrraa  nnaarriizz,,  eenn  eessttee  ppeeqquueeññoo  ccoonngglloommeerraaddoo  vviivviieennttee  eell  ccuuaall  ccoonnttiieennee  ssuu  
pprrooppiiaa  ccllaavvee,,  ccoommoo  llaa  sseemmiillllaa  ddeell  lloottoo  eenn  eell  llooddoo,,  yy  ppaarraa  pprroosseegguuiirr  eenn  uunn  tteerrcceerr  sseennddeerroo,,  
eell  ccuuaall  nnoo  eess  eell  ddee  llaa  cciieenncciiaa  nnii  ttaammppooccoo  eell  ddee  llaa  rreelliiggiióónn  ----  aauunnqquuee  uunn  ddííaa  ttaall  vveezz  ppuueeddaa  
ccoommbbiinnaarr  aammbbooss  ddeennttrroo  ddee  ssuu  ccoonnttoorrnneeaaddaa  vveerrddaadd,,  ccoonn  ttooddooss  nnuueessttrrooss  bbllaannccooss  yy  
nneeggrrooss,,  ccoossaass  bbuueennaass  yy  ccoossaass  mmaallaass,,  cciieellooss  ee  iinnffiieerrnnooss,,  pprroottuubbeerraanncciiaass  yy  aagguujjeerrooss,,  eenn  
uunnaa  nnuueevvaa  ggeeooggrraaffííaa  hhuummaannaa  oo  ssuuppeerrhhuummaannaa  qquuee  ttooddooss  eessttaass  ccoossaass  bbuueennaass  yy  ccoossaass  
mmaallaass,,  aagguujjeerrooss  yy  pprroottuubbeerraanncciiaass  eessttaabbaann  pprreeppaarraannddoo  mmeettiiccuulloossaa  yy  aacceerrttaaddaammeennttee..  
  
EEssttee  nnuueevvoo  mmaatteerriiaalliissmmoo  tteennííaa  uunn  mmuuyy  ppooddeerroossoo  mmiiccrroossccooppiioo::  uunn  rraayyoo  ddee  vveerrddaadd  qquuee  
nnoo  ssee  ddeettiieennee  aannttee  nniinnggúúnn  aassppeeccttoo  ssiinnoo  qquuee  vviiaajjaa  lleejjooss,,  lleejjooss,,  aa  ttooddaass  ppaarrtteess,,  
ccaappttuurraannddoo  llaa  mmiissmmaa  ““ffrreeccuueenncciiaa””  ddee  vveerrddaadd  eenn  ttooddaass  llaass  ccoossaass,,  ttooddooss  llooss  sseerreess,,  bbaajjoo  
ttooddaass  llaass  mmaassccaarriillllaass  oo  iinntteerrffeerreenncciiaass  ccoonnffuunnddiiddoorraass..  TTiieennee  uunn  mmiiccrroossccooppiioo  iinnffaalliibbllee::  uunnaa  
aappaarriieenncciiaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  yy  ssaabbee,,  ppoorrqquuee  eess  lloo  qquuee  
ttooccaa..  PPeerroo  eessaa  vveerrddaadd  pprriimmeerroo  ttiieennee  qquuee  sseerr  ddeesseennmmaarraaññaaddaa  eenn  nnoossoottrrooss  aanntteess  ddee  qquuee  
ppuueeddaa  sseerr  ddeesseennmmaarraaññaaddaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess;;  ssii  eell  mmeeddiioo  eess  ccllaarroo,,  ttooddoo  eess  ccllaarroo..  CCoommoo  
hheemmooss  ddiicchhoo,,  eell  hhoommbbrree  ttiieennee  uunnaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  ddee  ffuueeggoo  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  ssuu  sseerr,,  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  llllaammaa,,  uunn  ggrriittoo  ppuurroo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  rruuiinnaass  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa..  EEssttee  
ffuueeggoo  eess  eell  qquuee  ccllaarriiffiiccaa..  EEssttee  ffuueeggoo  eess  eell  qquuee  vvee..  PPuueess  eess  uunn  ffuueeggoo  ddee  vveerrddaadd  eenn  eell  
cceennttrroo  ddeell  sseerr,,  yy  eess  eell  mmiissmmoo  FFuueeggoo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  eenn  ttooddooss  llooss  sseerreess  yy  ttooddaass  llaass  
ccoossaass  yy  ttooddooss  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ddeell  mmuunnddoo  yy  ddee  llaass  eessttrreellllaass,,  yy  eessttaa  ppiieeddrriittaa  aa  uunn  
ccoossttaaddoo  ddeell  ccaammiinnoo  yy  eessaa  sseemmiillllaa  aallaaddaa  qquuee  eell  vviieennttoo  hhaaccee  fflloottaarr..  HHaaccee  cciinnccoo  mmiill  aaññooss  
llooss  RRiisshhiiss  vvééddiiccooss  yyaa  eessttaabbaann  ccaannttaannddoo  ssuuss  aallaabbaannzzaass::  
  

  
""OOhh  FFuueeggoo,,  eessee  eesspplleennddoorr  ttuuyyoo,,  

  
eell  ccuuaall  eessttáá  eenn  eell  cciieelloo  yy  eell  ccuuaall  eessttáá  eenn  llaa  ttiieerrrraa  yy  eenn  llooss  bbrrootteess  yy  ssuuss  aagguuaass....  ..  
  
eess  uunn  bbrriillllaannttee  ooccééaannoo  ddee  lluuzz  eenn  eell  ccuuaall  hhaayy  vviissiióónn  ddiivviinnaa  ..  ..  ..  ((99))    
  
ÉÉll  eess  eell  hhiijjoo  ddee  llaass  aagguuaass,,  

  
eell  hhiijjoo  ddee  llooss  bboossqquueess,,  

  
eell  hhiijjoo  ddee  llaass  ccoossaass  ffiirrmmeess  yy  eell  hhiijjoo  ddee  llaass  ccoossaass  qquuee  ssee  mmuueevveenn..  

  
HHaassttaa  eenn  llaa  ppiieeddrraa  ééll  eessttáá  ppaarraa  eell  hhoommbbrree,,  

  
ÉÉll  eessttáá  aahhíí  eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  ssuu  ccaassaa  ..  ..  ..  ((1100))  

  
OOhh  FFuueeggoo  

  
TTúú  eerreess  eell  nnuuddoo  ddeell  oommbblliiggoo  ddee  llooss  mmuunnddooss  yy  ddee  ssuuss  hhaabbiittaanntteess..””    ((1111))  

  
  
EEssee  ffuueeggoo  lloo  hhaabbííaann  ddeessccuubbiieerrttoo  llooss  RRiisshhiiss  cciinnccoo  mmiill  aaññooss  aanntteess  qquuee  llooss  cciieennttííffiiccooss  ----  lloo  
eennccoonnttrraarroonn  iinncclluussoo  eenn  eell  aagguuaa..    LLoo  llllaammaarroonn  ““eell  tteerrcceerr  ffuueeggoo””,,  eell  qquuee  nnoo  eessttáá  nnii  eenn  llaa  
llllaammaa  nnii  eenn  eell  rreelláámmppaaggoo::  ssaauurraa  aaggnnii,,  eell  ffuueeggoo  ssoollaarr,,  **  eell  ““ssooll  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd..””    ((1122))..    YY  
lloo  eennccoonnttrraarroonn  eexxcclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiaannttee  eell  ppooddeerr  ddee  llaa  vviissiióónn  ddiirreeccttaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  ssiinn  
iinnssttrruummeennttooss,,  eexxcclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiaannttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuu  pprrooppiioo  FFuueeggoo  iinntteerrnnoo  ––
ddeell  iigguuaall  aall  iigguuaall..  MMiieennttrraass  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  mmiiccrroossccooppiiooss  llooss  cciieennttííffiiccooss  ssóólloo  hhaann  
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ddeessccuubbiieerrttoo  eell  ssoossttéénn  mmaatteerriiaall  ----  eell  ááttoommoo  ----  ddee  eessee  FFuueeggoo  ffuunnddaammeennttaall  eell  ccuuaall  eessttáá  eenn  
eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaass  ccoossaass  yy  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  llooss  mmuunnddooss..  EEllllooss  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  eell  eeffeeccttoo,,  
nnoo  llaa  ccaauussaa..  YY  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssóólloo  eennccoonnttrraarroonn  eell  eeffeeccttoo,,  llooss  cciieennttííffiiccooss  nnoo  ttiieenneenn  eell  
vveerrddaaddeerroo  ddoommiinniioo,,  oo  llaa  ccllaavvee  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarr  llaa  mmaatteerriiaa  ----  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  ----  yy  
hhaacciieennddoo  qquuee  pprroodduuzzccaa  eell  vveerrddaaddeerroo  mmiillaaggrroo  qquuee  eess  llaa  mmeettaa  ddee  ttooddaa  llaa  eevvoolluucciióónn,,  eell  
““ppuunnttoo  ddee  ssiinngguullaarriiddaadd””  qquuee  aabbrriirráá  llaa  ppuueerrttaa  aall  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  
  
  
  
________________________________  
  
**  NNoo  ffuuee  hhaassttaa  11993388  yy  eell  cciicclloo  ddee  BBeetthhee  qquuee  eessttee  ““tteerrcceerr  oojjoo””  ----  eell  qquuee  ddiissppaarróó  
rreeaacccciioonneess  nnuucclleeaarreess  ----  ffuueerraa  ddeessccuubbiieerrttoo;;  yy  cciieerrttaammeennttee  eess  eell  ffuueeggoo  ddeell  ssooll,,  ccuuyyaa  
eennoorrmmee  eenneerrggííaa  rraaddiiaannttee  rreessuullttaa  ddee  llaa  ffuussiióónn  ddeell  nnúúcclleeoo  ddee  hhiiddrróóggeennoo  eenn  eell  hheelliioo..  AAnntteess  
ddee  eennttoonncceess,,  llaa  cciieenncciiaa  ccoonnooccííaa  úúnniiccaammeennttee  llaa  pprriimmeerraa  ddee  llaass  ddooss  ccllaasseess  ddee  ffuueeggoo::  eell  
ffuueeggoo  eenn  llaass  rreeaacccciioonneess  qquuíímmiiccaass,,  ccuuaannddoo  llaass  mmoollééccuullaass  ssoonn  ddeessttrruuiiddaass  yy  
rreeccoommbbiinnaaddaass  ssiinn  ccaammbbiioo  aallgguunnoo  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llooss  ááttoommooss  ccoonnssttiittuuyyeenntteess,,  yy  eell  
ffuueeggoo  rreessuullttaannttee  ddee  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  llaass  ccaappaass  eexxtteerrnnaass  ((llooss  eelleeccttrroonneess)),,  llooss  
ccuuaalleess  ssoonn  llaa  ffuueennttee  ddee  ttooddooss  llooss  ffeennóómmeennooss  eelleeccttrroommaaggnnééttiiccooss..  ((NNoottaa  rreeccooppiillaaddaa  ppoorr  
PP..BB..  SSaaiinntt--HHiillaaiirree))..  
  
  
EEnn  eessttee  FFuueeggoo  qquuee  eess  eell  ppooddeerr  ddee  llooss  mmuunnddooss,,  eell  ddeeffllaaggrraaddoorr  oorriiggiinnaall  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn,,  llaa  
ffuueerrzzaa  eenn  llaa  rrooccaa,,  llaa  ffuueerrzzaa  eenn  llaa  sseemmiillllaa,,  llaa  ffuueerrzzaa  ““eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccaassaa..””  EEssttaa  eess  llaa  
ppaallaannccaa,,  eell  vviiddeennttee,,  eell  qquuee  ppuueeddee  rroommppeerr  eell  ccíírrccuulloo  yy  ttooddooss  llooss  ccíírrccuullooss  ddee  nnuueessttrraass  
ssuucceessiivvaass  eessccllaavviittuuddeess  ----  mmaatteerriiaalleess,,  aanniimmaalleess,,  vviittaalleess  yy  mmeennttaalleess..  NNiinngguunnaa  eessppeecciiee,,  nnii  
ssiiqquuiieerraa  iimmppeelliiddaa  hhaacciiaa  ssuu  eexxttrreemmoo  ddee  eeffiicciieenncciiaa  ee  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  lluuzz,,  ttiieennee  eell  ppooddeerr  ddee  
ttrraasscceennddeerr  ssuuss  pprrooppiiooss  llíímmiitteess  ----  nnoo  eell  ccaammaalleeóónn,,  nnoo  eell  ssiimmiioo,,  nnoo  eell  hhoommbbrree  ----  
úúnniiccaammeennttee  ppoorr  llaa  oorrddeenn  ddee  ssuuss  ccrroommoossoommaass  mmeejjoorraaddooss..  EEss  ssóólloo  eessttee  FFuueeggoo  eell  qquuee  
ppuueeddee..  EEssttee  eess  eell  ppuunnttoo  ddee  ssiinngguullaarriiddaadd,,  eell  mmoommeennttoo  ssuupprreemmoo  ddee  iimmaaggiinnaacciióónn  qquuee  ppoonnee  
ffuueeggoo  aa  llooss  vviieejjooss  llíímmiitteess,,  ccoommoo  uunn  ddííaa  uunn  mmoommeennttoo  ssuupprreemmoo  ssiimmiillaarr  ddee  iimmaaggiinnaacciióónn  
eenncceennddiióó  eell  mmiissmmoo  ffuueeggoo  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llooss  mmuunnddooss  yy  llaannzzóó  eessaa  sseemmiillllaa  ssoollaarr  ssoobbrree  
llaass  aagguuaass  ddeell  ttiieemmppoo,,  yy  ttooddaass  eessaass  oonnddaass,,  ccuuyyooss  ccíírrccuullooss  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr,,  ppaarraa  aayyuuddaarrllaa  
aa  ccrreecceerr  mmeejjoorr,,  hhaassttaa  qquuee  ccaaddaa  rraaddííccuullaa,,  ccaaddaa  rraammaa  yy    rraammiittaa  ddeell  ggrraannddiioossoo  
fflloorreecciimmiieennttoo  eess  ccaappaazz  ddee  llooggrraarr  ssuu  pprrooppiioo  iinnffiinniittoo,,  eennttrreeggaaddoo  ppoorr  ssuu  ggrraannddeezzaa  mmiissmmaa..    
  
YY  nnuueevvaammeennttee  rreeggrreessaammooss  aa  nnuueessttrraa  pprreegguunnttaa::  ¿¿QQuuéé  eess  eessttaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa??  ¿¿DDee  
ddóónnddee  vviinnoo  ssii  nnoo  eess  eell  ffrruuttoo  ddee  nnuueessttrroo  pprreecciioossoo  cceerreebbrroo??  ..  ..  ..  DDee  ffoorrmmaa  bbáássiiccaa,,  eell  tteemmoorr  
ddeell  mmaatteerriiaalliissttaa  eess  eennccoonnttrraarrssee  rreeppeennttiinnaammeennttee  ccaarraa  aa  ccaarraa,,  ssiinn  aavviissoo,,  ccoonn  uunn  DDiiooss  ppaarraa  
aaddoorraarr,,  yy  cciieerrttaammeennttee  nnooss  ccoommppaaddeecceemmooss  ddee  ééll  ccuuaannddoo  vveemmooss  llooss  ccuuaaddrrooss  ppuueerriilleess  
qquuee  llaass  rreelliiggiioonneess  hhaann  ppiinnttaaddoo  ddee  ÉÉll..  LLooss  ssiimmiiooss,,  ttaammbbiiéénn,,  ddee  hhaabbeerr  tteenniiddoo  sseemmeejjaannttee  
iiddeeaa,,  hhuubbiieerraann  ppiinnttaaddoo  uunn  ccuuaaddrroo  ttaann  iinnffaannttiill  ddee  llooss  ppooddeerreess  ssoobbrreennaattuurraalleess  yy  ddiivviinnooss  ddeell  
hhoommbbrree..    EEss  sseerr  aaddoorraaddoo  lloo  qquuee  nnooss  hhaaccee  mmááss  aammpplliiooss,,  mmááss  hheerrmmoossooss,,  mmááss  iilluummiinnaaddooss  
ppoorr  eell  ssooll;;  yy  ffiinnaallmmeennttee,,  eessaa  aammpplliittuudd,,  bbeelllleezzaa  yy  lluuzz  ddeell  ssooll  nnooss  ssoonn  aacccceessiibblleess  
úúnniiccaammeennttee  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  yyaa  eessttáánn  eenn  nnoossoottrrooss,,  ddee  oottrraa  mmaanneerraa  nnoo  llaass  rreeccoonnoocceerrííaammooss..  
SSóólloo  llooss  ssiimmiillaarreess  rreeccoonnoocceenn  aa  llooss  ssiimmiillaarreess..  EEssttaa  ccrreecciieennttee  aannaallooggííaa  eess  llaa  úúnniiccaa  
ddiivviinniiddaadd  ddiiggnnaa  ddee  aaddoorraacciióónn..  PPeerroo  qquueerreemmooss  ccrreeeerr  qquuee  nnoo  ssee  ddeettiieennee  ccoonn  llaa  ddoorraaddaa  
mmeeddiiooccrriiddaadd  ddee  nnuueessttrrooss  llooggrrooss  cciieennttííffiiccooss,,  nnoo  mmááss  ddee  lloo  qquuee  ssee  ddeettuuvvoo  ccoonn  llaa  pprrooeezzaa  
ddeell  ppiitteeccáánnttrrooppoo..  EEssttaa  ccoonncciieenncciiaa  ““nnuueevvaa””  eess  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  nnoo  ttaann  nnuueevvaa;;  eess  nnuueessttrraa  
mmiirraaddaa  llaa  qquuee  eess  nnuueevvaa,,  llaa  aannaallooggííaa  qquuee  eessttáá  eenn  aauummeennttoo  eess  mmááss  ppeerrffeeccttaa  ((qquuiizzááss  
ddeebbeerrííaammooss  ddeecciirr  llaa  eexxaaccttiittuudd  ddeell  mmuunnddoo  qquuee  ssee  eessttáá  aacceerrccaannddoo  mmááss))..  EEssttee  mmuunnddoo,,  
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ccoommoo  aahhoorraa  ttooddooss  ssaabbeemmooss,,  nnoo  eess  ccoommoo  aappaarreennttaa;;  eessttaa  mmaatteerriiaa,,  ttaann  ssóólliiddaa  ppaarraa  
nnuueessttrrooss  oojjooss,,  eessttaa  aagguuaa  ttaann  ccrriissttaalliinnaa,,  eessttaa  eexxqquuiissiittaa  rroossaa  ssee  ddeessvvaanneeccee  eenn  aallggoo  mmááss,,  yy  
llaa  rroossaa  nnuunnccaa  ffuuee  llaa  rroossaa,,  nnii  eell  aagguuaa  ccrriissttaalliinnaa;;  eessttaa  aagguuaa  fflluuyyee  yy  bboorrbbootteeaa  ttaannttoo  ccoommoo  
eessttaa  mmeessaa  yy  eessttaa  ppiieeddrraa,,  yy  nnaaddaa  eess  iinnmmóóvviill..  HHeemmooss  aammpplliiaaddoo  nnuueessttrroo  ccaammppoo  ddee  vviissiióónn..  
PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  ddeessttrruuyyóó  aa  llaa  rroossaa??  ¿¿QQuuiiéénn  ttiieennee  rraazzóónn,,  eell  mmiiccrrooccooppiioo  oo  nnuueessttrrooss  oojjooss??  
PPrroobbaabblleemmeennttee  aammbbooss,,  yy  nniinngguunnoo  ccoommpplleettaammeennttee..  EEll  mmiiccrroossccooppiioo  nnoo  iinnvvaalliiddaa  nnii  nniieeggaa  
nnuueessttrraa  vviissiióónn  ssuuppeerrffiicciiaall;;  ssoollaammeennttee  ppaallppaa  oottrroo  ggrraaddoo  ddee  rreeaalliiddaadd,,  uunn  sseegguunnddoo  nniivveell  ddee  
llaa  mmiissmmaa  ccoossaa..  YY  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  eell  mmiiccrroossccooppiioo  vvee  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee,,  ppuueeddee  aaccttuuaarr  ddee  
mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee  yy  nnooss  aabbrree  uunn  ccoommpplleettoo  eessppeeccttrroo  ddee  rraayyooss  qquuee  vvaann  aa  ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  
ssuuppeerrffiicciiee..  PPeerroo  ppuueeddee  hhaabbeerr  uunn  tteerrcceerr  nniivveell,,  iinneexxpplloorraaddoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  CCoossaa  eetteerrnnaa  ----  
ssiinn  eemmbbaarrggoo  oottrraa  mmiirraaddaa  mmááss,,  ppuueess  ¿¿qquuéé  eess  nnuueevvoo  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass  eexxcceeppttoo  
nnuueessttrraa  mmiirraaddaa  aa  llaass  eessttrreellllaass??  YY  lloo  mmááss  pprroobbaabblleemmeennttee  eess  qquuee  hhaayyaa  ttooddaavvííaa  mmááss  
nniivveelleess,,  iinnffiinniittaammeennttee  mmááss  nniivveelleess  aagguuaarrddaannddoo  nnuueessttrroo  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  ppuueess  ¿¿qquuéé  
ppooddrrííaa  pprroobbaabblleemmeennttee  ppoonneerrllee  uunn  cceessee  ffiinnaall  aall  ggrraannddiioossoo  fflloorreecciimmiieennttoo??  NNoo  hhaayy  cceessee,,  
nnoo  hhaayy  nniinngguunnaa  MMeettaa  ddiissttaannttee;;  eessttáá  nnuueessttrraa  mmiirraaddaa  qquuee  eessttáá  ccrreecciieennddoo  yy  uunnaa  MMeettaa  qquuee  
eessttáá  aaqquuíí  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee..  HHaayy  uunn  ggrraannddiioossoo  fflloorreecciimmiieennttoo  ddeessccuubbrriieennddoo  ggrraadduuaallmmeennttee  
ssuu  mmaarraavviillllaa,,  ppééttaalloo  ppoorr  ppééttaalloo..  YY  ccaaddaa  mmiirraaddaa  nnuueevvaa  ccaammbbiiaa  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  yy  ttooddaass  llaass  
lleeyyeess  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttaann  ddrráássttiiccaammeennttee  ccoommoo  llaass  lleeyyeess  ddee  EEiinnsstteeiinn  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  eell  
mmuunnddoo  ddee  NNeewwttoonn..  VVeerr  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee  eess  sseerr  ccaappaazz  ddee  hhaacceerr  ddee  mmaanneerraa  
ddiiffeerreennttee..  EEssee  tteerrcceerr  nniivveell  eess  llaa  ccoonncciieenncciiaa  nnuueevvaa..  YY  nnoo  iinnvvaalliiddaa  nnii  aa  llaa  rroossaa  nnii  aall  
mmiiccrroossccooppiioo  ----  nnaaddaa  eess  iinnvvaalliiddaaddoo  aall  ffiinn,,  eexxcceeppttoo,,  ggrraadduuaallmmeennttee,,  nnuueessttrroo  ddeessaattiinnoo..  SSóólloo  
ccoonneeccttaa  aa  eessaa  rroossaa  ccoonn  eell  ggrraannddiioossoo  fflloorreecciimmiieennttoo  ttoottaall,,  yy  eessaa  bboorrbbootteeaannttee  aagguuaa,,  eessaa  
ppiieeddrriittaa  ccaassuuaall,,  eessee  ppeeqquueeññoo  sseerr  ssoolloo  eenn  ssuu  rriinnccóónn,,  ccoonn  llaa  ggrraannddiioossaa  ccoorrrriieennttee  ddeell  úúnniiccoo  
PPooddeerr  eell  ccuuaall  ggrraadduuaallmmeennttee  nnooss  mmoollddeeaa  eenn  llaa  ddoorraaddaa  aannaallooggííaa  ddee  llaa  ggrraannddiioossaa  MMiirraaddaa  
iinntteerriioorr..  YY  ttaall  vveezz  nnooss  aabbrraa  llaa  ppuueerrttaa  hhaacciiaa  MMiillaaggrrooss  mmeennooss  mmoonnssttrruuoossooss::  ddiimmiinnuuttooss  
mmiillaaggrrooss  nnaattuurraalleess  qquuee  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  ttrraaeenn  aa  llaa  vviiddaa  aa  llaa  ggrraannddiioossaa  MMeettaa  yy  rreevveellaann  llaa  
ttoottaalliiddaadd  ddee  llaa  mmaarraavviillllaa  eenn  uunn  ppuunnttoo..  
  
PPeerroo,,  ¿¿ddóónnddee  eessttáá  llaa  mmiisstteerriioossaa  ccllaavvee  hhaacciiaa  eessee  tteerrcceerr  nniivveell??  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  nnoo  eess  
mmiisstteerriioossaa  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eessttáá  lllleennaa  ddee  mmiisstteerriiooss..  NNoo  ddeeppeennddee  ddee  
iinnssttrruummeennttooss  ccoommpplliiccaaddooss,,  nnoo  ssee  ooccuullttaa  bbaajjoo  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  sseeccrreettoo,,  nnoo  ccaaee  ddeell  cciieelloo  
ppaarraa  eell  eelleeggiiddoo  ----  eessttáá  aahhíí,,  ccaassii  vviissiibbllee  aa  ssiimmppllee  vviissttaa,,  aabbssoolluuttaammeennttee  ssiimmppllee  yy  nnaattuurraall..  
HHaa  eessttaaddoo  aahhíí  ddeessddee  eell  ccoommiieennzzoo  ddeell  ttiieemmppoo,,  eenn  eessaa  sseemmiillllaa  aallbbeerrggaannddoo  uunn  aabbrraassaaddoorr  
ffuueeggoo::  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  eexxtteennddeerrssee  yy  ttoommaarr;;  eenn  eessaa  ggrraannddiioossaa  nneebbuulloossaa  aaccooppiiaannddoo  
ssuuss  mmuuyy  ppeeqquueeññaass  ccaannttiiddaaddeess  ddee  ááttoommooss;;  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccrreecceerr  yy  ddee  sseerr;;  bbaajjoo  
aaqquueellllaass  aagguuaass  dduurrmmiieenntteess  hhiirrvviieennddoo  yyaa  aa  ffuueeggoo  lleennttoo  ccoonn  uunn  iimmppaacciieennttee  ffuueeggoo  ddee  vviiddaa;;  
uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aaiirree  yy  eessppaacciioo  lliibbrree..  YY  ttooddoo  ccoommeennzzóó  aa  mmoovveerrssee,,  iimmppeelliiddoo  ppoorr  eell  
mmiissmmoo  ffuueeggoo::  eell  hheelliioottrrooppoo  hhaacciiaa  eell  ssooll,,  llaa  ppaalloommaa  hhaacciiaa  ssuu  ccoommppaaññeerraa  yy  eell  hhoommbbrree  
hhaacciiaa  lloo  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  qquuéé..  UUnnaa  iinnmmeennssaa  NNeecceessiiddaadd  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llooss  mmuunnddooss,,  
ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  llaass  ggaallaaxxiiaass  aallllíí  aaffuueerraa,,  hhaacciiaa  llooss  llíímmiitteess  ddee  llaa  AAnnddrróómmeeddaa,,  llaa  ccuuaall  
aattrraajjoo  uunnaa  hhaacciiaa  llaa  oottrraa  eenn  uunn  aabbrraazzoo  mmoorrttaall  ggrraavviittaacciioonnaall..  EEssaa  nneecceessiiddaadd  qquuee  vveemmooss  eenn  
nnuueessttrroo  pprrooppiioo  nniivveell;;  eess  ppeeqquueeññaa  oo  mmeennooss  ppeeqquueeññaa,,  ppiiddee  aaiirree  oo  lluuzz  ssoollaarr,,  uunn  ccoommppaaññeerroo  
yy  nniiññooss,,  lliibbrrooss,,  aarrttee  yy  mmúússiiccaa,,  oobbjjeettooss  ppoorr  mmiilllloonneess  ----  ppeerroo  eenn  rreeaalliiddaadd  ttiieennee  ssoollaammeennttee  
uunn  úúnniiccoo  oobbjjeettoo,,  ppiiddee  ssoollaammeennttee  uunnaa  úúnniiccaa  mmúússiiccaa,,  uunn  úúnniiccoo  ssooll  yy  uunn  úúnniiccoo  aaiirree..  EEss  uunnaa  
nneecceessiiddaadd  ppaarraa  eell  iinnffiinniittoo..  PPuueess  ssuurrggiióó  ddeell  iinnffiinniittoo..  YY  mmiieennttrraass  qquuee  nnoo  eennccuueennttrree  ssuu  
úúnniiccoo  oobbjjeettoo,,  nnoo  ssee  ddeetteennddrráá,,  nnii  llaass  ggaallaaxxiiaass  ddeejjaarráánn  ddee  ddeevvoorraarrssee  uunnaass  aa  oottrraass,,  nnii  llooss  
hhoommbbrreess  ddee  lluucchhaarr  nnii  ddee  ttrraabbaajjaarr  aarrdduuaammeennttee  ppaarraa  aappooddeerraarrssee  ddee  eessaa  úúnniiccaa  ccoossaa  qquuee  
ppiieennssaann  qquuee  nnoo  ttiieenneenn,,  ppeerroo  llaa  ccuuaall  eemmppuujjaa  yy  aagguuiijjoonneeaa  aaddeennttrroo,,  aattiizzaannddoo  ssuu  ffuueeggoo  
iinnssaattiissffeecchhoo  hhaassttaa  qquuee  llooggrreemmooss  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ffiinnaall  ----  ee  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  llaa  pplleenniittuudd  ddee  
mmiilllloonneess  ddee  oobbjjeettooss  vvaannooss,,  ddee  uunnaa  eeffíímmeerraa  rroossaa  yy  ssuu  ttrriivviiaall  ppeeqquueeññoo  ggeessttoo..  EEss  eessttee  
FFuueeggoo  eell  qquuee  eess  llaa  ccllaavvee,,  ppoorrqquuee  ssuurrggiióó  eell  ssuupprreemmoo  PPooddeerr  qquuee  llee  pprreennddiióó  ffuueeggoo  aall  



  4400

mmuunnddoo;;  eess  eessttee  FFuueeggoo  eell  qquuee  vvee,,  ppoorrqquuee  ssuurrggiióó  ddee  llaa  VViissiióónn  ssuupprreemmaa  qquuee  ccoonncciibbiióó  eessttaa  
sseemmiillllaa;;  eess  eessttee  eell  FFuueeggoo  qquuee  ssaabbee,,  ppoorrqquuee  ssee  rreeccoonnooccee  aa  ssíí  mmiissmmoo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  eenn  
llaass  ccoossaass  yy  eenn  llooss  sseerreess,,  eenn  llaa  ppiieeddrriittaa  yy  eenn  llaass  eessttrreellllaass..  EEssttee  eess  eell  FFuueeggoo  ddeell  mmuunnddoo  
nnuueevvoo  qquuee  aarrddee  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  hhoommbbrree,,  ““EEssttoo  qquuee  ddeessppiieerrttaa  eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  
dduueerrmmeenn””,,  ddiiccee  eell  UUppaanniisshhaadd..  ((1133))..    YY  nnoo  ddeessccaannssaarráá  hhaassttaa  qquuee  ttooddoo  eessttéé  rreessttiittuuiiddoo  aa  
ssuu  pplleennaa  vveerrddaadd,,  yy  eell  mmuunnddoo  aa  ssuu  aalleeggrrííaa,,  ppuueess  ssuurrggiióó  ddee  llaa  AAlleeggrrííaa  yy  ppaarraa  llaa  AAlleeggrrííaa..  
  
PPeerroo,,  eenn  uunn  pprriinncciippiioo,,  eessttee  sseerr  ddee  ffuueeggoo  eessttáá  mmeezzccllaaddoo  ccoonn  ssuuss  oossccuurrooss  pprrooyyeeccttooss;;  ssee  
aaffaannaa  yy  ddeesseeaa,,  lluucchhaa  yy  ssee  eessffuueerrzzaa;;  ssee  aarrrraassttrraa  ccoonn  eell  gguussaannoo,,  oollffaatteeaa  eell  vviieennttoo  ppoorr  eell  
aarroommaa  ddee  ssuu  pprreessaa..  TTiieennee  qquuee  mmaanntteenneerrssee  vviivvoo,,  ppaarraa  ssoobbrreevviivviirr..  PPeerrcciibbee  aall  mmuunnddoo  ccoonn  
ssuu  ppeeqquueeññaa  aanntteennaa;;  lloo  vvee  eenn  ffrraaggmmeennttooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  aa  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess..  EEnn  eell  hhoommbbrree,,  
eell  aanniimmaall  ccoonnsscciieennttee,,  aammppllííaa  ssuu  aallccaannccee;;  ttooddaavvííaa  ssiieennttee,,  ssuummaa  ssuuss  ttrroozzooss,,  ssiisstteemmaattiizzaa  
ssuuss  ddaattooss::  hhaaccee  lleeyyeess,,  eerruuddiittooss  ddiissccuurrssooss,,  eevvaannggeelliiooss..  NNoo  oobbssttaannttee,,  ddeettrrááss,,  eessttáá  
eemmppuujjaannddoo  eessee  sseerr  ddee  ffuueeggoo,,  eell  aallggoo  qquuee  nnoo  ccllaauuddiiccaarráá,,  qquuee  ccrreeccee  iimmppaacciieennttee  ccoonn  lleeyyeess  
yy  ssiisstteemmaass  yy  eevvaannggeelliiooss,,  qquuee  ppeerrcciibbee  uunn  mmuurroo  ddeettrrááss  ddee  ccaaddaa  vveerrddaadd  ccaappttuurraaddaa,,  ccaaddaa  
lleeyy  eennccuuaaddrraaddaa,,  qquuee  ppeerrcciibbee  uunnaa  ttrraammppaa  cceerrrráánnddoossee  eenn  ccaaddaa  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  ccoommoo  ssii  
ccaappttuurraarr  ffuueessee  sseerr  ccaappttuurraaddoo,,  aattrraappaaddoo;;  eessttáá  eell  aallggoo  qquuee  ddiirriiggee  llaa  aanntteennaa,,  llaa  ccuuaall  ccrreeccee  
iimmppaacciieennttee  iinncclluussoo  ccoonn  llaa  aanntteennaa,,  iimmppaacciieennttee  ccoonn  ppaallaannccaass  yy  ttooddaa  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  
ccoommpprreennddeerr  aall  mmuunnddoo,,  ccoommoo  ssii  eessaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  yy  eessaa  aanntteennaa  yy  eessaa  mmiirraaddaa  ccuubbrriieerraann  uunn  
úúnniiccoo  úúllttiimmoo  vveelloo  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo  yy  llee  iimmppiiddiieerraann  llooggrraarr  ssuu  rreeaalliiddaadd  ssiinn  ttaappuujjooss..  EEssttáá  eessee  
ggrriittoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  qquuee  aannhheellaa  vveerr,,  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  nneecceessiittaa  ttaannttoo  
vveerr  yy  ssaalliirr  ppoorr  ffiinn  aall  aaiirree  lliibbrree::  eell  aammoo  ddee  llaa  aanntteennaa  yy  nnoo  ssuu  eessccllaavvoo..  CCoommoo  ssii,,  eenn  
rreeaalliiddaadd,,  uunn  aammoo  hhaa  eessttaaddoo  ccoonnffiinnaaddoo  aallllíí  ppoorr  ssiieemmpprree,,  llaannzzaannddoo  aarrdduuaammeennttee  hhaacciiaa  
aaffuueerraa  ssuuss  sseeuuddóóppooddooss,,  ssuuss  tteennttááccuullooss  yy  ttooddaass  ssuuss  mmuullttiiccoolloorreess  rreeddeess  ppaarraa  iinntteennttaarr  
uunniirrssee  ccoonn  eell  aaffuueerraa..  EEnnttoonncceess,,  uunn  ddííaa,,  bbaajjoo  llaa  pprreessiióónn  ddee  eessee  ffuueeggoo  ddee  nneecceessiiddaadd,,  llaa  
mmaaqquuiinnaarriiaa  ccoommiieennzzaa  aa  aaggrriieettaarrssee..  TTooddoo  ssee  aaggrriieettaa::  lleeyyeess,,  eevvaannggeelliiooss,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  
ttooddaa  llaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  ddeell  mmuunnddoo..  ¡¡HHeemmooss  tteenniiddoo  ssuuffiicciieennttee!!  HHaassttaa  ddee  lloo  mmeejjoorr  hheemmooss  
tteenniiddoo  ssuuffiicciieennttee..  AAúúnn  eess  uunnaa  pprriissiióónn,,  uunnaa  ttrraammppaa  ----  ppeennssaammiieennttooss,,  lliibbrrooss,,  aarrttee  yy  
nnuueessttrroo--PPaaddrree--eell--ccuuaall--eessttáá--eenn--eell--cciieelloo..  ¡¡AAllggoo  mmááss,,  aallggoo  mmááss!!  ¡¡OOhh,,  aallggoo  qquuee  nneecceessiittaammooss  
ttaannttoo,,  qquuee  ccaarreeccee  ddee  nnoommbbrree,,  eexxcceeppttoo  ppoorr  ssuu  cciieeggaa  nneecceessiiddaadd!!  ..  ..  ..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  
ddeessmmeeccaanniizzaammooss  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  ffuurriiaa  ccoonn  llaa  ccuuaall  hhaabbííaammooss  mmeeccaanniizzaaddoo..  TTooddoo  eessttáá  
qquueemmaaddoo,,  nnoo  vvee  nnaaddaa,,  nnaaddaa  eenn  aabbssoolluuttoo  nnuunnccaa  mmááss,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  llooss  ppeeqquueeññooss  
ffrraaggmmeennttooss  qquuee  ttaann  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  hhaa  jjuunnttaaddoo..  EEss  ccaassii  uunn  ffuueeggoo  ppeennoossoo..  LLuucchhaa  yy  ssee  
eessffuueerrzzaa  yy  bbuussccaa  yy  ttrrooppiieezzaa  ccoonn  ccoossaass;;  qquuiieerree  llaa  vveerrddaadd,,  qquuiieerree  llaa  oottrraa  ccoossaa,,  ccoommoo  uunnaa  
vveezz  qquuiissoo  oobbjjeettooss,,  llooss  mmiilllloonneess  ddee  oobbjjeettooss  ddee  eessttee  mmuunnddoo,,  yy  ssee  eessffoorrzzóó  ppoorr  tteenneerr..  YY  
ppooccoo  aa  ppooccoo,,  ttooddoo  eess  ccoonnssuummiiddoo..  IInncclluussoo  eell  ddeesseeoo  ppoorr  llaa  oottrraa  ccoossaa,,  iinncclluussoo  llaa  
eessppeerraannzzaa  ddee  aassíí  aallgguunnaa  vveezz  eessaa  iimmppoossiibbllee  vveerrddaadd  ppuurraa,,  iinncclluussoo  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  
ssee  ddiissuueellvvee;;  ttooddoo  ssee  ddeesslliizzaa  eennttrree  nnuueessttrrooss  ddeeddooss..  
  
QQuueeddaa  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  ppuurraa..  
  
UUnnaa  llllaammaa  qquuee  nnoo  ssaabbee,,  nnoo  vvee,,  ppeerroo  eess..  YY  hhaayy  uunnaa  ccllaassee  ddee  ssuuaavviiddaadd  eenn  ssiimmpplleemmeennttee  
sseerr  eessaa  llllaammaa,,  eessaa  ddiimmiinnuuttaa  llllaammiittaa  ssiinn  oobbjjeettoo  ----  eess..  SSiimmpplleemmeennttee  eess,,  ppuurraammeennttee..  HHaassttaa  
ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  nnoo  nneecceessiittaarraa  nnaaddaa  mmááss..  NNooss  ssuummeerrggiimmooss  eenn  eellllaa,,  vviivviimmooss  eenn  eellllaa;;  eess  
ccoommoo  uunn  aammoorr  ppoorr  nnaaddaa,,  ppoorr  ttooddoo..  YY  aa  vveecceess  nnooss  ssuummeerrggiimmooss  mmuuyy  pprrooffuunnddaammeennttee  eenn  
eellllaa;;  eennttoonncceess,,  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  aall  ffiinnaall  ddee  eessttaa  ttrraannqquuiillaa  llllaammaa  ----  ttaann  ttrraannqquuiillaa  ----  
ppaarreecceemmooss  vviisslluummbbrraarr  uunnaa  ssoonnrriissaa  iinnggeennuuaa,,  aallggoo  qquuee  mmiirraa  ttrraannssppaarreenntteemmeennttee  aall  
mmuunnddoo;;  yy,,  ssii  nnoo  pprreessttaammooss  aatteenncciióónn,,  eessaa  mmiirraaddaa  ssee  ddiissppeerrssaa  rreeppeennttiinnaammeennttee,,  fflluuyyee  ccoonn  
llaass  ccoossaass,,  rreessppiirraa  ccoonn  llaa  ppllaannttaa,,  ssee  mmaarrcchhaa  hhaacciiaa  llaa  iinnffiinniiddaadd  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  ssoonnrrííee  eenn  
ééssttaa,,  ssoonnrrííee  eenn  ééssaa,,  yy  ttooddoo  ssee  hhaaccee  iinnmmeeddiiaattoo..  YYaa  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  qquuee  ttoommaarr,,  nnaaddaa  qquuee  
aassiirr,,  nnaaddaa  qquuee  qquueerreerr..  ¡¡EEssttáá  aahhíí;;  ttooddoo  eessttáá  aahhíí!!  EEssttáá  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  UUnnaa  mmiirraaddaa  ssiinn  
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mmuurrooss,,  uunnaa  vviissiióónn  qquuee  aattaa,,  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  nnoo  ttoommaa  nnaaddaa  ----  ttooddoo  eess  ssaabbiiddoo,,  
iinnssttaannttáánneeaammeennttee  ssaabbiiddoo..  YY  ppaassaa  ppoorr  llaass  ccoossaass  ssiinn  eessffuueerrzzoo,,  ccoommoo  eell  mmeerrccuurriioo,,  lliiggeerroo  
ccoommoo  eell  ppoolleenn,,  lliibbrree  ccoommoo  eell  vviieennttoo,,  ssoonnrriieennddoo  aa  ttooddoo  ccoommoo  ssii  nnooss  eessttuuvviiéésseemmooss  
ssoonnrriieennddoo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ddeettrrááss  ddee  ttooddooss..  ¿¿DDóónnddee  eessttáá  ““eell  oottrroo””,,  eell  nnoo--yyoo,,  eell  
aaffuueerraa,,  eell  aaddeennttrroo,,  eell  cceerrccaa,,  eell  lleejjooss??  SSee  ffuussiioonnaa  ccoonn  ttooddoo,,  ssee  ccoommuunniiccaa  
iinnssttaannttáánneeaammeennttee,,  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  YY  pprroonnttoo  eessttaa  
ppeeqquueeññaa  llllaammaa  ccoommiieennzzaa  aa  rreeccoonnoocceerr  ssuu  pprrooppiioo  mmuunnddoo;;  llaa  nnuueevvaa  ggeeooggrraaffííaa  ccoommiieennzzaa  aa  
ttoommaarr  rreelliieevvee,,  mmaattiicceess,,  vvaarriiaacciioonneess..  EEss  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa,,  yy  nnoo  oobbssttaannttee  llaa  ccoossaa  ppaarreeccee  
úúnniiccaa;;  eess  eell  mmiissmmoo  ffuueeggoo,,  ppeerroo  ccaaddaa  ffuueeggoo  ttiieennee  ssuu  iinntteennssiiddaadd  ppaarrttiiccuullaarr,,  uunnaa  ffrreeccuueenncciiaa  
eessppeecciiaall,,  uunnaa  vviibbrraacciióónn  ddoommiinnaannttee  yy  uunnaa  aappaarreenntteemmeennttee  ttoottaallmmeennttee  ddiiffeerreennttee  mmúússiiccaa..  
CCaaddaa  sseerr  ttiieennee  ssuu  mmúússiiccaa,,  ccaaddaa  ccoossaa  ssuu  rriittmmoo,,  ccaaddaa  mmoommeennttoo  ssuu  ccoolloorr,,  ccaaddaa  
aaccoonntteecciimmiieennttoo  ssuu  ccaaddeenncciiaa,,  yy  ttooddoo  ccoommiieennzzaa  aa  eessttaarr  lliiggaaddoo..  TTooddoo  ttoommaa  oottrroo  
ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ttoottaall  eenn  eell  ccuuaall  ccaaddaa  ddiimmiinnuuttoo  aaccttoorr  ttiieennee  ssuu  
ppaappeell  iirrrreeeemmppllaazzaabbllee,,  ssuu  pprreesseenncciiaa  úúnniiccaa,,  ssuu  nnoottaa  úúnniiccaa,,  ssuu  ggeessttoo  iinnddiissppeennssaabbllee..  
EEnnttoonncceess  aannttee  nnuueessttrrooss  oojjooss  ccoommiieennzzaa  aa  tteenneerr  lluuggaarr  uunn  iinnmmeennssoo,,  mmiillaaggrroossoo  ddeesspplliieegguuee..  
EEll  mmuunnddoo  eess  uunn  mmiillaaggrroo  ----  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  aa  ccaaddaa  ppaassoo,,  uunnaa  rreevveellaacciióónn  ddee  uunn  oorrddeenn  
mmiiccrroossccóóppiiccoo,,  uunnaa  iinnffiinniittaa  ttrraavveessííaa  hhaacciiaa  lloo  ffiinniittoo..    EEssttaammooss  eenn  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa;;  nnooss  
hheemmooss  aappooddeerraaddoo  ddeell  ffuueeggoo  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo::  ““OOhh  FFuueeggoo  ..  ..  ..  ttúú  eerreess  eell  ssuupprreemmoo  
ddeessaarrrroolllloo  yy  eexxppaannssiióónn  ppaarraa  nnuueessttrroo  sseerr,,  ttooddaa  llaa  gglloorriiaa  yy  bbeelllleezzaa  eessttáánn  eenn  ttuu  ccooddiicciiaaddoo  
mmaattiizz  yy  ttuu  ppeerrffeeccttaa  vviissiióónn..  OOhh  VVaasstteeddaadd,,  ttúú  eerreess  llaa  pplleenniittuudd  qquuee  nnooss  lllleevvaa  hhaacciiaa  eell  ffiinnaall  
ddee  nnuueessttrroo  ccaammiinnoo;;  ttúú  eerreess  uunnaa  mmuullttiittuudd  ddee  rriiqquueezzaass  eexxtteennddiiddaass  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..””  ((1144))  
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EEll  CCaammbbiioo  ddee  VViissiióónn  
  
  
EEssttee  ccaammbbiioo  ddee  vviissiióónn  nnoo  eess  eessppeeccttaaccuullaarr  oo  iinnmmeeddiiaattoo;;  eess  pprroodduucciiddoo  ppoorr  ppeeqquueeññaass  
ffrraacccciioonneess  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  qquuee  uunnoo  aappeennaass  ssaabbee  qquuee  eess  uunn  nnuueevvaa  
ppeerrssppeeccttiivvaa..  UUnnoo  ppaassaa  jjuussttoo  ddeellaannttee  ddee  eellllaa,,  qquuiizzááss  nnoo  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee  aall  hhoommbbrree  
ddee  llaass  ccaavveerrnnaass  qquuiieenn  ppaassaa  ddeellaannttee  ddee  uunnaa  ppiippeettaa  ddee  oorroo,,  llee  eecchhaa  uunnaa  mmiirraaddaa  ppoorrqquuee  
rreelluuccee,,  yy  llaa  ttiirraa..  ¿¿OOrroo??  ¿¿QQuuéé  eess  oorroo??  TTeenneemmooss  qquuee  ppaassaarr  ppoorr  eell  mmiissmmoo  ppuunnttoo  ttrriivviiaall  uunnaa  
yy  oottrraa  vveezz,,  qquuee  rreelluuccee  uunn  ppooccoo  yy  ttiieennee  uunn  aallggoo  eessppeecciiaall  aacceerrccaa  ddee  ééll,,  aanntteess  ddee  qquuee  
ccoommpprreennddaammooss  qquuee  eell  oorroo  eess  oorroo  ----  tteenneemmooss  qquuee  iinnvveennttaarr  eell  oorroo;;  tteenneemmooss  qquuee  iinnvveennttaarr  
eell  mmuunnddoo  eenntteerroo  yy  eennccoonnttrraarr  lloo  qquuee  yyaa  eessttáá  aahhíí..  LLaa  ddiiffiiccuullttaadd  nnoo  eessttáá  eenn  ddeessccuubbrriirr  
sseeccrreettooss  ooccuullttooss  ssiinnoo  eenn  ddeessccuubbrriirr  lloo  vviissiibbllee,,  yy  eessee  oorroo  iiggnnoorraaddoo  eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  llaa  
bbaannaalliiddaadd  ----  ddee  hheecchhoo,,  nnoo  hhaayy  bbaannaalliiddaadd;;  ssóólloo  hhaayy  iinnccoonnsscciieenncciiaa..  EExxiissttee  uunn  aannttiigguuoo  
hháábbiittoo  ddee  mmiirraarr  aall  mmuunnddoo  eenn  rreellaacciióónn  aa  nnuueessttrraass  nneecceessiiddaaddeess  yy  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss,,  ccoommoo  eell  lleeññaaddoorr  eenn  eell  bboossqquuee  qquuiieenn  vvee  ppaalliissaannddrroo  yy  ssóólloo  ppaalliissaannddrroo..  EEss  
nneecceessaarriiaa  cciieerrttaa  mmeeddiiddaa  ddee  ““eexxcceennttrriicciiddaadd””  ppaarraa  hhaacceerr  eell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo..  YY  aall  ffiinnaall  nnooss  
ddaammooss  ccuueennttaa  qquuee  eessaa  eexxcceennttrriicciiddaadd  eess  eell  pprriimmeerr  ppaassoo  hhaacciiaa  uunnaa  mmááss  aauuttéénnttiiccaa  
cceennttrriicciiddaadd  yy  llaa  ccllaavvee  aa  uunn  ttoottaallmmeennttee  nnuueevvoo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  rreellaacciioonneess..  NNuueessttrroo  bboossqquuee  ssee  
ssuurrttee  ddee  uunnaa  vvaarriieeddaadd  ddee  áárrbboolleess  ddeessccoonnoocciiddooss,,  yy  ttooddoo  eess  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo..  TTaammbbiiéénn  
hheemmooss  eessttaaddoo  iinnfflluueenncciiaaddooss  ppoorr  lloo  qquuee  ppooddrrííaammooss  llllaammaarr  llaa  ““ttrraaddiicciióónn  ddeell  vviiddeennttee””..  
SSiieemmpprree  hhaa  ppaarreecciiddoo  qquuee  llooss  pprriivviilleeggiiaaddooss  eennttrree  llooss  hhoommbbrreess  eerraann  llooss  qquuee  tteennííaann  
““vviissiioonneess””,,  qquuiieenneess  ppooddííaann  vveerr  nnuueessttrroo  ccoottiiddiiaannoo  ggrriiss  ddee  ccoolloorr  rroossaa  yy  vveerrddee  yy  aazzuull,,  vveerr  
aappaarriicciioonneess  yy  ffeennóómmeennooss  ssoobbrreennaattuurraalleess  ----  uunnaa  ccllaassee  ddee  ssuuppeerrcciinnee  qquuee  uunnoo  ddeelleeiittaa  lliibbrree  
ddee  ccoossttoo  eenn  llaa  pprriivvaacciiddaadd  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn  ddee  uunnoo  aall  oopprriimmiirr  eell  bboottóónn  ppssííqquuiiccoo..  YY  ttooddoo  
eessoo  eessttáá  mmuuyy  bbiieenn,,  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  qquuee  ddeecciirr,,  ppeerroo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaa  ccllaassee  ddee  
vviissiióónn  nnoo  ccaammbbiiaa  aabbssoolluuttaammeennttee  nnaaddaa..  MMaaññaannaa  mmiilllloonneess  ddee  hhoommbbrreess  ppooddrrííaann  rreecciibbiirr  eell  
ppooddeerr  ddee  llaa  vviissiióónn  ppoorr  uunn  ggoollppee  ddee  ggrraacciiaa,,  yy  eellllooss  pprreennddeerrííaann  ssuu  ppeeqquueeññaa  tteelleevviissiióónn  
ppssííqquuiiccaa  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz;;  vveerrííaann  ddiioosseess  ccaarrggaaddooss  ddee  oorroo  ((yy  ttaall  vveezz  uunnooss  ppooccooss  iinnffiieerrnnooss  
mmááss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuuss  aaffiinniiddaaddeess  nnaattuurraalleess)),,  fflloorreess  mmááss  eesspplléénnddiiddaass  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  
rroossaa  ((yy  uunn  ddeessppaarrrraammoo  ddee  aatteerrrraaddoorraass  sseerrppiieenntteess)),,  sseerreess  vvoollaaddoorreess  oo  ccoonn  aauurreeoollaass    
((ppeerroo  llooss  ddeemmoonniiooss  iimmiittaann  mmuuyy  bbiieenn  aa  llaass  aauurreeoollaass,,  eellllooss  ssoonn  mmááss  oosstteennttoossooss  qquuee  llooss  
ddiioosseess,,  lleess  gguussttaa  eell  oorrooppeell)),,  ppaaiissaajjeess  ddee  ““eennssuueeññoo””,,  eesspplléénnddiiddaass  ffrruuttaass,,  ccaassaass  ddee  ccrriissttaall  
----  ppeerroo  eell  ffiinnaall,,  ddeessppuuééss  ddee  llaa  cceennttééssiimmaa  vveezz,,  eessttaarrííaann  ttaann  aabbuurrrriiddooss  ccoommoo  aanntteess  yy  
bbrriinnccaarrííaann  aannssiioossaammeennttee  aannttee  llaass  nnoottiicciiaass  ddee  llaass  sseeiiss..  AAllggoo  eessttáá  tteenniieennddoo  ggaannaass  
ppeennoossaammeennttee  eenn  eessooss  ssoobbrreennaattuurraalleess  ffuueeggooss  aarrttiiffiicciiaalleess..  YY,,  aa  ddeecciirr  vveerrddaadd,,  eessee  aallggoo  eess  
ttooddoo..  SSii  nnuueessttrroo  nnaattuurraall  nnoo  ssee  hhaaccee  mmááss  aauuttéénnttiiccoo,,  nniinngguunnaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ssoobbrreennaattuurraall  lloo  
rreemmeeddiiaarráá;;  ssii  nnuueessttrraa  mmoorraaddaa  iinntteerriioorr  eess  ffeeaa,,  nniinnggúúnn  ccrriissttaall  mmiillaaggrroossoo  bbrriillllaarráá  jjaammááss  eenn  
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nnuueessttrroo  ddííaa,,  nniinngguunnaa  ffrruuttaa  aappaaggaarráá  jjaammááss  nnuueessttrraa  sseedd..  AA  mmeennooss  qquuee  eell  PPaarraaííssoo  sseeaa  
eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  TTiieerrrraa,,  nnuunnccaa  eessttaarráá  eenn  lluuggaarr  aallgguunnoo..  DDaaddoo  qquuee  nnooss  lllleevvaammooss  aa  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  aa  ttooddaass  ppaarrtteess  qquuee  vvaammooss,,  iinncclluussoo  hhaacciiaa  llaa  mmuueerrttee,,  yy  mmiieennttrraass  qquuee  
eessttee  ““eessttúúppiiddoo””  sseegguunnddoo  nnoo  sseeaa  lllleennaaddoo  ccoonn  cciieelloo,,  nniinngguunnaa  eetteerrnniiddaadd  jjaammááss  sseerráá  
iilluummiinnaaddaa  ccoonn  eessttrreellllaa  aallgguunnaa..  LLaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ddeebbee  ssuucceeddeerr  eenn  eell  ccuueerrppoo  yy  eenn  llaa  vviiddaa  
ccoottiiddiiaannaa;;  ddee  oottrraa  mmaanneerraa  jjaammááss  rreelluucciirráá  oorroo  aallgguunnoo,,  aaqquuíí  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ppaarrttee,,  aa  
ttrraavvééss  ddee  llooss  aaññooss..  LLoo  qquuee  iimmppoorrttaa  nnoo  eess  vveerr  ddee  ccoolloorr  rroossaa  oo  vveerrddee  oo  ddoorraaddoo,,  ssiinnoo  vveerr  llaa  
vveerrddaadd  ddeell  mmuunnddoo,,  qquuee  eess  ttaannttoo  mmááss  mmaarraavviilllloossaa  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  ppaarraaííssoo,,  aarrttiiffiicciiaall  oo  nnoo,,  
ppoorrqquuee  llaa  TTiieerrrraa,,  eessttaa  mmuuyy  ppeeqquueeññaa  TTiieerrrraa  eennttrree  mmiilllloonneess  ddee  ppllaanneettaass,,  eess  eell  ssiittiioo  
eexxppeerriimmeennttaall  ddoonnddee  llaa  VVeerrddaadd  ssuupprreemmaa  ddee  ttooddooss  llooss  mmuunnddooss  hhaann  eelleeggiiddoo  eennccaarrnnaarr  eenn  
lloo  qquuee  ppaarreeccee  sseerr  ssuu  ccoonnttrraaddiicccciióónn  mmiissmmaa,,  yy,,  ppoorr  llaa  vviirrttuudd  ddee  ssuu  ccoonnttrraaddiicccciióónn  mmiissmmaa,,  
ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  ttooddoo--lluuzz  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd,,  ttooddaa--aammpplliittuudd  eenn  llaa  eessttrreecchheezz,,  iinnmmoorrttaalliiddaadd  eenn  
llaa  mmuueerrttee,,  yy  pplleenniittuudd  vviivviieennttee  eenn  ccaaddaa  ááttoommoo  aa  ttooddoo  iinnssttaannttee..  
PPeerroo  nnoossoottrrooss  tteenneemmooss  qquuee  ccoollaabboorraarr..  
  
EEll  bbuussccaaddoorr  ddee  llaa  vveerrddaadd  ddee  llaa  TTiieerrrraa  ssee  ttooppaa  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ccoonn  eessttaa  ““ccoonnttrraaddiicccciióónn””..  
YY  eessaa  eess  llaa  ccllaavvee  ppaarraa  llaa  nnuueevvaa  vviissiióónn..  EEnn  eellllaa  ssee  ttooppaa  ccoonnssiiggoo  mmiissmmoo,,  eenn  oottrrooss,,  eenn  
cciirrccuunnssttaanncciiaass::  nnaaddaa  ““ffuunncciioonnaa””  ccoommoo  ddeebbeerrííaa..  ¿¿DDóónnddee  eessttáá  llaa  vveerrddaadd  eenn  eessttee  ccaaooss,,  
eessttaa  ccoonnffuussiióónn,,  eessttaa  ffaallsseeddaadd??  NNoo  aaqquuíí,,  ssiinn  dduuddaa;;  ddeebbeemmooss  lluucchhaarr,,  rreecchhaazzaarr,,  ccoorrrreeggiirr  
cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  ppuuggnnaarr  hhaacciiaa  uunn  aallggoo  qquuee  eessttáá  aaffuueerraa  ddee  aaqquuíí,,  eenn  llaa  ddiissttaanncciiaa,,  mmaaññaannaa  
oo  ppaassaaddoo  mmaaññaannaa..  YY  llaa  vveerrddaadd  ccoonnttiinnúúaa  eevvaaddiiéénnddoonnooss  ttoottaallmmeennttee..  OOttrrooss  aanntteess  qquuee  
nnoossoottrrooss  hhaann  ““ccoorrrreeggiiddoo  cciirrccuunnssttaanncciiaass””  ----  eenn  BBaabbiilloonniiaa,,  eenn  TTeebbaass,,  eenn  KKaappiillaavvaassttuu..  
DDuurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  ddiieezz  mmiill  aaññooss  hheemmooss  ppaassaaddoo  ppoorr  uunnaa  cciivviilliizzaacciióónn  ddeessppuuééss  ddee  oottrraa,,  yy  
ccoonn  sseegguurriiddaadd  eess  uunnaa  iilluussiióónn  ccrreeeerr  qquuee  llaa  nnuueessttrraa  nnoo  ppaassaarráá,,  yy  qquuee  eell  mmuunnddoo  
oocccciiddeennttaall,,  ccoonn  ttooddaass  ssuuss  vveerrddaaddeess  cciieennttííffiiccaass  yy  ccuullttuurraalleess,,  ppeerrmmaanneecceerráá  ppoorr  ssiieemmpprree  eell  
cceennttrroo  ddeell  mmuunnddoo..  YYaa  qquuee,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  mmaaññaannaa  oo  ppaassaaddoo  mmaaññaannaa  nnoo  lllleeggaa  nnuunnccaa..  SSii  llaa  
vveerrddaadd  nnoo  eessttáá  jjuussttoo  aaqquuíí  aahhoorraa,,  nnuunnccaa  eessttaarráá..  EEssaa  eess  llaa  mmaatteemmááttiiccaa  sseenncciillllaa  ddeell  
mmuunnddoo..  
  
LLaa  VVeerrddaadd  eess  ttoottaallmmeennttee  nnaattuurraall,,  eess  ppoorr  eessoo  qquuee  nnoo  llaa  vveemmooss..  EEss  iinncclluussoo  llaa  ccoossaa  mmááss  
nnaattuurraall  eenn  eell  mmuunnddoo..  EEssttuuvvoo  aaqquuíí  ddeessddee  llaa  mmiissmmaa  pprriimmeerraa  eexxpplloossiióónn  ddee  ááttoommooss,,  ddee  lloo  
ccoonnttrraarriioo,,  ¿¿ccuuáánnddoo  hhuubbiieessee  aappaarreecciiddoo  aallgguunnaa  vveezz,,  eenn  qquuéé  ppeerrííooddoo  ddee  llaa  AAnnddrróómmeeddaa,,  
CCáánncceerr  oo  llaa  ggaallaaxxiiaa  llooccaall  eenn  llaa  qquuee  vviivviimmooss,,  ttrraaííddaa  ppoorr  qquuéé  pprrooffeettaa,,  qquuéé  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  
qquuéé  mmiillaaggrroo??  LLooss  pprrooffeettaass  hhaann  vveenniiddoo  yy  ssee  hhaann  iiddoo;;  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ssee  ssuummaa  aa  uunn  
ddeessccuubbrriimmiieennttoo  yy  llooss  mmiillaaggrrooss  ddee  hhooyy  ffoorrmmaarráánn  eessttrraattooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  ppaarraa  llooss  
cciiuuddaaddaannooss  ddee  oottrraa  eerraa..  AAúúnn  nnoo  eessttaammooss  aahhíí,,  yy  nnoo  oobbssttaannttee  ssiieemmpprree  hheemmooss  eessttaaddoo  aahhíí,,  
eenn  eell  mmeeddiioo  ddeell  mmiillaaggrroo..  SSoollaammeennttee,,  hhaayy  uunn  mmoommeennttoo  eenn  eell  qquuee  uunnoo  aabbrree  ssuuss  oojjooss  aall  
mmiillaaggrroo..  YY  eessee  eess  eell  úúnniiccoo  mmoommeennttoo  eenn  eell  mmuunnddoo,,  eell  GGrraannddiioossoo  MMoommeennttoo  ddee  ttooddooss  llooss  
ttiieemmppooss  yy  ddee  ttooddaass  llooss  mmuunnddooss  ----  ppuueess  ttooddoo  eessttáá  lliiggaaddoo,,  nnoo  hhaayy  ssiinnoo  uunn  úúnniiccoo  ccuueerrppoo  eenn  
eell  mmuunnddoo  yy  nnoo  hhaayy  ssiinnoo  uunnaa  úúnniiccaa  mmiirraaddaa  ppaarraa  ttooddoo  llooss  uunniivveerrssooss..  NNoo  ppooddeemmooss  ccaammbbiiaarr  
uunn  úúnniiccoo  ppuunnttoo  ddeell  mmuunnddoo  ssiinn  ccaammbbiiaarr  ttooddoo,,  aabbrriirr  nnuueessttrrooss  oojjooss  aaqquuíí  ssiinn  aabbrriirrllooss  aa  
ttooddooss,,  iinnssttaannttáánneeaammeennttee,,  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  ddiissttaanncciiaa,,  ppoorrqquuee  nnoo  hhaayy  ssiinnoo  uunnaa  úúnniiccaa  VVeerrddaadd  
yy  uunn  úúnniiccoo  cceennttrroo..  
  
¿¿EEss  ddeecciirr  qquuee  nnaaddiiee  jjaammááss  hhaa  ttooccaaddoo  eessttaa  VVeerrddaadd??  PPoorr  ssuuppuueessttoo  qquuee  hhaa  ssiiddoo  ttooccaaddaa,,  
ppeerroo  eenn  llaass  aallttuurraass  mmeennttaalleess,,  eenn  eexxttrraaññaass  iilluummiinnaacciioonneess  qquuee  ddeejjaarroonn  uunnaa  hhuueellllaa  aaqquuíí  yy  
aahhíí,,  eenn  uunn  rroossttrroo  ddee  BBuuddaa  eenn  IInnddoonneessiiaa,,  uunnaa  AAtteenneeaa  eenn  eell  PPaarrtteennóónn,,  uunnaa  ssoonnrriissaa  eenn  eell  
RReeiimmss,,  eenn  aallggúúnn  UUppaanniisshhaadd  mmaarraavviilllloossoo,,  uunnaass  ppooccaass  ppaallaabbrraass  ddee  ggrraacciiaa  qquuee  hhaann  
ssoobbrreevviivviiddoo  ccoommoo  uunn  ddoorraaddoo  yy  aaddoorraabbllee  aannaaccrroonniissmmoo,,  ddiiffíícciillmmeennttee  rreeaall  eenn  mmeeddiioo  ddee  
nnuueessttrraass  eessttrruuccttuurraass  ccoonnccrreettaass  yy  ssaallvvaajjiissmmoo  cciivviilliizzaaddoo;;  hhaa  ssiiddoo  ttooccaaddaa  eenn  llaass  
pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  ccoorraazzóónn,,  ssuussuurrrraaddaa  ppoorr  SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  AAssííss  oo  SSrrii  RRaammaakkrriisshhnnaa..  



  4444

PPeerroo  eennttoonncceess  eell  mmuunnddoo  ccoonnttiinnúúaa,,  yy  ttooddooss  ssaabbeemmooss  qquuee  llaa  úúllttiimmaa  ppaallaabbrraa  llee  ppeerrtteenneeccee  
aa  llaa  bboommbbaa  yy  aall  ttrriiuunnffoo  ddeell  úúllttiimmoo  hhéérrooee  ddeemmooccrrááttiiccoo,,  qquuiieenn  pprroonnttoo  ssee  uunniirráá  aa  oottrroo  bbaajjoo  eell  
mmiissmmoo  mmaannttoo  ddee  iinnaanniiddaadd..  PPeerroo  nnuunnccaa  hhaa  ssiiddoo  ttooccaaddaa  eenn  llaa  mmaatteerriiaa;;  nnuunnccaa  hhaa  ssiiddoo  
ttooccaaddaa  aahhíí..  YY  mmiieennttrraass  qquuee  nnoo  sseeaa  ttooccaaddaa  aahhíí,,  sseegguuiirráá  ssiieennddoo  lloo  qquuee  ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo,,  
uunn  ssuueeññoo  bbrriillllaannttee  ssoobbrree  eell  ccaaooss  ddee  llooss  ttiieemmppooss,,  yy  eell  mmuunnddoo  ccoonnttiinnuuaarráá  ggiirraannddoo  
vvaannaammeennttee,,  aaggrreeggaannddoo  ssuuss  ddeessccuubbrriimmiieennttooss  qquuee  nnoo  ddeessccuubbrreenn  nnaaddaa  yy  ssuuss  ppsseeuuddoo--
ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  ssiieemmpprree  tteerrmmiinnaann  ssooffooccáánnddoonnooss..  DDee  hheecchhoo,,  nnooss  eessffoorrzzaammooss  bbaajjoo  uunn  
bbiizzaarrrraa  ffaallssaa  iilluussiióónn::  ccoorrrreeggiimmooss  uunn  eerrrroorr  aaqquuíí  ssóólloo  ppaarraa  hhaacceerr  qquuee  oottrroo  ssuurrjjaa  aahhíí;;  
sseellllaammooss  uunnaa  ffiissuurraa  aaqquuíí  ssóólloo  ppaarraa  vveerr  llaa  hheerriiddaa  mmááss  aabbiieerrttaa  eenn  oottrroo  lluuggaarr..  YY  ssiieemmpprree  eess  
llaa  mmiissmmaa  hheerriiddaa;;  hhaayy  ssóólloo  uunn  úúnniiccaa  hheerriiddaa  eenn  eell  mmuunnddoo,,  yy  mmiieennttrraass  qquuee  nnoo  qquueerraammooss  
sseerr  ccuurraaddooss  ddee  eessaa  aaffeecccciióónn,,  nnuueessttrrooss  mmiilllloonneess  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  yy  ppaarrllaammeennttooss  yy  
ssiisstteemmaass  yy  lleeyyeess  ----  mmiilllloonneess  ddee  lleeyyeess,,  eenn  ccaaddaa  eessqquuiinnaa  yy  eexxaaccttaammeennttee  eenn  nnuueessttrroo  bbuuzzóónn  
----  nnuunnccaa  nnooss  ccuurraarráá  aa  nnoossoottrrooss  oo  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ddeell  mmuunnddoo..  FFiillaannttrrooppiizzaammooss  yy  
aallttrruuiizzaammooss,,  ddiissttrriibbuuiimmooss  yy  ccoommppaarrttiimmooss  ee  iigguuaallaammooss;;  ppeerroo  nnuueessttrraass  bbuueennaass  aacccciioonneess  
ppaarreecceenn  iirr  ddee  llaa  mmaannoo  ddee  nnuueessttrraass  ccoonnttrraavveenncciioonneess,,  yy  llaa  mmiisseerriiaa,,  llaa  ggrraann  mmiisseerriiaa  ddeell  
mmuunnddoo,,  ssee  iinnffiillttrraa  eenn  ttooddoo  yy  ccaarrccoommee  ssuubbrreeppttiicciiaammeennttee  nnuueessttrrooss  hhooggaarreess  ffuunncciioonnaalleess  yy  
ccoorraazzoonneess  vvaaccííooss;;  nnuueessttrraass  iigguuaallaacciioonneess  ssoonn  llaa  eennoorrmmee,,  ggrriiss  uunniiffoorrmmiiddaadd  qquuee  
ddeesscciieennddee  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa,,  aassffiixxiiaannddoo  ddee  mmaanneerraa  iigguuaall  aa  llooss  bbuueennooss  yy  aa  llooss  mmeennooss  
bbuueennooss,,  aa  llooss  rriiccooss  yy  aa  llooss  ppoobbrreess,,  aa  llaass  mmuullttiittuuddeess  ddee  aaqquuíí  yy  ddee  aahhíí  ----  llaa  ggrraann  mmuullttiittuudd  
hhuummaannaa  mmeeccaanniizzaaddaa,,  ddeesseennccaarrnnaaddaa,,  mmaanniippuullaaddaa  ppoorr  mmiilleess  ddee  rraaddiiooss  yy  ppeerriióóddiiccooss  qquuee  
ggrriittaann  yy  rreettuummbbaann  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  llaass  aallddeeaass  ddeell  HHiimmaallaayyaa..  YY  nnii  uunnaa  nnoottiicciiaa  
eenn  aabbssoolluuttoo..  ¡¡NNii  uunnaa  ssoollaa  ppiizzccaa  ddee  nnoottiicciiaass  eenn  aaqquueellllooss  bbiilllloonneess  ddee  nnoovveeddaaddeess!!  NNii  uunn  
ááppiiccee  ddee  nnoovveeddaadd  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass::  llooss  hhoommbbrreess  ssuuffrreenn  yy  ssee  mmuueerreenn  eenn  cciiuuddaaddeess  
ppuulluullaannddoo  ccoonn  ddeessóórrddeenneess  mmeennttaalleess..    PPeerroo  mmaaññaannaa  sseerráá  mmeejjoorr,,  ppeennssaammooss,,  ccoonn  mmááss  
mmááqquuiinnaass,,  mmááss  mmeeddiiccaammeennttooss,,  mmááss  ccrruucceess  rroojjaass  oo  aazzuulleess  oo  vveerrddeess,,  mmááss  lleeyyeess  yy  
ttooddaavvííaa  mmááss  lleeyyeess  ppaarraa  rreemmeeddiiaarr  eell  ccáánncceerr  ddeell  mmuunnddoo..  YY  ppaarreecceemmooss  eessccuucchhaarr,,  ddeessddee  
lleejjooss,,  mmuuyy  lleejjooss,,  mmuuyy  lleejjooss  eenn  eell  ppaassaaddoo,,  sseeiiss  mmiill  aaññooss  eenn  eell  ppaassaaddoo,,  llaa  ccoonnmmoovveeddoorraa  
vvoocceecciittaa  ddee  LLooppaammuuddrraa,,  llaa  eessppoossaa  ddeell  RRiisshhii  AAggaassttyyaa::  ““DDuurraannttee  mmuucchhooss  oottooññooss  hhee  
eessttaaddoo  aattaarreeaaddaa  nnoocchhee  yy  ddííaa;;  llooss  aammaanneecceerreess  mmee  eennvveejjeecceenn,,  llaa  eeddaadd  oossccuurreeccee  llaa  gglloorriiaa  
ddee  nnuueessttrrooss  ccuueerrppooss  ..  ..  ..””,,  ((1155))  yy  aaqquueellllaa  ddee  MMaaiittrreeyyaa  hhaacciieennddoo  eeccoo  ddee  eellllaa::  ““¿¿QQuuéé  hhaarréé  
ccoonn  aaqquueelllloo  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  eell  nnééccttaarr  ddee  llaa  IInnmmoorrttaalliiddaadd  nnoo  eess  aallccaannzzaaddoo??””  ((1166))..  
  
¿¿SSiiggnniiffiiccaa  eessttoo  qquuee  nnoo  hheemmooss  pprrooggrreessaaddoo??  CCiieerrttaammeennttee  nnoo  hheemmooss  pprrooggrreessaaddoo  ccoommoo  
iimmaaggiinnaammooss..  NNoo  ssoommooss  mmááss  hhuummaannooss  qquuee  eell  tteebbaannoo  oo  eell  aatteenniieennssee,,  nnoo  mmááss  
““aavvaannzzaaddooss””  qquuee  eellllooss  aa  ppeessaarr  ddee  nnuueessttrraass  mmááqquuiinnaass..  CCoommoo  lloo  eexxppuussoo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  
““LLaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  eess  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  llaa  hhuummaanniiddaadd  mmooddeerrnnaa  ddeebbiiddoo  aa  nnuueessttrroo  bbaarrbbaarriissmmoo  
iinnccuurraabbllee””  ((1177))..  ¡¡PPeennssaammooss  qquuee  hheemmooss  ddoommiinnaaddoo,,  ppeerroo  nnoo  hheemmooss  ddoommiinnaaddoo  nnaaddaa  eenn  
aabbssoolluuttoo!!  NNuueessttrraass  mmááqquuiinnaass  ssoonn  uunn  tteessttiimmoonniioo  ddee  nnuueessttrraa  iimmppootteenncciiaa,,  uunnaa  iinnmmeennssaa  
pprróótteessiiss  ppaarraa  ccoorrrreeggiirr  nnuueessttrraa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  vveerr  lleejjooss,,  eessccuucchhaarr  lleejjooss,,  ppeenneettrraarr  eell  
ccoorraazzóónn  ddee  llaa  ccoossaass  yy  ccoommpprreennddeerr  iinnssttaannttáánneeaa  yy  ddiirreeccttaammeennttee..  NNoo  ssaabbeemmooss  ppaarraa  nnaaddaa  
mmeejjoorr  qquuee  hhaaccee  ddiieezz  mmiill  aaññooss  ccóómmoo  mmooddiiffiiccaarr  llaa  mmaatteerriiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  
vvoolluunnttaadd    ((qquuiizzááss  lloo  ssaabbííaammooss  mmeejjoorr  eennttoonncceess)),,  ccóómmoo  iilluummiinnaarr  ccoonn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  yy  
ccoommpprreennddeerr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  vviissiióónn..  DDeebbaajjoo  ddee  ttooddooss  nnuueessttrrooss  aappaarraattooss,,  ssoommooss  mmeennooss  
aavvaannzzaaddooss  qquuee  eell  aanniimmaall  ccoonn  ssuu  sseexxttoo  sseennttiiddoo  yy  eell  ppiiggmmeeoo  ddee  ÁÁffrriiccaa  CCeennttrraall..  NNuueessttrraass  
mmááqquuiinnaass  vveenn  mmeejjoorr  qquuee  nnoossoottrrooss,,  ssiieenntteenn  mmeejjoorr  qquuee  nnoossoottrrooss,,  ccuueennttaann  mmeejjoorr  qquuee  
nnoossoottrrooss,,  yy  ttaall  vveezz  tteerrmmiinnaarráánn  vviivviieennddoo  mmeejjoorr  qquuee  nnoossoottrrooss..  LLaa  mmaatteerriiaa  ssee  nnooss  eessccaappaa  
ccoommpplleettaammeennttee..  RReeqquuiieerree  uunnaa  ssiimmppllee  ffaallllaa  ddee  ppooddeerr  ppaarraa  qquuee  nnooss  rreevviirrttaammooss  aall  hhoommbbrree  
ddee  llaass  ccaavveerrnnaass..  DDaaddoo  qquuee  eell  pprrooggrreessoo  nnoo  eessttáá  mmeejjoorraannddoo  eell  mmuunnddoo  eexxiisstteennttee  oo  
ddeessccuubbrriieennddoo  nnuueevvooss  pprroocceeddiimmiieennttooss::  eess  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  yy  ddee  vviissiióónn..  
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PPeerroo  aall  mmeennooss  hheemmooss  pprrooggrreessaaddoo  eenn  uunnaa  ddiirreecccciióónn,,  llaa  ccuuaall  nnoo  eess  llaa  qquuee  ppeennssaammooss..  
HHeemmooss  ccoommpplleettaaddoo  eell  cciicclloo  ddeell  ssiimmiioo;;  hheemmooss  pprreessiioonnaaddoo  hhaassttaa  ssuu  úúllttiimmaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  
eell  ssiimmppllee  ppeeqquueeññoo  ggeessttoo  qquuee  ssuujjeettaabbaa  uunnaa  eennrreeddaaddeerraa  aa  uunnaa  rraammaa  ppaarraa  hhaacceerr  uunn  aarrccoo;;  
hheemmooss  iinnffllaaddoo  yy  ssoobbrreeiinnffllaaddoo  eell  gglloobboo  mmeennttaall  hhaassttaa  ssuu  ppuunnttoo  ddee  rruuppttuurraa..  YY  ssee  ccuummpplliióó  eell  
pprrooppóóssiittoo  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa,,  eell  ccuuaall  nnoo  eess  ssóólloo  aabbaasstteecceerrssee  ddeell  mmuunnddoo,,  ssiinnoo  ccoonndduucciirr  aa  
ttooddaass  llaass  eessppeecciieess  aall  ppuunnttoo  cceerroo,,  aa  eessaa  ssuupprreemmaa  ccooyyuunnttuurraa  ddoonnddee  nnoo  ssee  hhaayyaa  ddeejjaaddoo  
uunnaa  ssoollaa  sseellvvaa  ppoorr  eexxpplloorraarr,,  nnii  uunn  ssoolloo  mmaarr  ppoorr  iinnssttaallaarrllee  ccaaññeerrííaass,,  nnii  uunn  ssoolloo  HHiimmaallaayyaa,,  
ccuuaannddoo  pprroonnttoo  nnoo  ssee  hhaayyaa  ddeejjaaddoo  nnii  ssiiqquuiieerraa  uunn  aaccrree  ddee  tteerrrreennoo  ppaarraa  nnuueessttrraass  
eessttrruuccttuurraass  ddee  ccoonnccrreettoo  yy  ddee  aacceerroo,,  ccuuaannddoo  iinncclluussoo  llooss  ddiioosseess  hhaayyaann  ssiiddoo  eexxpprriimmiiddooss  
hhaassttaa  qquueeddaarr  sseeccooss  ddee  ttooddooss  ssuuss  jjuuggooss  yy  ssee  aaccuummuullee  eell  ppoollvvoo  eenn  llooss  eessttaanntteess  ddee  
nnuueessttrraass  bbiibblliiootteeccaass,,  ccuuaannddoo  llaa  vviiddaa  ccoollaappssee  bbaajjoo  ssuu  pprrooppiioo  ppeessoo  yy  nnooss  ddeejjee  
nnuueevvaammeennttee,,  ccoommoo  eell  hhoommbbrree  aarrccaaiiccoo  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass,,  ssoolloo,,  ccaarraa  aa  ccaarraa  ccoonn  eell  
mmiisstteerriioo  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  ppaarraa  eennccoonnttrraarr  eell  nnoommbbrree  ddee  llaass  ccoossaass,,  eell  ppooddeerr  ddee  eellllaass  ddee  eexxiissttiirr,,  
llaa  vveerrddaaddeerraa  vviibbrraacciióónn  qquuee  mmoorraa  eenn  nnoossoottrrooss  yy  nnooss  ccoonneeccttaa  ccoonn  eell  mmuunnddoo::  eell  mmiisstteerriioo  
ssiinn  ttaappuujjooss  ddee  eessttee  iinnmmaaccuullaaddoo  mmoommeennttoo,,  llaa  mmúússiiccaa  oorriiggiinnaall  ddee  llaass  ccoossaass,,  qquuee  eess  ttaall  
vveezz  ssuu  vveerrddaadd  úúllttiimmaa  yy  ppooddeerr  úúllttiimmoo,,  uunnaa  vviissiióónn  oorriiggiinnaall  qquuee  eess  uunn  nnuueevvoo  nnaacciimmiieennttoo  ddeell  
mmuunnddoo,,  yy  ttaall  vveezz  llaa  pprroommeessaa  ddee  ssuu  ttrraannssffoorrmmaacciióónn..  EEssttee  eess  eell  ffiinn  ddeell  mmuunnddoo  mmeennttaall..  
EEssttaammooss  aannttee  llaa  mmaatteerriiaa  ddeessnnuuddaa..  EEssttaammooss  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddeell  ggrraann  IInnvveennttoo..  
  
YY  ssoommooss  ccaassii  rriiddííccuullaammeennttee  iinnaaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  sseemmeejjaannttee  aavveennttuurraa  ffaabbuulloossaa..  ¿¿QQuuéé  
tteenneemmooss??  UUnn  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo  aaddeennttrroo,,  ccuuyyaa  mmeettaa  nnii  ssiiqquuiieerraa  ccoonnoocceemmooss,,  ppeerroo  qquuee  aarrddee  
ccoonn  nnoossoottrrooss,,  aaccoommppaaññaa  nnuueessttrrooss  ppaassooss,,  nnuueessttrrooss  mmiilleess  ddee  ppaassooss  eenn  llaa  ggrraann  mmááqquuiinnaa  
pprreessuunnttuuoossaa;;  uunn  ppeeqquueeññoo  eessppaacciioo  lliibbrree  qquuee  aa  vveecceess  ppaarreeccee  ttaann  eennccaannttaaddoorr  yy  eettéérreeoo,,  yy  
ttaann  ffrráággiill  eenn  eell  mmeeddiioo  ddeell  iinnmmeennssoo  ccaaooss  vvaaccííoo  ----  eessoo  eess  ttooddoo  lloo  qquuee  tteenneemmooss..  EEss  
iinnggeennuuoo  yy  ttrraannssppaarreennttee  yy  ccaassii  rriiddííccuulloo  eenn  mmeeddiioo  ddee    llooss  ccoolloossooss  oorrnnaammeennttaaddooss  ddee  llaa  
mmeennttee..  YY,,  ¿¿qquuéé  ddeessccuubbrriimmooss??  UUnn  aalliieennttoo,,  uunnaa  nnaaddaa,,  uunn  ppeeddaacciittoo  ddee  oorroo  rreelluucciieennddoo  
dduurraannttee  uunn  mmoommeennttoo  yy  lluueeggoo  ddeessaappaarreecciieennddoo..  NNoo  hhaayy  nnaaddaa  sseennssaacciioonnaall..  EEss  lloo  ooppuueessttoo  
ddee  sseennssaacciioonnaall;;  eess  hhuummiillddee  mmeennuuddeenncciiaa;;  qquuiizzááss  eess  nnaaddaa,,  yy  eess  ttooddoo::  EEss  ttaann  eellooccuueennttee  
ccoommoo  eell  hhoommbbrree  iinncclliinnáánnddoossee  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  ssoobbrree  eell  pprriimmeerr  rrííoo  eenn  eell  mmuunnddoo  yy  
mmiirraannddoo  ppaassaarr  ddee  llaarrggoo  aa  uunnaa  bbrriizznnaa  ddee  ppaassttoo,,  yy  lluueeggoo  oottrroo  ((¿¿vveenniiddoo  ddee  ddóónnddee,,  lllleevvaaddoo  
hhaacciiaa  aaddóónnddee??,,  uunn  ffuuggiittiivvoo  rreefflleejjoo  ddeell  cciieelloo,,  yy  eessaa  oottrraa  ppeeqquueeññaa  ccaassccaaddaa  eenn  ssuu  ccoorraazzóónn..  
PPeerroo  ttooddoo  hhaaccee  aa  uunn  úúnniiccoo  ttooddoo,,  yy  dduurraannttee  uunnaa  ffrraacccciióónn  ddee  sseegguunnddoo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
mmiirraaddaa  ssee  aabbrree  yy  ppeenneettrraa  eessaa  ggoottaa  ddee  aagguuaa  yy  llaa  bbrriizznnaa  ddee  ppaassttoo  ccoonn  iinnffiinniiddaadd,,  yy  eell  aalllláá  
vviieennee  ddee  yy  eell  oottrroo  aalllláá  vvaa  hhaacciiaa,,  ccoommoo  ssii  ttooddoo  yyaa  hhuubbiieessee  ssuucceeddiiddoo,,  ccoommoo  ssii  nnaaddaa  
hhuubbiieessee  ssuucceeddiiddoo  jjaammááss,,  nnaaddaa  ppaassóó  jjaammááss::  uunn  eetteerrnnoo  eennccuueennttrroo  eennttrree  eessee  rroossaaddoo  yy  eell  
cciieelloo,,  eessttee  llaattiiddoo  ddeell  ccoorraazzóónn  yy  eessttaa  eennddeebbllee  bbrriizznnaa  ddee  ppaassttoo..  YY  oottrraass  bbrriizznnaass  ddee  ppaassttoo  
ppuueeddeenn  vveenniirr,,  oottrrooss  rroossaaddooss  oo  aazzuulleess  oo  nneeggrroo  ppaassaarr,,  ppeerroo  ssiieemmpprree  eess  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa  
eennccoonnttrráánnddoossee  aa  ssíí  mmiissmmaa,,  eenn  eell  mmiissmmoo  ppuunnttoo,,  ccoonn  oottrrooss  rroossttrrooss  yy  oottrrooss  nnoommbbrreess..  DDee  
eessttaa  mmaanneerraa,,  aallggoo  ccoommiieennzzaa  aa  eecchhaarr  rraaíícceess  eenn  eessttee  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  ddee  llooss  mmuunnddooss,,  
ccoommoo  ssii  llaa  mmiissmmaa  mmiirraaddaa  eessttuuvviieessee  mmiirraannddoo  llaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa..  YY  ttooddoo  eessttáá  ttrraannqquuiilloo,,  eess  
iiddéénnttiiccoo  yy  ccllaarroo;;  nnoo  hhaayy  nneecceessiiddaadd  ddee  hhaacceerr  uunn  eessffuueerrzzoo  hhaacciiaa  mmaaññaannaa,,  ttrraattaarr  ddee  aassiirr  
eessee  rroossaaddoo  oo  aazzuull,,  eessttaa  bbrriizznnaa  ddee  ppaassttoo  oo  aaqquueellllaa;;  nnoo  hhaayy  oottrrooss  ppuunnttooss  aahhíí  aaffuueerraa,,  oo  
bbiieenn  ssoonn  llaass  mmiissmmaass  ccoossaass  eennccoonnttrráánnddoossee  mmuuttuuaammeennttee;;  hhaayy  úúnniiccaammeennttee  uunn  ppuunnttoo  eenn  
ccaaddaa  iinnssttaannttee,,  yy  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ppaassaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ééll,,  jjuunnttoo  ccoonn  SSaaggiittaarriioo  yy  BBeetteellggeeuussee  yy  
eessaa  rraammiittaa..  TTooddoo  eessttáá  ccoonntteenniiddoo  aahhíí,,  eerraa  ttrraass  eerraa..  NNoossoottrrooss  ssiimmpplleemmeennttee  tteenneemmooss  qquuee  
ooíírr  llaa  mmúússiiccaa  ddee  eessee  ppuunnttoo  ppaarraa  eessccuucchhaarr  ttooddaa  llaa  ddeemmááss  mmúússiiccaa,,  ssiimmpplleemmeennttee  tteenneemmooss  
qquuee  eessttaarr  aahhíí  ppaarraa  eessttaarr  ccoonn  ttooddaass  llooss  ddeemmááss  sseerreess,,  ppaassaaddooss,,  pprreesseenntteess  yy  ffuuttuurrooss  ----  nnoo  
hhaayy  ssiinnoo  uunnaa  úúnniiccaa  hhiissttoorriiaa  eenn  eell  mmuunnddoo  yy  uunn  úúnniiccoo  mmoommeennttoo  yy  uunn  úúnniiccoo  sseerr..  EEssttáá  jjuussttoo  
aahhíí;;  eessttaammooss  eenn  ééll..  NNoo  hhaabbrráá  nnaaddaa  mmááss,,  nniinngguunnaa  oottrraa  ccoossaa,,  eenn  ttrreess  mmiill  aaññooss  oo  eenn  cciieenn  
mmiill..  
  



  4466

AA  ppaarrttiirr  ddee  eennttoonncceess,,  ccaaddaa  ccoossaa  eess,,  ssiimmppllee  yy  aabbssoolluuttaammeennttee..  EEssttaammooss  eenn  eessee  ppuunnttoo  ddee  
eennccuueennttrroo  ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  yy  mmiirraammooss  aall  ggrraannddiioossoo  mmuunnddoo,,  ccoommpplleettaammeennttee  nnuueevvoo..  NNoo  hhaayy  
eessppeerraannzzaa  ddee  oottrraa  ccoossaa  mmááss,,  nnoo  hhaayy  eexxppeeccttaattiivvaa,,  nnoo  hhaayy  aarrrreeppeennttiimmiieennttoo  nnii  ddeesseeoo  ----  ¡¡ssii  
nnoo  eessttáá  aahhíí  eenn  eessee  mmoommeennttoo,,  nnuunnccaa  eessttaarráá  aahhíí!!  TTooddoo  eessttáá  aahhíí,,  llaa  ttoottaalliiddaadd  ttoottaall  ddee  
ttooddooss  llooss  ffuuttuurrooss  ppoossiibblleess..  EEll  aagguuaa  ppuueeddee  fflluuiirr,,  yy  llooss  rroossttrrooss  yy  llooss  ttrruueennooss  ddeell  mmuunnddoo,,  eell  
vveessttiiddoo  ddeell  mmoommeennttoo,,  eell  ggrriittoo  ddeell  ttrraannsseeúúnnttee,,  llaa  sseemmiillllaa  qquuee  vvuueellaa..  EEll  ggrraannddiioossoo  
ccaalliiddoossccooppiioo  ccaammbbiiaa  ddee  ddiirreecccciióónn  yy  eessppaarrccee  sseerreess,,  aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  ppaaíísseess  yy  ssuuss  rreeyyeess,,  
yy  eessttee  ffuuggaazz  sseegguunnddoo,,  llooss  ccoolloorreeaa  ddee  aazzuull,,  rroojjoo  oo  ddoorraaddoo,,  ppeerroo  ttooddaavvííaa  eessttáá  llaa  mmiissmmaa  
mmiirraaddaa  hhaacciiaa  eell  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo,,  eell  mmiissmmoo  sseegguunnddoo  yy  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa  eenn  ddiiffeerreenntteess  
ccoolloorreess,,  llooss  mmiissmmooss  sseerreess  ccoonn  ssuuss  ppeessaarreess,,  ccoonn  ppiieell  bbllaannccaa  uu  oossccuurraa,,  eenn  eessttee  ppaaííss  oo  eenn  
oottrroo..  ¡¡NNoo  hhaayy  nnaaddaa  nnuueevvoo  bbaajjoo  eell  ssooll,,  nnaaddaa  qquuee  aagguuaarrddaarr!!  EEssttáá  eessee  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  
ppaarraa  eexxpplloorraarr  eenn  ééll,,  eexxpplloorraarr  yy  aahhoonnddaarr  eenn  ééll,,  ppaarraa  vviivviirr  ttoottaallmmeennttee,,  ccoommoo  ppoorr  ssiieemmpprree;;  
eessttáá  eessaa  úúnniiccaa  ccoossaa  qquuee  ppaassaa,,  eessee  úúnniiccoo  sseerr,,  eessaa  mmoottaa  ddee  ppoolleenn  oo  ppoollvvoo,,  eessee  úúnniiccoo  
aaccoonntteecciimmiieennttoo  eenn  eell  mmuunnddoo..  EEnnttoonncceess  ttooddoo  ccoommiieennzzaa  aa  sseerr  lllleennaaddoo  ccoonn  sseemmeejjaannttee  
ssiiggnniiffiiccaaddoo  ttoottaall,,  ppaarraa  eexxtteennddeerrssee  yy  eexxppaannddiirrssee  hhaacciiaa  llooss  ccuuaattrroo  rriinnccoonneess  ddeell  mmuunnddoo,,  
ppaarraa  vviibbrraarr  ccoonn  ttoottaall  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa,,  ccoommoo  ssii  eessttee  rroossttrroo,,  eessttee  eennccuueennttrroo  ccaassuuaall,,  eessee  
mmoommeennttáánneeoo  mmaattiizz  aazzuull  oo  nneeggrroo,,  eessttee  iinneessppeerraaddoo  ttrrooppeezzóónn  oo  eessttaa  pplluummaa  ddee  aavvee  
fflloottaannddoo  eenn  eell  aaiirree  nnooss  ttrraajjeerraa  uunn  mmeennssaajjee  ----  ccaaddaa  ccoossaa  eess  uunn  mmeennssaajjee,,  uunnaa  sseeññaall  ddee  
nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn  yy  llaa  ppoossiicciióónn  ddeell  ttooddoo..  YYaa  nnaaddaa  eexxiissttee  eenn  rreellaacciióónn  aa  eessttaa  ppeeqquueeññaa  
ssoommbbrraa,,  aa  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess,,  ssuuss  ddeesseeooss,,  ssuu  eexxppeeccttaattiivvaa  ddee  llaass  ccoossaass  oo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
––ttooddoo  eess  ssiinn  ssiiggnnoo  ddee  mmááss  oo  ddee  mmeennooss,,  bbiieenn  oo  mmaall,,  rreecchhaazzoo  oo  eelleecccciióónn  oo  pprreeffeerreenncciiaa  oo  
vvoolluunnttaadd  ddee  nniinngguunnaa  ccllaassee..  ¿¿QQuuéé  ppuuddiiéésseemmooss  qquueerreerr  ppoossiibblleemmeennttee??  YYaa  tteenneemmooss  ttooddoo,,  
ppoorr  ssiieemmpprree..  ¡¡QQuuéé  mmááss  hhaayy  aahhíí!!  CCaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ttrraannssiittoorriiaa  ddiivvuullggaa  ssuu  nnoottaa  ttóónniiccaa,,  
eess  ppuurraa  mmúússiiccaa,,  ssuu  mmááss  íínnttiimmoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  ssiinn  aaddiicciióónn  nnii  ssuussttrraacccciióónn,,  ssiinn  uunn  ffaallssoo  ccoolloorr  
vviirrttuuaall  ----  aa  ttrraavvééss  ddee  ccoossaass  yy  sseerreess  oobbsseerrvvaammooss  llaa  mmiissmmaa  ttrraannqquuiillaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  
eetteerrnniiddaadd..  EEssttaammooss  eenn  nnuueessttrroo  ppuunnttoo  ddee  eetteerrnniiddaadd,,  eenn  uunnaa  mmiirraaddaa  ddee  llaa  vveerrddaadd..  
EEssttaammooss  eenn  eessee  ccrruuccee  ddee  ccaammiinnooss,,  eell  ccuuaall,,  ppoorr  uunn  mmoommeennttoo,,  ppaarreeccee  aabbrriirrssee  
iinnnnuummeerraabblleemmeennttee  ssoobbrree  ttooddoo..  UUnn  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  pplleennoo..  ¿¿DDóónnddee  eessttáá  lloo  ccaarreennttee,,  lloo  
vvaaccuuoo,,  lloo  ddeessaappaarreecciiddoo??  ¿¿DDóónnddee  eessttáá  lloo  ggrraannddee,,  lloo  iinnffiinniittoo,,  lloo  úúttiill  oo  lloo  iinnúúttiill??  HHeemmooss  
aarrrriibbaaddoo;;  eessttaammooss  eexxaaccttaammeennttee  eenn  llaa  CCoossaa..  NNoo  hhaayy  mmááss  ““bbúússqquueeddaa  ppoorr  eell  ppaalliissaannddrroo””  
eenn  eell  bboossqquuee  ddeell  ggrraann  mmuunnddoo;;  ttooddoo  eess  ppaalliissaannddrroo  yy  ccaaddaa  ccoossaa  eess  llaa  úúnniiccaa  eesseenncciiaa..  UUnnaa  
eessppeecciiee  ddee  oorroo  ccáálliiddoo  ccoommiieennzzaa  aa  rreelluucciirr  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  
  
YY  eell  bbuussccaaddoorr  hhaa  ppuueessttoo  ssuu  ddeeddoo  ssoobbrree  llaa  ccuuaarrttaa  rreeggllaa  ddoorraaddaa  eenn  eell  ppaassaajjee::  CCaaddaa  
sseegguunnddoo  ttoottaall  yy  ccllaarraammeennttee..  
  
  
  
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
  
  
  PPeerroo,,  ¿¿ccóómmoo  aayyuuddaann  aa  ccaammbbiiaarr  aall  mmuunnddoo  eessooss  ppeeqquueeññooss  sseegguunnddooss  ccllaarrooss??  QQuuiizzááss  
eexxaaccttaammeennttee  ddee  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  eell  bbrreevvee  sseegguunnddoo  ddiissttrraaííddoo  ddeell  ssiimmiioo  ----  ddiissttrraaííddoo  ddee  
ssuuss  iinntteerreesseess  iinnmmeeddiiaattooss  ----  aayyuuddóó  aa  ddaarr  oorriiggeenn  aall  pprriimmeerr  ppeennssaammiieennttoo..  PPuueess  uunn  mmuunnddoo  
eenntteerroo  ccoommiieennzzaa  aa  vveerrtteerr  eenn  eessaa  ttrraannssppaarreenncciiaa,,  ppeerroo  eenn  ppeeqquueeññooss  aalliieennttooss  
iimmppeerrcceeppttiibblleess,,  eenn  ppeeqquueeññaass  ggoottaass  ddee  nnaaddaa  ----  ppaarraa  eessttaarr  sseegguurroo,,  llaa  ““iinnuuttiilliiddaadd””  ddee  llaass  
ccoossaass  eess  uunnaa  tteerrrriibbllee  eemmbboossccaaddaa,,  uunnaa  ttrraammppaa  ssiieemmpprree  pprreesseennttee,,  eell  vviieejjoo  eerrrroorr  qquuee  
eenngguullllee  aall  mmuunnddoo  eenn  ssuu  oossccuurraa  vviissiióónn  ffaallssaa..  AA  ccaaddaa  mmoommeennttoo  eell  bbuussccaaddoorr  ddeebbee  lluucchhaarr  
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ccoonnttrraa  llaa  vviieejjaa  mmaanneerraa  ddee  mmiirraarr,,  ccoorrrreeggiirrssee  aa  ssíí  mmiissmmoo,,  aattrraappaarrssee  eenn  eell  aaccttoo..  LLaa  nnuueevvaa  
vviissiióónn  ddeemmaannddaa  uunn  llaarrggoo  aapprreennddiizzaajjee..  UUnnoo  nnoo  ssaabbee  hhaacciiaa  ddóónnddee  ccoonndduuccee  nnii  ssuu  uussoo..  
¿¿CCuuááll  eess  eell  bbeenneeffiicciioo  ddeell  rreefflleejjoo  ddeell  ssiimmiioo,,  eexxcceeppttoo  ssuuss  cceerrccaannaass  aaccrroobbaacciiaass  aaéérreeaass??  YY  
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eell  bbuussccaaddoorr  rreeggrreessaa  aa  eellllaa,,  ccoommoo  aattrraaííddoo  aa  ppeessaarr  ddee  ssíí  mmiissmmoo;;  ééll  rreecciibbee  
ppeeqquueeññaass  sseeññaalleess,,  ddeemmoossttrraacciioonneess  eenn  llaa  ccaarrnnee..  EEss  ccoommoo  ssii  aallgguuiieenn  oo  aallggoo  eessttuuvviieessee  
aahhíí,,  vveellaannddoo  ssoobbrree  ttooddoo  yy  ttoommaannddoo  vveennttaajjaa  ddee  llaa  mmíínniimmaa  ffiissuurraa  eenn  llaa  vviieejjaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  
ppaarraa  ddeesslliizzaarr  uunnaa  ggoottaa  ddee  lluuzz  ----  ¡¡ssee  nneecceessiittaa  uunn  aagguujjeerroo,,  uunnaa  ffiissuurraa  eenn  llaa  ccaappaarraazzóónn,,  uunn  
ddeesslliizz  eenn  eell  vviieejjoo  hháábbiittoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  ppaarraa  qquuee  iinnggrreessee  eell  nnuueevvoo  mmuunnddoo!!  PPooccoo  aa  ppooccoo  
eell  bbuussccaaddoorr  ccllaauuddiiccaa..  SSee  ddeejjaa  iirr,,  vvuueellvvee  ssuu  mmiirraaddaa  hhaacciiaa  llaass  mmiilleess  ddee  ccoossaass  iinnúúttiilleess  ddee  
ttooddooss  llooss  ddííaass,,  llooss  iinncciiddeenntteess  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess,,  llooss  eennccuueennttrrooss  ssiinn  sseennttiiddoo,,  llaa  mmuullttiittuudd  ddee  
mmiiccrroossccóóppiiccooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ““ddeessccoonneeccttaaddooss””..  ÉÉll  eessttáá  eenn  ssuu  ffuueeggoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  yy  
mmiirraa;;  mmiirraa  aa  ccaaddaa  ccoossaa  ccoommoo  uunnaa  rreevveellaacciióónn  qquuee  pprreetteennddee  sseerr,,  uunnaa  vveerrddaadd  ooccuullttaa;;  yy  ssii  
nnaaddaa  eess  rreevveellaaddoo,,  ééll  ttooddaavvííaa  ppeerrssiissttee,,  oobbsseerrvvaa  ttooddoo,,  rreeggiissttrraa  ttooddoo::  llooss  ppaassooss  ttrriivviiaalleess,,  
llooss  ddeessvvííooss  iinnúúttiilleess,,  llooss  rroossttrrooss  cceerrrraaddooss,,  llooss  aacccciiddeenntteess  ssiinn  rraazzóónn..  EEnn  lluuggaarr  ddee  bbrriinnccaarr  aa  
lloo  ddeesseeaabbllee,,  oobbsseerrvvaa  ssuu  mmoovviimmiieennttoo,,  ccóómmoo  ssiigguuee  ssuu  ccuurrssoo  yy  aallccaannzzaa  ssuu  mmeettaa;;  eenn  lluuggaarr  
ddee  rreecchhaazzaarr  uunn  eennccuueennttrroo  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  lloo  oobbsseerrvvaa  vveenniirr,,  llee  ddaa  llaa  bbiieennvveenniiddaa,,  ddeejjaa  qquuee  
ttrraannssmmiittaa  ssuu  ggoottiittaa  ddee  vveerrddaadd,,  ssuu  mmeennssaajjee  ddeebbaajjoo  ddee  llaa  ffaallsseeddaadd  oo  ddee  llaa  ccoonnffuussiióónn;;  eenn  
lluuggaarr  ddee  iirrssee  ccoorrrriieennddoo  ddee  llaa  oossccuurriiddaadd,,  ddeell  mmaall  oo  ddee  llaa  nneeggaacciióónn  llaannzzaaddooss  hhaacciiaa  ééll,,  
eessppeerraa  sseerreennaammeennttee  aa  llaa  oossccuurriiddaadd  ppaarraa  qquuee  llee  iimmppaarrttaa  aa  ééll  ssuu  lleecccciióónn,,  llaa  mmaallddaadd  ssuu  
ggoottaa  ddee  bbiieenn  ddeebbaajjoo  ddee  ssuu  vveenneennoo,,  llaa  nneeggaacciióónn,,  ssuu  mmááss  eennoorrmmee  ssíí  aagguuaarrddaannddoo  ssuu  hhoorraa..  
YY  ffiinnaallmmeennttee  ééll  ddeessccuubbrree  uunn  SSÍÍ  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  uunn  bbiieenn  eenn  ttooddaass  ppaarrttee,,  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  yy  qquuee  ttooddoo  eessttáá  aasscceennddiieennddoo,,  aavvaannzzaannddoo  eenn  llaa  GGrraannddiioossaa  DDiirreecccciióónn,,  
ddeebbaajjoo  ddeell  bbiieenn  yy  ddeell  mmaall,,  ddeell  nneeggrroo  yy  ddeell  bbllaannccoo,,  ddee  lloo  úúttiill  yy  ddee  lloo  ddaaññiinnoo..  
GGrraadduuaallmmeennttee,,  eell  mmuunnddoo  ppuulluullaa  ccoonn  mmiill  ppeeqquueeññaass  vveerrddaaddeess  cceenntteellllaannddoo  aaqquuíí  yy  aahhíí,,  
lllleennaannddoo  eessttee  vvaaccííoo,,  ttaappoonnaannddoo  eessee  aagguujjeerroo  iinnúúttiill,,  ccoonneeccttaannddoo  ccoossaass  uunnaass  ccoonn  oottrraass,,  
ddeejjaannddoo  ccaaeerr  eenn  ssuu  lluuggaarr  llaa  ppiieezzaa  ffaallttaannttee  ddeell  rroommppeeccaabbeezzaass,,  yy  ttooddoo  ssee  uunnee  ccoommoo  uunn  
ccoonnttiinnuuoo  mmeennssaajjee  ----  ccaaddaa  ccoossaa  mmoommeennttáánneeaa  ssuussuurrrraa  eenn  nnuueessttrroo  ooííddoo  yy  eell  ddeessttiinnoo  hhaabbllaa  
eenn  uunnaa  pplluummaa  ddee  ppaalloommaa  lleevvaannttaaddaa  eenn  eell  aaiirree..  
  
PPeerroo  uunnaa  vveezz  mmááss  ssoommooss  iimmpprreessiioonnaaddooss  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  ppeeccuulliiaarriiddaadd..  LLoo  qquuee  
ddeessccuubbrriimmooss  nnoo  ssoonn  llaass  vveerrddaaddeess  eetteerrnnaass  yy  ssuubblliimmeess,,  nnoo  ssoonn  llooss  ttrriiuunnffooss  ddee  llaa  mmeennttee  
ggeeoommééttrriiccaa  qquuee  ccoonnffiinnaa  aall  mmuunnddoo  eenn  uunnaa  eeccuuaacciióónn,,  nnoo  ssoonn  sseemmiillllaass  ddee  ddooggmmaa  oo  
rreevveellaacciioonneess  ssoobbrree  llooss  SSiinnaaííss  ddeell  mmuunnddoo,,  ssiinnoo  mmiinnúússccuullaass  ppeeqquueeññaass  vveerrddaaddeess,,  vvíívviiddaass  
yy  ccllaarraass,,  ssoonnrriissaass  ddee  llaa  vveerrddaadd  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  sseennddeerroo  yy  eenn  lloo  ccoommúúnn  ccoottiiddiiaannoo  ----  uunnaa  
mmiinnúússccuullaa,,  ccoonnttaaggiioossaa  vveerrddaadd  llaa  ccuuaall  ppaarreeccee  eessppaarrcciirrssee  ddee  lluuggaarr  eenn  lluuggaarr  ee  iilluummiinnaarr  
hhaassttaa  llaass  rrooccaass::  uunn  vveerrddaadd  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  uunnaa  vveerrddaadd  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  YY  ccuuaannddoo  ppooddeemmooss  
aattrraappaarr  uunn  ssoollaa  ddee  eessttaass  ppeeqquueeññaass  ssoonnrriissaass  ccaapprriicchhoossaass,,  ssoommooss  mmááss  rriiccooss  qquuee  ssii  llaass  
iilluummiinnaacciioonneess  ddee  ttooddooss  llooss  ssaabbiiooss  rreeuunniiddaass  nnooss  ffuueerraann  ccoonncceeddiiddaass,,  ppoorrqquuee  hheemmooss  
ttooccaaddoo  llaa  vveerrddaadd  ccoonn  nnuueessttrrooss  oojjooss  bbiieenn  aabbiieerrttooss  yy  ccoonn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ----  ttaall  vveezz  ppoorrqquuee  
llaa  VVeerrddaadd  SSuupprreemmaa  ttaammbbiiéénn  eessttáá  aaqquuíí,,  eenn  uunnaa  iinnffiinniitteessiimmaall  bbrriizznnaa  ddee  ppaajjaa  ttaannttoo  ccoommoo  
eenn  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  ttooddaass  llaass  ééppooccaass..  
  
PPeerroo,,  mmááss  aalllláá  ddee  ttooddooss  ssiiggnniiffiiccaaddooss  ppuubblliiccaaddooss  ddeessddee  ssuu  lluuggaarr  ddee  eessccoonnddiittee,,  eell  
bbuussccaaddoorr  ssee  ttooppaa  ccoonn  oottrroo  mmiisstteerriioo  aaúúnn  mmááss  ggrraannddee,,  aallggoo  ttaann  eessqquuiivvoo  yy  ttaann  ffuueerrttee,,  qquuee  
hhaaccee  ppaallppiittaarr  aa  ssuu  ccoorraazzóónn  ccaaddaa  vveezz  qquuee  ppiieennssaa  qquuee  hhaa  ppeerrcciibbiiddoo  uunn  vviisslluummbbrree  ddee  ééll  ----  
oohh,,  aallggoo  qquuee  eessttáá  bbiieenn  eessccoonnddiiddoo,,  qquuee  nnoo  ddeejjaarráá  ccaappttuurraarrssee  oo  sseerr  ppuueessttoo  eenn  
ppeennssaammiieennttoo  oo  eenn  cciiffrraass  mmeennttaalleess::  uunnaa  CCiiffrraa  ssuupprreemmaa  qquuee  ddeesscciiffrraa  ttooddoo  yy  eess  ccoommoo  llaa  
vveerrddaaddeerraa  ccllaavvee  hhaacciiaa  eell  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  DDeettrrááss  ddee  ttooddaass  ssuuss  bbúússqquueeddaass  aa  ttiieennttaass  yy  
ttrrooppeezzoonneess  yy  ddoocceennaass  ddee  ggiirrooss  eeqquuiivvooccaaddooss  ccaaddaa  ddííaa,,  ssuuss  ccllaammoorreess  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd,,  ééll  
ssiieennttee  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  AAyyuuddaa  ----  aallggoo  eessttáá  rreessppoonnddiieennddoo  ..  ..  ..  ..  UUnnoo  ddeebbee  hhaabbeerr  ccaammiinnaaddoo  
mmuucchhoo  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd  ppaarraa  aapprreecciiaarr  llaa  mmaarraavviillllaa  ddee  eessaa  rreessppuueessttaa  ppaarrttiiccuullaarr..  ¡¡AAllggoo  
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rreessppoonnddee,,  ssee  ddeessppllaazzaa,,  eessccuucchhaa,,  ssaabbee  hhaacciiaa  aaddóónnddee  eessttaammooss  yyeennddoo!!  CCoommoo  ssii  eell  nnuueevvoo  
mmuunnddoo  eessttuuvviieerraa  ttooddoo  aaqquuíí,,  yyaa  hheecchhoo,,  ccaarrttooggrraaffiiaaddoo  iinnnnuummeerraabblleemmeennttee  bbaajjoo  nnuueessttrrooss  
ppaassooss  yy  bbaajjoo  ccaaddaa  ppaassoo  ddee  ccaaddaa  sseerr  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  ----  yy  ggrraadduuaallmmeennttee  iinnggrreessaammooss  eenn  
ssuu  ggeeooggrraaffííaa..  EEssttaa  eess  eenn  rreeaalliiddaadd  llaa  sseeññaall  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo;;  nnoo  hhaayy  ddiissttaanncciiaa  qquuee  
rreeccoorrrreerr,,  nnoo  hhaayy  eessppeerraa  eenn  llaa  pplleeggaarriiaa,,  nnoo  hhaayy  ggrriittoo  ppaarraa  rreettuummbbaarr  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  
eessppaacciiooss  vvaaccííooss  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  sseedduucciirr  llaa  ddiivviinniiddaadd  ccuubbiieerrttaa  ppoorr  llaass  nnuubbeess,,  nnoo  hhaayy  
iinntteennssiiddaadd  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn,,  nnoo  hhaayy  aaññooss  eecchhaaddooss  aaffuueerraa  oo  eessffuueerrzzooss  pprroolloonnggaaddooss  oo  
aarrdduuaass  rreeppeettiicciioonneess  ppaarraa  iinntteennttaarr  mmoovveerr  uunnaa  FFuueerrzzaa  ssoorrddaa  ----  eessttáá  aaqquuíí,,  llaa  rreessppuueessttaa  
iinnssttaannttáánneeaa,,  llaa  ddááddiivvaa  eenn  llaa  ccaarrnnee,,  eell  ssiiggnnoo  vviittaall,,  llaa  ddeemmoossttrraacciióónn  vviivviieennttee..  NNoo  rreeqquuiieerree  
ssiinnoo  ddee  uunn  ssiimmppllee  llllaammaaddoo..  NNoo  rreeqquuiieerree  ssiinnoo  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  ggrriittoo  ddee  vveerrddaadd  ppuurraa..  DDee  
hheecchhoo,,  nnoo  bbuussccaammooss;;  ssoommooss  bbuussccaaddooss..  NNoo  llllaammaammooss;;  ssoommooss  llllaammaaddooss..  AAnnddaammooss  aa  
ttiieennttaass  ssóólloo  mmiieennttrraass  qquuee  qquueerraammooss  hhaacceerr  ttooddoo  ppoorr  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  ¡¡NNoo  hhaayy  nnaaddaa  qquuee  
hhaacceerr!!  EEssttaa  ttooddoo  ppoorr  ddeesshhaacceerr,,  yy  ddeejjaarr  qquuee  eell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  fflluuyyaa  lliibbrreemmeennttee,,  yy  ddeejjaarr  
qquuee  ssuuss  iinneessppeerraaddooss  rrííooss  yy  sseennddeerrooss  ccoorrrraann  ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrrooss  ppaassooss..  UUnn  bbrreevvee  
sseegguunnddoo  ddee  aabbaannddoonnoo,,  yy  ppeenneettrraa;;  eessttáá  aahhíí,,  ssoonnrriieennddoo..  ¡¡YYaa  ttooddoo  eessttáá  aahhíí!!  CCuuaannddoo  eell  
ssiimmiioo  ssiinnttiióó  qquuee  ssee  eessttaabbaa  eessffoorrzzaannddoo  ttaannttoo  ppaarraa  ccaappttuurraarr  uunnaa  ppeeqquueeññaa  vviibbrraacciióónn  ssuuttiill,,  
ccuuaannddoo  ppoorr  ccaassuuaalliiddaadd  aattrraappóó  uunn  ppeennssaammiieennttoo,,  ssiinn  ssaabbeerr  ccóómmoo  oo  ppoorr  qquuéé,,  eenn  eell  
mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ssuu  mmaaqquuiinnaarriiaa  ssiimmiieessccaa  nnoo  eessttaabbaa  ffuunncciioonnaannddoo  ccoommoo  uussuuaallmmeennttee,,  ééll,,  
ttaammbbiiéénn,,  qquuiizzááss  eessttaabbaa  ccaammiinnaannddoo  eenn  uunnaa  nnuueevvaa  ggeeooggrraaffííaa  mmeennttaall  qquuee  eessttaabbaa  
aagguuaarrddaannddoo  ssuuss  ddeesslliicceess  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  mmoonnoo  yy  uunn  bbrreevvee  sseegguunnddoo  ddee  aabbaannddoonnoo  aall  
mmiisstteerriioo  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  PPeennssaammooss  qquuee  ttooddoo  ssaallee  ddee  nnuueessttrrooss  aassoommbbrroossooss  cceerreebbrrooss,,  
ppeerroo  ssoommooss  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  uunn  sseerr  mmááss  ccoolloossaall,,  llooss  iinnttéérrpprreetteess  ddee  uunnaa  mmaarraavviillllaa  
qquuee  ssee  aavveecciinnaa,,  llaass  eemmiissoorraass  ddee  uunnaa  ccrreecciieennttee  mmúússiiccaa..  PPeerroo  aa  llaa  mmúússiiccaa  ssee  llee  ddeebbee  
ppeerrmmiittiirr  fflluuiirr  lliibbrreemmeennttee;;  eell  iinnssttrruummeennttoo  ddeebbee  eessttaarr  ddeessppeejjaaddoo..  
  
YY  eess  iimmaaggiinnaabbllee  qquuee  ssii  eell  mmuunnddoo  ggiirraarraa  ssuuss  iinnssttrruummeennttooss  hhaacciiaa  eessttaa  oottrraa  mmúússiiccaa,,  ssee  
eennccoonnttrraarrííaa  rraaddiiccaallmmeennttee  ccaammbbiiaaddoo..    
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EEll  SSeerr  MMááss  GGrraannddee  
  
  
¿¿QQuuéé  eess  eessttee  sseerr  mmááss  ggrraannddee??  
  
DDee  hheecchhoo,,  eell  sseerr  ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo  ggrraannddiioossoo..  TTaammbbiiéénn  ppooddrrííaammooss  pprreegguunnttaarr,,  ““¿¿QQuuéé  eess  
eessaa  lluunnaa  mmááss  ggrraannddee??””  DDeebbiiddoo  aa  qquuee  vveemmooss  uunn  pprriimmeerr  ccuuaarrttoo  yy  lluueeggoo  uunn  sseegguunnddoo,,  
ddeecciimmooss,,  ccoonn  nnuueessttrraa  vviissiióónn  eeggooccéénnttrriiccaa,,  qquuee  llaa  lluunnaa  aauummeennttaa  mmááss  ddee  ttaammaaññoo..  
NNuueessttrrooss  oojjooss  vveenn  uunnaa  ccoossaa  ddeessppuuééss  ddee  oottrraa,,  yy  ppaarraa  eellllooss  llaass  ccoossaass  ccrreecceenn  ddee  ttaammaaññoo  
oo  aappaarreecceenn  ----  aa  mmeennooss  qquuee  sseeaammooss  ttooddaavvííaa  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  iinnggeennuuooss  ccoommoo  ppaarraa  
aaffiirrmmaarr  qquuee  ccaaeenn  ddeessddee  eell  cciieelloo  oo  ssoonn  ccoommiiddooss  ppoorr  ddrraaggoonneess..  LLaass  ccoossaass  yy  llooss  sseerreess  
““mmuueerreenn””,,  ppeennssaammooss,,  eexxaallttaaddooss,,  ccoommoo  llaa  lluunnaa,,  ppoorr  eell  ddrraaggóónn  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  ppeerroo  ttooddaavvííaa  
eessttáánn  aahhíí,,  ttaann  ssóólloo  ooccuullttooss  aa  nnuueessttrraa  vviissiióónn,,  yy  jjaammááss  nnaaddaa  mmuueerree  oo  ddeessaappaarreeccee,,  nnoo  mmááss  
qquuee  nnaaddaa  jjaammááss  nnaaccee  oo  aappaarreeccee,,  ccoommoo  llaa  lluunnaa  lllleennaa  oo  llaa  lluunnaa  nnuueevvaa..  SSiimmpplleemmeennttee  hhaayy  
aallggoo  eecclliippssaannddoo  nnuueessttrraa  vviissiióónn..  YY  ccuuaannddoo  ddeecciimmooss  qquuee  eessee  sseerr  mmááss  ppeeqquueeññoo  oo  mmááss  
ggrraannddee  eess  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  nnuueessttrraass  mmááss  ppeeqquueeññaass  oo  mmááss  ggrraannddeess  ccaappaacciiddaaddeess,,  
ppooddeemmooss  sseerr  ttaann  vvaannooss  ccoommoo  eell  ssaallvvaajjee  mmiirraannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  tteelleessccooppiioo  ppoorr  pprriimmeerraa  
vveezz  yy  ddiicciieennddoo  qquuee  eessaass  eessttrreellllaass  yy  lluucceess  ddeessccoonnoocciiddaass  bbrriillllaannddoo  eenn  eell  bboorrddee  ddeell  
uunniivveerrssoo  ssoonn  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  nnuueessttrrooss  iinnssttrruummeennttooss..  EEll  mmuunnddoo  nnoo  ““lllleeggaa””  yy  nnaaddaa  ““lllleeggaa””;;  
ssoommooss  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  ggrraadduuaallmmeennttee  lllleeggaammooss  aa  llaa  vviissiióónn  ttoottaall..  YY  ccuuaannttoo  mmááss  pplleennaa  
eessaa  vviissiióónn,,  ttaannttoo  mmááss  aallccaannzzaa  eell  mmuunnddoo  llaa  ppeerrffeecccciióónn  qquuee  ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo..  
  
PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  eecclliippssaa  aa  nnuueessttrraa  vviissiióónn??  TTaammbbiiéénn  ppooddrrííaammooss  pprreegguunnttaarr,,  ““¿¿QQuuéé  eecclliippssaa  aa  llaa  
vviissiióónn  lliinneeaall  ddeell  cciieemmppiiééss??””  OO,,  ¿¿qquuéé  eecclliippssaa  eell  lloottoo  eenn  llaa  sseemmiillllaa??  PPaarraa  nnuueessttrrooss  oojjooss,,  eell  
uunniivveerrssoo  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  ggrraadduuaallmmeennttee,,  ppeerroo  nnuueessttrrooss  oojjooss  ssoonn  eenn  rreeaalliiddaadd  llaa  MMiirraaddaa  
ssuupprreemmaa  ooccuullttáánnddoossee  ddee  ssíí  mmiissmmaa  ppaarraa  mmiirraarr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eetteerrnniiddaadd  ddee  llaass  eerraass  yy  aa  
ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrrooss  mmiilllloonneess  ddee  oojjooss,,  yy  ccoonn  mmiilllloonneess  ddee  ccoolloorreess  yy  rroossttrrooss,,  aa  llaa  úúnniiccaa  
ppeerrffeecccciióónn  qquuee  vviioo  eenn  uunn  eetteerrnnoo  sseegguunnddoo  ccllaarroo..  EEll  mmuunnddoo  eess  uunnoo;;  eess  uunn  úúnniiccaa  uunniiddaadd  
gglloobbaall,,  iinncclluussoo  llooss  cciieennttííffiiccooss  nnooss  lloo  ddiicceenn  ddee  eessttaa  mmaanneerraa..  YY  eellllooss  eessttáánn  iinntteennttaannddoo  
eennccoonnttrraarr  eessaa  eeccuuaacciióónn..  PPeerroo  ppaarraa  rreessttaabblleecceerr  eessttaa  uunniiddaadd,,  eellllooss  hhaann  ddiivviiddiiddoo  yy  
ssuubbddiivviiddiiddoo  aa  llaa  mmaatteerriiaa  hhaassttaa  llaa  iinnffiinniiddaadd,,  oo  ccaassii..  EEllllooss  ssee  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  ccoonn  uunnaa  
iinnffiinniitteessiimmaall  eexxiisstteenncciiaa  yy  uunnaa  mmááss  ppeeqquueeññaa  eexxiisstteenncciiaa  iinnffiinniitteessiimmaall,,  uunnaa  vvaasstteeddaadd  ee  
iinncclluussoo  uunnaa  mmááss  ggrraannddee  vvaasstteeddaadd..  PPeerroo  eessttaa  uunniiddaadd  nnoo  eess  nnii  uunnaa  aaddiicciióónn  oo  uunnaa  
rreedduucccciióónn  aa  nniivveell  ddeell  mmiiccrroossccooppiioo,,  nnoo  mmááss  qquuee  llaa  eetteerrnniiddaadd  eess  uunnaa  cciiffrraa  iinnffiinniittaa  ddee  aaññooss  
oo  llaa  iinnmmeennssiiddaadd  ttaannttaass  mmiillllaass  mmááss  uunnoo..  EEssttaa  uunniiddaadd  eessttáá  aahhíí,,  ppoorr  ccoommpplleettoo,,  eenn  ccaaddaa  
ppuunnttoo  ddeell  eessppaacciioo  yy  eenn  ccaaddaa  sseegguunnddoo  ddee  ttiieemmppoo,,  ttaannttoo  ccoommoo  eenn  ttooddaass  llaass  iinnffiinniittuuddeess  
rreeuunniiddaass  yy  eenn  ttooddaass  llaass  vvaasstteeddaaddeess  ssuummaaddaass..  CCaaddaa  ppuunnttoo  ccoonnttiieennee  eell  ttooddoo;;  ccaaddaa  
sseegguunnddoo  eess  eetteerrnniiddaadd  mmiirráánnddoossee  aa  ssíí  mmiissmmaa..  YY  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  eessttaammooss  ppaarraaddooss  eenn  
eessttee  ppuunnttoo  eenn  eessttee  sseegguunnddoo  ssoommooss  eetteerrnnooss  yy  ccoommpplleettooss,,  yy  ttooddaass  llaass  TTiieerrrraass  yy  ttooddaass  llaass  
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ggaallaaxxiiaass  rreeuunniiddaass  eenn  nnuueessttrroo  ppuunnttoo  eesseenncciiaall;;  uunn  eetteerrnnoo  lloottoo  bbrriillllaa  eenn  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  ----  
ssóólloo  qquuee  nnoo  lloo  ssaabbeemmooss..  LLoo  ssaabbeemmooss  ppooccoo  aa  ppooccoo..  YY  nnoo  eess  ssuuffiicciieennttee  ssaabbeerrlloo  eenn  
nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass  yy  ccoorraazzoonneess  ----  tteenneemmooss  qquuee  ssaabbeerrlloo  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..  EEnnttoonncceess  llaa  
mmaarraavviillllaa  sseerráá  rreeaallmmeennttee  ccoommpplleettaa  yy  eell  lloottoo  eetteerrnnoo  eenn  llaass  cciimmaass  ddeell  eessppíírriittuu  bbrriillllaarráánn  ppoorr  
ssiieemmpprree  eenn  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  yy  eenn  ccaaddaa  sseegguunnddoo  ddee  ttiieemmppoo..  
  
EEssttaa  ppeerrffeecccciióónn,,  eessttaa  uunniiddaadd  ddee  ssuussttaanncciiaa  yy  ccoonncciieenncciiaa  yy  eexxiisstteenncciiaa,,  eess  ccoommoo  llaa  
mmeemmoorriiaa  ddoorraaddaa  ddeell  mmuunnddoo,,  llaa  bboorrrroossaa  iimmaaggeenn  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  yy  ccaaddaa  ccoossaa  ssee  eessffuueerrzzaa  
eenn  eevvooccaarr  yy  ssuusscciittaarr,,  llaa  ppiiccaannaa  ddee  llaa  ggrraann  SSeedd  ddeell  mmuunnddoo,,  eell  eemmppuujjee  ddee  ssuu  ggiiggaanntteessccaa  
NNeecceessiiddaadd  ddee  sseerr  yy  ddee  aabbaarrccaarr  yy  ddee  ccrreecceerr..  EEss  ccoommoo  uunnaa  mmeemmoorriiaa  tteennaazz  eemmppuujjaannddoo  
ccoossaass  yy  sseerreess  yy  hhaassttaa  ggaallaaxxiiaass  hhaacciiaa  uunn  aabbrraazzoo  mmoorrttaall  qquuee  qquuiieerree  sseerr  uunn  aabbrraazzoo  ddee  
aammoorr,,  qquuee  qquuiieerree  ccoommpprreennddeerr  ttooddoo,,  ssoosstteenneerr  yy  ppoosseeeerr  yy  aabbaarrccaarr  ttooddoo  ddeennttrroo  ddee  ssuu  
cciirrccuunnffeerreenncciiaa..  CCaaddaa  ccoossaa  ppuuggnnaa  hhaacciiaa  eessoo  aa  ttiieennttaass::  llaa  aannéémmoonnaa  ddee  mmaarr  ccoonn  ssuuss  
tteennttááccuullooss,,  eell  ááttoommoo  ccoonn  ssuu  ggrraavviittaacciióónn,,  yy  eell  hhoommbbrree  ccoonn  ssuu  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  ssuu  ccoorraazzóónn..  
PPeerroo  nnuueessttrraa  sseedd  nnoo  ppuueeddee  sseerr  aappaaggaaddaa  hhaassttaa  qquuee  ssee  aappooddeerree  ddee  ttooddoo,,  aabbaarrqquuee  ttooddoo  
eenn  ssuu  sseerr,,  yy  nnoo  qquueeddee  nnii  uunnaa  ppaarrttííccuullaa  ddeell  uunniivveerrssoo  qquuee  nnoo  ssee  hhaayyaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  
nnuueessttrraa  ssuussttaanncciiaa,,  ddaaddoo  qquuee,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  ttooddoo  ssiieemmpprree  ffuuee  nnuueessttrraa  ssuussttaanncciiaa  yy  nnuueessttrroo  
sseerr  yy  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  rroossttrroo  bbaajjoo  mmiilllloonneess  ddee  ssoonnrriissaass  oo  ssuuffrriimmiieennttooss  bbuussccaannddoo  ssuu  
ssoonnrriissaa  ----  ppeerroo  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  ppuueeddeenn  ssoonnrreeíírr  mmiieennttrraass  nnoo  hhaayyaann  eennccoonnttrraaddoo  lloo  qquuee  
ssiieemmpprree  ffuueerroonn..  NNoo  hhaayy  oottrroo  ssuuffrriimmiieennttoo  eenn  eell  mmuunnddoo,,  nnoo  hhaayy  oottrraa  ffiissuurraa,,  nnoo  hhaayy  oottrraa  
ccaarreenncciiaa..  PPeerroo  mmiieennttrraass  qquuee  eessttaa  nneecceessiiddaadd  nnoo  sseeaa  ssaattiissffeecchhaa,,  ccoonnttiinnuuaarreemmooss  yy  
ccoonnttiinnuuaarreemmooss;;  llooss  ááttoommooss  ccoonnttiinnuuaarráánn  ggiirraannddoo  eenn  eessppiirraall  ppaarraa  hhaacceerr  ccaaddaa  vveezz  mmááss  
ppuurrooss  yy  eettéérreeooss  ttiippooss  ddee  mmaatteerriiaa,,  aannéémmoonnaass  ddee  mmaarr  aapprreessaannddoo  iinncceessaanntteemmeennttee  yy  llooss  
hhoommbbrreess  ssuummaannddoo  ssuuss  tteessoorrooss,,  ssaaqquueeaannddoo  oo  aammaannddoo  ----  ppeerroo  uunn  úúnniiccaa  ccoossaa  eess  
aaddoorraabbllee,,  yy  mmiieennttrraass  qquuee  eellllooss  nnoo  aammeenn  ttooddoo,,  nnoo  tteennddrráánn  eenn  rreeaalliiddaadd  nnaaddaa  yy  ppoosseeeerráánn  
úúnniiccaammeennttee  ssuu  ssoommbbrraa..  
  
PPeerroo,,  ¿¿ccóómmoo  eess  qquuee  eessttee  sseerr,,  eessttee  ggrraann  sseerr  qquuee  ssoommooss,,  ssee  ddiivviiddiióó,,  mmuullttiipplliiccóó,,  aattoommiizzóó  
eenn  uunn  mmiillllóónn  ddee  ccoossaass  yy  sseerreess??  ¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  ggrraann  ttrraavveessííaa  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn??  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  
nnoo  ssee  ddiivviiddiióó  vveerrddaaddeerraammeennttee;;  nnuunnccaa  ssee  ppuullvveerriizzóó  eenn  eessttrreellllaass  sseeppaarraaddaass  ppoorr  aaññooss  lluuzz,,  
eenn  aammeebbaass  ddee  ccoonncciieenncciiaa  sseeppaarraaddaa  ppoorr  tteegguummeennttooss,,  ccoorrtteezzaass  oo  aarrmmaadduurraass  ddee  
eexxiisstteenncciiaa,,  eenn  ppeeqquueeññooss  hhoommbbrreess  sseeppaarraaddooss  uunnooss  ddee  oottrrooss  ppoorr  uunnaa  ppiieell  bbllaannccaa  oo  nneeggrraa  
yy  uunnooss  ppooccooss  ppeennssaammiieennttooss  vvaaggooss..  NNuunnccaa  nnaaddaa  ffuuee  sseeppaarraaddoo  yy  nnuueessttrraass  eessttrreellllaass  ssee  
rreeúúnneenn  eenn  uunnaa  úúnniiccaa  eessttrreellllaa  qquuee  bbrriillllaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  hhoommbbrree  yy  eenn  ccaaddaa  ccoossaa  yy  eenn  
ccaaddaa  ppiieeddrriittaa  ddeell  uunniivveerrssoo..  ¿¿CCóómmoo  ppooddrrííaammooss  rreeccoonnoocceerr  jjaammááss  eell  mmuunnddoo  ssii  yyaa  nnoo  
eessttuuvviiéésseemmooss  eenn  ééll??  SSóólloo  ppooddeemmooss  ccoonnoocceerr  lloo  qquuee  ssoommooss,,  yy  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  qquuee  nnoo  sseeaa  
nnoossoottrrooss  eess  sseenncciillllaammeennttee  nnoo--eexxiisstteennttee  oo  iinnvviissiibbllee  aa  nnuueessttrrooss  oojjooss..  PPooddeemmooss  pprreeddeecciirr  eell  
mmaaññaannaa,,  ppeerrcciibbiirr  uunn  aacccciiddeennttee  pprróóxxiimmoo,,  uunn  ssuuffrriimmiieennttoo  oo  uunn  ppeennssaammiieennttoo  aa  ddiieezz  mmiill  
mmiillllaass  ddee  ddiissttaanncciiaa,,  uunn  tteessoorroo  eenntteerrrraaddoo  eenn  uunn  ccaammppoo,,  uunnaa  ddiimmiinnuuttaa  vviiddaa  mmoovviiéénnddoossee  eenn  
uunnaa  hhoojjaa  ffrreennttee  aa  nnoossoottrrooss  ssóólloo  ppoorrqquuee  eessttaammooss  ccoonneeccttaaddooss,,  ssoommooss  uunnoo,,  yy  ttooddoo  yyaa  eessttáá  
aahhíí,,  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  yy  ssiinn  sseeppaarraacciióónn  ----  mmaaññaannaa  yy  ppaassaaddoo  mmaaññaannaa,,  eell  aaqquuíí  yy  aahhíí,,  aa  llaa  
vviissttaa  oo  ffuueerraa  ddee  llaa  vviissttaa..  NNoo  hhaayy  sseeppaarraacciióónn;;  ssóólloo  hhaayy  oojjooss  qquuee  nnoo  vveenn  bbiieenn..  HHaayy  uunnaa  
ssuummaa  ddee  ccoossaass  iinnvviissiibblleess  qquuee  ggrraadduuaallmmeennttee  ssee  hhaacceenn  vviissiibblleess,,  ddeessddee  eell  pprroottooppllaassmmaa  aa  
llaa  oorruuggaa  aall  hhoommbbrree,,  yy  nnoo  hheemmooss  aaggoottaaddoo  ttooddoo  eell  eessppeeccttrroo..  TTaall  vveezz  mmaaññaannaa,,  vveeaammooss  
qquuee  eessaa  ddiissttaanncciiaa  eennttrree  uunn  ppaaííss  yy  oottrroo,,  uunn  sseerr  yy  oottrroo,,  eennttrree  hhooyy  yy  mmaaññaannaa  eess  ttaann  ffrráággiill  ee  
iilluussoorriiaa  ccoommoo  eell  mmaannoojjoo  ddee  ppaassttoo  sseeppaarraannddoo  aa  uunnaa  oorruuggaa  ddee  oottrraa  eenn  eell  mmiissmmoo  ccaammppoo..  YY  
ccaammiinnaarreemmooss  eenncciimmaa  ddeell  mmuurroo  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ddeell  eessppaacciioo  ccoommoo  hhooyy  ccaammiinnaammooss  aarrrriibbaa  
ddeell  mmaannoojjoo  ddee  ppaassttoo  ddee  llaa  oorruuggaa..  
  
HHeemmooss  ccoorrttaaddoo  ppeeqquueeññooss  ppeeddaazzooss  ddee  llaa  ggrraann  uunniiddaadd  iinnddiivviissiibbllee,,  eessaa  pplleenniittuudd  ddeell  
mmuunnddoo,,  eessee  sseerr  gglloobbaall..  HHeemmooss  rreebbaannaaddoo  ppeeqquueeññooss  ppeeddaazzooss  ddeell  eessppaacciioo  yy  ddeell  ttiieemmppoo,,  
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ppaarrttííccuullaass  ddeell  sseerr  yy  ddeell  nnoo--sseerr,,  pprroottoonneess  yy  eelleeccttrroonneess,,  mmááss  yy  mmeennooss,,  eessttrreecchhaammeennttee  
ccaassaaddooss  uunnooss  ccoonn  oottrrooss,,  iinnccoommpplleettooss  uunnooss  ssiinn  llooss  oottrrooss,,  jjaammááss  ccoommpplleettooss  uunnooss  ccoonn  
oottrrooss;;  yyaa  qquuee  ttooddaass  llaass  nnoocchheess  yy  ddííaass  jjuunnttooss  nnuunnccaa  hhaarráánn  uunn  ddííaa  ccoommpplleettoo;;  ttooddooss  llooss  
mmááss  yy  mmeennooss,,  llooss  bbiieenn  yy  llooss  mmaall,,  llooss  sseerreess  yy  nnoo--sseerreess  ssuummaaddooss  nnuunnccaa  hhaarráánn  uunnaa  
bbeelllleezzaa  pplleennaa,,  uunnaa  ssoollaa  eexxiisstteenncciiaa..  YY  hheemmooss  rreeeemmppllaazzaaddoo  aa  llaa  uunniiddaadd  ppoorr  llaa  
mmuullttiipplliicciiddaadd,,  eell  aammoorr  ppoorr  aammoorreess,,  eell  rriittmmoo  ppoorr  aarrmmoonnííaass  qquuee  eessttáánn  rroottaass  yy  
rreessttaabblleecciiddaass..  PPeerroo  nnuueessttrraa  ffuussiióónn  nnoo  eess  ssiinnoo  uunnaa  aaddiicciióónn,,  uunnaa  vviiddaa  ssuurrggee  ddee  llaa  mmuueerrttee  
ccoommoo  ssii  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ttuuvviiéésseemmooss  qquuee  ddeessttrruuiirr  aa  ffiinn  ddee  sseerr,,  ffrraacccciioonnaarr  aa  ffiinn  ddee  uunniirrssee  
aa  uunnaa  nnuueevvaa  aappaarriieenncciiaa  ddee  uunniiddaadd  ----  qquuee  eess  úúnniiccaammeennttee  llaa  ssuummaa  ddee  llaass  mmiissmmaass  
sseeppaarraacciioonneess,,  ddeell  mmiissmmoo  bbiieenn  yy  mmaall,,  ddeell  mmááss  yy  mmeennooss,,  ddee  uunnaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  qquuee  eess  uunn  
mmiillllóónn  ddee  iinnddiivviidduuaalliiddaaddeess  ppaassaaddaass  ppeerroo  nnii  ssiiqquuiieerraa  uunnaa  úúnniiccaa  ggoottiittaa  pplleennaa..  HHeemmooss  
ttrraazzaaddoo  uunn  ccíírrccuulloo  eenn  llaa  ggrraann  VViiddaa  iinnddiivviissiibbllee,,  cceerrccaaddoo  aa  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  eenn  
uunnaa  ccááppssuullaa  ddee  ggeellaattiinnaa,,  aappaarrttaaddoo  uunnaa  nnoottaa  ddeell  ggrraann  rriittmmoo  ddeebbaajjoo  ddee  uunnaa  ccoorraazzaa  ddee  
bbeessttiiaa  oo  hhuummaannoo,,  yy  aattrraappaaddoo  uunnooss  ppooccooss  ppeennssaammiieennttooss  rrííggiiddooss  yy  aagguuddooss  ddee  llaa  ggrraann  
ccoorrrriieennttee  ddeell  aarrccoo  iirriiss  ccuuyyaass  ccoossttaass  ppeennddeenn  ssoobbrree  llooss  aarrbbuussttooss  ddeell  ttiieemmppoo..  HHeemmooss  
ccoorrttaaddoo  llaa  ggrraann  MMiirraaddaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaass  ccoossaass  yy  pprroodduucciiddoo  mmiill  ffaacceettaass  iirrrreedduucciibblleess..  
YY  ccoommoo  yyaa  nnoo  ppuuddiimmooss  vveerr  nnaaddaa  ddeell  ggrraann  mmuunnddoo,,  aaccoorraazzaaddoo,,  ffrraaggmmeennttaaddoo  yy  ssiinnccooppaaddoo  
ccoommoo  eerraa,,  hheemmooss  iinnvveennttaaddoo  oojjooss  ppaarraa  vveerr  lloo  qquuee  hheemmooss  aahhuuyyeennttaaddoo,,  ooííddooss  ppaarraa  
eessccuucchhaarr  lloo  ssuussuurrrraaddoo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  ddeeddooss  ppaarraa  aassiirr  uunnooss  ppooccooss  ffrraaggmmeennttooss  ddee  uunnaa  
bbeelllleezzaa  ttoottaall  qquuee  hheemmooss  ttrruunnccaaddoo,,  yy  sseedd,,  ddeesseeoo,,  hhaammbbrree  ppoorr  ttooddoo  lloo  qquuee  yyaa  nnoo  eerraa  
nnoossoottrrooss  ----  aanntteennaass,,  mmiilleess  ddee  aanntteennaass  ppaarraa  ccaappttuurraarr  llaa  úúnniiccaa  nnoottaa  qquuee  lllleennaarrííaa  nnuueessttrroo  
ccoorraazzoonneess..  YY    yyaa  qquuee  nnoo  ppooddííaammooss  aassiirr  nnaaddaa  ssiinn  eessttooss  iinnvveennttooss,,  eessttooss  oojjooss,,  sseennttiiddooss  yy  
ccéélluullaass  ggrriisseess  ----¡¡oohh,,  ttaann  ggrriisseess!!——lllleeggaammooss  aa  ccrreeeerr  qquuee  eell  mmuunnddoo  eerraa  iinnaacccceessiibbllee  ssiinn  
eellllooss,,  qquuee  ssee  aasseemmeejjaabbaa  aa  llaa  iinnssccrriippcciióónn  eenn  nnuueessttrrooss  ppeeqquueeññooss  ddiiaalleess,,  yy  ttaall  vveezz  ffuuiimmooss  
iinncclluussoo  llooss  ccrreeaaddoorreess  ddee  llaass  oonnddaass  rroottaass  yyeennddoo  ppoorr  nnuueessttrraass  aanntteennaass..  HHeemmooss  ddiicchhoo  YYoo,,  
oottrrooss,,  yy  nnuueevvaammeennttee  YYoo  yy  YYoo  ppoorr  ssiieemmpprree,,  eenn  uunnaa  ppiieell  nneeggrraa  oo  bbllaannccaa,,  bbaajjoo  uunnaa  
ccaappaarraazzóónn  aatteenniieennssee  oo  tteebbaannaa,,  ddeebbaajjoo  ddee  eessttaass  rruuiinnaass  oo  ddee  aaqquueellllaass,,  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  
mmiissmmaass  vviieejjaass  rruuiinnaass  ddee  llooss  ppeeqquueeññooss  YYooss  qquuee  mmuueerreenn  ssiinn  ssaabbeerr  ppoorr  qquuéé,,  qquuee  vviivveenn  
ppoorr  ffrraaggmmeennttooss,,  ssee  ddiivviieerrtteenn  ssiinn  ddiivveerrttiirrssee  jjaammááss  eenn  rreeaalliiddaadd,,  yy  rreeggrreessaann  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz  
ppaarraa  ccoommpprreennddeerr  lloo  qquuee  nnoo  hhaabbííaann  ccoommpprreennddiiddoo,,  qquuiizzááss,,  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  llaa  CCiiuuddaadd  
ccoommpplleettaa  ddeell  ggrraann  sseerr  ppoorr  ffiinn..  CCuuaannddoo  ttooccaammooss  eessaa  pplleenniittuudd,,  nnuueessttrroo  bbiieenn  yyaa  nnoo  eessttaarráá  
eenn  ccoonnfflliiccttoo  ccoonn  nnuueessttrroo  mmaall,,  nnuueessttrrooss  mmááss  ccoonn  nnuueessttrrooss  mmeennooss,,  ppoorrqquuee  ttooddoo  sseerráá  
nnuueessttrroo  bbiieenn  yy  fflluuiirráá  eenn  llaa  mmiissmmaa  ddiirreecccciióónn;;  nnuueessttrraass  nnoocchheess  yyaa  nnoo  sseerráánn  eell  ooppuueessttoo  aa  
nnuueessttrrooss  ddííaass,,  nnuueessttrrooss  aammoorreess  uunnaa  ffrraacccciióónn  ddee  ttooddooss  llooss  aammoorreess,,  nnuueessttrraass  ppeeqquueeññaass  
nnoottaass  uunn  ggrriittoo  ddeessggaarrrraaddoo  ddee  llaa  ggrraann  NNoottaa,,  ppoorrqquuee  hhaabbrráá  ssóólloo  uunnaa  mmúússiiccaa  ttooccaannddoo  aa  
ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrrooss  mmiilllloonneess  ddee  iinnssttrruummeennttooss,,  ssóólloo  uunn  aammoorr  ccoonn  uunn  mmiillllóónn  ddee  rroossttrrooss  yy  
ssóólloo  uunn  ggrraann  ddííaa  ccoonn  ssuuss  ffrreessccaass  ssoommbbrraass  yy  ccaassccaaddaass  ddee  aarrccoo  iirriiss  ddeebbaajjoo  ddeell  ggrraann  áárrbbooll  
ddeell  mmuunnddoo..  EEnnttoonncceess  ppuueeddee  hhaacceerrssee  iinnnneecceessaarriioo  mmoorriirr,,  ppoorrqquuee  hhaabbrreemmooss  eennccoonnttrraaddoo  eell  
sseeccrreettoo  ddee  llaa  vviiddaa  qquuee  rreennaacciióó  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  aalleeggrrííaa  ----  uunnoo  mmuueerree  ssoollaammeennttee  ppoorr  ffaallttaa  ddee  
aalleeggrrííaa  yy  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eennccoonnttrraarr  uunnaa  aalleeggrrííaa  ssiieemmpprree  mmááss  ggrraannddee..    
  
  
  
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
  
  
TTooddoo  eessttoo,,  eessttee  ccoolloossaall  ttooddoo  hhaa  ssiiddoo  vviissttoo  ppoorr  llooss  ssaabbiiooss  eenn  ssuuss  vviissiioonneess  yy  ppoorr  uunnooss  
ppooccooss  ppooeettaass  yy  ppeennssaaddoorreess  eexxcceeppcciioonnaalleess::  ““TTooddoo  eessttoo  eess  BBrraahhmmaann  iinnmmoorrttaall,,  nnaaddaa  mmááss;;  
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BBrraahhmmaann  eessttáá  ffrreennttee  aa  nnoossoottrrooss,,  BBrraahhmmaann  eessttáá  ddeettrrááss  ddee  nnoossoottrrooss,,  aall  ssuurr  ddee  nnoossoottrrooss  yy  
aall  nnoorrttee  ddee  nnoossoottrrooss  yy  ddeebbaajjoo  ddee  nnoossoottrrooss  yy  eenncciimmaa  ddee  nnoossoottrrooss;;  ssee  eexxppaannddee  ppoorr  ttooddaass  
ppaarrtteess..  TTooddoo  eessttoo  eess  BBrraahhmmaann  úúnniiccaammeennttee,,  ttooddoo  eessttee  uunniivveerrssoo  mmaaggnniiffiicceennttee..””  ((1188))..    ““TTúú  
eerreess  mmuujjeerr  yy  ttúú  eerreess  hhoommbbrree  ttaammbbiiéénn;;  TTúú  eerreess  eell  nniiññoo  yy  llaa  nniiññaa;;  yy  TTúú  eerreess  aaqquueell  
ccoonnssuummiiddoo  yy  aanncciiaannoo  hhoommbbrree  qquuee  ccaammiinnaabbaa  iinncclliinnáánnddoossee  ssoobbrree  uunn  bbaassttóónn..  ..  ..  ..  TTúú  eerreess  
eell  ppáájjaarroo  aazzuull  yy  eell  vveerrddee  yy  eell  ddee  oojjooss  ddee  ccoolloorr  eessccaarrllaattaa..””  ((1199))..    ““TTúú  eerreess  AAqquueelllloo,,  OOhh  
SSwweettaakkeettuu..””  ((2200))  EEssttee  ccoolloossaall  ttooddoo  qquuee  eess  nnoossoottrrooss  hhaa  bbrriillllaaddoo  eenn  llaa  cciimmaa  ddeell  llooggrroo  
hhuummaannoo,,  ddeejjóó  uunnaass  ppooccaass  hhuueellllaass  jjeerrooggllííffiiccaass  ssoobbrree  llooss  mmuurrooss  ddee  TTeebbaass,,  yy  ssuusstteennttóó  
iinniicciiaaddooss  aaqquuíí  yy  aahhíí  ----  aa  vveecceess  hheemmooss  aacccceeddiiddoo  aa  uunn  bbllaannccoo  rreessppllaannddoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  
mmuunnddooss  ddoonnddee,,  eenn  uunn  iinnssttaannttee,,  hheemmooss  ddiissuueellttoo  eell  ppeeqquueeññoo  sseerr  yy  eemmeerrggiiddoo  eenn  uunnaa  
ccoonncciieenncciiaa  ccóóssmmiiccaa..  ..  ..  ..  PPeerroo  nnaaddaa  ddee  eessoo  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  aall  mmuunnddoo..  TTooddaavvííaa  nnoo  tteenneemmooss  
llaa  ppiissttaa  qquuee  ccoonneeccttaarrííaa  eessaa  vviissiióónn  ccoonn  eessttaa  TTiieerrrraa  yy  hhaarrííaa  uunn  mmuunnddoo  nnuueevvoo  ccoonn  uunnaa  
mmiirraaddaa  nnuueevvaa..  NNuueessttrraass  vveerrddaaddeess  ppeerrmmaanneecciieerroonn  ffrráággiilleess;;  llaa  TTiieerrrraa  ppeerrmmaanneecciióó  rreeaacciiaa  --
--  yy  eexxaaccttaammeennttee  aassíí..  ¿¿PPoorr  qquuéé  ddeebbeerrííaa  oobbeeddeecceerr  aa  llaass  iilluummiinnaacciioonneess  ddeessddee  aarrrriibbaa  ssii  eessaa  
lluuzz  nnoo  aaffeeccttaa  aa  ssuu  mmaatteerriiaa,,  ssii  eellllaa  mmiissmmaa  nnoo  vvee  yy  eellllaa  mmiissmmaa  nnoo  eessttáá  iilluummiinnaaddaa??  EEnn  
vveerrddaadd,,  llaa  ssaabbiidduurrííaa  eess  mmuuyy  ssaabbiiaa  yy  llaa  oossccuurriiddaadd  ddee  llaa  TTiieerrrraa  nnoo  eess  uunnaa  nneeggaacciióónn  ddeell  
EEssppíírriittuu,,  nnoo  mmááss  qquuee  llaa  nnoocchhee  eess  uunnaa  nneeggaacciióónn  ddeell  ddííaa;;  eess  uunnaa  eexxppeeccttaattiivvaa  yy  uunnaa  
ddeemmaannddaa  ddee  lluuzz,,  yy  mmiieennttrraass  qquuee  nnoo  llllaammeemmooss  aa  llaa  lluuzz  aaqquuíí,,  ppoorr  qquuéé  ssee  mmoolleessttaarrííaa  eenn  
mmoovveerrssee  ddee  ssuuss  ccuummbbrreess??  MMiieennttrraass  qquuee  nnoo  ggiirreemmooss  nnuueessttrraa  mmiittaadd  nnooccttuurrnnaa  hhaacciiaa  ssuu  
ssooll,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  sseerrííaa  lllleennaaddaa  ddee  lluuzz??  SSii  bbuussccaammooss  pplleenniittuudd  ssoollaarr  eenn  llaass  ccuummbbrreess  ddee  llaa  
mmeennttee,,  tteennddrreemmooss  llaa  pplleenniittuudd  aahhíí,,  eenn  uunn  ppeennssaammiieennttoo  aaddoorraabbllee;;  ssii  bbuussccaammooss  eenn  eell  
ccoorraazzóónn,,  llaa  tteennddrreemmooss  aahhíí,,  eenn  uunnaa  ttiieerrnnaa  eemmoocciióónn  ----  ssii  bbuussccaammooss  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  aa  ccaaddaa  
iinnssttaannttee,,  tteennddrreemmooss  llaa  mmiissmmaa  pplleenniittuudd  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  yy  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  
TTeenneemmooss  qquuee  ssaabbeerr  ddóónnddee  eessttaammooss  mmiirraannddoo..  NNoo  ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  ddee  mmaanneerraa  
rraazzoonnaabbllee  ddóónnddee  eessttaammooss  mmiirraannddoo..  EEnnttoonncceess,,  qquuiizzááss,,  nnooss  ddaarreemmooss  ccuueennttaa  qquuee  eessttaa  
TTiieerrrraa  nnoo  eerraa  ttaann  oossccuurraa  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo..  EErraa  nnuueessttrraa  mmiirraaddaa  llaa  qquuee  eerraa  oossccuurraa,,  
nnuueessttrraa  nneecceessiiddaadd  ddee  eexxiisstteenncciiaa  llaa  qquuee  ddiioo  lluuggaarr  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoossaass..  LLaa  
rreessiisstteenncciiaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa  eess  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  rreessiisstteenncciiaa  ----  yy  llaa  pprroommeessaa  ddee  uunnaa  vveerrddaadd  
ssóólliiddaa::  uunnaa  iinnnnuummeerraabbllee  eexxpplloossiióónn  ddee  aarrccoo  iirriiss  eenn  uunnaa  mmiirrííaaddaa  eennccaarrnnaaddaa  eenn  lluuggaarr  ddee  uunn  
rreessppllaannddoorr  vvaaccííoo  ssoobbrree  llaass  aallttuurraass  ddeell  EEssppíírriittuu..  
  
PPeerroo  eell  bbuussccaaddoorr  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  nnoo  hhaa  ppeerrsseegguuiiddoo  ssuu  bbúússqquueeddaa  eenn  uunnaa  llíínneeaa  rreeccttaa,,  
ééll  nnoo  hhaa  cceerrrraaddoo  ssuuss  ppuueerrttaass,,  rreecchhaazzaaddoo  llaa  mmaatteerriiaa,,  aappaacciigguuaaddoo  aa  ssuu  aallmmaa..  ÉÉll  hhaa  
lllleevvaaddoo  ccoonnssiiggoo  ssuu  bbúússqquueeddaa  ddoonnddeeqquuiieerraa  qquuee  iibbaa,,  eenn  llaass  aavveenniiddaass  yy  eenn  llaass  
eessccaalliinnaattaass,,  eenn  llaa  mmuucchheedduummbbrree  yy  eenn  llaa  vvaaccííaa  oossccuurriiddaadd  ddee  mmiilllloonneess  ddee  ggeessttooss  
aabbssuurrddooss..  HHaa  iimmpprreeggnnaaddoo  ttooddooss  llooss  ppáárraammooss  ccoonn  eexxiisstteenncciiaa,,  eenncceennddiiddoo  ssuu  ffuueeggoo  eenn  
ttooddaass  llaass  vvaanniiddaaddeess,,  yy  aalliimmeennttóó  ssuu  nneecceessiiddaadd  ssoobbrree  llaa  mmiissmmaa  eessttuuppiiddeezz  qquuee  lloo  
aassffiixxiiaabbaa..  ÉÉll  nnoo  eerraa  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccoonncceennttrraacciióónn  uunniiddiirreecccciioonnaall  qquuee  ssee  eelleevvóó  
ddiirreeccttaammeennttee  hhaacciiaa  llaass  aallttuurraass  yy  lluueeggoo  ccaayyóó  ddoorrmmiiddaa  eenn  llaa  ccáánnddiiddaa  ppaazz  ddeell  eessppíírriittuu;;  ééll  
eerraa  eessee  ccaaooss  yy  ccoonnffuussiióónn,,  eessttee  ddeeaammbbuullaarr  hhaacciiaa  aattrrááss  yy  hhaacciiaa  ddeellaannttee,,  eenn  nnaaddaa..  JJaallóó  
ttooddoo  eenn  ssuu  rreedd  ----  llooss  aallttiibbaajjooss,,  llooss  nneeggrrooss  yy  mmeennooss  nneeggrrooss  yy  llooss  aassíí  llllaammaaddooss  bbllaannccooss,,  
llaass  ccaaííddaass  yy  llooss  ccoonnttrraattiieemmppooss  ----  gguuaarrddóó  ttooddoo  ddeennttrroo  ddee  ssuu  ppeeqquueeññaa  cciirrccuunnffeerreenncciiaa,,  ccoonn  
uunn  ffuueeggoo  eenn  eell  cceennttrroo,,  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  vveerrddaadd  eennttrree  eessttee  ccaaooss,,  uunn  ggrriittoo  ddee  aayyuuddaa  eenn  
eessaa  iinnssiiggnniiffiiccaanncciiaa..  ÉÉll  eerraa  uunn  ccaammiinnoo  iinnttrriinnccaaddoo,,  uunn  eetteerrnnoo  sseerrppeenntteeaarr  ddeell  ccuuaall  ééll  nnaaddaa  
ssaabbííaa,,  eexxcceeppttoo  qquuee  aaccaarrrreeaabbaa  ssuu  ffuueeggoo  aahhíí  ----  ssuu  ffuueeggoo  ppaarraa  nnaaddaa,,  ppaarraa  ttooddoo..  YYaa  nnii  
ssiiqquuiieerraa  aagguuaarrddaabbaa  aallggoo  ddee  aallggoo;;  ééll  eerraa  ssóólloo  ccoommoo  uunnaa  ssaazzóónn  ddee  ccoommbbuussttiióónn,,  ccoommoo  ssii  
eessee  ffuueeggoo  ffuueessee  llaa  mmeettaa  eenn  ssíí  mmiissmmaa,,  eell  sseerr  eenn  mmeeddiioo  ddee  eessttee  vvaaccííoo,,  llaa  úúnniiccaa  pprreesseenncciiaa  
eenn  eessttaa  eennoorrmmee  aauusseenncciiaa..  IInncclluussoo  tteerrmmiinnóó  ccoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ccaallmmoo  
aammoorr,,  ppoorr  nnaaddaa,,  ppoorr  ttooddoo,,  aaqquuíí  yy  aahhíí..  YY  ppooccoo  aa  ppooccoo,,  eessttáá  nnaaddeerrííaa  ssee  iilluummiinnóó;;  eessttee  vvaaccííoo  
ffuuee  ppuueessttoo  eenn  llllaammaass  ppoorr  ssuu  mmiirraaddaa;;  eessttaa  ffuuttiilliiddaadd  mmeezzccllaaddaa  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  ppeeqquueeññaa  
ccaalliiddeezz..  YY  ttooddoo  ccoommeennzzóó  aa  rreessppoonnddeerr..  EEll  mmuunnddoo  ddeessppeerrttóó  aa  llaa  vviiddaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  
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ppeerroo  iinnffiinniitteessiimmaall,,  mmiiccrroossccóóppiiccoo::  uunn  rreedduucciirr  aa  ppoollvvoo  ddee  ppeeqquueeññaass  vveerrddaaddeess  ddaannzzaannddoo  
aaqquuíí  yy  aahhíí,,  eenn  hheecchhooss  yy  ggeessttooss,,  eenn  ccoossaass  yy  eennccuueennttrrooss  ----  hhaassttaa  ppaarreeccee  ccoommoo  ssuu  
vviinniieesseenn  aa  eennccoonnttrraarrlloo..  EErraa  uunnaa  eexxttrraaññaa  mmuullttiipplliiccaacciióónn,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ccoonnttaaggiioo  ddoorraaddoo..        
  
GGrraadduuaallmmeennttee,,  iinnggrreessóó  eenn  ttooddoo,,  ppeerroo,,  oohh,,  uunn  ““ttooddoo””  ccoommpplleettaammeennttee  bbiizzaarrrroo,,  qquuee  nnoo  
tteennííaa  nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ccóóssmmiiccaa  oo  ttrraasscceennddeennttee  oo  rreessppllaannddeecciieennttee  ----  ssiinn  
eemmbbaarrggoo  llaa  ccuuaall  eerraa  ccoommoo  uunn  mmiillllóónn  ddee  ppeeqquueeññaass  eexxpplloossiioonneess  ddee  oorroo,,  qquuee  ppaassaabbaann  ccoonn  
rraappiiddeezz,,  eevvaassiivvaass,,  ccaassii  bbuurrlláánnddoossee..  ¿¿PPooddrrííaammooss,,  ttaall  vveezz,,  ddeecciirr  ““uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  
mmiiccrroossccóóppiiccaa””??  yy  ccáálliiddaa::  uunnaa  rreeppeennttiinnaa  dduullzzuurraa  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo,,  uunnaa  eerruuppcciióónn  ddee  
aaggrraaddeecciimmiieennttoo,,  uunn  iinnccoommpprreennssiibbllee  ssoonnrroojjoo  ddee  tteerrnnuurraa,,  ccoommoo  ssii  eessttuuvviieessee  vviivviieennddoo,,  
vviibbrraannddoo,,  rreeaacccciioonnaannddoo  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  yy  eenn  ccaaddaa  ddiirreecccciióónn..  EExxttrraaññaammeennttee,,  ccuuaannddoo  
ssuurrggííaa  uunnaa  pprreegguunnttaa,,  oo  uunnaa  dduuddaa,,  oo  uunnaa  iinncceerrttiidduummbbrree  ssoobbrree  aallggoo  oo  aallgguuiieenn,,  uunn  
pprroobblleemmaa  ssoobbrree  uunn  ccuurrssoo  ddee  aacccciióónn,,  uunnaa  aannssiieeddaadd  aacceerrccaa  ddee  qquuéé  hhaacceerr  oo  nnoo,,  ppaarreeccííaa  
ccoommoo  ssii  llaa  rreessppuueessttaa  vviinniieessee  hhaacciiaa  ééll  ccoommoo  hheecchhooss  vviivviieenntteess  ----  nnoo  ccoommoo  uunnaa  iilluummiinnaacciióónn  
oo  iinnssppiirraacciióónn,,  uunnaa  rreevveellaacciióónn  oo  ppeennssaammiieennttoo,,  nnaaddaa  ddee  eessaa  eessppeecciiee::  uunnaa  rreessppuueessttaa  
mmaatteerriiaall  eenn  cciirrccuunnssttaanncciiaass  eexxtteerrnnaass,,  ccoommoo  ssii  llaa  TTiieerrrraa  mmiissmmaa,,  ccoommoo  ssii  eellllaa  mmiissmmaa,,  
pprrooppoorrcciioonnaarraa  llaa  rreessppuueessttaa..  CCoommoo  ssii  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  mmiissmmaass  vviinniieerraann  yy  ttoommaarraann  ssuu  
mmaannoo  yy  ddiijjeerraann,,  ““AAqquuíí,,  ¿¿vveess??””  YY  nnoo  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ggrraannddiioossaass,,  nnoo  ddeesstteellllooss  
sseennssaacciioonnaalleess::  mmuuyy  ppeeqquueeññooss  hheecchhooss,,  aall  iirr  ddee  uunn  eexxttrreemmoo  ddee  llaa  ccaallllee  hhaacciiaa  eell  oottrroo..  
RReeppeennttiinnaammeennttee  llaa  ccoossaa  vviinnoo  hhaacciiaa  ééll,,  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  eell  eennccuueennttrroo,,  eell  ddiinneerroo,,  eell  lliibbrroo,,  oo  eell  
aaccoonntteecciimmiieennttoo  iinneessppeerraaddoo  ----  llaa  rreessppuueessttaa  vviivviieennttee..  OO,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ccuuaannddoo  eessttaabbaa  
eessppeerraannddoo  ttaannttoo  cciieerrttaass  nnoottiicciiaass  ((ssii  yyaa  nnoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  ccuurraaddoo  ddee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  llaa  
eessppeerraannzzaa)),,  ccuuaannddoo  eessttaabbaa  eessppeerraannddoo  cciieerrttoo  aaccuueerrddoo,,  uunnaa  aappaacciibbllee  rreettiirraaddaa,,  uunnaa  
ssoolluucciióónn  bbiieenn  ddeeffiinniiddaa,,  ddee  pprroonnttoo  eerraa  eenngguulllliiddoo  eenn  uunn  ccaaooss  aaúúnn  mmaayyoorr,,  ccoommoo  ssii  ttooddoo  ssee  
hhuubbiieessee  vvuueellttoo  eenn  ssuu  ccoonnttrraa  ----  llaass  ppeerrssoonnaass,,  ccoossaass,,  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ----  oo  ccaaííaa  eennffeerrmmoo,,  ssee  
eennccoonnttrraabbaa  ccoonn  uunn  ““aacccciiddeennttee””,,  aabbrriióó  llaa  ppuueerrttaa  aa  uunnaa  vviieejjaa  ddeebbiilliiddaadd  yy  ppaarreeccííaa  eessttaarr  
ttrraannssiittaannddoo  nnuueevvaammeennttee  llaa  vviieejjaa  ccaallllee  ddeell  ssuuffrriimmiieennttoo..  EEnnttoonncceess,,  ddooss  hhoorraass  oo  ddooss  ddííaass  oo  
ddooss  mmeesseess  ddeessppuuééss,,  ssee  ddiioo  ccuueennttaa  qquuee  eessaa  aaddvveerrssiiddaadd  eerraa  eexxaaccttaammeennttee  lloo  qquuee  ssee  
nneecceessiittaabbaa,,  llaa  ccuuaall  ccoonndduujjoo,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  rruuttaa  ttoorrttuuoossaa,,  hhaacciiaa  uunnaa  mmeettaa  mmaayyoorr  qquuee  llaa  
qquuee  ééll  hhaabbííaa  pprreevviissttoo;;  qquuee  eessaa  eennffeerrmmeeddaadd  hhaabbííaa  ppuurriiffiiccaaddoo  ssuu  ssuussttaanncciiaa,,  lloo  ssaaccóó  ddee  uunn  
ccaammiinnoo  eeqquuiivvooccaaddoo,,  yy  lloo  ttrraajjoo  ddee  rreeggrreessoo,,  mmááss  ssuuttiill,,  ssoobbrree  eell  sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  
ssooll;;  qquuee  eessaa  ccaaííddaa  hhaa  eexxppuueessttoo  vviieejjooss  eessccoonnddiitteess  ddeennttrroo  ddee  ééll  mmiissmmoo  yy  ccllaarriiffiiccóó  ssuu  
ccoorraazzóónn;;  qquuee  eessee  ddeessggrraacciiaaddoo  eennccuueennttrroo  ffuuee  uunnaa  ppeerrffeecccciióónn  ddee  eexxaaccttiittuudd  ppaarraa  lllleevvaarr  
aaddeellaannttee  ttooddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  rreeddeess  ddee  ppoossiibbiilliiddaaddeess  oo  iimmppoossiibbiilliiddaaddeess  qquuee  ssuuppeerraarr;;  yy  
eessee  ttooddoo  ccoonnvveerrggiióó  mmeettiiccuulloossaammeennttee  aa  pprreeppaarraarr  ssuuss  ffuueerrzzaass,,  ssuu  aallccaannccee,,  ssuu  eexxttrreemmaa  
lliiggeerreezzaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  mmiill  yy  uunn  ddeessvvííooss  ----  eell  ttooddoo  lloo  pprreeppaarróó  ppaarraa  eell  ttooddoo..  EEnnttoonncceess  ééll  
ccoommiieennzzaa  aa  eexxppeerriimmeennttaarr  uunnaa  ssuucceessiióónn  ddee  iinnccrreeííbblleess  mmiillaaggrrooss  ppeeqquueeññooss,,  ddee  eexxttrraaññooss  
ssuucceessooss,,    ddeessccoonncceerrttaanntteess  ccooiinncciiddeenncciiaass  ..  ..  ..  ccoommoo  ssii,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  ttooddoo  ssuuppiieessee,,  ccaaddaa  
ccoossaa  ssuuppiieessee  qquuéé  tteennííaa  qquuee  hhaacceerr  yy  ffuuee  ddiirreeccttaammeennttee  aa  ssuu  mmeettaa  mmiiccrroossccóóppiiccaa  eenn  mmeeddiioo  
ddee  mmiilllloonneess  ddee  ttrraannsseeúúnntteess  yy  hheecchhooss  ttrriivviiaalleess..  PPrriimmeerroo,,  eell  bbuussccaaddoorr  nnoo  ccrreeee  eenn  ééll;;  ssee  
eennccooggiieerroonn  ddee  hhoommbbrrooss  yy  lloo  ddeessccaarrttaa,,  eennttoonncceess  aabbrree  uunn  oojjoo,,  lluueeggoo  eell  oottrroo,,  yy  dduuddaa  
aacceerrccaa  ddee  ssuu  pprrooppiioo  aassoommbbrroo..  EEss  ddee  ttaall  eexxaaccttiittuudd  mmiiccrroossccóóppiiccaa,,  ttaall  ffaabbuulloossaammeennttee  
iinnccrreeííbbllee  pprreecciissiióónn  eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  eessttaa  ggiiggaanntteessccaa  eennccrruucciijjaaddaa  ddee  vviiddaass  yy  ccoossaass  yy  
cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  qquuee  eess  ssiimmpplleemmeennttee  iimmppoossiibbllee  ----  eess  ccoommoo  uunnaa  eexxpplloossiióónn  ddee  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ttoottaall  aabbaarrccaannddoo  eenn  uunn  ssoolloo  ddeesscceennssoo  eenn  ppiiccaaddaa  ffeerroozz  aa  eessttaa  hhoorrmmiiggaa  
ccaammiinnaannddoo  ppoorr  llaa  CCaallllee  PPrriinncciippaall  yy  llooss  mmiilleess  ddee  ttrraannsseeúúnntteess  yy  ttooddooss  ssuuss  ppoossiibblleess  
iittiinneerraarriiooss,,  ttooddaass  ssuuss  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ppaarrttiiccuullaarreess  ----  ppaassaaddaass,,  pprreesseenntteess  yy  ffuuttuurraass  ----  ppaarraa  
ccrreeaarr  eessttaa  ccoonnjjuunncciióónn  úúnniiccaa,,  eessttee  iinnccrreeííbbllee  ppeerrffeeccttoo  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  eenn  eell  ccuuaall  ttooddoo  
ccooiinncciiddee  yy  ccoonnccuueerrddaa,,  eess  iinneevviittaabblleemmeennttee,,  yy  pprrooppoorrcciioonnaa  llaa  úúnniiccaa  rreessppuueessttaa  aa  llaa  úúnniiccaa  
pprreegguunnttaa..        
  



  5544

YY  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa  ssuucceeddee  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz;;  llaass  ““ccooiinncciiddeenncciiaass””  ssee  mmuullttiipplliiccaann..  LLaa  
ooppoorrttuunniiddaadd  ggrraadduuaallmmeennttee  rreevveellaa  uunnaa  iinnnnuummeerraabbllee  ssoonnrriissaa  ----  oo,,  ttaall  vveezz,,  oottrroo  sseerr,,  uunn  
ggrraann  sseerr,,  eell  ccuuaall  ccoonnooccee  ssuu  ttoottaalliiddaadd,,  yy  ccaaddaa  ffrraaggmmeennttoo  ddee  ssuu  ttoottaalliiddaadd  yy  ccaaddaa  sseegguunnddoo  
ddee  ssuu  mmuunnddoo,,  ttaannttoo  ccoommoo  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ccoonnooccee  eell  mmááss  mmíínniimmoo  eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddee  
ssuuss  ccéélluullaass,,  yy  llaa  mmoossccaa  qquuee  ppaassaa  vvoollaannddoo,,  yy  eell  rriittmmoo  ddee  ssuu  ccoorraazzóónn..  CCoonn  llooss  oojjooss  bbiieenn  
aabbiieerrttooss,,  eell  bbuussccaaddoorr  ccoommiieennzzaa  aa  rreeggiissttrraarr  uunn  iinnnnuummeerraabbllee  MMaarraavviillllaa..  EEll  mmuunnddoo  eess  uunn  
ssoolloo  ccuueerrppoo,,  llaa  TTiieerrrraa,,  uunnaa  ssoollaa  ccoonncciieenncciiaa  eenn  mmoovviimmiieennttoo..  PPeerroo  nnoo  uunn  ccuueerrppoo  ccuuyyaa  
ccoonncciieenncciiaa  eessttáá  cceennttrraaddaa  eenn  uunnaass  ppooccaass  ccéélluullaass  ggrriisseess  aarrrriibbaa;;  uunnaa  iinnnnuummeerraabbllee  
ccoonncciieenncciiaa  cceennttrraaddaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  yy  ttaann  ttoottaall  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccéélluullaa  eeffíímmeerraa  ccoommoo  eenn  
eell  ggeessttoo  qquuee  aalltteerraarráá  eell  ddeessttiinnoo  ddee  llaass  nnaacciioonneess..  EEnn  ccaaddaa  ppuunnttoo  llaa  ccoonncciieenncciiaa  rreessppoonnddee  
ccoonncciieenncciiaa..  EEll  bbuussccaaddoorr  hhaa  ddeejjaaddoo  eell  rreeccoorrttaarr    ppeeqquueeññaass  vveerrddaaddeess  ddee  llaa  mmeennttee,,  llaass  
llíínneeaass  ddooggmmááttiiccaass  yy  ggeeoommééttrriiccaass  ddeell  ppeennssaammiieennttoo..  IInnggrreessaa  eenn  uunnaa  iinneexxpprreessaabbllee  
pplleenniittuudd  ddee  vviissttaa,,  uunnaa  vveerrddaadd  iinntteeggrraall  eenn  llaa  ccuuaall  ccaaddaa  ffrraaggmmeennttoo  ttiieennee  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  yy  
ccaaddaa  sseegguunnddoo,,  ssuu  ssoonnrriissaa,,  ccaaddaa  oossccuurriiddaadd,,  ssuu  lluuzz,,  ccaaddaa  aassppeerreezzaa,,  ssuu  dduullzzuurraa  qquuee  eessttáá  
aagguuaarrddaannddoo..  ÉÉll  ddeessccuubbrree  aa  ttiieennttaass  ““llooss  ppaannaalleess  ccuubbiieerrttooss  ppoorr  llaa  rrooccaa””  ((2211))..  CCaaddaa  ccaaííddaa  
eess  uunn  ggrraaddoo  ddee  aammpplliittuudd,,  ccaaddaa  ppaassoo,,  uunn  fflloorreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  iinneevviittaabbllee  eefflloorreesscceenncciiaa,,  
ccaaddaa  aaddvveerrssiiddaadd,,  uunnaa  ppaallaannccaa  ddeell  ffuuttuurroo..  EEssttaarr  eeqquuiivvooccaaddoo  eess  uunnaa  ffiissuurraa  eenn  nnuueessttrraa  
aarrmmaadduurraa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccuuaall  bbrriillllaa  uunnaa  llllaammaa  ddee  ppuurroo  aammoorr  qquuee  ccoommpprreennddee  ttooddoo..  
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AArrmmoonnííaa  
          
  

PPooddrrííaammooss  eessttaarr  tteennttaaddooss  ddee  ddeecciirr  qquuee  eessttaass  ssoonn  ffaannttaassííaass,,  iinnccrreeííbblleess  mmiillaaggrrooss..  PPeerroo  
ddee  hheecchhoo  ttooddoo  eess  mmuuyy  ssiimmppllee..  
  
NNoo  hhaayy  mmiillaaggrrooss..  HHaayy  uunnaa  eennoorrmmee  AArrmmoonnííaa  llaa  ccuuaall  rriiggee  aall  mmuunnddoo  ccoonn  uunnaa  pprreecciissiióónn  yy  
ddeelliiccaaddeezzaa  ttaann  iimmppeeccaabbllee  eenn  eell  eennccuueennttrroo  ddee  ááttoommooss  yy  eell  cciicclloo  ddee  fflloorraacciióónn  yy  eell  rreeggrreessoo  
ddee  llaass  aavveess  mmiiggrraattoorriiaass  ccoommoo  eenn  eell  eennccuueennttrroo  ddee  hhoommbbrreess  yy  eell  ddeesspplliieegguuee  ddee  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  ddee  uunnaa  ccooyyuunnttuurraa  ppaarrttiiccuullaarr..  HHaayy  uunn  mmoovviimmiieennttoo  vvaassttoo,,  úúnniiccoo  ddeell  ccuuaall  
ppeennssaammooss  qquuee  eessttáábbaammooss  sseeppaarraaddooss,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  hhaabbííaammooss  ccoonnssttrruuiiddoo  nnuueessttrrooss  
ppeeqquueeññooss  ttoorrrreeoonneess  mmeennttaalleess  eenn  llaa  ffrroonntteerraa  ddee  nnuueessttrraa  ccoommpprreennssiióónn  yy  nneeggrraass  llíínneeaass  
ppuunntteeaaddaass  ssoobbrree  llaa  ssuuaavviiddaadd  ddee  uunnaa  ggrraann  ccoolliinnaa  tteerrrreennaall,,  ccoommoo  oottrrooss  hhaabbííaann  ccoonnssttrruuiiddoo  
ssuuss  ccaammppooss  ddee  ccaazzaa,,  yy  llaass  ggaavviioottaass  ddee  mmaarr,,  ssuu  bbllaannccoo  aarrcchhiippiiééllaaggoo  ssoobbrree  llaass  aagguuaass  
mmootteeaaddaass  ddee  eessppuummaa..  YY  ppoorrqquuee  nnooss  hhaabbííaammooss  ppuueessttoo  eessttaass  aanntteeoojjeerraass  uu  oottrraass  ppaarraa  
pprrootteeggeerrnnooss  ddee  llaa  ffoorrmmiiddaabbllee  mmaaggnniittuudd  ddee  nnuueessttrraass  ttiieerrrraass,,  lleevvaannttaaddoo  eessttaass  ppeeqquueeññaass  
cceerrccaass  ppaarraa  ccuullttiivvaarr  nnuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  aaccrree,,  llaa  ppeeqquueeññaa  oonnddaa  ddee  eenneerrggííaa  aattrraappaaddaa  eenn  
nnuueessttrraass  vveelleerrooss,,  llaass  ppeeqquueeññaass  lluucciiéérrnnaaggaass  ddoorraaddaass  ((oo  mmeennooss  ddoorraaddaass))  aapprreessaaddaass  eenn  
llaa  rreedd  ddee  nnuueessttrraa  iinntteelliiggeenncciiaa,,  llaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  ccaappttuurraaddaa  ddee  uunnaa  AArrmmoonnííaa  ddeemmaassiiaaddoo  
ggrraannddee,,  hheemmooss  ppeennssaaddoo  qquuee  eell  mmuunnddoo  ssee  ccoommppoorrttaabbaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  nnuueessttrraass  lleeyyeess,,  
oo  aall  mmeennooss  nnuueessttrraass  lleeyyeess  ccoonn  llaa  ssaabbiidduurrííaa  ffaaccttuuaall  ddee  nnuueessttrrooss  iinnssttrruummeennttooss  yy  ccáállccuullooss,,  
yy  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  qquuee  eexxcceeddííaa  eessttaa  ddiivviissiióónn  eenn  ppaarrtteess  ddeell  mmuunnddoo  oo  ssee  ddeesslliizzóó  aa  
ttrraavvééss  ddee  llooss  eennggrraannaajjeess  ffuuee  iimmppeennssaabbllee  oo  nnoo--eexxiisstteennttee,,  ““mmiillaaggrroossoo””  ----  aalluucciinnaannttee..  
FFuuiimmooss  aattrraappaaddooss  eenn  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ttrraammppaa..  YY  ppoorr  aallgguunnaa  aammaabbllee  bbeenneevvoolleenncciiaa  ----  llaa  
ccuuaall  eess  qquuiizzááss  uunnoo  ddee  llooss  mmááss  ggrraannddeess  mmiisstteerriiooss  aa  ddiilluucciiddaarr  ----  eell  mmuunnddoo  ccoommeennzzóó  aa  
ppaarreecceerrssee  aa  nnuueessttrrooss  ddiibbuujjooss  ddee  nniiññooss  eerruuddiittooss,,  nnuueessttrraass  eennffeerrmmeeddaaddeess  aa  sseegguuiirr  llaa  
pprrooggnnoossiiss  ddeell  mmééddiiccoo,,  nnuueessttrrooss  ccuueerrppooss  aa  oobbeeddeecceerr  llaa  mmeeddiicciinnaa  pprreessccrriippttaa,,  nnuueessttrraass  
vviiddaass  aa  vviiaajjaarr  eenn  eell  ssuurrccoo  ddeessiiggnnaaddoo  eennttrree  ddooss  mmuurrooss  ddee  iimmppoossiibbiilliiddaadd,,  ee  iinncclluussoo  
nnuueessttrrooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  aa  iinncclliinnaarrssee  aatteennttaammeennttee  aannttee  nnuueessttrraass  eessttaaddííssttiiccaass  yy  nnuueessttrroo  
ppeennssaammiieennttoo  ddee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss..  EEll  mmuunnddoo,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  ssee  hhiizzoo  mmeennttaalliizzaaddoo  ddeessddee  
uunn  eexxttrreemmoo  aall  oottrroo  yy  ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo..  EEll  ppeennssaammiieennttoo  eess  eell  úúllttiimmoo  mmaaggoo  eenn  llaa  lliissttaa,,  
ddeessppuuééss  ddeell  cchhaammáánn  mmoonnggooll,,  eell  ooccuullttiissttaa  tteebbaannoo  oo  eell  mmééddiiccoo  bbrruujjoo  bbaannttúú..  QQuueeddaa  ppoorr  
vveerr  ssii  nnuueessttrraa  mmaaggiiaa  eess  mmeejjoorr  qquuee  llaass  ddeemmááss  ----  ppeerroo  mmaaggiiaa  eess,,  yy  ttooddaavvííaa  nnoo  ssoommooss  
ccoonnsscciieenntteess  ddee  ttooddoo  ssuu  ppooddeerr..  PPeerroo,,  eenn  vveerrddaadd,,  hhaayy  úúnniiccaammeennttee  uunn  ssoolloo  PPooddeerr,,  eell  ccuuaall  
uuttiilliizzaa  uunn  aammuulleettoo,,  uunn  yyaannttrraa  ttáánnttrriiccoo  ((2222))  oo  uunn  ccoonnjjuurroo,,  ssiimmiillaarrmmeennttee  aassíí  ccoommoo  uunnaa  
eeccuuaacciióónn  ddiiffeerreenncciiaall  ----  oo  iinncclluussoo  nnuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  ppeennssaammiieennttoo  sseenncciilllloo  yy  ttrriivviiaall..  ¿¿QQuuéé  
qquueerreemmooss??  EEssaa  eess  llaa  pprreegguunnttaa..  
  
MMaanniippuullaammooss  eell  ppeennssaammiieennttoo  ddee  mmaanneerraa  ffoorrttuuiittaa..  GGeenneerraallmmeennttee,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  lloo  
mmaanniippuullaammooss;;  ééll  nnooss  mmaanniippuullaa  aa  nnoossoottrrooss..  SSoommooss  aasseeddiiaaddooss  ppoorr  mmiill  ppeennssaammiieennttooss  
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iinnúúttiilleess  qquuee  ccoorrrreenn  hhaacciiaa  aattrrááss  yy  hhaacciiaa  ddeellaannttee  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrraa  áárreeaa  iinntteerriioorr,,  
aauuttoommááttiiccaammeennttee,,  iinnffrruuccttuuoossaammeennttee,,  ddiieezz,,  ttaall  vveezz  cciieenn  vveecceess  dduurraannttee  eell  ttiieemmppoo  qquuee  
hheemmooss  ccaammiinnaaddoo  ppoorr  llaa  aavveenniiddaa  oo  ssuubbiiddoo  llaass  eessccaalleerraass..  AAppeennaass  eess  ppeennssaammiieennttoo;;  eess  
uunnaa  ccllaassee  ddee  ccoorrrriieennttee  ppeennssaannttee  qquuee  ttoommóó  eell  hháábbiittoo  ddee  sseegguuiirr  aa  aallgguunnaa  ddee  nnuueessttrraass  
cciirrccuunnvvoolluucciioonneess  yy  cciirrccuunnvvaallaacciioonneess  yy  vvuueellttaass  yy  aassuummee  uunn  ccoolloorr  mmááss  oo  mmeennooss  nneeuuttrraall,,  
mmááss  oo  mmeennooss  bbrriillllaannttee,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  nnuueessttrroo  gguussttoo  oo  iinncclliinnaacciióónn,,  nnuueessttrraa  hheerreenncciiaa,,  
nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo,,  yy  ssee  eexxpprreessaa  mmeeddiiaannttee  ppaallaabbrraass  pprreeffeerriiddaass  oo  hhaabbiittuuaalleess,,  ffiilloossooffííaass  
aazzuulleess  oo  ggrriisseess  eenn  uunn  iiddiioommaa  oo  eenn  oottrroo  ----  ppeerroo  eess  llaa  mmiissmmaa  ccoorrrriieennttee  fflluuyyeennddoo  eenn  ttooddaass  
ppaarrtteess..  EEss  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall  cchhaassqquueeaannddoo  yy  cchhiirrrriiaannddoo  yy  ooppeerraannddoo  
sseemmppiitteerrnnaammeennttee  eell  mmiissmmoo  rraannggoo  oo  iinntteennssiiddaadd  ddee  llaa  ccoorrrriieennttee  ggeenneerraall..  EEssttaa  aaccttiivviiddaadd  
ccuubbrree  ttooddoo,,  eennvvuueellvvee  ttooddoo,,  yy  aarrrroojjaa  uunn  ppaaññoo  mmoorrttuuoorriioo  ssoobbrree  ttooddoo  ccoonn  ssuu  nnuubbee  eessppeessaa  yy  
ppeeggaajjoossaa..  PPeerroo  eell  bbuussccaaddoorr  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  eessttáá  aalleejjaaddoo  uunn  ppaassoo  ddee  eessttaa  mmaaqquuiinnaarriiaa;;  
ééll  hhaa  ddeessccuubbiieerrttoo  eell  ppeeqquueeññoo  ttrraannqquuiilloo  eessppaacciioo  lliibbrree  ddeettrrááss;;  ééll  hhaa  eenncceennddiiddoo  uunn  ffuueeggoo  
ddee  nneecceessiiddaadd  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  ssuu  sseerr;;  lllleevvaa  aa  ssuu  ffuueeggoo  aa  ttooddaass  ppaarrtteess  qquuee  vvaa..  YY  ttooddoo  eess  
ddiiffeerreennttee  ppaarraa  ééll..  LLiibbrree  ddee  nnuubbeess  eenn  ssuu  ppeeqquueeññoo  eessppaacciioo  lliibbrree,,  ccoommiieennzzaa  aa  vveerr  eell  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  mmeennttee;;  oobbsseerrvvaa  eell  ggrraann  jjuueeggoo,,  ddeessccuubbrree  ppaassoo  aa  ppaassoo  llooss  sseeccrreettooss  
ddee  llaa  mmaaggiiaa  mmeennttaall  ----  qquuee  qquuiizzááss  ddeebbiieerraa  sseerr  llllaammaaddaa  iilluussiióónn  mmeennttaall,,  aauunnqquuee  ssii  eess  uunnaa  
iilluussiióónn,,  eess  uunnaa  mmuuyy  eeffeeccttiivvaa..  YY  ttooddaass  llaass  ccllaasseess  ddee  ffeennóómmeennooss  ccoommiieennzzaann  aa  llllaammaarr  ssuu  
aatteenncciióónn,,  uunn  ppooccoo  ddeessoorrddeennaaddoo,,  eenn  ppeeqquueeññooss  aarrrreebbaattooss  rreeccuurrrreenntteess  qquuee  tteerrmmiinnaann  
hhaacciieennddoo  uunnaa  iimmaaggeenn  ccoohheerreennttee..  CCuuaannttoo  mmááss  vvee,,  mmááss  ffuueerrttee  eess  ssuu  ccoonnttrrooll..  
  
EEssttaa  ccllaarriiddaadd  eess  pprrooggrreessiivvaa..  PPeerroo  ééll  nnoo  bbuussccaa  vveerr  mmááss  ccllaarraammeennttee,,  ssii  ppooddeemmooss  ddeecciirr,,  
ppoorrqquuee  ““bbuussccaarr””  eess  nnuueevvaammeennttee  ppoonneerr  eenn  rriieessggoo  eell  vviieejjoo  pprroocceessoo  eenn  mmoovviimmiieennttoo,,  
eennrroollaarr  aa  llaa  mmááqquuiinnaa  aa  lluucchhaarr  ccoonnttrraa  llaa  mmááqquuiinnaa,,  ssuu  mmaannoo  ddeerreecchhaa  aa  ccoonnttrroollaarr  ssuu  
iizzqquuiieerrddaa..  ¡¡YY  aaddeemmááss,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssaabbeemmooss  qquuéé  ttiieennee  qquuee  sseerr  bbuussccaaddoo  oo  eennccoonnttrraaddoo!!  SSii  
ppaarrttiimmooss  ccoonn  uunnaa  ““iiddeeaa””,,  iirreemmooss  ssóólloo  eenn  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  nnuueessttrraa  iiddeeaa,,  uunn  ppooccoo  ccoommoo  eell  
mmééddiiccoo  mmiirráánnddoossee  aa  ssíí  mmiissmmoo  ((ccoommoo  ssuu  ppaacciieennttee))  eenn  uunn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo::  lleevvaannttaammooss  mmuurrooss  
ppoorr  aaddeellaannttaaddoo,,  uunnaa  ttrraammppaa  ppaarraa  aallggoo  iinnaattrraappaabbllee  ----  ““eessoo””  ssee  ddaarráá  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo,,  oo  nnoo,,  yy  
eessoo  eess  ttooddoo..  EEll  bbuussccaaddoorr  ((qquuiizzááss  ddeebbeerrííaammooss  llllaammaarrlloo  ssiimmpplleemmeennttee  aaqquueell  qquuee  aassppiirraa  aa  
nnaacceerr))  nnoo  eessttáá  iinntteerreessaaddoo  eenn  ddeetteenneerr  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa;;  ssóólloo  llee  iinntteerreessaa  ssuu  ffuueeggoo..  HHaaccee  
aarrddeerr  ssuu  ffuueeggoo..  EEssttáá  cceennttrraaddoo  eenn  eessaa  nneecceessiiddaadd  eenn  ssuuss  pprrooffuunnddiiddaaddeess,,  eessee  ppuunnggeennttee  
llllaammaaddoo  ppoorr  sseerr  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  ggrraann  ddeerriivvaa,,  eessaa  ccaassii  ddoolloorroossaa  sseedd  eenn  eell  ddeessiieerrttoo  ddee  llaass  
ccoossaass  yy  sseerreess  ppaassaannddoo  ddee  llaarrggoo  yy  llooss  ddííaass  ttrraannssccuurrrriieennddoo  ccoommoo  ssii  nnoo  eexxiissttiieesseenn..  YY  ssuu  
ffuueeggoo  aarrddee,,  ssee  hhaaccee  mmááss  aabbrraassaaddoorr..  YY  ccuuaannttoo  mmááss  aabbrraassaaddoorr  ssee  hhaaccee,,  mmááss  ccoonnssuummee  aa  
llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa,,  ddiissiippaa  llaa  nnuubbee,,  llooss  ppeennssaammiieennttooss  vvaannooss,,  ddeessppeejjaa  aaddeennttrroo  yy  aaffuueerraa..  EEss  eell  
nnaacciimmiieennttoo  ddeell  ppeeqquueeññoo  eessppaacciioo  lliibbrree..  EEss  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccoorrrriieennttee  ccllaarraa  
qquuee  ppaarreeccee  vviibbrraarr  ddeettrrááss  ddee  ssuu  ccaabbeezzaa,,  oopprriimmiieennddoo  ssuu  ccuueelllloo,,  aa  vveecceess  hhaassttaa  
pprreessiioonnaannddoo  ccoonn  ffuueerrzzaa  ----  eennttoonncceess  ééll  aapprreennddee  aa  ddeejjaarrllaa  qquuee  fflluuyyaa  lliibbrreemmeennttee  aa  ttrraavvééss  
ssuuyyoo,,  aa  nnoo  bbllooqquueeaarr  eell  ppaassaajjee  mmeeddiiaannttee  llaa  rreessiisstteenncciiaa,,  aa  hhaacceerrssee  ddóócciill  yy  ppoorroossoo..  DDeejjaa  
qquuee  eell  fflluujjoo  lloo  lllleennee,,  llaa  ppeeqquueeññaa  ccllaarraa  vviibbrraacciióónn  qquuee  ppaarreeccee  sseegguuiirr  ssiinn  ppaarraarr  yy  fflluuiirr  ssiinn  
iinntteerrrruuppcciióónn,,  ccoommoo  uunnaa  aappaaggaaddaa  ccaanncciioonncciittaa  aaccoommppaaññáánnddoolloo,,  ccoommoo  uunn  rriittmmoo  
aasscceennddiieennddoo  yy  ppaallppiittaannddoo  ssiinn  ppaarraarr,,  ccoommoo  ddooss  lliivviiaannaass  aallaass  ddee  aavvee  bbaattiieennddoo  ddeennttrroo  ddee  
ssuu  mmááss  íínnttiimmoo  aazzuull  yy  ssoosstteenniiéénnddoolloo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  hhaacciieennddoo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ttrraannqquuiillaa  
ssuuaavviiddaadd  ddee  ppaannoorraammaa,,  ccoommoo  ssii  llaa  vviiddaa  rreettrroocceeddiieerraa,,  ssee  aammpplliiaarraa,,  ssee  hhuunnddiieerraa  eenn  uunnaa  
ccllaarraa  iinnffiinniiddaadd  vviibbrraannddoo  ccoonn  eessee  rriittmmoo  úúnniiccaammeennttee,,  eessaa  ssuuaavvee,,  eettéérreeaa,,  ttrraannssppaarreennttee  
ccaaddeenncciiaa  úúnniiccaammeennttee..  YY  ttooddoo  ccoommiieennzzaa  aa  hhaacceerrssee  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee  ssiimmppllee..    
  
DDeessddee  aaddeennttrroo  eessee  ssiilleenncciioo  eenn  ééll  ----  uunn  ssiilleenncciioo  qquuee  nnoo  eess  vvaaccííoo,,  nnoo  eess  uunnaa  aauusseenncciiaa  ddee  
rruuiiddoo,,  nnoo  eess  uunn  eessppaacciioo  eenn  bbllaannccoo  ffrrííoo  yy  ccaarreennttee  ddee  mmaattiicceess,,  ssiinnoo  uunnaa  tteerrssaa  eexxtteennssiióónn  ddee  
mmaarr  aabbiieerrttoo,,  uunnaa  ddeemmaassííaa  ddee  dduullzzuurraa  qquuee  lloo  lllleennaa  yy  nnoo  nneecceessiittaa  ppaallaabbrraass  nnii  
ppeennssaammiieennttoo  nnii  ccoommpprreennssiióónn::  eess  uunnaa  ccoommpprreennssiióónn  iinnssttaannttáánneeaa,,  eell  aabbaarrccaammiieennttoo  ddee  
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ttooddoo,,  eell  aabbssoolluuttoo  aaqquuíí  yy  aahhoorraa..  AAssíí,,  ¿¿qquuéé  ppooddrrííaa  eessttaarr  ffaallttaannddoo??  ----  eell  bbuussccaaddoorr,,  eell  rreecciiéénn  
nnaacciiddoo  aa  sseerr,,  ccoommiieennzzaa  aa  vveerr  eell  jjuueeggoo  mmeennttaall..  PPrriimmeerroo,,  ééll  vvee  qquuee  aaqquueellllooss  mmiilleess  ddee  
ppeennssaammiieennttooss,,  ggrriisseess  oo  aazzuulleess  oo  mmááss  ppáálliiddooss,,  eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  eemmaannaann  ddee  nniinnggúúnn  
cceerreebbrroo..  MMááss  bbiieenn,,  fflloottaann  eennttrree  eell  cciieelloo  yy  llaa  TTiieerrrraa,,  ccoommoo  ssii  ffuueesseenn..  SSoonn  ccoorrrriieenntteess,,  
vviibbrraacciioonneess,,  llaass  ccuuaalleess  ssoonn  ttrraadduucciiddaass  eenn  ppeennssaammiieennttooss  eenn  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass  ccuuaannddoo  
llaass  ccaappttuurraammooss,,  ccoommoo  llaass  oonnddaass  ssoonn  ttrraadduucciiddaass  eenn  mmúússiiccaa  oo  ppaallaabbrraass  oo  iimmáággeenneess  eenn  
nnuueessttrrooss  aappaarraattooss  ddee  tteelleevviissiióónn;;  yy  ttooddoo  ccaammbbiiaa  yy  ssee  mmuueevvee  yy  ggiirraa  eenn  ddiiffeerreenntteess  nniivveelleess,,  
fflluuyyee  uunniivveerrssaallmmeennttee  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  nnuueessttrraass  ppeeqquueeññaass  ffrroonntteerraass  aabbiiggaarrrraaddaass::  
ccaappttuurraaddaass  eenn  iinnggllééss,,  aalleemmáánn,,  ffrraannccééss;;  ccoolloorreeaaddaass  ddee  aammaarriilllloo,,  nneeggrroo,,  oo  aazzuull  
ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  aallttuurraa  ddee  nnuueessttrraa  aanntteennaa;;  rrííttmmiiccaass,,  ddiivviiddiiddaass,,  oo  ddiisseemmiinnaaddaass  eenn  
ppuullvveerriizzaacciioonneess  ddee  ppeennssaammiieennttooss  mmiiccrroossccóóppiiccooss  eenn  nnuueessttrroo  nniivveell  ddee  rreecceeppcciióónn;;  
mmuussiiccaalleess,,  rreecchhiinnaanntteess  oo  ddiissccoorrddaanntteess  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  nnuueessttrraa  ccllaarriiddaadd  oo  ccoommpplliiccaacciióónn..  
PPeerroo  eell  bbuussccaaddoorr,,  eell  ooyyeennttee,,  nnoo  iinntteennttaa  ccaappttaarr  uunn  ccaannaall  oo  eell  oottrroo,,  ggiirraarr  llooss  ddiiaalleess  ddee  ssuu  
mmááqquuiinnaa  ppaarraa  ccaappttaarr  ééssttee  oo  aaqquueell  ----  eessttáá  eenn  ssiinnttoonnííaa  ccoonn  eell  iinnffiinniittoo,,  eennffooccaaddoo  eenn  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  llllaammaa  eenn  eell  cceennttrroo,,  ttaann  dduullccee  yy  pplleennaa,,  lliibbrree  ddee  iinntteerrffeerreenncciiaa  yy  pprreeffeerreenncciiaa..  ÉÉll  
nneecceessiittaa  ssóólloo  uunnaa  ccoossaa::  qquuee  eessaa  llllaammaa  eenn  ééll  aarrddaa  yy  aarrddaa,,  qquuee  eell  fflluujjoo  ppaassee  uunnaa  yy  oottrraa  
vveezz  ppoorr  ssuu  eessppaacciioo  lliibbrree,,  ssiinn  ppaallaabbrraass,,  ssiinn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmeennttaall,,  yy  nnoo  oobbssttaannttee  lllleennoo  ddee  
ssiiggnniiffiiccaaddoo  yy  ddee  ttooddoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  ccoommoo  ssii  ffuueessee  llaa  ffuueennttee  mmiissmmaa  ddeell  ssiiggnniiffiiccaaddoo..  YY,,  aa  
vveecceess,,  ssiinn  qquuee  ééll  ppiieennssee  eenn  eelllloo  oo  lloo  qquuiieerraa,,  aallggoo  vviieennee  yy  lloo  iimmppaaccttaa::  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
vviibbrraacciióónn,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  bbaajjaannddoo  ddee  ssuuss  ttrraannqquuiillaass  aagguuaass  yy  ddeejjaannddoo  uunnaa  ccoommpplleettaa  
ssuucceessiióónn  ddee  oonnddaass..  YY  ssii  ééll  ssee  rreecclliinnaa  uunn  ppooccoo,,  ppaarraa  vveerr,,  ssee  eessttiirraa  hhaacciiaa  eell  ppeeqquueeññoo  
rreemmoolliinnoo  ((oo  eessaa  lliiggeerraa  nnoottaa,,  eessee  ppuunnttoo  ddaannddoo  ggrriittooss,,  eessee  ddeessggaarrrroo  eenn  llaa  eexxtteennssiióónn  ddee  ssuu  
sseerr)),,  aappaarreeccee  uunn  ppeennssaammiieennttoo,,  uunn  sseennttiimmiieennttoo,,  uunnaa  iimmaaggeenn  oo  uunnaa  sseennssaacciióónn  ----  ccoommoo  ssii  
eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  hhuubbiieerraa  nniinngguunnaa  llíínneeaa  ddiivviissoorriiaa  eennttrree  uunn  mmeeddiioo  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  yy  oottrroo;;  
ttaann  ssóólloo  hhaayy  aallggoo  vviibbrraannddoo,,  uunn  rriittmmoo  mmááss  oo  mmeennooss  ccllaarroo,,  uunnaa  lluuzz  mmááss  oo  mmeennooss  ppuurraa  
ssiieennddoo  eenncceennddiiddaa  eenn  ééll,,  uunnaa  ssoommbbrraa,,  uunn  lleettaarrggoo,,  uunn  ddeessaassoossiieeggoo,,  aa  vveecceess  uunn  ppeeqquueeññoo  
pprrooyyeeccttiill  rreelluucciieennttee,,  ddaannzzaannddoo  yy  eettéérreeoo  ccoommoo  uunn  ppoollvviilllloo  ddee  rraayyoo  ddee  ssooll  ssoobbrree  eell  mmaarr,,  
uunnaa  eeffuussiióónn  ddee  tteerrnnuurraa,,  uunnaa  ssoonnrriissaa  ffuuggaazz  ----  yy  aa  vveecceess  uunn  ggrraannddiioossoo,,  ssoolleemmnnee  rriittmmoo  qquuee  
ppaarreeccee  eelleevvaarrssee  ddeessddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  ttiieemmppoo,,  iinnmmeennssoo,,  ccoonnmmoovveeddoorr,,  eetteerrnnoo,,  
qquuee  ttrraaee  aa  llaa  mmeemmoorriiaa  eell  úúnniiccoo  ccáánnttiiccoo  ssaaggrraaddoo  ddeell  mmuunnddoo..  YY  fflluuyyee  ssiinn  eessffuueerrzzoo..  NNoo  hhaayy  
nneecceessiiddaadd  ddee  ppeennssaarr  oo  qquueerreerr;;  llaa  úúnniiccaa  nneecceessiiddaadd  eess  sseerr  nnuueevvaammeennttee,,  aarrddeerr  aall  uunnííssoonnoo  
ccoonn  llaa  úúnniiccaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  qquuee  eess  ccoommoo  eell  ffuueeggoo  mmiissmmoo  ddeell  mmuunnddoo..  YY,,  ddee  sseerr  
nneecceessaarriioo,,  ssóólloo  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo,,  aappaarreeccee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  llllaammaannddoo  aa  ssuu  vveennttaannaa,,  yy  
lllleeggaa  eexxaaccttaammeennttee  eell  ppeennssaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo,,  eell  iimmppuullssoo  ppaarraa  llaa  aacccciióónn  rreeqquueerriiddaa,,  eell  ggiirroo  
hhaacciiaa  llaa  ddeerreecchhaa  oo  hhaacciiaa  llaa  iizzqquuiieerrddaa  qquuee  nnooss  aabbrriirráá  uunn  sseennddeerroo  iinneessppeerraaddoo  yy  ttooddaa  uunnaa  
ccaaddeennaa  ddee  rreessppuueessttaass  yy  nnuueevvaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  EEll  bbuussccaaddoorr,,  eell  ffeerrvvoorroossoo,,  ccoommpprreennddee  
eennttoonncceess  ddee  mmaanneerraa  íínnttiimmaa  llaa  iinnvvooccaacciióónn  ddee  eessttee  ppooeettaa  vvééddiiccoo  ddee  hhaaccee  cciinnccoo  oo  sseeiiss  mmiill  
aaññooss::  ““OOhh  FFuueeggoo,,  ppeerrmmiittee  sseerr  ccrreeaaddoo  eenn  nnoossoottrrooss  eell  ppeennssaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo  qquuee  bbrroottaa  ddee  
TTii””..  ((2233))  
  
PPeerroo  llooss  ppeennssaammiieennttooss  eerrrraaddooss,,  ttaammbbiiéénn,,  ssoonn  uunnaa  ssoorrpprreennddeennttee  ffuueennttee  ddee  
ddeessccuubbrriimmiieennttooss..  AA  ddeecciirr  vveerrddaadd,,  mmááss  yy  mmááss,,  ééll  ssee  ddaa  ccuueennttaa  qquuee  eessttaa  ccllaassee  ddee  
ddiissttiinncciióónn  eess  aabbssuurrddaa..  ¿¿QQuuéé,,  aall  ffiinnaall,,  nnoo  eess  ppaarraa  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  bbiieenn??  ¿¿QQuuéé  ffiinnaallmmeennttee  
nnoo  rreessuullttaa  sseerr  nnuueessttrroo  mmaayyoorr  bbiieenn??  LLooss  sseennddeerrooss  eeqquuiivvooccaaddooss  ssoonn  ppaarrttee  ddeell  ccoorrrreeccttoo  yy  
ppaavviimmeennttaann  uunn  ccaammiinnoo  mmááss  aanncchhoo,,  uunnaa  mmááss  aammpplliiaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  nnuueessttrraa  pprrooppiieeddaadd  
iinnddiivviissiibbllee..  LLoo  úúnniiccoo  eeqquuiivvooccaaddoo  eess  nnoo  vveerr;;  eess  llaa  iinnmmeennssaa  ppeennuummbbrraa  ddee  llaa  ttiieerrrraa  
iinnccóóggnniittaa  ddee  nnuueessttrrooss  mmaappaass  lliimmiittaaddooss..  YY,,  cciieerrttaammeennttee,,  lliimmiittaammooss  nnuueessttrrooss  mmaappaass..  LLee  
hheemmooss  aattrriibbuuiiddoo  aaqquueellllooss  ppeennssaammiieennttooss,,  sseennttiimmiieennttooss,,  rreeaacccciioonneess  yy  ddeesseeooss  aall  ppeeqquueeññoo  
MMiissiissiippíí  qquuee  fflluuyyee  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrraass  ttiieerrrraass,,  hhaacciiaa  llooss  ccaauuddaalloossooss  rrííooss  PPoottoommaacc  
bboorrddeeaaddooss  ddee  ffoorrttaalleezzaass  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess  ddee  ppiieeddrraa  ----  yy  ppoorr  cciieerrttoo,,  hhaann  aaddqquuiirriiddoo  eell  
hháábbiittoo  ddee  fflluuiirr  aa  ttrraavvééss  ddee  eessooss  ccaannaalleess,,  ccaayyeennddoo  eenn  ccaassccaaddaass  aaqquuíí  oo  aahhíí,,  bboorrbboolllleeaannddoo  
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uunn  ppooccoo  mmááss  aabbaajjoo,,  oo  ddeessaappaarreecciieennddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ppaannttaannooss..  EEss  uunn  hháábbiittoo  mmuuyy  vviieejjoo,,  
vvoollvveerr  hhaacciiaa  aattrrááss  iinncclluussoo  aanntteess  ddee  nnoossoottrrooss  oo  ddeell  ssiimmiioo,,  oo  bbiieenn  uunn  aappeennaass  mmááss  rreecciieennttee  
vvoollvveerr  aattrrááss  hhaacciiaa  nnuueessttrrooss  ddííaass  ddee  eessccuueellaa,,  nnuueessttrrooss  ppaaddrreess  oo  eell  ppeerriióóddiiccoo  ddee  aayyeerr..  
HHeemmooss  aabbiieerrttoo  sseennddeerrooss,,  yy  llaa  ccoorrrriieennttee  llooss  ssiigguuee  ----  llooss  ssiigguuee  oobbssttiinnaaddaammeennttee..  PPeerroo  ppaarraa  
eell  bbuussccaaddoorr  ddeessmmeeccaanniizzaaddoo,,  llaass  ssiinnuuoossiiddaaddeess  yy  ppuunnttooss  ddee  aacccceessoo  ccoommiieennzzaann  aa  
hhaacceerrssee  mmááss  vviissiibblleess..  ÉÉll  ccoommiieennzzaa  aa  ddiissttiinngguuiirr  vvaarriiooss  nniivveelleess  eenn  ssuu  eexxiisstteenncciiaa,,  vvaarriiooss  
cceennttrrooss  ddee  ccaannaalliizzaacciióónn,,  yy  ccuuaannddoo  ppaassaa  llaa  ccoorrrriieennttee  aa  ttrraavvééss  ddeell  pplleexxoo  ssoollaarr  oo  aa  ttrraavvééss  
ddee  llaa  ggaarrggaannttaa,,  llaass  rreeaacccciioonneess  oo  llooss  eeffeeccttooss  ssoonn  ddiiffeerreenntteess..  PPeerroo,,  ppoorr  lloo  ccoommúúnn,,  ééll  
ddeessccuubbrree  ccoonn  ssoorrpprreessaa  qquuee  eess  llaa  mmiissmmaa  ccoorrrriieennttee  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  aarrrriibbaa  yy  aabbaajjoo,,  aa  llaa  
ddeerreecchhaa  oo  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  yy  aaqquueellllooss  aa  qquuiieenneess  llllaammaammooss  ““ppeennssaammiieennttoo””,,  ““ddeesseeoo””,,  
““vvoolluunnttaadd””  oo  ““eemmoocciióónn””  ssoonn  vvaarriiaass  iinnffiillttrraacciioonneess  ddee  llaa  mmiissmmaa  iiddéénnttiiccaa  ccoossaa,,  qquuee  nnoo  eess  
ppeennssaammiieennttoo  nnii  ddeesseeoo  nnii  vvoolluunnttaadd  nnii  nnaaddaa  ppoorr  eell  eessttiilloo,,  ssiinnoo  uunn  cchhoorrrriittoo,,  uunnaa  ggoottaa  oo  uunnaa  
ccaattaarraattaa  ddee  llaa  mmiissmmaa  EEnneerrggííaa  ccoonnsscciieennttee  eennttrraannddoo  aaqquuíí  oo  aahhíí,,  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrroo  
ppeeqquueeññoo  PPoottoommaacc  oo  eell  cceennaaggoossoo  SSttyyxx,,  yy  ccrreeaannddoo  uunn  ddeessaassttrree  oo  uunn  ppooeemmaa,,  uunn  
eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddeell  mmiillppiiééss,,  uunnaa  rreevvoolluucciióónn,,  uunn  eevvaannggeelliioo  oo  uunn  vvaannoo  ppeennssaammiieennttoo  eenn  llaa  
aavveenniiddaa  ----  ccaassii  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr  ““aa  vvoolluunnttaadd””..  TTooddoo  ddeeppeennddee  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  nnuueessttrraa  
aappeerrttuurraa  yy  ssuu  nniivveell..  PPeerroo  eell  hheecchhoo  ffuunnddaammeennttaall  eess  qquuee  eessttaa  eess  uunnaa  EEnneerrggííaa,,  eenn  oottrraass  
ppaallaabbrraass,,  uunn  PPooddeerr..  YY  aassíí,,  mmuuyy  ssiimmpplleemmeennttee,,  bbaassttaannttee  ssiimmpplleemmeennttee,,  tteenneemmooss  llaa  ffuueennttee  
ttooddooppooddeerroossaa  ddee  ttooddooss  llooss  ppoossiibblleess  ccaammbbiiooss  eenn  eell  mmuunnddoo..  ¡¡EEss  ccoommoo  lloo  qquuiissiimmooss!!  
PPooddeemmooss  aaffiinnaarr  yyaa  sseeaa  aaqquuíí  oo  aahhíí,,  ccrreeaarr  aarrmmoonnííaa  oo  ccaaccooffoonnííaa;;  nnii  uunnaa  ssoollaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  
eenn  eell  mmuunnddoo,,  nnii  uunn  ssoolloo  hheecchhoo  ddeessaaffoorrttuunnaaddoo,,  nnii  uunnaa  ssoollaa  aassíí  llllaammaaddaa  lleeyy  iinneelluuccttaabbllee,,  
aabbssoolluuttaammeennttee  nnaaddaa  ppuueeddee  iimmppeeddiirrnnooss  rroottaarr  llaa  aanntteennaa  hhaacciiaa  uunnaa  ddiirreecccciióónn  oo  llaa  oottrraa  yy  
ccaammbbiiaarr  eessttaa  ppaannttaannoossaa  yy  ddeessaassttrroossaa  ccrreecciiddaa  eenn  uunnaa  ccoorrrriieennttee  llíímmppiiddaa,,  
iinnssttaannttáánneeaammeennttee..  SSiimmpplleemmeennttee  tteenneemmooss  qquuee  ssaabbeerr  ddóónnddee  aabbrriirrnnooss..  AA  ccaaddaa  mmoommeennttoo  
ddeell  mmuunnddoo  yy  ccaaddaa  sseegguunnddoo,,  eenn  eell  rroossttrroo  ddee  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  tteerrrriibbllee,,  ccaaddaa  pprriissiióónn  eenn  
llaa  qquuee  nnooss  hheemmooss  eenncceerrrraaddoo  vviivvooss,,  ppooddeemmooss,,  ddee  uunn  ggoollppee  ccoonn  uunn  ssiimmppllee  ggrriittoo  ddee  
aayyuuddaa,,  uunn  ssiimmppllee,,  uunn  ssiimmppllee  ccllaammoorr  ddee  pplleeggaarriiaa,,  uunnaa  ssiimmppllee  mmiirraaddaa  ggeennuuiinnaa,,  uunn  ssiimmppllee  
bbrriinnccoo  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  aaddeennttrroo,,  ttuummbbaarr  ttooddooss  nnuueessttrrooss  mmuurrooss  yy  nnaacceerr  nnuueevvaammeennttee  
ddee  aarrrriibbaa  aabbaajjoo..  TTooddoo  eess  ppoossiibbllee..    PPoorrqquuee  eessee  PPooddeerr  eess  llaa  PPoossiibbiilliiddaadd  ssuupprreemmaa..  
  
PPeerroo  ssii  ccrreeeemmooss  úúnniiccaammeennttee  eenn  eell  ppeeqquueeññoo  MMiissiissppíí  oo  nnuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  PPoottoommaacc,,  eess  
ccllaarraammeennttee  ssiinn  eessppeerraannzzaa..  YY  eenn  rreeaalliiddaadd  ccrreeeemmooss  aappaassiioonnaaddaammeennttee,,  mmiilleennaarriiaammeennttee  
eenn  llaa  vviirrttuudd  ddee  nnuueessttrrooss  vviieejjooss  ccaammiinnooss..  EEllllooss  ttaammbbiiéénn  ccoonntteennííaann  uunn  iinnmmeennssoo  ppooddeerr  ----  
aaqquueell  ddeell  hháábbiittoo..  EEss  nnoottaabbllee,,  ppuueess  eellllooss  ppaarreecceenn  ttaann  ssóólliiddooss  ccoommoo  ccoonnccrreettooss,,  ttaann  
ccoonnvviinncceenntteess  ccoommoo  ttooddaass  llaass  vviieejjaass  rraazzoonneess  ddeell  mmuunnddoo,,  llooss  vviieejjooss  hháábbiittooss  ddee  fflluuiirr  eenn  
uunnaa  ddiirreecccciióónn  uu  oottrraa,,  ttaann  iirrrreeffuuttaabbllee  ccoommoo  llaa  mmaannzzaannaa  ddee  NNeewwttoonn,,  yy  nnoo  oobbssttaannttee,,  ppaarraa  eell  
oojjoo  ccoommeennzzaannddoo  aa  ppeerrddeerr  ssuuss  eessccaallaass,,  ttaann  iinnssuussttaanncciiaall  ccoommoo  uunnaa  nnuubbee  ----  uunnoo  ssooppllaa  
ssoobbrree  eellllooss  yy  ccoollaappssaann..  EEssttaa  eess  llaa  IIlluussiióónn  mmeennttaall,,  llaa  ffoorrmmiiddaabbllee  iilluussiióónn  qquuee  eessttáá  
eenncceegguueecciiéénnddoonnooss..    
  
  
  
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
      
  
PPaarraa  eell  bbuussccaaddoorr,,  llaa  iilluussiióónn  eess  eelluucciiddaaddaa  eenn  ppeeqquueeññaass  ddoossiiss,,  eenn  ffuuggaacceess  ppeerroo  
rreeccuurrrreenntteess  ppeeqquueeññooss  ccoonnttaaccttooss,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ddiimmiinnuuttaass  eexxppeerriieenncciiaass  ppeeqquueeññaass  qquuee  llooss  
iimmppuullssaann  aa  aabbrriirr  uunn  oojjoo  ee  iinntteennttaarr,,  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo..  PPeerroo,,  mmuuyy  ffrreeccuueenntteemmeennttee,,  ééll  ddeebbee  
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iinntteennttaarr  aanntteess  ddee  eennccoonnttrraarr  llaa  ppaallaannccaa,,  hhaacceerr  iinntteerrmmiinnaabblleess  eerrrroorreess,,  sseegguuiirr  llooss  aannttiigguuooss  
ccaammiinnooss  eerrrróónneeooss  ppaarraa  ddeesseennmmaassccaarraarr  llooss  ppooddeerreess  ddee  eellllooss..  CCoommoo  ssiieemmpprree,,  eessttoo  
ooccuurrrree  eenn  llaass  mmiiccrroossccóóppiiccaass  ssiimmpplleezzaass  ddee  llaa  vviiddaa..  YY  ééll  ddeessccuubbrree  eell  ppooddeerr  ddeell  
ppeennssaammiieennttoo..  OO  mmeejjoorr  ddiicchhoo,,  ddeessccuubbrree  eell  vvaalloorr  ddee  llaa  eenneerrggííaa  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  
ppeennssaammiieennttoo  ppaassaajjeerroo  yy  aappaarreenntteemmeennttee  ttrriivviiaall  qquuee  iinnggrreessaa  eenn  ééll  nnaattuurraallmmeennttee,,  ““ppoorr  
ccaassuuaalliiddaadd””..  
  
ÉÉll  eessttáá  llúúcciiddoo,,  cceennttrraaddoo  eenn  ssuu  ffuueeggoo,,  lllleevvaaddoo  ppoorr  ssuu  ccaaddeenncciiaa;;  eennttoonncceess,,  ffuueerraa  ddeell  
hháábbiittoo,,  aarrrraannccaa  nnuueevvaammeennttee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa..  FFiijjaa  ssuu  mmiirraaddaa  ssoobbrree  eessttoo  oo  aaqquueelllloo,,  ppeerrmmiittee  
qquuee  uunnaa  ccoommpplleettaa  sseerriiee  ddee  oonnddaass  ddiissppaarreenn  vviieejjooss  rreefflleejjooss,,  aabbrraann  eessttaa  vváállvvuullaa,,  oopprriimmaann  
eessee  bboottóónn,,  eenn  uunn  sseegguunnddoo  oorriiggiinnaa  uunnaa  ccoommpplleettaa  rreedd,,  llaa  ccuuaall  ccoommiieennzzaa  aa  vviibbrraarr  
ggrraadduuaallmmeennttee,,  ddeessppeerrttaannddoo  uunnaa  rreeaacccciióónn  aaqquuíí,,  uunn  ddeesseeoo  aahhíí,,  uunnaa  tteemmoorr  uunn  ppooccoo  mmááss  
lleejjooss  ----  eell  vviieejjoo  cciirrccuuiittoo  ssee  rreeaaccttiivvóó..  ÉÉll  eennccuueennttrraa  nnuueevvaammeennttee  uunnaa  vviieejjaa  aapprreennssiióónn,,  uunnaa  
aannssiieeddaadd,,  uunn  tteemmoorr,,  uunn  ddeerrrroottiissmmoo  ssiinn  ffuunnddaammeennttoo..  DDee  hheecchhoo,,  ééll  rreeaallmmeennttee  ssee  vvee  ccoommoo  
uunn  cciirrccuuiittoo  ddee  ddoolloorr..  YY  ssii  ééll  lllleeggaa  aa  mmiirraarr  aa  llaa  ccaattáássttrrooffee  mmiiccrroossccóóppiiccaa  ((llaa  ccuuaall  nnoo  eess  
nnaaddaa,,  uunn  aalliieennttoo  ppaassaajjeerroo)),,  ssii  llee  aaggrreeggaa  eell  ppeessoo  ddee  uunn  rreefflleejjoo  ((nnii  ssiiqquuiieerraa  uunn  rreefflleejjoo,,  
ssiimmpplleemmeennttee  uunnaa  mmiirraaddaa  ppeerrssiisstteennttee)),,  pprroonnttoo  llaa  ppeeqquueeññaa  ccoonnmmoocciióónn  ccoommiieennzzaa  aa  
lleevvaannttaarrssee,,  aa  ppuunnzzaarr  yy  aa  eessttaabblleecceerrssee  ppaarraa  ssiieemmpprree  ----  ppaarreeccee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa  ddee  
ppooddeerr  vviivviieennttee,,  nnoo  mmááss  ggrraannddee  qquuee  uunnaa  mmoossccaa,,  ppeerroo  iigguuaall  ddee  ppeeggaajjoossaa..  YY  llaa  ccoossaa  mmááss  
nnoottaabbllee  eess  qquuee  ttiieennee  ssuu  pprrooppiiaa  ffuueerrzzaa  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  pprrooppuullssiióónn::  vvaa  hhaacciiaa  ssuu  mmeettaa  
oobbssttiinnaaddaammeennttee,,  mmeeccáánniiccaammeennttee,,  aauuttoommááttiiccaammeennttee..  DDooss  ddííaass  oo  ddooss  hhoorraass  oo  ddooss  
mmiinnuuttooss  ddeessppuuééss,,    aannttee  llooss  ssoorrpprreennddiiddooss  oojjooss  ddeell  bbuussccaaddoorr,,  qquuiieenn  hhaa  ppeerrmmaanneecciiddoo  
ssuuffiicciieenntteemmeennttee  llúúcciiddoo  ppaarraa  sseegguuiirr  ttooddoo  eell  mmoovviimmiieennttoo  eenn  ddeettaallllee,,  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  ssuu  
aapprreennssiióónn  oo  ddeesseeoo  oo  ppeennssaammiieennttoo  ttrriivviiaall  aappaarreecceenn::  ““ppoorr  aacccciiddeennttee””,,    ssee  ttuueerrccee  ssuu  ttoobbiilllloo,,  
ttrrooppiieezzaa  ccoonn  uunnaa  vviieejjaa  aammiissttaadd,,  rreecciibbee  mmaallaass  nnoottiicciiaass,,  eennttrraa  eenn  llaa  ccoonnffuussiióónn  qquuee  hhaabbííaa  
pprreevviissttoo..  TTooddoo  eessttáá  aalliiaaddoo,,  ccoonnssppiirraa  ppaarraa  iirr  eenn  llaa  ddiirreecccciióónn  eeqquuiivvooccaaddaa,,  ccoonnvveerrggee  eenn  eessaa  
ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa  nneeggrraa  oo  ggrriiss,,  ccoommoo  ssii  hhuubbiieessee  aattrraaííddoo  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  yy  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  eexxaaccttaammeennttee  eenn  ccoonnffoorrmmiiddaadd,,  bbiieenn  ddiissppuueessttooss  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr,,  ccoonn  llaa  
ccaalliiddaadd  ddee  vviibbrraacciióónn  qquuee  eemmaannaa..  EEss  uunnaa  rreeaacccciióónn  qquuíímmiiccaa  ccaassii  iinnssttaannttáánneeaa::  eessttaa  ggoottaa  
ddee  ssoolluucciióónn  ttoorrnnaassooll  vvoollvveerráá  ttooddoo  rroojjoo  oo  aazzuull  oo  nneeggrroo..  EEssttee  eess  eexxaaccttaammeennttee  eell  pprroocceessoo  
iinnvveerrssoo  ddeell  ““ppeennssaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo””  qquuee  eennggeennddrraa  aa  llaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ffaavvoorraabbllee..  PPaarreeccee  
ccaassii  ccoommoo  uunnaa  mmaaggiiaa  mmiiccrroossccóóppiiccaa..    
  
CCiieerrttaammeennttee,,  eess  mmáággiiccoo..  EEll  bbuussccaaddoorr  rreeppiittee  llaa  mmiissmmaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddiieezz,,  cciieenn  vveecceess..  YY  
ccoommiieennzzaa  aa  mmiirraarr  ffaasscciinnaaddoo..  CCoommiieennzzaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ddiimmiinnuuttaa  eexxppeerriieenncciiaa,,  aa  
pprreegguunnttaarrssee  uunn  eessttuuppeennddoo  ¿¿ppoorr  qquuéé??  ..  ..  ..  ¡¡OOhh,,  llooss  sseeccrreettooss  ddeell  mmuunnddoo  nnoo  eessttáánn  ooccuullttooss  
eenn  ttrruueennooss  yy  llllaammaass!!  EEssttáánn  aaqquuíí,,  jjuussttaammeennttee  eessppeerraannddoo  uunnaa  mmiirraaddaa  ddee  ccoonnsseennttiimmiieennttoo,,  
uunnaa  ssiimmppllee  mmaanneerraa  ddee  sseerr  qquuee  nnoo  ppoonnggaa  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ssuuss  bbaarrrreerraass  hhaabbiittuuaalleess,,  ssuuss  
ppoossiibblleess  oo  iimmppoossiibblleess,,  ssuuss  ttúú--nnoo--ppuueeddeess  yy  ttúú--nnoo--ddeebbeess,,  ssuuss  ppeerrooss  yy  mmááss  ppeerrooss,,  ssuuss  
iinneelluuddiibblleess,,  yy  ttooddaa  llaa  sseerriiee  ddee  ssuuss  lleeyyeess  ddee  hhiieerrrroo,,  llaass  vviieejjaass  lleeyyeess  ddee  uunn  hhoommbbrree--aanniimmaall  
qquuee  ddaa  vvuueellttaass  yy  vvuueellttaass  eenn  llaa  jjaauullaa  ccoonnssttrruuiiddaa  ppoorr  ssuuss  pprrooppiiaass  mmaannooss..  MMiirraa  aallrreeddeeddoorr  
ddee  ssíí  mmiissmmoo,,  yy  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ssee  mmuullttiipplliiccaa,,  ccoommoo  ssii  ffuueerree  aa  aarrrreemmeetteerr  aannttee  ssuuss  pprrooppiiooss  
oojjooss,,  ccoommoo  ssii  eessee  ssiimmppllee  ppeeqquueeññoo  eessffuueerrzzoo  ppoorr  llaa  vveerrddaadd  ddiieerree  iinniicciioo  aa  iinnnnuummeerraabblleess  
rreessppuueessttaass,,  pprreecciippiittaaddaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  eennccuueennttrrooss,,  ddeemmoossttrraacciioonneess,,  ccoommoo  ssii  
eessttuuvviieessee  ddiicciieennddoo,,  ““MMiirraa,,  mmiirraa,,  aassíí  eess  ccoommoo  ffuunncciioonnaa””..  UUnnaa  ccoonncciieenncciiaa  mmááss  aalllláá  ddee  llaass  
ppaallaabbrraass  ppoonnee  ssuu  ddeeddoo  ddee  lluuzz  ssoobbrree  ccaaddaa  eennccuueennttrroo..  LLaa  vveerrddaaddeerraa  iimmaaggeenn  eemmeerrggee  
ddeessddee  aattrrááss  ddee  llaass  aappaarriieenncciiaass..  UUnn  aalliieennttoo  ddee  vveerrddaadd  aaqquuíí  eevvooccaa  llaa  mmiissmmaa  vveerrddaadd  eenn  
ccaaddaa  ccoossaa  yy  eenn  ccaaddaa  mmoovviimmiieennttoo..  YY  ééll  vvee  ..  ..  ..    NNoo  vvee  mmiillaaggrrooss  ----  oo  mmeejjoorr  ddiicchhoo,,  vvee  
ppeeqquueeññooss  mmiillaaggrrooss  ssóórrddiiddooss  uurrddiiddooss  aa  cciieeggaass  ppoorr  mmaaggooss  cciieeggooss..  ÉÉll  vvee  ppoobbrreess  hhuummaannooss  
eenn  rreebbaaññooss  ffoorrmmaannddoo  llaa  bbeellllaa  bbuurrbbuujjaa,,  iinnfflláánnddoollaa  ppaacciieennttee  ee  iinnccaannssaabblleemmeennttee,,  
aaggrreeggaannddoo  ccaaddaa  ddííaa  ssuu  ppeeqquueeññoo  aalliieennttoo  ddee  aabbaattiimmiieennttoo  oo  ddeesseeoo  oo  iimmppootteenncciiaa,,  ssuu  hheeddoorr  
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ddee  ffaallttaa  ddee  ccoonnffiiaannzzaa,,  ssuuss  ppeeqquueeññooss  ppeennssaammiieennttooss  nnoocciivvooss,,  eexxppaannddiieennddoo  yy  aalliimmeennttaannddoo  
llaa  bbuurrbbuujjaa  ttoorrnnaassoollaaddaa  ddee  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ppeeqquueeññooss  ttrriiuunnffooss,,  llaa  iimmppllaaccaabbllee  bbuurrbbuujjaa  
ddee  ssuu  cciieenncciiaa,,  llaa  bbuurrbbuujjaa  ddee  ssuu  ccaarriiddaadd  oo  vviirrttuudd..  YY  eellllooss  ssiigguueenn  aaddeellaannttee,,  pprriissiioonneerrooss  ddee  
uunnaa  bbuurrbbuujjaa,,  eennrreeddaaddooss  eenn  llaa  rreedd  ddee  ffuueerrzzaa  qquuee  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  tteejjiieerroonn,,  aaccuummuullaarroonn,,  
aappiillaarroonn  ddííaa  ttrraass  ddííaa..  CCaaddaa  aaccttoo  rreessuullttaa  ddee  eessaa  iimmppuullssiióónn;;  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  eess  llaa  
oossccuurraa  ggrraavviittaacciióónn  ddee  eessaa  aattrraacccciióónn,,  yy  ttooddoo  ssee  mmuueevvee  mmeeccáánniiccaa,,  iinneevviittaabbllee,,  
mmaatteemmááttiiccaammeennttee  ttaall  ccoommoo  lloo  hheemmooss  ddeesseeaaddoo  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa  nneeggrraa  oo  
aammaarriillllaa  oo  ddeeccrrééppiittaa..  YY  ccuuaannttoo  mmááss  ppaatteeaammooss  yy  nnooss  eessffoorrzzaammooss  yy  ffoorrcceejjeeaammooss  yy  
jjaallaammooss  eessttaa  ffuueerrzzaa  iinntteerriioorr  ppaarraa  rroommppeerr  llaa  bboonniittaa  yy  nnoo  ttaann  bboonniittaa  ppaarreedd,,  ttaannttoo  mmááss  
rreessiisstteennttee  ssee  hhaaccee,,  ccoommoo  ssii  nnuueessttrroo  úúllttiimmoo  eessffuueerrzzoo  llee  ttrraajjeerraa    ttooddaavvííaa  uunnaa  úúllttiimmaa  
ffuueerrzzaa..  YY  ddeecciimmooss  qquuee  ssoommooss  llaass  vvííccttiimmaass  ddee  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  vvííccttiimmaass  ddee  eessttoo  oo  ddee  
aaqquueelllloo;;  ddeecciimmooss  qquuee  ssoommooss  ppoobbrreess,,  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss,,  qquuee  ssoommooss  
ddeessaaffoorrttuunnaaddooss;;  ddeecciimmooss  qquuee  ssoommooss  rriiccooss,,  vviirrttuuoossooss,,  ttrriiuunnffaaddoorreess..  DDeecciimmooss  qquuee  ssoommooss  
mmiilleess  ddee  ccoossaass  bbaajjoo  mmiilleess  ddee  ccoolloorreess  yy  bbuurrbbuujjaass,,  yy  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  ddee  eessaa  íínnddoollee,,  nnii  rriiccooss,,  
nnii  ppoobbrreess,,  nnii  eennffeerrmmooss,,  nnii  vviirrttuuoossooss  nnii  vvííccttiimmaass;;  hhaayy  aallggoo  mmááss,,  oohh,,  rraaddiiccaallmmeennttee  
ddiiffeerreennttee,,  qquuee  eessttáá  aagguuaarrddaannddoo  ssuu  hhoorraa..  HHaayy  uunnaa  sseeccrreettaa  ddiivviinniiddaadd  ssoonnrriieennddoo..  
  
YY  llaa  bbuurrbbuujjaa  ccrreeccee..  IInncclluuyyee  ffaammiilliiaass,,  ppeerrssoonnaass,,  ccoonnttiinneenntteess;;  iinncclluuyyee  ttooddoo  ccoolloorr,,  ttooddaa  
ssaabbiidduurrííaa,,  ttooddaa  vveerrddaadd,,  yy  llooss  eennvvuueellvvee..  EEssttáá  eessee  aalliieennttoo  ddee  lluuzz,,  eessaa  nnoottaa  ddee  bbeelllleezzaa,,  eessee  
mmiillaaggrroo  ddee  aaqquueellllaass  ppooccaass  llíínneeaass  ccaappttuurraaddaass  eenn  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  oo  ggeeoommeettrrííaa,,  eessee  
iinnssttaannttee  ddee  vveerrddaadd  qquuee  ssaannaa  yy  eennttrreeggaa,,  eessaa  aammoorroossaa  ccuurrvvaa  vviisslluummbbrraaddaa  eenn  uunn  ddeesstteelllloo  
qquuee  uunnee  aa  eessaa  eessttrreellllaa  ccoonn  ssuu  ddeessttiinnoo,,  aa  eessttaa  aassíínnttoottaa  ccoonn  eessaa  hhiippéérrbboollaa,,  aa  eessttaa  hhoommbbrree  
ccoonn  eessaa  ccaanncciióónn,,  aa  eessttee  ggeessttoo  ccoonn  eessee  eeffeeccttoo  ----  yy  lllleeggaann  mmááss  hhoommbbrreess,,  hhoommbbrreess  ppoorr  
mmiilleess,,  qquuiieenneess  lllleeggaann  rreessooppllaannddoo  ee  iinnffllaannddoo  llaa  ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa,,  ccrreeaannddoo  rreelliiggiioonneess  
rroossaaddaass  yy  aazzuulleess  yy  eetteerrnnaass,,  iinnffaalliibblleess  ssaallvvaacciioonneess  eenn  llaa  ggrraann  bbuurrbbuujjaa,,  ccúússppiiddeess  ddee  lluuzz  
qquuee  ssoonn  llaa  ssuummaa  ddee  ssuuss  ppeeqquueeññaass  ccoommpplliiccaaddaass  eessppeerraannzzaass,,    aabbiissmmooss  ddee  iinnffiieerrnnoo  qquuee  
ssoonn  llaa  ssuummaa  ddee  ssuuss  tteemmoorreess  lllleevvaaddooss  eenn  eell  ccoorraazzóónn;;  qquuiieenneess  lllleeggaann  aaññaaddiieennddoo  eessttaa  
nnoottaa  yy  eessaa  iiddeeaa,,  eessttee  ggrraannoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eessee  sseegguunnddoo  ssaannaaddoorr,,  eessttaa  ccoonnjjuunncciióónn  yy  
eessaa  ccuurrvvaa,,  eessee  mmoommeennttoo  ddee  eeffeeccttiivviiddaadd  ddeebbaajjoo  ddeell  ppoollvvoo  ddee  llaass  mmiirrííaaddaass  ddee  ggaallaaxxiiaass,,  
tteemmppllooss  ccrroommááttiiccooss,,  iiddeeaaddaass  mmeeddiicciinnaass  iinnccuueessttiioonnaabblleess  bbaajjoo  llaa  ggrraann  bbuurrbbuujjaa,,  
iirrrreedduucciibblleess  cciieenncciiaass,,  iimmppllaaccaabblleess  ggeeoommeettrrííaass,,  ddiiaaggrraammaass  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess,,  ddiiaaggrraammaass  
ddee  rreeccuuppeerraacciióónn,,  ddiiaaggrraammaass  ddee  ddeessttiinnoo..  YY  ttooddoo  ssee  rreettuueerrccee  yy  ddaa  vvuueellttaass  ttaall  ccoommoo  eell  
mmééddiiccoo  lloo  qquuiissoo  bbaajjoo  llaa  ggrraann  BBuurrbbuujjaa  ffaattííddiiccaa,,  ttaall  ccoommoo  eell  cciieennttííffiiccoo  lloo  qquuiissoo,,  ttaall  ccoommoo  
eessee  mmoommeennttoo  ddee  ccooiinncciiddeenncciiaa  eennttrree  llaass  iinnccoonnttaabblleess  mmiirrííaaddaass  ddee  llíínneeaass  eenn  eell  uunniivveerrssoo  lloo  
hhaa  ddeecciiddiiddoo  ppaarraa  llaa  eetteerrnniiddaadd  ddeell  ttiieemmppoo..  HHeemmooss  ccaappttuurraaddoo  uunn  mmiinnuuttoo  ddeell  mmuunnddoo  yy  lloo  
ccoonnvveerrttiimmooss  eenn  uunnaa  iinnmmeennssaa  lluuzz  áámmbbaarr  qquuee  nnooss  eenncceegguueeccee  yy  nnooss  ssooffooccaa  eenn  llaa  ggrraann  
bbuurrbbuujjaa  mmeennttaall..    YY  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  ddee  eessoo  ----  nnii  uunnaa  ssoollaa  lleeyy,,  nnii  uunnaa  ssoollaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  nnii  uunn  
ssoolloo  ddooggmmaa  mmééddiiccoo  oo  cciieennttííffiiccoo,,  nnii  uunn  ssoolloo  tteemmpplloo  eess  rreeaall,,  nnii  uunn  ddiiaaggrraammaa  ppeerrppeettuuoo,,  nnii  
uunn  ssoolloo  ddeessttiinnoo  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass  ----  hhaayy  uunn  ddeessccoommuunnaall  hhiippnnoottiissmmoo  mmeennttaall,,  yy  
ddeettrrááss,,  lleejjaannoo,,  aattrrááss  lleejjooss,,  yy  nnoo  oobbssttaannttee  aaqquuíí  mmiissmmoo,,  ttaann  aaqquuíí  mmiissmmoo,,  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  
aaqquuíí,,  aallggoo  iimmppeenneettrraabbllee,,  iimmppoossiibbllee  ddee  ccaappttuurraarr  ppoorr  ttrraammppaa  aallgguunnaa,,  ssiinn  rreessttrriicccciióónn  ppoorr  lleeyy  
aallgguunnaa,,  iinnvvuullnneerraabbllee  aa  ttooddaa  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aa  ttooddoo  hhiippnnoottiissmmoo,,  nnoo  ssaallvvaabbllee  ppoorr  nnuueessttrraass  
ssaallvvaacciioonneess,,  nnoo  ccoorrrroommppiiddoo  ppoorr  nnuueessttrrooss  ppeeccaaddooss,,    nnoo  ccoorrrroommppiiddoo  ppoorr  nnuueessttrraass  
vviirrttuuddeess,,  lliibbrree  ddee  ttooddoo  ddeessttiinnoo  yy  ttooddoo  ddiiaaggrraammaa,,  ddee  ttooddaa  bbuurrbbuujjaa  ddoorraaddaa  oo  nneeggrraa  ----  uunn  
ppáájjaarroo  ppuurroo,,  iinnffaalliibbllee  qquuee  ppuueeddee  rreeccrreeaarr  aall  mmuunnddoo  eenn  eell  ppeessttaaññeeoo  ddee  uunn  oojjoo..  CCaammbbiiaammooss  
nnuueessttrraa  mmiirraaddaa,,  yy  ttooddoo  ccaammbbiiaa..  SSee  ffuuee  llaa  bboonniittaa  bbuurrbbuujjaa..  EEssttáá  aaqquuíí  ----  ssii  qquueerreemmooss..  
  
      
  
                                                                        **  
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CCuuaannddoo  llaa  bbuurrbbuujjaa  eexxpplloottaa,,  ccoommeennzzaammooss  aa  iinnggrreessaarr  aa  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ssuuppeerrhhoommbbrreess..  
CCoommeennzzaammooss  aa  eennttrraarr  eenn  aarrmmoonnííaa..  OOhh,,  nnoo  eexxpplloottaa  ppoorr  nnuueessttrrooss  eessffuueerrzzooss;;  nnoo  cceeddee  ppoorr  
nniinngguunnaa  ccaannttiiddaadd  ddee  vviirrttuuddeess  yy  mmeeddiittaacciióónn,,  qquuee  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo  ffoorrttaalleeccee  aaúúnn  mmááss  aa  llaa  
bbuurrbbuujjaa,,  llee  ddaa  ttaall  bbrriilllloo  eennccaannttaaddoorr,,  ttaall  lluuzz  ccaauuttiivvaaddoorraa  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  nnooss  ccaauuttiivvaa  aa  
nnoossoottrrooss,,  yy  ttooddooss  eessttaammooss  mmááss  pprriissiioonneerrooss  ccuuaannttoo  mmááss  hheerrmmoossaa  eess  llaa  bbuurrbbuujjaa,,  
mmaanntteenniiddooss  mmááss  ccaauuttiivvooss  aa  ccaauussaa  ddee  nnuueessttrroo  bbiieenn  qquuee  aa  ccaauussaa  ddee  nnuueessttrroo  mmaall    ----  nnoo  
hhaayy  nnaaddaa  mmááss  rreessiisstteennttee  eenn  eell  mmuunnddoo  qquuee  uunnaa  vveerrddaadd  aattrraappaaddaa  eenn  nnuueessttrraass  ttrraammppaass;;  
nnoo  llee  iinntteerreessaa  eenn  aabbssoolluuttoo  nnuueessttrraass  vviirrttuuddeess  oo  mméérriittooss  aaccuummuullaaddooss,,  nnuueessttrrooss  bbrriillllaanntteess  
ttaalleennttooss  oo  iinncclluussoo  nnuueessttrraass  oossccuurraass  ddeebbiilliiddaaddeess..  ¿¿QQuuiiéénn  eess  ggrraannddee??  ¿¿QQuuiiéénn  eess  
ppeeqquueeññoo  yy  oossccuurroo,,  oo  mmeennooss  oossccuurroo,,  ddeebbaajjoo  ddeell  iirr  ssiinn  rruummbboo  ddee  llaass  ggaallaaxxiiaass  qquuee  ssee  vveenn  
ccoommoo  eell  ppoollvvoo  ddee  uunn  ggrraann  ssooll??  LLaa  VVeerrddaadd,,  llaa  iinneeffaabbllee  DDuullzzuurraa  ddee  llaass  ccoossaass  yy  ddee  ccaaddaa  
ccoossaa,,  eell  CCoorraazzóónn  vviivviieennttee  ddee  mmiilllloonneess  ddee  sseerreess  qquuiieenneess  nnoo  ssaabbeenn,,  qquuee  nnoo  rreeqquuiieerreenn  qquuee  
nnooss  hhaaggaammooss  vveerrddaaddeerrooss  ppaarraa  ccoonnffeerriirrnnooss  ssuu  vveerrddaadd  ----¿¿qquuiiéénn  ssee  ppooddrrííaa  hhaacceerr  
vveerrddaaddeerroo,,  qquuiiéénn  ppooddrrííaa  hhaacceerrssee  oottrroo  qquuee  yyaa  eess,,  ddee  qquuéé  tteenneemmooss  ccaappaacciiddaadd  rreeaallmmeennttee??  
TTeenneemmooss  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddoolloorr  yy  mmiisseerriiaa  eenn  aabbuunnddaanncciiaa;;  tteenneemmooss  ccaappaacciiddaadd  ddee  
mmeezzqquuiinnddaadd  yy  mmááss  mmeezzqquuiinnddaadd,,  ddee  eerrrroorr  aattaavviiaaddoo  eenn  uunnaa  mmoottaa  ddee  lluuzz,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  
qquuee  ssee  ttrrooppiieezzaa  eenn  ssuuss  pprrooppiiooss  llooddaazzaalleess,,  uunn  bbiieenn  qquuee  eess  llaa  ssoommbbrraa  lluummiinnoossaa  ddee  ssuu  
mmaallddaadd  sseeccrreettaa,,  lliibbeerrttaadd  qquuee  ssee  aapprriissiioonnaa  aa  ssíí  mmiissmmaa  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ssaallvvaacciióónn  ----  tteenneemmooss  
llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ssuuffrriirr  yy  ssuuffrriirr,,  ee  iinncclluussoo  nnuueessttrroo  ssuuffrriirr  eenn  uunn  sseeccrreettoo  ppllaacceerr..  LLaa  VVeerrddaadd,,  
llaa  VVeerrddaadd  eettéérreeaa,,  ssee  eessccaappaa  ddee  nnuueessttrraass  ttrraammppaass  oossccuurraass  oo  lluummiinnoossaass..  CCoorrrree,,  rreessppiirraa  
ccoonn  eell  vviieennttoo,,  ccaaee  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ccaassccaaddaa  ccoonn  eell  mmaannaannttiiaall,,  ccaaee  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ccaassccaaddaa  eenn  
ttooddaass  ppaarrtteess,,  ppuueess  eess  eell  mmaannaannttiiaall  ddee  ttooddoo..  IInncclluussoo  mmuurrmmuurraa  eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddee  
nnuueessttrraa  ffaallsseeddaadd,,  gguuiiññaa  uunn  oojjoo  eenn  nnuueessttrraa  oossccuurriiddaadd  yy  ssee  bbuurrllaa  ddee  nnoossoottrrooss..  PPoonnee  ssuuss  
eettéérreeaass  ttrraammppaass  ppaarraa  nnoossoottrrooss,,  ttaann  eettéérreeaass  qquuee  nnoo  llaass  vveemmooss;;  nnooss  hhaaccee  sseeññaass  ddee  mmiill  
mmaanneerraass  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  yy  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  ppeerroo  eess  ttaann  ffuuggaazz,,  ttaann  iinneessppeerraaddaa,,  ttaann  
ccoonnttrraarriiaa  aa  nnuueessttrraa  hhaabbiittuuaall  ffoorrmmaa  ddee  vveerr  llaass  ccoossaass,,  ttaann  nnoo  iimmppoorrttaannttee  qquuee  llaa  ppaassaammooss  
ddee  llaarrggoo..  NNoo  ppooddeemmooss  hhaacceerr  ccaabbeezzaa  oo  rraabboo  ddee  eellllaa;;  oo  bbiieenn  llee  ppeeggaammooss  uunnaa  hheerrmmoossaa  
eettiiqquueettaa  ppaarraa  aattrraappaarrllaa  eenn  nnuueessttrraa  mmaaggiiaa..  YY  ttooddaavvííaa  ssee  rrííee..  LLee  ssiigguuee  llaa  ccoorrrriieennttee  aa  
nnuueessttrraa  mmaaggiiaa,,  llee  ssiigguuee  llaa  ccoorrrriieennttee  aa  nnuueessttrroo  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  aa  nnuueessttrraa  ggeeoommeettrrííaa;;  jjuueeggaa  
aall  mmiillppiiééss  yy  aall  eessttaaddiissttaa;;  jjuueeggaa  aa  ttooddoo  ----  jjuueeggaa  aa  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  qquuee  qquueerraammooss..  
EEnnttoonncceess,,  uunn  ddííaa,,  eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  qquueerreemmooss  mmááss;;  yyaa  nnoo  qquueerreemmooss  nnaaddaa  ddee  eessoo,,  nnii  
nnuueessttrraass  mmiisseerriiaass  ddee  ffaallssooss  bbrriillllooss,,  nnii  nnuueessttrraass  lluucceess  ccaauuttiivvaaddoorraass  nnii  nnuueessttrroo  bbiieenn  nnii  
nnuueessttrraa  mmaallddaadd,,  nnii  nnaaddaa  ddee  ttooddoo  eessee  aarrrreegglloo  ppoolliiccrroommoo  eenn  eell  qquuee  ccaaddaa  ccoolloorr  ssee  
ttrraannssffoorrmmaa  eenn  eell  oottrroo::  eessppeerraannzzaa  eenn  ddeesseessppeerraacciióónn,,  eessffuueerrzzoo  eenn  rreeaacccciióónn  vviioolleennttaa,,  cciieelloo  
eenn  pprriissiióónn,,  cciimmaa  eenn  aabbiissmmoo,,  aammoorr  eenn  ooddiioo,,  yy  ccaaddaa  vviiccttoorriiaa  aarrrreebbaattaaddaa  eenn  uunnaa  nnuueevvaa  
ddeerrrroottaa,,  ccoommoo  ssii  ccaaddaa  mmááss  aattrraajjeerraa  aa  ssuu  mmeennooss,,  ccaaddaa  ppoorr  ssuu  ccoonnttrraa,,  yy  ttooddoo  ppoorr  ssiieemmpprree  
ssiigguuiióó  aaddeellaannttee,,  hhaacciiaa  aattrrááss,,  hhaacciiaa  llaa  ddeerreecchhaa  ee  iizzqquuiieerrddaa,,  cchhooccaannddoo  ccoonnttrraa  llaa  ppaarreedd  ddee  
llaa  mmiissmmaa  pprriissiióónn,,  bbllaannccaa  oo  nneeggrraa,,  vveerrddee  oo  mmaarrrróónn,,  ddoorraaddaa  oo  mmeennooss  ddoorraaddaa..  YYaa  nnoo  
qquueerreemmooss  nnaaddaa  ddee  ttooddoo  eessoo;;  ssoommooss  ssóólloo  eessee  ggrriittoo  ddee  nneecceessiiddaadd  eenn  nnuueessttrraass  
pprrooffuunnddiiddaaddeess,,  qquuee  ccllaammaa  ppoorr  aaiirree,,  eessee  ffuueeggoo  ppoorr  nnaaddaa,,  eessaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  iinnúúttiill  qquuee  vvaa  
jjuunnttoo  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  nnuueessttrrooss  ppaassooss,,  ccaammiinnaa  ccoonn  nnuueessttrrooss  ppeessaarreess,,  ccaammiinnaa  yy  ccaammiinnaa  
nnoocchhee  yy  ddííaa,,  eenn  eell  bbiieenn  yy  eenn  eell  mmaall,,  eenn  lloo  aallttoo  yy  eenn  lloo  bbaajjoo  yy  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  YY  eessttee  
ffuueeggoo  pprroonnttoo  ssee  hhaaccee  ccoommoo  nnuueessttrroo  ddeesscceennssoo  ddeell  bbiieenn  eenn  eell  mmaall,,  nnuueessttrroo  ppooccoo  ddee  
ffoorrttuunnaa  eenn  llaa  mmiisseerriiaa,,  nnuueessttrroo  tteennuuee  bbrriilllloo  ddee  lluuzz  eenn  eell  ccaaooss,,  ttooddoo  eessoo  rreessttaa  ddee  mmiill  ggeessttooss  
yy  lluucceess  ppaassaajjeerrooss,,  eell  ppeeqquueeññoo  nnaaddaa  qquuee  eess  ccoommoo  ttooddoo,,  llaa  ddiimmiinnuuttaa  ccaanncciióónn  ddee  uunnaa  ggrraann  
mmiisseerriiaa  eenn  pprrooggrreessoo  ----  yyaa  nnoo  tteenneemmooss  bbiieenn  nnii  mmaall,,  nnii  aallttoo  nnii  bbaajjoo,,  nniinngguunnaa  lluuzz  nnii  
oossccuurriiddaadd,,  nniinnggúúnn  mmaaññaannaa  oo  aayyeerr..  EEss  ttooddoo  lloo  mmiissmmoo,,  mmiisseerraabbllee  eenn  nneeggrroo  oo  bbllaannccoo,,  ppeerroo  



  6622

tteenneemmooss  eessee  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo  ppeerrdduurraabbllee,,  eessee  mmaaññaannaa  ddee  hhooyy,,  eessee  mmuurrmmuulllloo  ddee  dduullzzuurraa  
eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  ddoolloorr,,  eessaa  vviirrttuudd  ddee  nnuueessttrroo  ppeeccaaddoo,,  eessaa  ccáálliiddaa  ggoottaa  ddee  
eexxiisstteenncciiaa  eenn  lloo  aallttoo  yy  eenn  lloo  bbaajjoo,,  ddííaa  yy  nnoocchhee,,  eenn  llaa  vveerrggüüeennzzaa  yy  eenn  llaa  aalleeggrrííaa,,  eenn  llaa  
ssoolleeddaadd  yy  eenn  llaa  mmuullttiittuudd,,  eenn  llaa  aapprroobbaacciióónn  yy  eenn  llaa  ddeessaapprroobbaacciióónn  ----  ttooddoo  eess  lloo  mmiissmmoo..  
AArrddee  yy  aarrddee..  EEss  mmaaññaannaa,,  aayyeerr,,  aahhoorraa  yy  ppoorr  ssiieemmpprree..  EEss  nnuueessttrraa  úúnniiccaa  ccaanncciióónn  ddee  
eexxiisstteenncciiaa,,  nnuueessttrraa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  ddee  ffuueeggoo,,  nnuueessttrroo  ppaarraaííssoo  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa,,  
nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa,,  nnuueessttrroo  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa,,  
nnuueessttrroo  aappooggeeoo  ddee  llaa  llllaammaa  eenn  uunn  vvaaccííoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  nnuueessttrraa  vvaasstteeddaadd  eenn  uunnaa  
ddiimmiinnuuttaa  llllaammaa  ccaannttaarriinnaa  ----  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuéé..  EEss  nnuueessttrroo  ccoommppaaññeerroo,,  nnuueessttrroo  aammiiggoo,,  
nnuueessttrraa  eessppoossaa,,  nnuueessttrroo  ppoosseeeeddoorr,,  nnuueessttrroo  ppaaííss  ----  eess..  YY  ssee  ssiieennttee  bbiieenn..  EEnnttoonncceess,,  uunn  
ddííaa,,  lleevvaannttaammooss  nnuueessttrraa  ccaabbeezzaa,,  yy  yyaa  nnoo  hhaayy  bbuurrbbuujjaa..    EEssttáá  eessee  FFuueeggoo  aarrddiieennddoo  
ssuuaavveemmeennttee  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  rreeccoonnoocciieennddoo  ttooddoo,,  aammaannddoo  ttooddoo,,  ccoommpprreennddiieennddoo  ttooddoo,,  yy  
eess  ccoommoo  uunn  cciieelloo  ssiinn  nniinnggúúnn  pprroobblleemmaa,,  eess  ttaann  ssiimmppllee  qquuee  nnuunnccaa  ppeennssaammooss  eenn  ééll,,  ttaann  
ttrraannqquuiilloo  qquuee  ccaaddaa  ggoottaa  eess  ccoommoo  uunn  ooccééaannoo,,  ttaann  ssoonnrriieennttee  yy  ccllaarraa  qquuee  ppaassaa  ppoorr  ttooddoo,,  
eennttrraa  yy  ssee  ddeesslliizzaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ----  jjuueeggaa  aaqquuíí,,  jjuueeggaa  aahhíí,,  ttaann  ttrraannssppaarreennttee  ccoommoo  eell  
aaiirree,,  uunn  nnaaddaa  qquuee  ttrraannssffoorrmmaa  ttooddoo;;  yy  ttaall  vveezz  eess  ttooddoo..  
  
EEssttaammooss  eenn  llaa  AArrmmoonnííaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  
  
AAllgguunnooss  ppooeettaass  yy  ssaabbiiooss  hhaann  ppaallppaaddoo  eessttaa  AArrmmoonnííaa,,  aallgguunnooss  eexxcceeppcciioonnaalleess  mmúússiiccooss  llaa  
hhaann  eessccuucchhaaddoo  ee  iinntteennttaarroonn  ttrraadduucciirr  uunnaass  ppooccaass  nnoottaass  ddee  eessaa  vvaasstteeddaadd  ccaannttaannttee..  FFlluuyyee  
aa  ggrraann  aallttuurraa,,  eenn  llaass  cciimmaass  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa,,  uunn  ppeerreennnnee  rriittmmoo  ssiinn  aallttooss  nnii  bbaajjooss,,  aa  
ttrraavvééss  ddee  aazzuulleess  eetteerrnniiddaaddeess,,  fflluuyyeennddoo  yy  fflluuyyeennddoo  ccoommoo  uunnaa  aalleeggrrííaa  qquuee  ppooddrrííaa  
ccaannttaarrssee  aa  ssíí  mmiissmmaa,,  hhaacciieennddoo  rrooddaarr  ssuu  iinnmmeennssoo  ttoorrrreennttee  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  eetteerrnnaass  
ccoolliinnaass,,  lllleevvaannddoo  aaqquueellllooss  ccuueerrppooss  cceelleessttiiaalleess  yy  aa  ttooddaass  aaqquueellllaass  ttiieerrrraass  yy  mmaarreess,,  
lllleevvaannddoo  ttooddoo  eenn  ssuu  rreessppllaannddeecciieennttee  yy  ttrraannqquuiillaa  oolleeaaddaa  ----  uunn  iimmpprroonnuunncciiaabbllee  ssoonniiddoo  qquuee  
ccoonntteennddrrííaa  ttooddooss  llooss  ssoonniiddooss  yy  ttooddaass  llaass  nnoottaass  eenn  uunnaa,,  uunnaa  ffuussiióónn  ddee  mmúússiiccaa,,  uunn  ddoorraaddoo  
eessttaalllliiddoo  uunnaa  úúnniiccaa  vveezz  ddee  uunn  ggrriittoo  ddee  aammoorr  oo  uunn  ggrriittoo  ddee  aalleeggrrííaa  ssuurrggiieennddoo  ddeessddee  llooss  
aabbiissmmooss  ddeell  ttiieemmppoo;;  uunn  ttrriiuunnffoo  ppuurroo  qquuee  hhaa  vviissttoo  ttooddooss  eessoo  mmuunnddooss  yy  eerraass  ddee  uunn  
vviissttaazzoo,,  yy  eell  ppeessaarr  ddee  uunn  nniiññoo  eenn  llaa  oorriillllaa  ddee  eessee  rrííoo  aazzuull  yy  llaa  ssuuaavviiddaadd  ddee  llooss  ccaammppooss  ddee  
aarrrroozz  yy  llaa  mmuueerrttee  ddee  eessee  hhoommbbrree  aanncciiaannoo,,  llaa  ddiimmiinnuuttaa  ttrraannqquuiilliiddaadd  ddee  uunnaa  hhoojjaa  
eessttrreemmeecciiéénnddoossee  eenn  eell  vviieennttoo  ddeell  ssuurr,,  yy  oottrrooss,,  iinnccoonnttaabblleess  oottrrooss  qquuee  ssoonn  ssiieemmpprree  llooss  
mmiissmmooss,,  qquuee  ssuubbeenn  yy  bbaajjaann  eell  ggrraann  rrííoo,,  ccrruuzzaann  aaqquuíí  oo  aahhíí,,  ppaassaann  ssiinn  ppaassaarr  jjaammááss,,  
aauummeennttaann  ddee  ttaammaaññoo  yy  ddeessaappaarreecceenn  eenn  llaa  ddiissttaanncciiaa,,  eenn  uunn  ggrraann  mmaarr  ddoorraaddoo  ddee  ddoonnddee  
vviinniieerroonn,,  lllleevvaaddooss  ppoorr  uunn  ppeeqquueeññoo  rriittmmoo  ddeell  ggrraann  rriittmmoo,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  cchhiissppaa  ddeell  ggrraann  
iimmppeerreecceeddeerroo  ffuueeggoo  ddoorraaddoo,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  ppeerrssiisstteennttee  qquuee  iimmpprreeggnnaa  ttooddaass  llaass  
vviiddaass,,  ttooddaass  llaass  mmuueerrtteess,,  ttooddooss  llooss  ppeessaarreess  yy  aalleeggrrííaass;;  uunnaa  iinneeffaabbllee  eexxppaannssiióónn  aazzuull  ddee  
eessppaacciioo  qquuee  lllleennaa  llooss  ppuullmmoonneess  ccoonn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  aaiirree  eetteerrnnoo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
rreessuurrrreecccciióónn;;  uunn  pprroorrrruummppiirr  ddee  mmúússiiccaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ccoommoo  ssii  eell  eessppaacciioo  nnoo  ffuueessee  
nnaaddaa  ssiinnoo  mmúússiiccaa,,  nnaaddaa  ssiinnoo  uunn  aazzuurr  ccaannttaarríínn  ----  uunnaa  ppooddeerroossaa,,  ttrriiuunnffaannttee  ccoorrrriieennttee  qquuee  
nnooss  lllleevvaa  aaddeellaannttee  ppoorr  ssiieemmpprree,,  ccoommoo  eennvvuueellttooss  eenn  ssuuss  aallaass  ddee  gglloorriiaa..  YY  ttooddoo  eessttáá  
rreeaalliizzaaddoo..  EEll  uunniivveerrssoo  eess  uunn  mmiillaaggrroo..  
  
PPeerroo  llaa  TTiieerrrraa,,  llaa  ppeeqquueeññaa  TTiieerrrraa,,  bbaammbboolleeaa  aabbaajjoo,,  bbaammbboolleeaa  eenn  ssuu  ddoolloorr..  NNoo  ssaabbee  nnii  vvee  
llaa  aalleeggrrííaa  qquuee  llaa  ssoossttiieennee,,  yy  llaa  ccuuaall  eess  ----  ppuueess  ¿¿ccóómmoo  ppooddrrííaa  eexxiissttiirr  aallggoo  ssiinn  eessaa  aalleeggrrííaa  
qquuee  ssoossttiieennee  aa  ttooddoo,,  eessaa  mmeemmoorriiaa  ppeerrssiisstteennttee  ddee  aalleeggrrííaa  qquuee  ddaa  ttiirroonneess  eenn  eell  ccoorraazzóónn  
ddee  llaass  ccoossaass  yy  ddee  llooss  sseerreess??  
  
  YYoo,,  TTiieerrrraa,,  tteennggoo  uunn  ppooddeerr  mmááss  pprrooffuunnddoo  qquuee  eell  CCiieelloo;;  
  
  MMii  ssoolliittaarriioo  ppeessaarr  ssoobbrreeppaassaa  ssuuss  aalleeggrrííaass--rroossaaddaass,,  
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  UUnnaa  sseemmiillllaa  ccoolloorraaddaa  yy  aammaarrggaa  ddee  llooss  ssiieettee  eemmbbeelleessooss;;  ----    
  
  MMii  mmuuttiissmmoo  ssee  lllleennaa  ccoonn  eeccooss  ddee  uunnaa  VVoozz  lleejjaannaa..  
  

JJuunnttoo  aa  mmíí,,  eell  úúllttiimmoo  lliimmiittaaddoo,,  aannhheellaannddoo,,    
      
SSee  eessffuueerrzzaa  ppoorr  aallccaannzzaarr  eell  uullttiimmoo  iinnffiinniittoo  ddeessccoonnoocciiddoo,,    

  
  LLoo  EEtteerrnnoo  ssee  ffrraacccciioonnóó  eenn  vviiddaass  ffuuggaacceess  
  
  YY  llaa  DDiivviinniiddaadd  ssee  eenncceerrrróó  eenn  eell  llooddoo  yy  eenn  llaa  ppiieeddrraa..    ((2244))  
  
  
YY  eell  RRiittmmoo,,  eell  ggrraann  RRiittmmoo,,  ffuuee  ddiisseemmiinnaaddoo,,  ddiissggrreeggaaddoo,,  ppuullvveerriizzaaddoo  ppaarraa  eennttrraarr  eenn  eell  
ccoorraazzóónn  ddee  ssuu  mmuunnddoo  yy  hhaacceerrssee  ddeell  ttaammaaññoo  ddeell  mmiillppiiééss  oo  ddee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  hhoojjaa  
eessttrreemmeecciiéénnddoossee  eenn  eell  vviieennttoo,,  ppaarraa  hhaacceerrssee  ccoommpprreennddeerr  ppoorr  uunn  cceerreebbrroo,,  aammaaddoo  ppoorr  uunn  
ttrraannsseeúúnnttee..  DDee  ééll  hheemmooss  eexxttrraaííddoo  mmúússiiccaa  ssiinnccooppaaddaa,,  iimmáággeenneess  mmuullttiiccoolloorreess,,  aalleeggrrííaass,,  
ppeessaarreess,,  ddaaddoo  qquuee  yyaa  nnoo  ppooddííaammooss  ccoonntteenneerr  ssuu  ttoottaall,,  ccoonnttiinnuuoo  fflluujjoo..  LLaa  hheemmooss  ppuueessttoo  
eenn  eeccuuaacciioonneess,,  ppooeemmaass,,  aarrqquuiitteeccttuurraa;;  llaa  hheemmooss  aattrraappaaddoo  eenn  nnuueessttrraass  mmááqquuiinnaass,,  
eenncceerrrraaddoo  eenn  uunn  aammuulleettoo  oo  eenn  uunn  ppeennssaammiieennttoo,,  ddaaddoo  qquuee  yyaa  nnoo  ppooddííaammooss  ssooppoorrttaarr  mmááss  
llaa  pprreessiióónn  ddee  ssuu  ggrraann  fflluujjoo  ddiirreeccttoo..  YY  hheemmooss  hheecchhoo  mmaazzmmoorrrraass,,  iinnffiieerrnnooss,,  qquuee  eerraann  llaa  
aauusseenncciiaa  ddee  eessee  rriittmmoo,,  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  uunnaa  rreessppiirraacciióónn  aa  ffoonnddoo  ddee  aaiirree  eetteerrnnoo,,  llaa  
ssooffooccaacciióónn  ddee  uunn  hhoommbbrreecciittoo  qquuiieenn  ccrreeee  úúnniiccaammeennttee  eenn  ssuuss  ssuuffrriimmiieennttooss,,  úúnniiccaammeennttee  
eenn  llooss  bboottoonneess  ddee  ssuu  mmááqquuiinnaa  yy  llooss  mmuurrooss  ddee  ssuu  iinntteelliiggeenncciiaa..  HHeemmooss  ddiiaaggrraammaaddoo,,  
mmuullttiipplliiccaaddoo,,  ddeessmmeemmbbrraaddoo,,  aattoommiizzaaddoo  hhaassttaa  eell  iinnffiinniittoo;;  yy  yyaa  nnoo  ppooddííaammooss  ddeesscciiffrraarr  oo  
ccoommpprreennddeerr  nnaaddaa,,  ddaaddoo  qquuee  hhaabbííaammooss  ppeerrddiiddoo  eell  ppeeqquueeññoo  aalliieennttoo  ddeell  ggrraann  aalliieennttoo,,  llaa  
úúnniiccaa  ppeeqquueeññaa  sseeññaall  ddee  llaa  ggrraann  DDiirreecccciióónn,,  llaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  qquuee  aammaa  yy  ccoommpprreennddee  ttooddoo..  
YY  ddaaddoo  qquuee  hheemmooss  cceerrrraaddoo  ttooddoo  aa  nnuueessttrroo  aallrreeddeeddoorr,,  nnooss  eenncceerrrraammooss  eenn  uunnaa  
ccaappaarraazzóónn,,  nnooss  aaccoorraazzaammooss  eenn  nnuueessttrraa  llóóggiiccaa  mmaanneerraa  ddee  ppeennssaarr,,  nnooss  eeqquuiippaammooss  ccoonn  
iirrrreeffuuttaabblleess  ccaassccooss  yy  aanntteennaass,,  hheemmooss  ddeeccllaarraaddoo  qquuee  eessaa  AArrmmoonnííaa,,  eessee  RRiittmmooss,,  nnoo  
eexxiisstteenn,,  qquuee  eessttaabbaa  lleejjooss,,  mmuuyy  aarrrriibbaa,,  eell  ppaarraaííssoo  ddee  nnuueessttrraass  vviirrttuuddeess,,  eell  ccrreeppiittaarr  ddee  
nnuueessttrraass  ppeeqquueeññaass  aanntteennaass,,  eell  ssuueeññoo  ddee  uunn  iinnccoonnsscciieennttee  ccoolleeccttiivvoo,,  eell  pprroodduuccttoo  ddee  llaa  
lloommbbrriizz  eevvoolluucciioonnaaddaa,,  eell  eennccuueennttrroo  ddee  llooss  mmoollééccuullaass  eennaammoorraaddaass  ----  ccoommoo  eell  ssaallvvaajjee  ddee  
aannttaaññoo  qquuiieenn  ssoollííaa  ddiivviiddiirr  llaass  ttiieerrrraass  ddeessccoonnoocciiddaass,,  hheemmooss  ddiivviiddiiddoo  eell  eessppaacciioo  yy  eell  
ttiieemmppoo,,  aarrrroojjaaddoo  hhaacciiaa  aattrrááss  hhaacciiaa  oottrraa  ggeeooggrraaffííaa  eell  GGaannggeess  yy  EEll  DDoorraaddoo  qquuee  aaúúnn  nnoo  
hheemmooss  ccrruuzzaaddoo,,  llooss  bboonniittooss  vvaaddooss  ddee  eessee  ppeeqquueeññoo  rrííoo..  PPeerroo  eessee  GGaannggeess  yy  eessee  EEll  
DDoorraaddoo  eessttáánn  aaqquuíí,,  aall  iigguuaall  qquuee  mmuucchhaass  oottrraass  mmaarraavviillllaass,,  mmuucchhaass  oottrraass  ccoorrrriieenntteess  ddee  llaa  
ggrraann  CCoorrrriieennttee..  TTooddoo  eessttáá  aaqquuíí,,  ddeebbaajjoo  ddee  nnuueessttrrooss  ppiieess,,  ssii  ssóólloo  aabbrriiéésseemmooss  llaa  ppeeqquueeññaa  
ccaappaarraazzóónn  yy  ddeejjáárraammooss  ddee  ppoossppoonneerr  hhaassttaa  eell  cciieelloo  oo    eell  ddííaa  ddeell  jjuuiicciioo  ffiinnaall  lloo  qquuee  ccaannttaa  
aa  ccaaddaa  mmiinnuuttoo  eell  ttiieemmppoo  yy  ccaaddaa  ppiieeddrriittaa  ddeell  eessppaacciioo..    
  
EEssttaa  eess  llaa  AArrmmoonnííaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo,,  llaa  aalleeggrrííaa  ddeell  SSeerr  mmááss  ggrraannddee..  EEssttáá  aaqquuíí,,  
iinnssttaannttáánneeaammeennttee,,  ssii  qquueerreemmooss..  TTooddoo  lloo  qquuee  ssee  rreeqquuiieerree  eess  rreemmoovveerr  nnuueessttrraass  
aanntteeoojjeerraass..  TTooddoo  lloo  qquuee  ssee  rreeqquuiieerree  eess  uunnaa  mmiirraaddaa  aauuttéénnttiiccaa,,  uunnaa  mmiirraaddaa  sseenncciillllaa  aall  
ggrraann  mmuunnddoo..  TTooddoo  lloo  qquuee  ssee  rreeqquuiieerree  eess  uunn  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo  iinntteerriioorr  ppaarraa  ccoonnssuummiirr  llaass  
ccaappaarraazzoonneess  yy  llooss  ssuuffrriimmiieennttooss  yy  llaass  bbuurrbbuujjaass  ----  ppuueess  eell  úúnniiccoo  ssuuffrriimmiieennttoo  eess  eessttaarr  
ccoonnffiinnaaddoo  aahhíí..    
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EEll  CCaammbbiioo  ddee  PPooddeerr  
  
  
PPeerroo,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  eessttaa  AArrmmoonnííaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  nnoo  eess  eexxpprreessaaddaa  ppoorr  uunnaa  ggrraann  
mmúússiiccaa  oo  aalleeggrrííaass  eeuuffóórriiccaass..  EEss  mmuucchhoo  mmááss  ddiissccrreettaa  yy  mmuucchhoo  mmááss  eeffiiccaazz    ----ttaall  vveezz  
ddeebbeerrííaammooss  ddeecciirr  mmuucchhoo  mmááss  eexxiiggeennttee..  
  
NNoo  hhaayy  ssiinnoo  uunnaa  AArrmmoonnííaa,,  ccoommoo  hhaayy  uunnaa  CCoonncciieenncciiaa  yy  uunn  ccuueerrppoo  tteerrrreennaall,,  qquuee  ssoonn  
aaqquueellllooss  ddeell  SSeerr  mmááss  ggrraannddee,,  ppeerroo  eessttaa  AArrmmoonnííaa  yy  eessttaa  CCoonncciieenncciiaa  ssoonn  rreevveellaaddaass  uunn  
ppooccoo  ppoorr  vveezz,,    aa  mmeeddiiddaa  qquuee  ccrreecceemmooss  yy  llaass  eessccaallaass  ccaaeenn  ddee  nnuueessttrrooss  oojjooss  yy  ssuuss  
eeffeeccttooss  ssoonn  ddiiffeerreenntteess,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  nniivveell  eenn  qquuee  llaass  lllleeggaammooss  aa  eenntteennddeerr..  LLaa  
AArrmmoonnííaa  ssaallmmooddiiaa  mmuuyy  aarrrriibbaa,,  yy  eess  eesspplléénnddiiddaa  yy  ssuubblliimmee,,  ppeerroo  hhaa  ssaallmmooddiiaaddoo  ppoorr  
mmiilleenniiooss  yy  eerraass  ssiinn  ccaammbbiiaarr  mmuucchhoo  eenn  eell  mmuunnddoo  yy  eenn  llooss  ccoorraazzoonneess  ddee  llooss  hhoommbbrreess..  YY  
llaa  eevvoolluucciióónn  hhaa  llaannzzaaddoo  aa  rrooddaarr  ssuuss  cciiccllooss,,  ddeesscceennddiieennddoo,,  ppaarreeccee,,  aa  uunnaa  ggrroosseerrííaa,,  
ddeennssiiddaadd  ee  iiggnnoorraanncciiaa  mmaatteerriiaalleess  eenn  ggeenneerraall,,  uunnaa  oossccuurriiddaadd  aaddoorrnnaaddaa  ccoonn  ttooddooss  llooss  
aarrttiiffiicciiooss  ddee  llooss  ddiioosseess  ppaarraa  hhaacceerrnnooss  ccrreeeerr  qquuee  nnoossoottrrooss  éérraammooss  llooss  aammooss,,  mmiieennttrraass  
qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  éérraammooss  llooss  ssiirrvviieenntteess  ddee  uunnaa  mmaaqquuiinnaarriiaa,,  llooss  eessccllaavvooss  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  
ppeerrnnoo  fflloojjoo  lloo  ccuuaall  eerraa  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  eexxpplloottaarr  llaa  hheerrmmoossaa  mmááqquuiinnaa  yy  ddeejjaarr  aall  
ddeessccuubbiieerrttoo  aall  aannttiigguuoo  ssaallvvaajjee  ssiinn  ppeerrttuurrbbaarr  ddeebbaajjoo..  DDee  hheecchhoo,,  eessaa  eevvoolluucciióónn  hhaa  
ddeesscceennddiiddoo;;  nnooss  hhaa  llaannzzaaddoo  ddeessddee  nnuueessttrraass  ffrráággiilleess  aallttuurraass  yy  eerraass  ddoorraaddaass,,  qquuee  qquuiizzááss  
nnoo  eerraann  ttaann  ddoorraaddaass  ccoommoo  ssee  ddiiccee,,  ppaarraa  ffoorrzzaarrnnooss  aa  eennccoonnttrraarr  aaqquuíí,,  ttaammbbiiéénn,,  eessaa  LLuuzz  yy  
AArrmmoonnííaa  yy  CCoonncciieenncciiaa,,  eenn  eessttee  ssiittiioo  bbaajjoo,,  eell  ccuuaall  eess  bbaajjoo  ssóólloo  ppaarraa  nnoossoottrrooss..  DDee  hheecchhoo,,  
nnoo  hhaayy  ddeesscceennssoo,,  nnoo  hhaayy  ccaaííddaa,,  nnoo  hhaayy  mmoovviimmiieennttoo  hhaacciiaa  aattrrááss;;  hhaayy  uunnaa  pprreecciippiittaacciióónn  
ssiinn  ffiinn  ddee  llaa  vveerrddaadd  yy  ddee  llaa  aarrmmoonnííaa,,  qquuee  ttooccaa  eessttrraattooss  mmááss  pprrooffuunnddooss  yy  mmááss  pprrooffuunnddooss  
ppaarraa  rreevveellaarrlleess  llaa  lluuzz  yy  llaa  aalleeggrrííaa  qquuee  eellllaass  ssiieemmpprree  ffuueerroonn  ----  ddee  nnoo  hhaabbeerr  ccaaííddoo  
nnoossoottrrooss,,  llaa  lluuzz  nnuunnccaa  hhuubbiieessee  ppeenneettrraaddoo  nnuueessttrraa  cchhoozzaa,,  llaa  mmaatteerriiaa  nnuunnccaa  hhuubbiieessee  
ssaalliiddoo  ddee  ssuu  nnoocchhee..  CCaaddaa  ddeesscceennssoo  eess  uunn  aappeerrttuurraa  ppaarraa  llaa  lluuzz,,  ccaaddaa  ccaaííddaa,,  uunn  nnuueevvoo  
ggrraaddoo  ddee  fflloorreecciimmiieennttoo..  AA  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrraa  mmaallddaadd  eess  ttrraannssmmuuttaaddaa  llaa  ssuussttaanncciiaa..  YY  
nnuueessttrraa  mmaallddaadd  eess  qquuiizzááss  mmuuyy  sseenncciillllaammeennttee  eell  tteerrrriittoorriioo  ddeessccoonnoocciiddoo  qquuee  aarrrreebbaattaammooss  
ddee  ssuu  ““nnoo  eexxiisstteenncciiaa””,,  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  llooss  mmaarriinneerrooss  ddee  CCoollóónn  aarrrreebbaattaarroonn  llaass  
ppeelliiggrroossaass  IInnddiiaass  ddee  ssuuss  ““ttiinniieebbllaass””..  
  
PPeerroo  eell  ppaassaajjee  eess  aarrrriieessggaaddoo..  
  
DDee  hheecchhoo,,  eell  pprriimmeerr  eeffeeccttoo  ddee  llaa  VVeerrddaadd    ccuuaannddoo  ttooccaa  uunn  nnuueevvoo  eessttrraattoo  eess  pprroodduucciirr  uunn  
eessppaannttoossoo  ddeessoorrddeenn,,  oo  aassíí  ppaarreeccee..  LLooss  pprriimmeerrooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  vveerrddaadd  mmeennttaall  ccuuaannddoo  
ttooccóó  aa  llooss  pprriimmaatteess  ddeebbee  hhaabbeerr  ssiiddoo  ttrraauummááttiiccaa,,  ppooddeemmooss  ddaarr  ppoorr  hheecchhoo,,  yy  
aabbssoolluuttaammeennttee  ssuubbvveerrssiivvoo  ddeell  oorrddeenn  ssiimmiieessccoo  yy  ddee  llaa  eeffeeccttiivviiddaadd;;  uunn  ccaammppeessiinnoo  ssóólloo  
ttiieennee  qquuee  ttoommaarr  uunn  lliibbrroo  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  ppaarraa  qquuee  ttooddaa  ssuu  bbuuccóólliiccaa  ppaazz  sseeaa  aalltteerraaddaa  yy  
ssuu  ssaannaa  yy  ssiimmppllee  nnoocciióónn  ddee  llaass  ccoossaass  sseeaann  llaannzzaaddaass  hhaacciiaa  llaa  ccoonnffuussiióónn..  LLaa  VVeerrddaadd  eess  
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uunn  ggrraann  ppeerrttuurrbbaaddoorr..  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  ssii  nnoo  eessttuuvviieesseenn  llaa  ppúúaa  yy  llaa  pprreennssaa  eenn  eell  mmuunnddoo,,  llaa  
ppiieeddrraa  hhuubbiieerraa  ppeerrmmaanneecciiddoo  ppoorr  ssiieemmpprree  eenn  ssuu  bbiieennaavveennttuurraannzzaa  mmiinneerraall  yy  eell  hhoommbbrree  eenn  
ssuu  ssaattiissffeecchhaa  eeccoonnoommííaa  ----  qquuee  eess  llaa  rraazzóónn  ppoorr  llaa  qquuee  nniinngguunnaa  ssuuppeerreeccoonnoommííaa,,  nniinngguunnaa  
ccuummbbrree  ddee  iinnggeennuuiiddaadd  ppoollííttiiccaa,,  nniinngguunnaa  ppeerrffeecccciióónn  ddee  iigguuaalliittaarriissmmoo  oo  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  
rriiqquueezzaa  hhuummaannaa,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  nniinnggúúnn  ppaarrooxxiissmmoo  ddee  ccaarriiddaadd  oo  ffiillaannttrrooppííaa  ppuueeddee  ssaattiissffaacceerr  
jjaammááss  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  hhoommbbrree  yy  ddeetteenneerr  llaa  iirrrreessiissttiibbllee  aarrrreemmeettiiddaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  LLaa  
VVeerrddaadd  ssóólloo  ppuueeddee  ddeetteenneerrssee  eenn  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaa  VVeerrddaadd  ----  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaa  AAlleeggrrííaa  yy  
ddee  llaa  AArrmmoonnííaa  eenn  ccaaddaa  ppaarrttííccuullaa  yy  eenn  eell  uunniivveerrssoo  eenntteerroo  ----  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  nnoo  ssee  
ddeetteennddrráá  eenn  nniinngguunnaa  ppaarrttee,,  ppuueess  llaa  VVeerrddaadd  eess  iinnffiinniittaa  yy  ssuuss  mmaarraavviillllaass  ssoonn  iinnaaggoottaabblleess..  
TTeennddeemmooss  ddee  mmaanneerraa  bbaassttaannttee  nnaattuurraall  yy  aannttrrooppooccéénnttrriiccaa  aa  ddeeccllaarraarr  qquuee  hhaacceemmooss  
ggrraannddeess  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llaa  lluuzz  yy  llaa  vveerrddaadd,,  yy  eessttoo  yy  aaqquueelllloo,,  ppeerroo  ppuueeddee  sseerr  
pprreessuunnttuuoossoo  ddee  nnuueessttrraa  ppaarrttee,,  yy  llaa  sseemmiillllaa  ddee  lloottoo  ssee  eelleevvaa  iinneevviittaabblleemmeennttee  hhaacciiaa  llaa  lluuzz,,  
ssee  rreettuueerrccee  lliibbrree  ddeell  llooddoo  yy  ssee  aabbrree  ddee  ggoollppee  aa  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll,,  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddooss  ssuuss  
eessffuueerrzzooss  ddee  ccoonnvveerrttiirrssee,,  ddiiggaammooss,,  eenn  uunn  lliirriioo  aaccuuááttiiccoo  oo  eenn  uunn  ssuuppeerrttuulliippáánn  ----  yy  eessee  ssooll  
pprreessiioonnaa  yy  pprreessiioonnaa,,  aaggiittaa  yy  aammaassaa  yy  ffeerrmmeennttaa  ssuu  rreebbeellddee  ssuueelloo,,  lllleevvaa  aa  eebbuulllliicciióónn  aa  ssuuss  
iinnggrreeddiieenntteess  qquuíímmiiccooss  yy  rroommppee  llaa  ccáássccaarraa,,  hhaassttaa  qquuee  ttooddoo  eess  rreeggrreessaaddoo  aa  ssuu  bbeelllleezzaa  
úúllttiimmaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddooss  nnuueessttrrooss  eessffuueerrzzooss  ppoorr  ccoonnvveerrttiimmooss,,  ddiiggaammooss,,  ssiimmpplleemmeennttee  eenn  
uunn  ttiippoo  ssoocciiaall  ee  iinntteelliiggeennttee..  EEll  ggrraann  ssooll  ddee  eevvoolluucciióónn  pprreessiioonnaa  ssoobbrree  ssuu  mmuunnddoo,,  
aaggrriieettaannddoo  ssuuss  vviieejjooss  mmoollddeess,,  ffeerrmmeennttaannddoo  llaass  hheerreejjííaass  ddeell  ffuuttuurroo  yy  lllleevvaannddoo  aa  
eevvoolluucciióónn  llaass  ppáálliiddaass  ssaabbiidduurrííaass  eennllaattaaddaass  ddee  llooss  lleeggiissllaaddoorreess  mmeennttaalleess..  ¿¿HHuubboo  aallgguunnaa  
vveezz  uunn  ttiieemmppoo  mmááss  ddeesseessppeerraaddoo,,  mmááss  vvaaccííoo,,  mmááss  tteerrrriibblleemmeennttee  ccoonnffiinnaaddoo  eenn  ssuuss  
eennddeebblleess  ttrriiuunnffooss  yy  eessmmaallttaaddaass  vviirrttuuddeess  qquuee  llaa  aassíí  llllaammaaddaa  bbeellllee  ééppooqquuee??  PPeerroo  eell  
eessmmaallttee  ssee  eessttáá  rreessqquueebbrraajjaannddoo,,  yy  ccuuaannttoo  mmááss  ttaannttoo  mmeejjoorr;;  ttooddaass  nnuueessttrraass  vviirrttuuddeess  yy  
cceerrtteezzaass  mmeennttaalleess  yy  ffaannttaassííaass  ddee  uunn  ggrraann  DDiissnneeyyllaannddiiaa  eeccoonnóómmiiccaa  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa  eessttáánn  
ddeessmmoorroonnáánnddoossee,,  nnuueevvaammeennttee,,  ccuuaannttoo  mmááss  ttaannttoo  mmeejjoorr..  LLaa  VVeerrddaadd,,  llaa  ggrraann  AArrmmoonnííaa  aa  
sseerr,,  eessttáá  aajjuussttaannddoo  iimmppllaaccaabblleemmeennttee  ssuu  ttoorrnniilllloo  eenn  nnuueessttrrooss  ccaassooss  mmeennttaalleess,,  
eexxppoonniieennddoo  ccaaddaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  ppoollvvoo,,  ccaaddaa  ddeebbiilliiddaadd,,  eexxttrraayyeennddoo  eell  vveenneennoo  yy  bbaattiieennddoo  
ssuu  hhuummaanniiddaadd,,  ccoommoo  eell  ““ooccééaannoo  ddee  iinnccoonncciieenncciiaa””  ddee  llaass  lleeyyeennddaass  PPuurráánniiccaass,,  hhaassttaa  qquuee  
eennttrreegguuee  ttooddoo  ssuu  nnééccttaarr  ddee  iinnmmoorrttaalliiddaadd..  
  
YY  eell  bbuussccaaddoorr  ddeessccuubbrree  ----  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa,,  eenn  eell  mmiiccrrooccoossmmooss  qquuee  ééll  
rreepprreesseennttaa  ----  qquuee  llaa  AArrmmoonnííaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo,,  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  hhaa  ppaallppaaddoo  aa  
ttiieennttaass,,  eess  uunn  ttrreemmeennddoo  PPooddeerr  ttrraannssffoorrmmaaddoorr..  EEnn  eell  ppaassaaddoo,,  hheemmooss  ssaallmmooddiiaaddoo  aarrrriibbaa,,  
eellaabboorraaddoo  eennccaannttaaddoorreess  ppooeemmaass  yy  ccaatteeddrraalleess  ddee  ssaabbiidduurrííaa  yy  bbeelllleezzaa,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  
aaffeeccttaa  aa  llaa  mmaatteerriiaa,,  eennffrreennttaa  eell  rroossttrroo  aauussttrroo  ddee  llaa  MMaaddrree  eennffaaddaaddaa,,  ddáánnddoollee  uunnaa  ppaalliizzaa  
aa  ssuuss  hhiijjooss  yy  eessccuullppiiéénnddoollooss  ddeessppiiaaddaaddaammeennttee  aa  llaa  iimmaaggeenn  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  iimmppeerraattiivvaa  
RReeccttiittuudd  ----  yy  llaa  ccoommppaassiióónn,,  llaa  iinnffiinniittaa  ggrraacciiaa  qquuee  ddeettiieennee  eexxaaccttaammeennttee  eenn  eell  mmoommeennttoo  
ddeebbiiddoo,,  aaddmmiinniissttrraa  eexxaaccttaammeennttee  lloo  nneecceessaarriioo,,  iinnffiieerree  yy  nnoo  iinnffiieerree  uunnaa  oonnzzaa  ddee  
ssuuffrriimmiieennttoo  mmááss  qquuee  lloo  iinnddiissppeennssaabbllee..  CCuuaannddoo  eell  bbuussccaaddoorr  ccoommiieennzzaa  aa  aabbrriirr  ssuuss  oojjooss  aa  
eessttaa  CCoommppaassiióónn,,  eessttaa  iinnffiinniittaa  ssaabbiidduurrííaa  eenn  eell  mmááss  mmíínniimmoo  ddeettaallllee,,  eessttooss  iinnccrreeííbblleess  
ddeessvvííooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  uunnaa  mmááss  pplleennaa  yy  mmááss  aabbaarrccaannttee  ppeerrffeecccciióónn,,  eessttaass  oossccuurriiddaaddeess  
eessttuuddiiaaddaass  yy  rreebbeelliioonneess  aaccoorrddaaddaass,,  eessttaass  ccaaííddaass  eenn  uunnaa  lluuzz  mmaayyoorr,,  yy  llaa  iinnffiinniittaa  mmaarrccaa  
ddee  uunnaa  BBeelllleezzaa  qquuee  nnoo  ddeejjaa  ooccuullttaa  aa  nniinngguunnaa  iimmppuurreezzaa,,  nniinngguunnaa  ttrraazzaa  ddee  iimmppeerrffeecccciióónn,,  
nniinnggúúnn  aammppaarroo  ppaarraa  llaa  ddeebbiilliiddaadd  oo  ddiissiimmuullaaddaa  mmeezzqquuiinnddaadd,,  nniinnggúúnn  ddeessccaannssoo  aa  llaa  
ffaallsseeddaadd,,  ééll  eessttáá  lllleennoo  ddee  uunn  aassoommbbrroo  qquuee  ssoobbrreeppaassaa  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  ssiiddeerraalleess  yy  
mmaaggiiaa  ccóóssmmiiccaa..  PPuueess,,  vveerrddaaddeerraammeennttee,,  sseerr  ccaappaazz  ddee  ooccuuppaarrssee  ddee  sseemmeejjaannttee  ppuunnttoo  
mmiiccrroossccóóppiiccoo  ddee  mmaatteerriiaa  ----  ttaann  ttrriivviiaall  bbaajjoo  llaass  eessttrreellllaass,,  ttaann  ccoommpplliiccaaddoo  eenn  ssuu  eemmbbrroolllloo  
ddee  ddoolloorr  yy  rreebbeelliióónn,,  ssuu  oossccuurraa  rreessiisstteenncciiaa  qquuee  aammeennaazzaa  ccoonn  uunn  ddeessaassttrree  aa  ccaaddaa  
iinnssttaannttee,,  yy  aaqquueellllooss  mmiilleess  ddee  ppeeqquueeññooss  ddeessaassttrreess  aa  eevviittaarr  ccaaddaa  ddííaa  yy  aa  ccaaddaa  ppaassoo,,  
aaqquueellllooss  mmiilllloonneess  ddee  ppeeqquueeññooss  ssuuffrriimmiieennttooss  aa  ttrraannssmmuuttaarr  ssiinn  hhaacceerr  eexxpplloottaarr  aall  mmuunnddoo  ----  
rreeqquuiieerree  uunn  ppooddeerr  ttaall  ccoommoo  llaa  TTiieerrrraa  nnuunnccaa  aanntteess  hhaa  ccoonnoocciiddoo..  LLaa  eennffeerrmmeeddaadd  eessttáá  
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mmaanniiffeessttáánnddoossee  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  eenn  ccaaddaa  ppaaííss,,  eenn  ccaaddaa  ccoonncciieenncciiaa,,  eenn  ccaaddaa  ááttoommoo  ddeell  
ggrraann  ccuueerrppoo  tteerrrreessttrree  ----  eessttaa  eess  uunnaa  rreevvoolluucciióónn  ddeessppiiaaddaaddaa,,  uunnaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  
iimmppllaaccaabbllee  ----  yy  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aaqquuíí  yy  aahhíí,,  eenn  ccaaddaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa,,  eenn  ccaaddaa  ppaaííss,,  eenn  
ccaaddaa  ffrraaggmmeennttoo  ddeell  ggrraann  ccuueerrppoo  ddeessggaarrrraaddoo,,  llaa  ccaattáássttrrooffee  eess  eevviittaaddaa  aa  úúllttiimmoo  mmiinnuuttoo,,  lloo  
mmeejjoorr  lleennttaammeennttee  ssaallee  ddee  lloo  ppeeoorr,,  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ssee  ddeessppiieerrttaa,,  yy  nnuueessttrrooss  ppaassooss  
ttaammbbaalleeaanntteess  nnooss  lllleevvaann  aa  ppeessaarr  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  hhaacciiaa  llaa  úúllttiimmaa  ppuueerrttaa  ddee  llaa  
lliibbeerraacciióónn..  TTaall  eess  llaa  ffoorrmmiiddaabbllee  AArrmmoonnííaa,,  eell  PPooddeerr  iimmppeerraattiivvoo  qquuee  eell  bbuussccaaddoorr  ddeessccuubbrree  
ppaassoo  aa  ppaassoo  yy  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ssuussttaanncciiaa..  
  
PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  hheemmooss  lllleeggaaddoo  aa  uunn  nnuueevvoo  ccaammbbiioo  ddee  ppooddeerr..  UUnn  NNuueevvoo  ppooddeerr  ttaall  ccoommoo  
nnuunnccaa  aanntteess  hhaa  hhaabbiiddoo  ddeessddee  eell  pprriimmeerr  aannttrrooppooiiddee,,  uunnaa  oollaa  aallttaa  ddee  ppooddeerr  qquuee  nnoo  ttiieennee  
nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  nnuueessttrraass  ppeeqquueeññaass  mmeeddiittaacciioonneess  ffiilloossóóffiiccaass  yy  eessppiirriittuuaalleess  ddee  eerraass  
ppaassaaddaass,,  uunn  ffeennóómmeennoo  mmuunnddiiaall,,  ccoolleeccttiivvoo  yy  ttaall  vveezz  uunniivveerrssaall  ttaann  rraaddiiccaallmmeennttee  nnuueevvoo  
ccoommoo  llaa  pprriimmeerraa  oolleeaaddaa  ddee  ppeennssaammiieennttoo  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo,,  ccuuaannddoo  llaa  mmeennttee  ssee  hhiizzoo  
ccaarrggoo  ddeell  oorrddeenn  ssiimmiieessccoo  yy  ddeemmoolliióó  ssuuss  lleeyyeess  yy  mmeeccaanniissmmooss  iinnssttiinnttiivvooss..  PPeerroo  aaqquuíí  ----  yy  
eessttaa  eess  rreeaallmmeennttee  llaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  qquuee  eessttáá  nnaacciieennddoo  ----  eell  ppooddeerr  nnoo  
eess  uunn  ppooddeerr  ddee  aabbssttrraacccciióónn,,  nnoo  eess  uunn  ttaalleennttoo  ppaarraa  oobbtteenneerr  uunnaa  vviissiióónn  ddee  aavvee  ddee  llaass  
ccoossaass  yy  rreedduucciirr  llooss  ddaattooss  ddiissppeerrssooss  ddeell  mmuunnddoo  eenn  uunnaa  eeccuuaacciióónn  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  hhaacceerr  uunnaa  
ssíínntteessiiss,,  llaa  ccuuaall  eess  ssiieemmpprree  iinneessttaabbllee  ----  llaa  mmeennttee  hhaa  vvuueellttoo  ttooddoo  eenn  aabbssttrraacccciióónn;;  vviivvee  eenn  
uunnaa  iimmaaggeenn  ddeell  mmuunnddoo,,  uunn  rreefflleejjoo  aammaarriilllloo  oo  aazzuull  ddee  llaa  ggrraann  bbuurrbbuujjaa,,  ccoommoo  uunn  hhoommbbrree  
ddeennttrroo  ddee  uunnaa  eessttaattuuaa  ddee  ccrriissttaall  ----  nnoo  uunn  ppooddeerr  ddiissccuurrssiivvoo  yy  ccoonnttiinnggeennttee  qquuee  úúnniiccaammeennttee  
ssuummaa  oo  ssuussttrraaee,,  nnoo  uunn  aaccooppiiaammiieennttoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  nnuunnccaa  hhaaccee  aa  uunn  ttooddoo..  EEss  uunn  
ppooddeerr  ddiirreeccttoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  ddee  ccaaddaa  iinnssttaannttee  yy  ddee  ccaaddaa  ccoossaa  aarrmmoonniizzaaddaa  ccoonn  llaa  vveerrddaadd  
ttoottaall  ddee  mmiilllloonneess  ddee  iinnssttaanntteess  yy  ccoossaass,,  uunn  ““ppooddeerr  ppaarraa  aacccceeddeerr””  aa  llaa  vveerrddaadd  ddee  ccaaddaa  
ggeessttoo  yy  ddee  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  lloo  ccuuaall  ccoonnccuueerrddaa  ccoonn  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  ggeessttooss  yy  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ppoorrqquuee  llaa  VVeerrddaadd  eess  uunnaa  yy  eell  SSeerr  eess  úúnniiccoo,,  yy  ssii  eessttee  ppuunnttoo  eess  ppaallppaaddoo,,  
ttooddoo  lloo  ddeemmááss  eess  ppaallppaaddoo  iinnssttaannttáánneeaammeennttee,,  ccoommoo  ccéélluullaa  yy  ccéélluullaa  ddeell  mmiissmmoo  ccuueerrppoo..  
EEss  uunn  ttrreemmeennddoo  ppooddeerr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  aaccttuuaannddoo  ddiirreeccttaammeennttee  ssoobbrree  llaa  
mmiissmmaa  VVeerrddaadd  ccoonntteenniiddaa  eenn  ccaaddaa  ppuunnttoo  ddeell  eessppaacciioo  yy  eenn  ccaaddaa  sseegguunnddoo  ddeell  ttiieemmppoo,,  oo  
mmááss  bbiieenn,,  ccooaacccciioonnaannddoo  ccaaddaa  mmoommeennttoo,,  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  ccaaddaa  ggeessttoo,,  ccaaddaa  ccéélluullaa  ddee  
llaa  mmaatteerriiaa  aa  pprroodduucciirr  ssuu  vveerrddaadd,,  ssuu  nnoottaa  ccoorrrreeccttaa,,  ssuu  pprrooppiioo  ppooddeerr  iinnnnaattoo  eenntteerrrraaddoo  
ddeebbaajjoo  ddee  ttooddaass  llaass  ccaappaass  ddee  nnuueessttrraass  aaccrreecciioonneess  vviittaalleess  yy  mmeennttaalleess  ----  uunnaa  ttrreemmeennddaa  
rreeccttiiffiiccaacciióónn  ddeell  mmuunnddoo  yy  ddee  ccaaddaa  sseerr..  PPooddrrííaammooss  ddeecciirr  uunn  ttrreemmeennddoo  MMoovviimmiieennttoo  ddee  
““rreeaalliizzaacciióónn””  ----  ¡¡eell  mmuunnddoo  nnoo  eess  rreeaall!!  EEss  ccoommoo  uunnaa  aappaarriieenncciiaa  ddiissttoorrssiioonnaaddaa,,  uunnaa  
aapprrooxxiimmaacciióónn  mmeennttaall,,  llaa  ccuuaall  ssee  ppaarreeccee  mmááss  aa  uunnaa  ppeessaaddiillllaa,,  uunnaa  vveerrssiióónn  bbllaannccoo  yy  
nneeggrroo  ddee  aallggoo  qquuee  aaúúnn  nnoo  hheemmooss  aapprreehheennddiiddoo..  ¡¡TTooddaavvííaa  nnoo  tteenneemmooss  nnuueessttrrooss  oojjooss  
vveerrddaaddeerrooss!!  PPuueess,,  aall  ffiinnaall,,  hhaayy  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  rreeaalliiddaadd,,  yy  eessaa  eess  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llaa  
VVeerrddaadd  ----  uunnaa  vveerrddaadd  qquuee  hhaa  ccrreecciiddoo,,  qquuee  tteennííaa  qquuee  pprrootteeggeerrssee  aa  ssíí  mmiissmmaa  ddeettrrááss  ddee  
llooss  mmuurrooss,,  lliimmiittaarrssee  yy  ooppaaccaarrssee  bbaajjoo  uunnaa  ccaappaarraazzóónn  uu  oottrraa,,  uunnaa  bbuurrbbuujjaa  uu  oottrraa,,  hhaacceerrssee  
sseennttiirr  ppoorr  uunnaa  oorruuggaa  oo  uunn  hhoommbbrree,,  eennttoonncceess  ssee  aabbrree  ddee  ggoollppee  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  lluuzz  ddeell  ssooll  
ccuuaannddoo  llaass  aallaass  ddeell  ggrraann  SSeerr  qquuee  ssiieemmpprree  hheemmooss  ssiiddoo  ccoommiieennzzaann  aa  aabbrriirrssee..                      
  
PPeerroo  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  ppooddeerr,,  eessttaa  ttrraannssiicciióónn  ddee  llaass  iinnddiirreeccttaass  yy  aabbssttrraaccttaass  vveerrddaaddeess  ddee  
llaa  mmeennttee  oobbvviiaammeennttee  nnoo  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo  eenn  llaass  ccuummbbrreess  ddeell  EEssppíírriittuu  ----  nnoo  ttiieennee  nnaaddaa  
qquuee  vveerr  ccoonn  eessttaass  ggiimmnnaassiiaass  mmeennttaalleess,,  aall  iigguuaall  qquuee  eell  oottrroo  ppooddeerr  nnoo  tteennííaa  nnaaddaa  qquuee  vveerr  
ccoonn  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ddeell  ssiimmiioo..  SSee  lllleevvaa  aa  ccaabboo  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  mmuuyy  pprrááccttiiccaa,,  eenn  llaa  vviiddaa  
ccoottiiddiiaannaa,,  eenn  lloo  mmiinnúússccuulloo,,  llaa  ffuuttiilliiddaadd  ddeell  mmoommeennttoo,,  eell  ccuuaall  eess  ffúúttiill  ssóólloo  ppaarraa  nnoossoottrrooss,,  
ssii  ccoommpprreennddiimmooss  qquuee  uunnaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  ppoollvvoo  ccoonnttiieennee  ttaannttaa  vveerrddaadd  ccoommoo  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  
ttooddoo  eell  eessppaacciioo,,  yy  aall  iigguuaall  qquuee  ttaannttoo  ppooddeerr..  PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  ssee  aapplliiccaa  aa  mmeeccaanniissmmooss  
ccoommpplleettaammeennttee  mmaatteerriiaalleess..  EEll  jjuueeggoo  ttiieennee  lluuggaarr  eenn  llaa  ssuussttaanncciiaa..  PPoorr  ccoonnssiigguuiieennttee,,  ssee  
eelleevvaa  ccoonnttrraa  aannttiigguuooss  rreessiisstteenncciiaass,,  ccoonnttrraa  uunnaa  bbuurrbbuujjaa  qquuee  eess  qquuiizzááss  llaa  pprriimmeerraa  bbuurrbbuujjaa  
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ddeell  pprroottooppllaassmmaa  qquuee  ssee  aauuttoo--ddeeffiieennddee  eenn  ssuu  ppoozzoo  ddee  aagguuaa..  PPeerroo  aall  ffiinn  ““llaass  rreessiisstteenncciiaass  
rreessuullttaann  hhaabbeerr  aayyuuddaaddoo  mmeeddiiaannttee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  mmuucchhoo  mmááss  ddee  lloo  qquuee  hhaann  iimmppeeddiiddoo  llaa  
iinntteenncciióónn  ddeell  ggrraann  CCrreeaattiixx  yy  ssuu  PPrroommoottoorr””  ((2255))  yy,,  ffiinnaallmmeennttee,,  nnoo  ssaabbeenn  ssii  hhaayy  uunnaa  ssoollaa  
ssoommbbrraa  yy  ddoolloorr  qquuee  nnoo  aauummeennttee  sseeccrreettaammeennttee  eell  ppooddeerr  mmiissmmoo  qquuee  eessttaammooss  iinntteennttaannddoo  
mmaanniiffeessttaarr..  SSii  ssuurrggiieessee  ddeemmaassiiaaddoo  pprroonnttoo,,  llaa  vveerrddaadd  sseerrííaa  iinnccoommpplleettaa,,  oo  iinnssooppoorrttaabbllee  
ppaarraa  llooss  ddeemmááss  aanniimmáállccuullooss  qquuee  ccoommppaarrtteenn  nnuueessttrroo  ppoozzoo  ddee  aagguuaa  yy  qquuee  pprroonnttoo  llaa  
eexxppuullssaarrííaann  ----  ssoommooss  uunn  ssoolloo  ccuueerrppoo  hhuummaannoo,,  ssiieemmpprree  oollvviiddaammooss,,  yy  nnuueessttrrooss  eerrrroorreess  oo  
lleennttiittuuddeess  ssoonn  llooss  eerrrroorreess  yy  lleennttiittuuddeess  ddeell  mmuunnddoo..  PPeerroo  ssii  ppooddeemmooss  ggaannaarr  uunnaa  vviiccttoorriiaa  
aaqquuíí,,  eenn  eessttee  ppeeqquueeññoo  ppuunnttoo  ddee  mmaatteerriiaa,,  ccaaddaa  uunnoo  ddee  nnoossoottrrooss  sseerreess  hhuummaannooss  ttiieennee  llaa  
ffoorrmmiiddaabbllee  ttaarreeaa  ddee  lllleevvaarr  aa  ccaabboo,,  ssii  ccoommpprreennddee..  HHaabbeerr  nnaacciiddoo  eenn  eessttee  mmuunnddoo  eess  uunn  
mmiisstteerriioo  mmuucchhoo  mmááss  ppooddeerroossoo  ddee  lloo  qquuee  hheemmooss  ppeennssaaddoo..    
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
    
  
PPoorr  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  aahhoorraa  eell  bbuussccaaddoorr  ssee  hhaa  lliibbeerraaddoo  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall..  TTaammbbiiéénn  
hhaa  ppuueessttoo  oorrddeenn  eenn  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall..  YY  ssii  vviieejjooss  ddeesseeooss,,  vvoolluunnttaaddeess  oo  rreeaacccciioonneess  
aaúúnn  vviieenneenn  ppaarraa  eennttuurrbbiiaarr  eessttee  eessppaacciioo  lliibbrree,,  ssoonn  mmááss  bbiieenn  ddeell  oorrddeenn  ddee  iimmáággeenneess  ddee  
ppeellííccuullaass  cciinneemmaattooggrrááffiiccaass  pprrooyyeeccttaaddaass  eenn  uunnaa  ppaannttaallllaa,,  ffuueerraa  ddee  ccoossttuummbbrree,,  ppeerroo  ssiinn  
uunnaa  ssuussttaanncciiaa  rreeaall..  EEll  bbuussccaaddoorr  hhaa  ppeerrddiiddoo  eell  hháábbiittoo  ddee  sseennttaarrssee  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  yy  ddee  
iiddeennttiiffiiccaarrssee  ccoonn  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  ----  ééll  mmiirraa,,  eessttáá  llúúcciiddoo,,  oobbsseerrvvaa  ttooddoo;;  eessttáá  cceennttrraaddoo  eenn  
ssuu  ffuueeggoo  eell  ccuuaall  ddiissiippaa  ttooddaass  eessaass  nnuubbeess..  AA  ppaarrttiirr  ddee  eennttoonncceess,,  ssaallee  mmááss  yy  mmááss  aa  llaa  lluuzz  
oottrroo  nniivveell  ddee  eennmmaarraaññaammiieennttoo,,  oottrroo  rraannggoo  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa  ((eessttee  eess  vveerrddaaddeerraammeennttee  uunn  
““sseennddeerroo  ddee  ddeesscceennssoo””))::  uunn  mmeeccaanniissmmoo  mmaatteerriiaall,,  ssuubbccoonnsscciieennttee..  PPeerroo  mmiieennttrraass  qquuee  ééll  
nnoo  eessttéé  llúúcciiddoo,,  nnoo  vvee  nnaaddaa;;  nnoo  ppuueeddee  ddeesseennrreeddaarr  eessooss  hhiillooss  qquuee  eessttáánn  ttaann  eennttrreellaazzaaddooss  
ccoonn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  hhaabbiittuuaalleess,,  yy  ““mmeennttaalliizzaaddaass””  ccoommoo  eell  rreessttoo,,  qquuee  ccoonnssttrruuyyeenn  uunn  
tteejjiiddoo  ttoottaallmmeennttee  nnaattuurraall..  EEssttee  mmeeccaanniissmmoo  mmaatteerriiaall,,  ssuubbccoonnsscciieennttee  ssee  hhaaccee  eennttoonncceess  
eexxttrreemmaaddaammeennttee  ccoonnccrreettoo,,  ccoommoo  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ddeell  ppeezz  ddee  ccoolloorreess  eenn  ssuu  rreecciippiieennttee  
ddee  ccrriissttaall..  PPeerroo  eennffaattiicceemmooss  qquuee  eessttee  nnoo  eess  eell  ppeeqquueeññoo  ppeecceecciilllloo  ssuubbccoonnsscciieennttee  ddee  llooss  
ppssiiccooaannaalliissttaass  ----  aaqquueellllooss  ppeeqquueeññooss  ppeecceecciillllooss  ppeerrtteenneecceenn  aa  llaa  bbuurrbbuujjaa  mmeennttaall;;  ssoonn  
ssiimmpplleemmeennttee  eell  rreevveerrssoo  ddeell  ppeeqquueeññoo  ttiippoo  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  llaa  aacccciióónn  ddee  ssuuss  rreeaacccciioonneess,,  
eell  nnuuddoo  ddee  ssuuss  ddeesseeooss,,  llaa  ccoonnssttrriicccciióónn  ddee  ssuu  nnuuttrriiddaa  mmeezzqquuiinnddaadd,,  eell  ppaassaaddoo  ddee  ssuu  
ppeeqquueeññaa  vviieejjaa  hhiissttoorriiaa  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  bbuurrbbuujjaa,,  llaa  ccoorrrreeaa  ddee  llaa  ccaabbrraa  ddee  ssuu  ppeeqquueeññoo  eeggoo  
sseeppaarraaddoo  aattaaddaa  aa  llaa  eessttaaccaa  ssoocciiaall  yy  ddoommééssttiiccaa  yy  rreelliiggiioossaa,,  yy  llaass  iinnccoonnttaabblleess  eessttaaccaass  qquuee  
aattaann  aall  hhoommbbrree  aaddeennttrroo  ddee  llaa  bbuurrbbuujjaa..  YY  ssoossppeecchhaammooss  ppooddeerroossaammeennttee  qquuee  aaqquueellllooss  
ssooññaaddoorreess  ssiimmpplleemmeennttee  ccoonnttiinnuuaarráánn  ssooññaannddoo  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  bbuurrbbuujjaa  ppssiiccooaannaallííttiiccaa,,  ddee  
llaa  mmaanneerraa  qquuee  oottrrooss  ssuueeññaann  aaddeennttrroo  ddee  uunnaa  bbuurrbbuujjaa  rreelliiggiioossaa  ddee  iinnffiieerrnnooss  yy  ppaarraaííssooss  
qquuee  eexxiisstteenn  úúnniiccaammeennttee  eenn  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  mmeennttaall  ddeell  hhoommbbrree..  PPeerroo,,  mmiieennttrraass  qquuee  uunnoo  
eessttáá  aaddeennttrroo  ddee  llaa  bbuurrbbuujjaa,,  eess  iimmppllaaccaabbllee  ee  iirrrreeffuuttaabbllee;;  ssuuss  iinnffiieerrnnooss  ssoonn  vveerrddaaddeerrooss  
iinnffiieerrnnooss,,  ssuu  iinnmmuunnddiicciiaa  eess  vveerrddaaddeerraa  iinnmmuunnddiicciiaa,,  yy  uunnoo  eess  eell  pprriissiioonneerroo  ddee  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  nnuubbee  bbrriillllaannttee  uu  oossccuurraa..  PPoorr  eessoo,,  ddiiggaammooss,,  aall  ppaassaarr,,  qquuee  uunnoo  nnoo  ssee  lliibbeerraa  ddeell  
llooddoo  ccaavvaannddoo  eenn  eell  llooddoo  yy  aarraannddoo  ddee  mmaanneerraa  iinnssaannaa  llooss  ccaammiinnooss  sseeccuunnddaarriiooss  ddeell  ttiippoo  
ffrroonnttaall  ((aall  iigguuaall,,  uunnoo  ppooddrrííaa  ttoommaarr  uunn  bbaaññoo  eenn  aagguuaa  ssuucciiaa  ppaarraa  lliimmppiiaarrssee)),,  uunnoo  nnoo  ssee  
lliibbeerraa  ddee  llaa  bbuurrbbuujjaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaass  lluucceess  ddee  llaa  bbuurrbbuujjaa,,  oo  ddeell  mmaall  mmeeddiiaannttee  uunn  bbiieenn  
qquuee  ssóólloo  eess  ssuu  rreevveerrssoo,,  ssiinnoo  qquuee  mmeeddiiaannttee  uunn  aallggoo  mmááss  qquuee  nnoo  eess  ddee  llaa  bbuurrbbuujjaa::  uunn  
mmuuyy  ssiimmppllee  ffuueeggoo  ppeeqquueeññoo  aaddeennttrroo  yy  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  eell  ccuuaall  eess  llaa  ccllaavvee  hhaacciiaa  llaa  
lliibbeerrttaadd,,  ttooddaass  llaass  lliibbeerrttaaddeess,,  yy  ppaarraa  eell  mmuunnddoo..      
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EEssttaa  rreessiisstteenncciiaa  ssuubbccoonnsscciieennttee  eess  mmuuyy  ddiiffíícciill  ddee  ddeessccrriibbiirr..  TTiieennee  mmiill  rroossttrrooss,,  ttaannttooss  
ccoommoo  ttaannttooss  iinnddiivviidduuooss  hhaayy,,  yy  ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  eell  ccoolloorr  eess  ddiiffeerreennttee,,  eell  ““ssíínnddrroommee””,,  ppoorr  
ddeecciirr  aassíí,,  eess  ddiiffeerreennttee..  CCaaddaa  uunnoo  ddee  nnoossoottrrooss  ttiieennee  ssuu  ““ddrraammaa””  ppaarrttiiccuullaarr,,  ccoonn  ssuuss  
ssiittuuaacciioonneess  ddee  eesscceennaa,,  pprreeffeerriiddaass,,  ttíítteerreess  ddeell  GGrraannddiioossoo  GGuuiiggnnooll..    PPeerroo  eess  eell  mmiissmmoo  
eessppeeccttááccuulloo  ddee  mmaarriioonneettaass  ddeebbaajjoo  ddee  ttooddooss  llooss  ccoolloorreess,,  llaa  mmiissmmaa  hhiissttoorriiaa  ddeettrrááss  ddee  
ttooddooss  llooss  mmuunnddooss  ----  yy  llaa  mmiissmmaa  rreessiisstteenncciiaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  EEss  llaa  rreessiisstteenncciiaa,,  eell  ppuunnttoo  
qquuee  ddiiccee  nnoo..  NNoo  ssee  rreevveellaa  aa  ssíí  mmiissmmoo  iinnmmeeddiiaattaammeennttee,,  eess  eevvaassiivvoo,,  aassttuuttoo..  DDee  hheecchhoo,,  
rreeaallmmeennttee  ccrreeeemmooss  qquuee  aammaa  eell  ddrraammaa..  EEssaa  eess  ssuu  rraazzóónn  ddee  sseerr  yy  llaa  ssaall  ddee  ssuu  vviiddaa,,  yy,,  ssii  
yyaa  nnoo  ttuuvviieessee  nniinnggúúnn  ddrraammaa  qquuee  mmaacchhaaccaarr,,  iinnvveennttaarrííaa  aallgguunnoo  ----  eess  eell  ddrraammaattuurrggoo  ppoorr  
eexxcceelleenncciiaa..  EEss  qquuiizzááss  iinncclluussoo  eell  ggrraann  ddrraammaattuurrggoo  ddee  ttooddaa  eessttaa  ccaaóóttiiccaa  yy  llaammeennttaabbllee  
vviiddaa  qquuee  vveemmooss..  PPeerroo  ccaaddaa  uunnoo  ddee  nnoossoottrrooss  aallbbeerrggaa  ssuu  ppeeqquueeññoo  hhoommbbrree  ddeell  ggrraann  
““hhoommbbrree  ddee  ppeessaarr””  ((2266))  ccoommoo  ssoollííaa  llllaammaarrlloo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo..  EEll  ddrraammaa  ddeell  mmuunnddoo  ssee  
ddeetteennddrráá  ccuuaannddoo  ccoommeenncceemmooss  aa  ppoonneerrllee  uunn  aallttoo  aa  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ppeeqquueeññoo  ddrraammaa..  PPeerroo  
eell  aassttuuttoo  ttíítteerree  ssee  ddeesslliizzaa  eennttrree  nnuueessttrrooss  ddeeddooss..  AAhhuuyyeennttaaddoo  ddee  llaa  eettaappaa  mmeennttaall  ddoonnddee  
ppoonnee  eenn  mmaarrcchhaa  aa  ssuu  mmaaqquuiinnaarriiaa  aaccllaarraattoorriiaa  yy  iinntteerrrrooggaaddoorraa  ----  eess  uunn  iinnccaannssaabbllee  
iinntteerrrrooggaaddoorr;;  hhaaccee  pprreegguunnttaass  ppoorr  eell  ppllaacceerr  ddee  pprreegguunnttaarr,,  yy  ssii  ttooddaass  ssuuss  pprreegguunnttaass  
ffuueesseenn  rreessppoonnddiiddaass,,  ssuurrggiirrííaa  ccoonn  mmááss,,  ppuueess  eess  ttaammbbiiéénn  uunn  iinnccrréédduulloo  ----  eexxppuullssaaddoo  ddee  llaa  
mmeennttee  ssee  ssuummeerrggee  uunn  ggrraaddoo  mmááss  ppaarraa  iinntteerrpprreettaarr  ssuu  nnúúmmeerroo  eenn  eell  eesscceennaarriioo  vviittaall..  YYaa  
nnoo  hhaayy  ttiieerrrraa  ssóólliiddaa..  ((CCuuaannttoo  mmááss  ddeesscciieennddee,,  mmááss  ffuueerrttee  ssee  hhaaccee,,  yy  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  
hhaacciiaa  aabbaajjoo  hhaassttaa  eell  ffoonnddoo,,  eess  llaa  iimmaaggeenn  mmiissmmaa  ddee  llaa  ffoorrttaalleezzaa,,  eell  nnuuddoo  ppoorr  eexxcceelleenncciiaa,,  
eell  ppuunnttoo  iirrrreedduucciibbllee,,  eell  aabbssoolluuttoo  NNOO))..  TTooddooss  eessttaammooss  mmááss  oo  mmeennooss  ffaammiilliiaarriizzaaddooss  ccoonn  
ssuuss  ttrruuccooss  ssoobbrree  eell  eesscceennaarriioo  vviittaall::  ssuu  ggrraann  jjuueeggoo  ddee  ppaassiióónn  yy  ddeesseeoo,,  ssiimmppaattííaa  yy  
aannttiippaattííaa,,  ooddiioo  yy  aammoorr  ----  ppeerroo  ddee  hheecchhoo,,  eellllooss  ssoonn  llooss  ddooss  rroossttrrooss  ddee  llaa  mmiissmmaa  ccoommiiddaa,,  yy  
ssaabbee  ttaann  mmaall  ccoommoo  bbiieenn,,  ssuuffrriimmiieennttoo  ttaannttoo  ccoommoo  aalleeggrrííaa,,  eess  eexxaaccttaammeennttee  ccoommoo  uunnaa  
mmaanneerraa  ddee  ddeegglluuttiirr  eenn  uunnaa  ddiirreecccciióónn  uu  oottrraa..  IInncclluussoo  llaa  ccaarriiddaadd  yy  llaa  ffiillaannttrrooppííaa  ssiirrvvee  aa  ssuu  
pprrooppóóssiittoo..  SSee  hhaaccee  mmááss  ggoorrddoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  mmaanneerraa..  CCuuáánnttoo  mmááss  vviirrttuuoossoo  eess,,  mmááss  dduurroo  
eess..  IIddeeaalliissmmoo  yy  ppaattrriioottiissmmoo,,  ccaauussaass  ssaaggrraaddaass  oo  mmeennooss  ssaaggrraaddaass  ssoonn  ssuuss  aassttuuttaass  
vviiaannddaass..  HHaa  ddoommiinnaaddoo  eell  aarrttee  ddee  aacciiccaallaarrssee  eenn  ssoobbeerrbbiiaass  ooccaassiioonneess,,  ppuueeddee  eennccoonnttrraarrssee  
eenn  ttooddaass  llaass  ffiieessttaass  ddee  vvoolluunnttaarriiooss  ddee  ccaarriiddaadd  yy  ccoonnffeerreenncciiaass  ddee  PPaazz  ----  ppeerroo,,  ppoorr  
ssuuppuueessttoo,,  llaa  PPaazz  nnuunnccaa  vviieennee,,  ppuueess  ssii  ppoorr  aallggúúnn  mmiillaaggrroo  llaa  PPaazz  vviinniieessee  aallgguunnaa  vveezz,,  oo  llaa  
eerrrraaddiiccaacciióónn  ddee  ttooddaa  llaa  ppoobbrreezzaa  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa,,  ¿¿qquuéé  hhaarrííaa  ppaarraa  ssuubbssiissttiirr??  AAhhuuyyeennttaaddoo  
ddee  eessee  eesscceennaarriioo,,  ssee  hhuunnddee  uunn  ggrraaddoo  mmááss  aabbaajjoo  yy  ddeessaappaarreeccee  eenn  llaass  mmaazzmmoorrrraass  ddeell  
ssuubbccoonnsscciieennttee..  NNoo  ppoorr  mmuucchhoo  ttiieemmppoo..  AAhhíí  ccoommiieennzzaa  aa  ddeessppeejjaarrssee,,  ppoorr  ddeecciirr  aassíí,,  yy  
mmuueessttrraa  ssuu  vveerrddaaddeerroo  rroossttrroo..  SSee  hhaa  hheecchhoo  mmuuyy  ppeeqquueeññoo,,  mmuuyy  dduurroo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
ccaarriiccaattuurraa  ddee  rriissaa  bbuurrlloonnaa::  ““EEll  hhoorrrroorroossoo  EEllffoo””  ccoommoo  lloo  llllaammaa  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo..          
    
  
  EEll  hhoommbbrree  aallbbeerrggaa  ddeennttrroo  ddee  ééll  aa  uunn  hhoorrrroorroossoo  EEllffoo  
    
  EEnnaammoorraaddoo  ddeell  ppeessaarr  yy  ddeell  ppeeccaaddoo..  
  
  EEll  hhoorrrroorroossoo  EEllffoo  ssee  eessttrreemmeeccee  aannttee  llaa  llllaammaa  ddeell  cciieelloo  
  
  YY  aannttee  ttooddaass  llaass  ccoossaass  aalleeggrreess  yy  ppuurraass;;  
  
  ÚÚnniiccaammeennttee  mmeeddiiaannttee  eell  ppllaacceerr  yy  llaa  ppaassiióónn  yy  eell  ddoolloorr  
  
  PPuueeddee  rreessiissttiirr  ssuu  ddrraammaa..    ((2277))  
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EEssttáá  lliissttoo  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa,,  ssee  ppeeggaa  aa  ttooddoo,,  ttoommaa  vveennttaajjaa  ddee  llaa  mmááss  mmíínniimmaa  ffiissuurraa  
ppaarraa  ffoorrzzaarr  ssuu  ccaammiinnoo  ddee  rreeggrreessoo  aall  eesscceennaarriioo,,  eell  mmááss  mmíínniimmoo  pprreetteexxttoo  ppaarraa  eessccuuppiirr  ssuu  
rreenneeggrriiddaa  nnuubbee  yy  nnuubbllaarr  ttooddoo  eenn  uunn  iinnssttaannttee..  UUnnaa  ddeennssaa,,  oossccuurraa  yy  ppeeggaajjoossaa  nnuubbee  
iinnssttaannttáánneeaa..  EEss  uunnaa  lluucchhaa  aa  mmuueerrttee,,  ppuueess  ssaabbee  ppeerrffeeccttaammeennttee  bbiieenn  qquuee  vvaa  aa  mmoorriirr..  EEss  
ssuu  úúllttiimmaa  mmaannoo,,  llaa  qquuee  eessttáá  jjuuggaannddoo  aahhoorraa  eess  ssuu  mmiissmmííssiimmaa  úúllttiimmaa  ccaarrttaa  eenn  eell  mmuunnddoo..  
EEnn  eell  ffoonnddoo,,  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  aabbaajjoo  aall  ffoonnddoo  mmiissmmoo,,  eess  uunn  mmiiccrroossccóóppiiccoo  nnuuddoo  ddee  
ddoolloorr,,  aallggoo  qquuee  ssee  aassuussttaa  ddeell  ssooll  yy  ddee  llaa  aalleeggrrííaa,,  aallggoo  ssooffooccaannddoo  yy  aassuussttaaddoo  ddee  
vvaasstteeddaadd..  EEss  ttaann  dduurroo  ccoommoo  llaa  ppiieeddrraa,,  qquuiizzááss  ttaann  dduurroo  ccoommoo  llaa  ppiieeddrraa  oorriiggiinnaall  ddee  llaa  
TTiieerrrraa..  UUnn  oossccuurroo  NNOO  aa  vviivviirr  yy  NNOO  aa  ttooddoo..  SSiimmpplleemmeennttee  nnoo  lloo  hhaarráá..  EEssttáá  aahhíí,,  yy  nnoo  ssee  
mmoovveerráá..  TTaall  vveezz  sseeaa  llaa  eesseenncciiaa  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  llaa  rraaíízz  ddee  llaass  ttiinniieebbllaass,,  eell  ggrriittoo  oorriiggiinnaall  ddee  
llaa  TTiieerrrraa  aattiizzaaddaa  ppoorr  eell  SSooll  ddee  llaa  VVeerrddaadd..                    
YY  ppeerrmmaanneeccee  aahhíí  hhaassttaa  eell  ffiinnaall  ----  ddee  hheecchhoo,,  eell  ffiinn  ddeell  ffiinn  ----  ppeerrmmaanneeccee  aahhíí  ttaall  vveezz  ppaarraa  
ffoorrzzaarrnnooss  aa  ddeesscceennddeerr  aall  ppuunnttoo  mmááss  bbaajjoo  yy  ddeessccuubbrriirr  nnuueessttrroo  rroossttrroo  iinnmmoorrttaall  ddeebbaajjoo  ddee  
eessttaa  mmáássccaarraa  ddee  mmuueerrttee..  SSii  nnoo  eessttuuvviieessee  aahhíí,,  yyaa  ttooddooss  ppooddrrííaammooss  hhaabbeerr  hhuuiiddoo  hhaacciiaa  llooss  
cciieellooss  ddeell  EEssppíírriittuu..  PPeerroo  ssee  ddiiccee  qquuee  nnuueessttrraa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  yy  nnuueessttrroo  cciieelloo  ddeebbeenn  sseerr  
ffoorrjjaaddooss  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  yy  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..  
  
SSii  ppooddeemmooss  aattrraappaarr  aa  eessee  ppeennoossoo  eellffoo  ----  ppuueess  eess  ppeennoossoo  eenn  ssíí  mmiissmmoo  ----  jjuussttoo  aanntteess  ddee  
qquuee  ssee  eennttiieerrrree  ccoommpplleettaammeennttee,,  eexxhhiibbee  uunn  ccoommpplleettoo  mmeeccaanniissmmoo  ccoottiiddiiaannoo,,  mmaatteerriiaall  ee  
iimmppeerrcceeppttiibbllee..  EEssttaa  eess  llaa  ggrraann  rreessiisstteenncciiaa  ppaarraa  eell  ccaammbbiioo  ddee  ppooddeerr,,  llaa  mmaaddrriigguueerraa  
iinntteennttaannddoo  ddiiffeerriirr  aa  llaa  lleeyy  ddee  llaa  AArrmmoonnííaa..  PPoorr  ccoonnssiigguuiieennttee,,  eess  ddoonnddee  llaa  bbaattaallllaa  eessttáá  
tteenniieennddoo  lluuggaarr  eenn  eessee  mmoommeennttoo,,  eenn  eell  mmiiccrrooccoossmmooss  yy  eenn  eell  mmaaccrrooccoossmmooss..  EEss  ccoommoo  
uunnaa  ccaarriiccaattuurraa  ((oo  eell  rroossttrroo  mmááss  eexxaaccttoo))  ddee  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppuulliiddaass  yy  cciivviilliizzaaddaass  ddeell  
bbrriillllaannttee  eellffoo  ddee  llooss  nniivveelleess  ssuuppeerriioorreess::  dduuddaa,,  tteemmoorr,,  aavviiddeezz,,  aauuttoo--cceennttrraalliizzaacciióónn,,  ttooddaass  
llaass  ccoonnttrraacccciioonneess,,  pprreennssiioonneess  yy  aapprreennssiioonneess  ddee  sseeuuddóóppooddoo  mmeennttaall..  EEss  uunn  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  mmiinnúússccuulloo  yy  rriiddííccuulloo,,  yy,,  ssii  ppoorr  ccaassuuaalliiddaadd  lloo  aaddvveerrttiimmooss,,  llee  rreessttaammooss  
iimmppoorrttaanncciiaa..  PPeerroo  eessttaammooss  eeqquuiivvooccaaddooss..  MMiirraammooss  ttooddoo  ddeessddee  aarrrriibbaa  ddee  nnuueessttrraa  
aarrrrooggaanncciiaa  mmeennttaall,,  ccoommoo  ssii  eessaass  iinnssiiggnniiffiiccaanncciiaass  ffuueerraann  iirrrreelleevvaanntteess..  PPeerroo  eellllaass  ttiieenneenn  
aassoommbbrroossaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass..  NNoo  lloo  vveemmooss  ppoorrqquuee  vviivviimmooss  eenn  nnuueessttrraass  llóóggiiccaass  yy  
ssiimmééttrriiccaass  nnuubbeess..  PPeerroo  llaa  vviiddaa  rreecchhiinnaa,,  hhaayy  uunn  cchhiirrrriiddoo  iinnmmeennssoo,,  uunniivveerrssaall  ccuuyyoo  oorriiggeenn  
rreessiiddee  eenn  aaqquueellllooss  rriiddííccuullooss  ppeeqquueeññooss  ggrraannooss  ddee  aarreennaa..  EEnn  nniivveell  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  nnoo  hhaayy  
““ppeeqquueeññaass  ccoossaass””,,  ppoorrqquuee  ttooddoo  eessttáá  hheecchhoo  ddee  ppeeqquueeññaass  ccoossaass,,  yy  eessaa  aabbssuurrddaa  rreeaacccciióónn  
ddee  dduuddaa  oo  tteemmoorr  eess  eell  iinnccaallccuullaabbllee  eeqquuiivvaalleennttee  ddeell  jjuuiicciioo  mmeennttaall  eerrrróónneeoo  qquuee  nnooss  hhaaccee  
cceerrrraarrllee  llaa  ppuueerrttaa  aa  uunnaa  bbrriillllaannttee  ooppoorrttuunniiddaadd..  CCoonnssttaanntteemmeennttee  eessttaammooss  cceerrrráánnddoollee  llaa  
ppuueerrttaa  aa  llaa  AArrmmoonnííaa,,  vvoollvviiéénnddoollee  nnuueessttrraa  eessppaallddaa  aall  mmiillaaggrroo,,  ddeejjaannddoo  aaffuueerraa  
ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  yy  eennffeerrmmáánnddoonnooss  ppoorr  aaññaaddiidduurraa..  PPuueess,,  eenn  eell  nniivveell  mmaatteerriiaall,,  eessttaa  AArrmmoonnííaa  
nnoo  fflluuyyee  eenn  mmaajjeessttuuoossaass  ssiinnffoonnííaass  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ggrraannddeess  aarrtteerriiaass  ddeell  eessppíírriittuu;;  uussaa  lloo  
qquuee  ttiieennee..  SSee  ffiillttrraa  ppoorr  mmiinnúússccuullooss  ccaannaalleess,,  ffrráággiilleess  ffiillaammeennttooss  eessttrreemmeecciiéénnddoossee  ddeennttrroo  
ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  mmaatteerriiaall;;  iinnggrreessaa  ddee  aa  ggoottiittaass,,  cchhoorrrrooss,,  ddiissccrreettooss  qquuaannttuumm  qquuee  
ppaarreecceenn  nnaaddaa  ––uunn  aalliieennttoo  ppaassaajjeerroo,,  uunn  ttiittiillaarr  ddee  uunnaa  ssoonnrriissaa,,  uunn  aaddeemmáánn  ddee  ssoollttuurraa  ssiinn  
rraazzóónn  ----  qquuee  ccaammbbiiaann  ttooddoo..  NNoo  aaddvveerrttiimmooss  eell  ccaammbbiioo  ppoorrqquuee  vviivviimmooss  eenn  nnuueessttrroo  ccaaooss  
nnoorrmmaall,,  nnuueessttrroo  uussuuaall  aaggoobbiioo,,  ppeerroo  eell  bbuussccaaddoorr,,  qquuiieenn  ssee  hhaa  hheecchhoo  aa  uunn  ppooccoo  mmááss  
llúúcciiddoo,,  ccoommiieennzzaa  aa  aaddvveerrttiirr,,  aa  sseennttiirr  aaqquueellllooss  ddiimmiinnuuttooss  ccaammbbiiooss  ddee  ddeennssiiddaadd,,  aaqquueellllaass  
rreeppeennttiinnaass  oobbssttrruucccciioonneess,,  aaqquueellllaass  mmiinnúússccuullaass  eexxppaannssiioonneess,,  aaqquueellllooss  ppoozzooss  ddee  aaiirree  eenn  
ssuu  ssuussttaanncciiaa  mmaatteerriiaall..  ÉÉll  vvee  eell  ccaassii  iinnssttaannttáánneeoo  eeffeeccttoo  ddee  uunnaa  ddiimmiinnuuttaa  ppeeqquueeññaa  
eemmaannaacciióónn  ddee  dduuddaa,,  uunn  tteemmoorr  aabbssuurrddoo  oo  uunnaa  tteennssiióónn  ssiinn  ccaauussaa  aappaarreennttee,,  uunnaa  rriiddííccuullaa  yy  
mmóórrbbiiddaa  iimmaaggiinnaacciióónn  ccrruuzzaannddoo  ssuu  aattmmóóssffeerraa..  DDeessccuubbrree  mmiill  ssaaggaacceess  ppeeqquueeññaass  
ppuullssaacciioonneess,,  eennggaaññoossaass  ppaallppiittaacciioonneess,,  oossccuurrooss  iimmppuullssooss  eenn  eell    ggrraann  eessttaannqquuee  mmaatteerriiaall..  
PPoonnee  ssuu  ddeeddoo  ssoobbrree  eell  tteemmoorr,,  eell  ggrraann,,  vvoorraazz  yy  rreettrrááccttiill  TTeemmoorr  eell  ccuuaall  ccuubbrree  aall  mmuunnddoo  
ccoommoo  eell  pprroottooppllaassmmaa  ddeennttrroo  ddee  ssuu  mmeemmbbrraannaa  ddee  ggeellaattiinnaa    ----  eell  mmááss  lleevvee  ttooqquuee,,  eell  mmááss  
mmíínniimmoo  aalliieennttoo  ddee  aaiirree,,  eell  mmááss  ddiimmiinnuuttoo  rraayyoo  ddee  ssooll,,  yy  ssee  ccoonnttrraaee,,  cciieerrrraa  llaa  ppuueerrttaa  yy  ssee  
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eennrroollllaa  ccoommoo  eenn  uunnaa  ppeelloottaa  eenn  ssuu  mmeemmbbrraannaa..  LLaa  rreeaacccciióónn  iinnmmeeddiiaattaa  aa  ttooddoo  eess  NNOO;;  
eennttoonncceess,,  aa  vveecceess,,  uunn  ssíí  ddiicchhoo  ddee  mmaanneerraa  aabbrruuppttaa,,  ccoommoo  iimmppuullssaaddoo  ppoorr  eell  mmiissmmoo  tteemmoorr  
aa  ppeerrddeerr  aallggoo..  ÉÉll  ddeessccuubbrree  llaa  ffaannttáássttiiccaa,,  mmóórrbbiiddaa  yy  ddeerrrroottiissttaa  iimmaaggiinnaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  
ccoommoo  ssii,,  ppaarraa  llaa  mmaatteerriiaa,,  llaa  vviiddaa  rreepprreesseennttaarraa  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  hhoorrrriibbllee  iinnvvaassiióónn  ddee  llaa  
ccuuaall  nnuunnccaa  ssee  rreeccuuppeerróó  ddeell  ttooddoo,,  uunnaa  ccaaííddaa  qquuiizzááss  ddee  llaa  bbiieennaavveennttuurraannzzaa  oorriiggiinnaall  ddee  llaa  
ppiieeddrraa,,  uunnaa  iirrrruuppcciióónn  ddee  llaa  mmuueerrttee  eenn  ssuu  aappaacciibbllee  rruuttiinnaa..  TTooddoo  eess  pprrooppeennssoo  aa  aaccaarrrreeaarr  llaa  
ccaattáássttrrooffee  ----  llaa  ggrraann  ccaattáássttrrooffee  ddee  llaa  VViiddaa----    eexxppeeccttaattiivvaa  ddee  lloo  ppeeoorr,,  aannttiicciippaacciióónn  ddee  lloo  
ppeeoorr,,  ccaassii  uunn  ddeesseeoo  yy  uunn  llllaammaaddoo  ppoorr  lloo  ppeeoorr,,  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  eessttaa  ttrraaggeeddiiaa  ddee  vviiddaa  
ppuueeddee  sseerr  ddeetteenniiddaa  ppoorr  ffiinn  yy  ttooddoo  rreeggrreessaa  aa  llaa  ppaazz  yy  aa  llaa  bbeennddiittaa  iinnmmoovviilliiddaadd  ddeell  ppoollvvoo..  
ÉÉll  ddeessccuubbrree  ccóómmoo  eessttaallllaann  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess,,  ssee  ddeessccoommppoonnee  llaa  mmaatteerriiaa,,  eennvveejjeeccee  llaa  
ssuussttaanncciiaa  ----  llaa  ggrraann  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  vviivviirr,,  llaa  ccoonnttrraacccciióónn  ssoobbrree  eell  sseerr,,  llaa  ssooffooccaacciióónn  aaddeennttrroo,,  
eell  eenndduurreecciimmiieennttoo  ddee  ttooddaass  llaass  ppeeqquueeññaass  aarrtteerriiaass  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ccuuaalleess  ppuueeddee  hhaabbeerrssee  
eessccuurrrriiddoo  uunnaa  ggoottaa  ddee  llaa  ttooddoo--ssaannaaddoorraa  aarrmmoonnííaa..  ÉÉll  eessccuucchhaa  ssuu  hhaarrttaazzggoo  ddee  
iinnttrraasscceennddeennttee  lllloorriiqquueeoo,,  ppeeqquueeññooss  rreennccoorreess,,  lleessiioonnaaddaass  nneeggaacciioonneess  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  yy  
ppoorr  ssoobbrree  ttooddoo  ----  ssoobbrree  ttooddoo  ----  ssuu  ddeesseessppeerraannttee  lleeiittmmoottiivv::  ““EEssttoo  eess  iimmppoossiibbllee,,  eessoo  eess  
iimmppoossiibbllee..  ..  ..  ..””,,  ppoorrqquuee  llaa  úúnniiccaa  ppoossiibbiilliiddaadd  sseegguurraa  eess  llaa  iinnvviioollaabbllee  iinnmmoovviilliiddaadd  ddee  llaa  
ppiieeddrraa..  PPoorrqquuee  ttooddoo  mmoovviimmiieennttoo  ddee  vviiddaa  yy  eessppeerraannzzaa  ttooddaavvííaa  eessttáá  ccoonnmmoovviiéénnddoossee  ppoorr  
llaa  mmuueerrttee..  YY  cciieerrrraa  llaa  ppuueerrttaa,,  aappaaggaa  llaa  lluuzz,,  rreecchhaazzaa  eell  mmiillaaggrroo  ----  ttooddooss  nnoossoottrrooss  
rreecchhaazzaammooss  eell  mmiillaaggrroo..  EEssttaammooss  sseennttaaddooss  ffiirrmmeemmeennttee  eenncciimmaa  ddee  nnuueessttrroo  ccáánncceerr,,  llooss  
eessccééppttiiccooss  ddee  llaa  ggrraann  iinnmmoorrttaall  AArrmmoonnííaa,,  llooss  hhoommbbrreecciillllooss  ddee  llaa  TTiieerrrraa  qquuiieenneess  ccrreeeenn  eenn  
eell  ddoolloorr,,  ccrreeeenn  eenn  llaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  ccrreeeenn  eenn  eell  ssuuffrriimmiieennttoo,,  ccrreeeenn  eenn  llaa  mmuueerrttee::  EEssttoo  eess  
iimmppoossiibbllee,,  iimmppoossiibbllee,,  iimmppoossiibbllee  ..  ..  ..  ..      
            
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  eell  bbuussccaaddoorr  ssee  eenntteerraa  ddee  llaa  AArrmmoonnííaa..  LLaa  ccoonnooccee  ppaassoo  aa  ppaassoo,,  aa  ttrraavvééss  
ddee  pprruueebbaa  yy  eerrrroorr,,  ddiimmiinnuuttooss  ppeeqquueeññooss  eerrrroorreess  qquuee  ssiieemmbbrraann  eennffeerrmmeeddaadd  yy  ccoonnffuussiióónn..  
EEnn  eessttaa  eettaappaa,,  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  yyaa  nnoo  ttiieennee  lluuggaarr  eenn  eell  iinntteelleeccttoo  nnii  eenn  eell  ccoorraazzóónn;;  ttiieennee  
lluuggaarr  eenn  eell  ccuueerrppoo..  HHaayy  uunn  mmiinnúússccuulloo  jjuueeggoo  ddee  sseennssaacciioonneess,,  ttaann  ffuuggaazz  ccoommoo  ddeebbee  
hhaabbeerr  ssiiddoo  eell  pprriimmeerr  eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddeell  rraaddiioollaarriioo  bbaajjoo  llooss  ccaammbbiiooss  ddee  tteemmppeerraattuurraa  eenn  
llaa  CCoorrrriieennttee  ddeell  GGoollffoo,,  yy  ttaann  ccaarrggaaddoo  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ffííssiiccaass  ccoommoo  uunnaa  ttoorrmmeennttaa  
ssoobbrree  llooss  aaddoorraabblleess  mmaaiizzaalleess  ddee  llaa  mmeennttee  oo  uunn  ttiiffóónn  ssoobbrree  llooss  tteenneebbrroossooss  mmaarreess  ddeell  
vviittaall..  SSoommooss  ttaann  ddeennssooss  yy  cciieeggooss  eenn  nnuueessttrrooss  nniivveelleess  ““ssuuppeerriioorreess””  qquuee  nneecceessiittaammooss  sseerr  
ggoollppeeaaddooss  eenn  llaa  ccaabbeezzaa  ppaarraa  ccoommpprreennddeerr  qquuee  eell  hhoommbbrree  ffrreennttee  aa  nnoossoottrrooss  eessttáá  eennoojjaaddoo  
yy  qquuee  eell  ccrriimmeenn  eessttáá  aall  aacceecchhoo  eenn  eessooss  oojjooss  ttaann  ttrraannssppaarreenntteess..  PPeerroo  llaa  mmaatteerriiaa  eess  
rreeffiinnaaddaa;;  ccuuaannttoo  mmááss  llaa  eexxppeerriimmeennttaammooss,,  ttaannttoo  mmááss  ddeessccuubbrriimmooss  ssuu  iinnccrreeííbbllee  
rreecceeppttiivviiddaadd,,  ooppeerraannddoo  eenn  aammbbaass  ddiirreecccciioonneess,,  ¡¡aayy,,  qquuéé  ppeennaa!!..  CCiieenn  vveecceess  oo  mmiill  vveecceess,,  
eell  bbuussccaaddoorr  eess  ccoonnffrroonnttaaddoo  ccoonn  eessooss  mmiiccrroottiiffoonneess,,  eessooss  ddiimmiinnuuttooss  ttoorrbbeelllliinnooss  qquuee  
ddeerrrruummbbaann  aabbrruuppttaammeennttee  ttooddoo  eell  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa,,  ooppaaccaann  ttooddoo,,  llee  ddaann  uunn  
ssaabboorr  ddee  cceenniizzaass  yy  ddeesseessppeerraannzzaa  aall  mmááss  lleevvee  ggeessttoo,,  ddeessccoommppoonneenn  eell  aaiirree  qquuee  rreessppiirraa  yy  
ddeessccoommppoonnee  ttooddoo  ----  uunnaa  iinnssttaannttáánneeaa  ddeessccoommppoossiicciióónn  ggeenneerraall  dduurraannttee  uunn  sseegguunnddoo,,  ddiieezz  
sseegguunnddooss..  UUnn  eenndduurreecciimmiieennttoo  ddee  ttooddoo..  RReeppeennttiinnaammeennttee  eell  bbuussccaaddoorr  eess  aabbrruummaaddoo  ppoorr  
llaa  ffaattiiggaa;;  vvee  vviinniieennddoo  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ----  yy  rreeaallmmeennttee  eessttáá  vviinniieennddoo  ddiirreeccttoo  aa  ééll..  ¿¿QQuuéé  
eennffeerrmmeeddaadd??  LLaa  EEnnffeerrmmeeddaadd..  YY  eexxaaccttaammeennttee  ddeettrrááss,,  yyaacciieennddoo  aa  llaa  eessppeerraa,,  llaa  mmuueerrttee..  
EEnn  uunn  sseegguunnddoo,,  ddiieezz  sseegguunnddooss,,  uunnoo  vvaa  ddiirreeccttaammeennttee  hhaacciiaa  eell  ppuunnttoo,,  uunnoo  ttooccaa  llaa  ccoossaa..  
EEssttáá  jjuussttoo  aahhíí,,  iirrrreeffuuttaabbllee::  ttooddoo  eell  mmeeccaanniissmmoo  aaffuueerraa  aall  ddeessccaammppaaddoo,,  ccoommoo  uunnaa  
rreeppeennttiinnaa  llllaammaaddaa  ddee  llaa  mmuueerrttee..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  aaffuueerraa,,  ttooddoo  eess  lloo  mmiissmmoo..  LLaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ssoonn  llaass  mmiissmmaass,,  llooss  ggeessttooss  llooss  mmiissmmooss;;  eell  ssooll  aaúúnn  bbrriillllaa  yy  eell  ccuueerrppoo  vviieennee  
yy  ssee  vvaa  ccoommoo  eess  uussuuaall..  PPeerroo  ttooddoo  eessttáá  ccaammbbiiaaddoo..  EEss  uunnaa  mmuueerrttee--rreelláámmppaaggoo,,  uunnaa  ccóólleerraa  
iinnssttaannttáánneeaa..  EEnnttoonncceess  ssee  ddeessvvaanneeccee,,  ssee  ddiissiippaa  ccoommoo  uunnaa  nnuubbee,,  uunnoo  aappeennaass  ssaabbee  ppoorr  
qquuéé..  PPeerroo  ssii  uunnoo  ssee  ddaa  ppoorr  vveenncciiddoo,,  uunnoo  rreeaallmmeennttee  ssee  eennffeerrmmaa,,  ssee  qquuiieebbrraa  uunnaa  ppiieerrnnaa  oo  
ttiieennee  uunn  aacccciiddeennttee  ggeennuuiinnoo..  YY  eell  bbuussccaaddoorr  ccoommiieennzzaa  aa  ccoonnoocceerr  llaa  rraazzóónn  ppoorr  eessooss  
mmiinnúússccuullooss  rreevveesseess  ddee  eeqquuiilliibbrriioo..  ÉÉll  llooccaalliizzaa  uunn  mmiinnúússccuulloo  iinnffiieerrnnoo,,  eell  ccuuaall  qquuiizzááss  eess  llaa  
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pprriimmeerraa  sseemmiillllaa  ddeell  ggrraann  MMaall  ccoonn  mmiilllloonneess  ddee  rroossttrrooss,,  eell  pprriimmeerr  eenndduurreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  
ggrraann  bbiieennaavveennttuurraaddaa  ppeettrriiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  mmuueerrttee..  TTooddoo  eessttáá  ccoonntteenniiddoo  aahhíí,,  eenn  uunnaa  cchhiissppaa  
nneeggrraa..  PPeerroo  eell  ddííaa  qquuee  aattrraappeemmooss  eessaa  ddiimmiinnuuttaa  vviibbrraacciióónn  vveenneennoossaa,,  tteennddrreemmooss  eell  
sseeccrreettoo  ddee  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd,,  oo  aall  mmeennooss  eell  ddee  llaa  pprroolloonnggaacciióónn  aa  vvoolluunnttaadd  ddee  llaa  vviiddaa..  
MMoorriimmooss  ppoorrqquuee  nnooss  ddaammooss  ppoorr  vveenncciiddooss,,  yy  nnooss  ddaammooss  ppoorr  vveenncciiddooss  eenn  mmiilleess  ddee  
ppeeqquueeññaass  iinnssttaanncciiaass..  LLaa  eelleecccciióónn  eennttrree  llaa  mmuueerrttee  yy  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  ddeebbee  hhaacceerrssee  ddee  
nnuueevvoo  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee..      
  
PPeerroo  eessttaa  ttooddaavvííaa  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  nneeggaattiivvaa  yy  hhuummaannaa  ddee  aacceerrccaarrssee  aa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa..  DDee  
hheecchhoo,,  llaa  AArrmmoonnííaa,,  llaa  mmaarraavviilllloossaa  AArrmmoonnííaa  qquuee  aassiissttee  aa  ttooddoo,,  nnoo  qquuiieerree  eennsseeññaarrnnooss  llaass  
lleeyyeess  ddeell  iinnffiieerrnnoo,,  aaúúnn  uunn  iinnffiieerrnnoo  ddiimmiinnuuttoo..  QQuuiieerree  llaa  lleeyy  iilluummiinnaaddaa  ppoorr  eell  ssooll..  LLaannzzaa  aa  
ssuuss  ttiiffoonneess  yy  eennffeerrmmeeddaaddeess  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss,,  nnooss  aarrrroojjaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo  hhaacciiaa  eell  ffoossoo  nneeggrroo,,  
ssoollaammeennttee  ttaannttoo  ccoommoo  sseeaa  nneecceessaarriioo  ppaarraa  qquuee  aapprreennddaammooss  llaa  lleecccciióónn,,  nnii  uunn  mmiinnuuttoo  
mmááss..  YY  eell  sseegguunnddoo  eenn  qquuee  hheemmooss  rreeccaappttuurraaddoo  eell  ppeeddaacciittoo  ddee  ssooll,,  llaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa,,  llaa  
mmiillaaggrroossaa  yy  ttrraannqquuiillaa  ccoorrrriieennttee  ppeeqquueeññaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaass  ccoossaass,,  ttooddoo  ccaammbbiiaa,,  eess  
ssaannaaddoo,,  ssee  iinncclliinnaa  hhaacciiaa  llaa  lluuzz  ----  uunn  mmiillaaggrroo  iinnssttaannttáánneeoo..  DDee  hheecchhoo,,  nnoo  eess  uunn  mmiillaaggrroo..  EEll  
mmiillaaggrroo  eessttáá  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee,,  eess  llaa  nnaattuurraalleezzaa  mmiissmmaa  ddeell  uunniivveerrssoo,,  ssuu  
aaiirree,,  ssuu  ssooll,,  ssuu  rreessppiirraacciióónn  ddee  aarrmmoonnííaa..  SSóólloo  nnoossoottrrooss  ccoonnttiinnuuaammooss  bbllooqquueeaannddoo  eell  
ccaammiinnoo,,  lleevvaannttaannddoo  nnuueessttrraass  ppaarreeddeess,,  nnuueessttrraass  cciieenncciiaass,,  nnuueessttrrooss  mmiilllloonneess  ddee  
ddiissppoossiittiivvooss  qquuee  ““ssaabbeenn  mmeejjoorr””  qquuee  eessttaa  AArrmmoonnííaa..  DDeebbeemmooss  aapprreennddeerr  aa  ddeejjaarr  qquuee  fflluuyyaa  
lliibbrreemmeennttee  ----  nnoo  hhaayy  oottrroo  sseeccrreettoo..  NNoo  ““nnooss  eemmppuujjaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo””  ppaarraa  aappllaassttaarrnnooss  oo  
ccaassttiiggaarrnnooss,,  ssiinnoo  qquuee  ppaarraa  eennsseeññaarrnnooss  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  llaa  mmaaeessttrrííaa..  QQuuiieerree  qquuee  sseeaammooss  
llooss  vveerrddaaddeerrooss  aammooss  ddee  ssuu  SSeeccrreettoo  ssoollaarr,,  ddee  sseerr  pplleennaammeennttee  lloo  qquuee  ssiieemmpprree  hheemmooss  
ssiiddoo,,  lliibbrreess  yy  rreeyyeess  yy  ggoozzoossooss,,  yy  mmaacchhaaccaarráá  yy  mmaacchhaaccaarráá  nnuueessttrrooss  mmiisseerraabblleess  sseeccrreettooss  
hhaassttaa  qquuee  eesstteemmooss  ffoorrzzaaddooss  aa  ggoollppeeaarr  aa  ssuu  ppuueerrttaa  iilluummiinnaaddaa  ppoorr  eell  ssooll,,  aa  aabbrriirr  nnuueessttrraass  
mmaannooss  yy  ddeejjaarr  qquuee  ssuu  dduullzzuurraa  fflluuyyaa  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo  yy  eenn  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess..  
  
PPuueess  hhaayy  uunn  SSeeccrreettoo  aaúúnn  mmaayyoorr..  EEnnffrreennttaammooss  eessttee  eennoorrmmee  uunniivveerrssoo  eennccrreessppáánnddoonnooss  
ccoonn  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  pprroobblleemmaass  yy  nneeggoocciiaacciioonneess  yy  oobbssttááccuullooss  ----  ttooddoo  eess  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
ccoonnssttaannttee  iimmppoossiibbiilliiddaadd  aa  vveenncceerr  mmeeddiiaannttee  ggoollppeess  ddee  iinntteelliiggeenncciiaa,,  ppooddeerr  ddee  vvoolluunnttaadd,,  
mmúússccuullooss  mmaatteerriiaalleess  oo  eessppiirriittuuaalleess..  PPeerroo,,  aall  hhaacceerr  eessttoo,,  eessttaammooss  eenn  ttéérrmmiinnooss  iigguuaalleess  
ccoonn  llaa  oorruuggaa,,  eenn  ttéérrmmiinnooss  iigguuaalleess  ccoonn  eell  ggnnoommoo  aafflliiggiiddoo  ddee  mmiieeddoo  eenn  ssuu  aagguujjeerroo  mmoorrttaall..  
YY,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ccrreeeemmooss  eenn  llaa  ddiiffiiccuullttaadd,,  ssoommooss  ccooaacccciioonnaaddooss  aa  ccrreeeerr  eenn  nnuueessttrrooss  
mmúússccuullooss  ddee  aacceerroo  oo  nnoo  ----  llooss  ccuuaalleess  ssiieemmpprree  ccoollaappssaann..  YY  ccrreeeemmooss  eenn  llaa  mmuueerrttee,,  
ccrreeeemmooss  eenn  eell  mmaall,,  ccrreeeemmooss  eenn  eell  ssuuffrriimmiieennttoo,,  ccoommoo  eell  ttooppoo  ccrreeee  eenn  llaass  vviirrttuuddeess  ddee  ssuuss  
ttúúnneelleess..  PPeerroo  mmeeddiiaannttee  nnuueessttrraa  mmóórrbbiiddaa  ccrreeeenncciiaa,,  nnuueessttrraa  aannttiigguuaa  ccrreeeenncciiaa,,  nnuueessttrraa  
ggrriiss  mmiirraaddaa  ddee  eellffoo,,  hheemmooss  eenndduurreecciiddoo  aa  llaa  ddiiffiiccuullttaadd,,  llaa  hheemmooss  aarrmmaaddoo  ccoonn  uunnaa  hhuueessttee  
ddee  iinnssttrruummeennttooss  yy  rreemmeeddiiooss  qquuee  llaa  aabbuullttaarroonn  ttooddaavvííaa  mmááss,,  llaa  ppllaannttaammooss  mmááss  
ffiirrmmeemmeennttee  eenn  ssuu  iimmppllaaccaabbllee  hheennddiidduurraa..  EEll  mmuunnddoo  eessttáá  eennvvuueellttoo  eenn  uunnaa  ffoorrmmiiddaabbllee  
iilluussiióónn  ddee  dduueennddeess..  EEssttáá  eenn  eell  aaggaarrrree  ddee  uunnaa  MMuueerrttee  ffoorrmmiiddaabbllee,,  qquuee  nnoo  eess  ssiinnoo  nnuueessttrroo  
mmiieeddoo  aa  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..  EEssttáá  ssiieennddoo  ddeessggaarrrraaddoo  ppoorr  uunn  ttrreemmeennddoo  ssuuffrriimmiieennttoo,,  eell  ccuuaall  
eess  nnuueessttrraa  nneeggaattiivvaa  aa  llaa  aalleeggrrííaa  yy  aa  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  ttooddoo  eessttáá  aaqquuíí,,  ttooddoo  
mmiillaaggrroo  ppoossiibbllee,,  aa  llaa  ggrraannddiioossaa  lluuzz  eexxppaannssiivvaa  ddeell  ssooll,,  ttooddaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ssooññaaddaa  oo  nnoo  
ssooññaaddaa,,  ttooddaa  mmaaeessttrrííaa  ssiimmppllee,,  eessppoonnttáánneeaa  yy  nnaattuurraall,,  ttooddoo  ssiimmppllee  ppooddeerr  ddee  llaa  GGrraann  
AArrmmoonnííaa..  SSóólloo  ppiiddee  ddeerrrraammaarrssee  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo,,  fflluuiirr  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrrooss  ccaannaalleess  yy  ddee  
nnuueessttrrooss  ccuueerrppooss..  TTooddoo  lloo  qquuee  ppiiddee  eess  qquuee  aabbrraammooss  eell  ccoorrrreeddoorr..  SSii  ppeerrmmiittiimmooss  qquuee  eessaa  
lluummiinnoossiiddaadd,,  eessaa  ddiivviinnaa  ffaacciilliiddaadd,,  eessaa  ssoonnrriissaa  ssoollaarr,,  iinnuunnddee  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo  nnuueessttrroo  
ppeeqquueeññoo  ccoonngglloommeerraaddoo  ddee  ccaarrnnee,,  ttooddoo  ssee  fflluuiiddiiffiiccaa,,  llooss  oobbssttááccuullooss  ssee  ddiissuueellvveenn,,  llaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddeessaappaarreecceenn,,  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ssoonn  aarrrreeggllaaddaass  ccoommoo  ppoorr  mmiillaaggrroo,,  llaa  
oossccuurriiddaadd  eess  iilluummiinnaaddaa,,  llaa  ppaarreedd  ssee  ddeerrrruummbbaa  ----  ccoommoo  ssii  nnuunnccaa  hhuubbiieesseenn  eexxiissttiiddoo..  YY  
uunnaa  vveezz  mmááss,,  nnoo  eess  ssiiqquuiieerraa  uunn  mmiillaaggrroo;;  eess  ssiimmpplliicciiddaadd  rreessttaabblleecciiddaa,,  rreeaalliiddaadd  
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rreeccuuppeerraaddaa..  EEss  eell  ppuunnttoo  ddee  aarrmmoonnííaa  aaqquuíí  ccoonnttaaccttaannddoo  aa  llaa  AArrmmoonnííaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  yy  
ddee  mmaanneerraa  eessppoonnttáánneeaa,,  aauuttoommááttiiccaa,,  ttrraayyeennddoo  ((oo  rreessttiittuuyyeennddoo))    aaqquuíí  aa  llaa  AArrmmoonnííaa  
iinnssttaannttáánneeaammeennttee,,  eenn  eessee  ggeessttoo,,  eessaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  eessaa  ppaallaabbrraa,,  eessaa  ppaarrttiiccuullaarr  
ccoonnjjuunncciióónn  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ----  yy  ttooddoo  eess  uunnaa  mmaarraavviillllaa  ddee  ccoonnjjuunncciióónn  ppoorrqquuee  ttooddoo  
fflluuyyee  ddeessddee  llaa  LLeeyy..  LLaass  ppaarreeddeess  nnuunnccaa  eessttuuvviieerroonn;;  llooss  oobbssttááccuullooss  nnuunnccaa  eessttuuvviieerroonn;;  llaa  
mmaallddaadd,,  eell  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  llaa  mmuueerrttee  nnuunnccaa  eessttuuvviieerroonn..  PPeerroo  tteennííaammooss  eessaa  mmiirraaddaa  ddee  
mmaallddaadd,,  eessaa  mmiirraaddaa  ddee  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  mmuueerrttee,,  eessaa  mmiirraaddaa  ddeell  eellffoo  pprreessoo..  EEll  mmuunnddoo  eess  
ccoommoo  lloo  vveemmooss,,  ccoommoo  lloo  qquueerreemmooss..  HHaayy  oottrraa  MMiirraaddaa  ddeennttrroo  ddee  nnoossoottrrooss  llaa  ccuuaall  ppuueeddee  
ttrraannssffiigguurraarr  ttooddoo..  ““MMiiss  hhiijjooss””,,  ddiijjoo  EEllllaa  qquuiieenn  ccoonnttiinnuuóó  ccoonn  llaa  ttaarreeaa  ddee  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  
““¡¡ttooddooss  uusstteeddeess  vviivveenn  eenn  uunn  eennoorrmmee  mmaarr  ddee  vviibbrraacciioonneess  yy  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssee  ddaann  ccuueennttaa!!  
PPoorrqquuee  nnoo  ssoonn  rreecceeppttiivvooss..  HHaayy  ttaall  rreessiisstteenncciiaa  eenn  uusstteeddeess  qquuee  ssii  aallggoo  ssee  llaass  iinnggeenniiaa  
ppaarraa  ppeenneettrraarr,,  ttrreess  ccuuaarrttooss  ddee  lloo  qquuee  eennttrraa  eess  eexxppuullssaaddoo  vviioolleennttaammeennttee  ddeebbiiddoo  aa  uunnaa  
iinnccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonntteenneerrlloo  ..  ..  ..  SSiimmpplleemmeennttee  ttoommeenn  eell  eejjeemmpplloo  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaass  
FFuueerrzzaass,,  ttaall  ccoommoo  llaa  ffuueerrzzaa  ddeell  aammoorr,,  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  llaa  ccoommpprreennssiióónn,,  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  llaa  
ccrreeaacciióónn  ((eess  lloo  mmiissmmoo  ppaarraa  ttooddooss  eellllaass::  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn,,  llaa  ffuueerrzzaa  ddeell  
ccrreecciimmiieennttoo,,  llaa  ffuueerrzzaa  ddeell  pprrooggrreessoo,,  ttooddaass  eellllaass)),,  sseenncciillllaammeennttee  ttoommeenn  llaa  CCoonncciieenncciiaa,,  llaa  
ccoonncciieenncciiaa  qquuee  aabbaarrccaa  ttooddoo,,  ppeenneettrraa  ttooddoo,,  qquuee  eessttáá  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  yy  eenn  ttooddoo  ----  ¡¡ssee  
ssiieennttee  ccaassii  ccoommoo  aallggoo  iinntteennttaannddoo  iimmppoonneerrssee  vviioolleennttaammeennttee  ssoobbrree  eell  sseerr,,  qquuee  ssee  rreessiissttee!!  
......  MMiieennttrraass  qquuee  ssii  uusstteeddeess  eessttuuvviieesseenn  aabbiieerrttooss  yy  ssiimmpplleemmeennttee  rreessppiirraarraann  ----  eessoo  eess  ttooddoo,,  
ssiimmpplleemmeennttee  iinnhhaallaarraann  ----  iinnhhaallaarrííaann  CCoonncciieenncciiaa,,  LLuuzz,,  CCoommpprreennssiióónn,,  FFuueerrzzaa,,  AAmmoorr  yy  
ttooddoo  lloo  rreessttaannttee..””  ((2288))..  TTooddoo  eessttaa  ddeebbaajjoo  ddee  vvuueessttrrooss  oojjooss,,  llaa  mmaarraavviillllaa  ttoottaall  ddeell  mmuunnddoo,,  
ttaann  ssóólloo  aagguuaarrddaannddoo  nnuueessttrroo  ccoonnsseennttiimmiieennttoo,,  nnuueessttrraa  mmiirraaddaa  ddee  ffee  eenn  llaa  bbeelllleezzaa,,  eenn  llaa  
lliibbeerrttaadd,,  eenn  llaa  ssuupprreemmaa  ppoossiibbiilliiddaadd  qquuee  eessttáá  llllaammaannddoo  aa  nnuueessttrraass  ppuueerrttaass,,  mmaarrttiillllaannddoo  
llaass  ppaarreeddeess  ddee  nnuueessttrraa  iinntteelliiggeenncciiaa,,  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  mmeezzqquuiinnddaadd..  EEssttee  eess  eell  ssuupprreemmoo  
““ccaammbbiioo  ddee  ppooddeerr””,,  eell  ccuuaall  eessttáá  llllaammaannddoo  aa  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  mmuunnddoo  yy  mmaacchhaaccaannddoo  eenn  llaass  
nnaacciioonneess,,  iigglleessiiaass  yy  SSoorrbboonnaass,,  mmaarrttiillllaannddoo  llaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa  yy  ttooddaass  nnuueessttrraass  
cceerrtteezzaass  ggeeoommééttrriiccaass  yy  bbiieenn  ppeennssaaddaass..  YY  ssii  uunnaa  vveezz,,  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  vveezz,,  llaa  ccoonncciieenncciiaa  
ddeell  hhoommbbrree  ssee  aabbrree  aa  uunn  rraayyoo  ddee  eessee  mmiillaaggrroo  vviivviieennttee,,  ssii  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  uunnaa  ssoollaa  
nnaacciióónn  eennttrree  ttooddaass  nnuueessttrraass  nnaacciioonneess  cciieeggaass  ssee  aabbrree  aa  uunnaa  cchhiissppaa  ddee  eessaa  GGrraacciiaa,,  
eennttoonncceess  eessttaa  iimmppllaaccaabbllee  cciivviilliizzaacciióónn  aammuurraallllaaddaa  eenn  ssuuss  cciieenncciiaa  yy  ssuuss  lleeyyeess,,  eenn  uunn  eellffoo  
ddee  tteerrrroorr  yy  ssuuffrriimmiieennttoo  ----  eessttaa  eennoorrmmee  eessttrruuccttuurraa  eenn  llaa  ccuuaall  hheemmooss  nnaacciiddoo  yy  qquuee  ppaarreeccee  
ttaann  iinneelluuddiibbllee,,  ttaann  iinnddeessttrruuccttiibbllee  yy  ttrriiuunnffaannttee  eenn  ssuuss  ppeessaaddooss  mmiillaaggrrooss  ddee  aacceerroo  yy  uurraanniioo,,  
eessttaa  aassttuuttaa  pprriissiióónn  eenn  llaa  ccuuaall  ccaammiinnaammooss  eenn  ccíírrccuullooss  ----  ssee  ddeessmmoorroonnaarráá  ccoommoo  
hheerrrruummbbrree..  EEnnttoonncceess  sseerreemmooss  hhoommbbrree  aall  ffiinn,,  oo  mmááss  bbiieenn  ssuuppeerrhhoommbbrree..  TTeennddrreemmooss  
aalleeggrrííaa,,  uunniiddaadd  nnaattuurraall,,  lliibbeerrttaadd  ssiinn  ppaarreeddeess  yy  ppooddeerr  ssiinn  aarrttiiffiicciiooss..  EEnnttoonncceess  nnooss  
ddaarreemmooss  ccuueennttaa  qquuee  ttooddoo  eessttee  ssuuffrriimmiieennttoo,,  eessttaass  ppaarreeddeess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  aasseeddiiaann  
nnuueessttrraa  vviiddaa  eerraann  úúnniiccaammeennttee  llaa  vvííaa  mmuueerrttaa  ddeell  SSooll  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  uunnaa  rreessttrriicccciióónn  
oorriiggiinnaall  ppaarraa  aauummeennttaarr  nnuueessttrraa  ffuueerrzzaa,,  nnuueessttrraa  nneecceessiiddaadd  ddee  eessppaacciioo  yy  nnuueessttrroo  ppooddeerr  
ddee  vveerrddaadd,,  uunn  vveelloo  ddee  iilluussiióónn  ppaarraa  pprrootteeggeerr  nnuueessttrrooss  oojjooss  ddee  uunnaa  lluuzz  ddeemmaassiiaaddoo  
iinntteennssaa,,  uunn  oossccuurroo  ppaassaajjee  ddeessddee  llaa  iinnssttiinnttiivvaa  eessppoonnttaanneeiiddaadd  ddeell  aanniimmaall  hhaacciiaa  llaa  
ccoonnsscciieennttee  eessppoonnttaanneeiiddaadd  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree  ----  yy  qquuee  aall  ffiinnaall  ttooddoo  eess  ssiimmppllee,,  
iinnccrreeííbblleemmeennttee  ssiimmppllee,,  ccoommoo  llaa  VVeerrddaadd  mmiissmmaa,,  ee  iinnccrreeííbblleemmeennttee  ffáácciill,,  ccoommoo  llaa  AAlleeggrrííaa  
mmiissmmaa  qquuee  ccoonncciibbiióó  aa  eessttooss  mmuunnddooss..  PPuueess,,  eenn  vveerrddaadd,,  ““eell  sseennddeerroo  ddee  llooss  ddiioosseess  eess  uunn  
sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll  ssoobbrree  eell  ccuuaall  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppiieerrddeenn  ttooddaa  rreeaalliiddaadd..””    ((2299))            
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LLaa  SSoocciioollooggííaa  ddeell  SSuuppeerrhhoommbbrree  
  
  
EEnn  ssíí  mmiissmmoo,,  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  ppooddeerr  nnoo  sseerrííaa  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ccaammbbiiaarr  aall  mmuunnddoo  ssii  
eessttuuvviieessee  ccoonnffiinnaaddoo  úúnniiccaammeennttee  aa  uunnooss  ppooccooss  iinnddiivviidduuooss..  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  ddeessddee  eell  
ccoommiieennzzoo  mmiissmmoo,,  ddeessddee  llooss  pprriimmeerrooss  ppaassooss  mmiissmmooss,,  eell  bbuussccaaddoorr  ssee  hhaa  ddaaddoo  ccuueennttaa  
qquuee  eessttee  yyooggaa  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree  nnoo  eerraa  uunn  yyooggaa  iinnddiivviidduuaall,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eell  iinnddiivviidduuoo  
eess  eell  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ee  iinnssttrruummeennttoo  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  ssiinnoo  uunn  yyooggaa  ccoolleeccttiivvoo,,  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  
eevvoolluucciióónn  ccoonncceennttrraaddaa  eenn  llaa  ccuuaall  eell  iinnddiivviidduuoo  nnoo  eess  ssiinnoo  uunn  ppuueessttoo  ddee  aavvaannzzaaddaa,,  uunn  
pprrooppaaggaaddoorr  ddee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd,,  eell  eennccaarrnnaaddoorr  yy  ttrraannssmmiissoorr  ddee  llaa  nnuueevvaa  vviibbrraacciióónn..  EEss  uunn  
yyooggaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa..  ¿¿QQuuéé  ddiiffeerreenncciiaa  ppooddrrííaa  hhaacceerr  uunn  gglloorriioossoo  ssuuppeerrhhoommbbrree,,  sseennttaaddoo  ssoolloo  
eenn  ssuu  pprreessuunnttuuoossoo  ttrroonnoo  ddee  aarrmmoonnííaa??  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  ssuuppoonneemmooss  qquuee  llooss  pprriimmeerrooss  
pprriimmaatteess  qquuee  iinnccoonnsscciieenntteemmeennttee  rreeaalliizzaabbaann  eell  yyooggaa  ddee  llaa  mmeennttee  nnoo  ddeebbeenn  hhaabbeerr  ssiiddoo  
uunnaa  lleeggiióónn;;  yy  ssiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  mmeennttaall  ssee  eexxppaannddiióó  ddee  uunnoo  aall  oottrroo..  EEssttaabbaa  aahhíí,,  
““eenn  eell  aaiirree””,,  pprreessiioonnaannddoo  ssoobbrree  llaass  vviieejjaass  eessttrruuccttuurraass  ssiimmiieessccaass..  SSiimmiillaarrmmeennttee,,  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree  eessttáá  aahhíí,,  eenn  eell  aaiirree..  EEll  ttiieemmppoo  hhaa  lllleeggaaddoo..  EEssttáá  mmaarrttiillllaannddoo  
ddeelliibbeerraaddaammeennttee  eenn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa  yy  eenn  llooss  ppaaíísseess  ----  llooss  hhoommbbrreess  iinnccoonnsscciieennttee  
ee  iinnvvoolluunnttaarriiaammeennttee  eessttáánn  rreeaalliizzaannddoo  eell  yyooggaa  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree..  EEssttaa  nnoo  eess  uunnaa  tteeoorrííaa  
qquuee  eessttaammooss  pprrooppoonniieennddoo  ssiinnoo  uunn  hheecchhoo  eevvoolluuttiivvoo,,  nnooss  gguussttee  oo  nnoo..  ÚÚnniiccaammeennttee,,  llaa  
pprriinncciippaall  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  llaa  eerraa  pprreemmeennttaall  yy  llaa  nnuueessttrraa  eess  qquuee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa,,  nnoo  
iimmppoorrttaa  ccuuáánn  cceerrrraaddaa,,  oobbssttiinnaaddaa,,  oossccuurraa  yy  mmeezzqquuiinnaa,,  ssee  hhaa  hheecchhoo  ccaappaazz  ddee  ppeerrcciibbiirr  llaa  
ddiirreecccciióónn  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  eevvoolluucciióónn  yy  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  ddee  aacceelleerraarr  yy  pprreessttaarrssee  aall  
pprroocceessoo..  EEssee  ffuuee  eell  úúnniiccoo  vveerrddaaddeerroo  pprrooppóóssiittoo  ddee  llaa  eerraa  mmeennttaall::  ccoonndduucciirrnnooss  
iirrrreessiissttiibblleemmeennttee  hhaacciiaa  eell  ppuunnttoo  ddoonnddee  tteennííaammooss  qquuee  ppaassaarr  hhaacciiaa  aallggoo  mmááss,,  ttooddooss  
jjuunnttooss,,  ppoorr  eell  ddeessaarrrroolllloo  mmiissmmoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  yy  llaa  ffuueerrzzaa  mmiissmmaa  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  
ddee  nnoossoottrrooss  yy  qquuee  ccaaddaa  ppaaííss  hhaabbííaa  aaccuummuullaaddoo  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa  iinnddiivviidduuaall..  YY  eenn  
eell  nnuueevvoo  nniivveell  ddee  iinntteeggrraacciióónn  nnooss  pprroobbaarráá  qquuee  eell  ssuuppeerrhhoommbbrree  nnoo  eess  uunnaa  ddeenneeggaacciióónn  
ddeell  hhoommbbrree  ssiinnoo  ssuu  ccoonnssuummaacciióónn,,  nnoo  uunnaa  ddeenneeggaacciióónn  ddee  llaa  mmeennttee  ssiinnoo  ssuu  lleeggííttiimmaa  
ccoollooccaacciióónn  eennttrree  llaass  mmuucchhaass  hheerrrraammiieennttaass,,  ccoonnoocciiddaass  yy  ddeessccoonnoocciiddaass,,  qquuee  eell  hhoommbbrree  
ddeebbee  uuttiilliizzaarr  eell  ddííaa  qquuee  eennttrraa  eenn  ppoosseessiióónn  ddeell  ppooddeerr  ddiirreeccttoo  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  
  
EEssttaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  ggrraann  MMeettaa  ----  oo  mmááss  bbiieenn  ddee  llaa  pprróóxxiimmaa  mmeettaa,,  ddaaddoo  qquuee  eell  
ddeessaarrrroolllloo  eess  iinnffiinniittoo  ----  eess  uunnaa  ddee  llaass  ccllaavveess  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ccoolleeccttiivvaa..  SSóólloo  rreeqquuiieerree  
uunnaa  ppeeqquueeññaa  ffiissuurraa  eenn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  hhuummaannaa,,  uunn  ddiimmiinnuuttoo  llllaammaaddoo  ppoorr  aaiirree,,  uunnaa  mmuuyy  
ppeeqquueeññaa  pplleeggaarriiaa,,  uunn  ddííaa,,  ssiinn  rraazzóónn,,  ppaarraa  llaa  nnuueevvaa  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  eennttrraarr  ddee  pprriissaa  yy  
ccaammbbiiaarr  ttooddaa  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vveerr  yy  ddee  hhaacceerr  llaass  ccoossaass..  NNoo  aagguuaarrddaa  ggrraannddeess  eessffuueerrzzooss  
oo  uunnaa  aarrdduuaa  ddiisscciipplliinnaa,,  ccoommoo  hheemmooss  ddiicchhoo;;  aagguuaarrddaa  uunn  mmoommeennttoo  ddee  aabbaannddoonnoo,,  uunn  
ddiimmiinnuuttoo  ggrriittoo  iinntteerriioorr,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  qquuee  ssee  ddeessppiieerrttaa..  YY  uunnaa  vveezz  qquuee  uunnooss  
hhoommbbrreess  ----  uunnooss  ppooccooss  hhoommbbrreess  ----  hhaayyaann  pprroobbaaddoo  eessee  nnééccttaarr,,  nnuunnccaa  sseerráánn  ccaappaacceess  ddee  
rreettoorrnnaarr  aa  llaa  vviieejjaa  rruuttiinnaa  ddeell  ssuuffrriimmiieennttoo..    
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¿¿CCuuááll  eess,,  eennttoonncceess,,  eell  ppaappeell  ddee  aaqquueellllooss  qquuiieenneess  eessttáánn  ccoommeennzzaannddoo  aa  ccoommpprreennddeerr  yy  
ttaall  vveezz  aa  eexxppeerriimmeennttaarr??  ¿¿CCóómmoo  ccaallzzaa  ssuu  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  iinnccoonnsscciieennttee  yyooggaa  ddee  llaa  
hhuummaanniiddaadd??  ¿¿CCóómmoo  ppuueeddee  eell  mmoovviimmiieennttoo  eessppaarrcciirrssee  yy  aapprreessuurraarrssee??  ¿¿QQuuéé  ccllaassee  ddee  
rreeaalliizzaacciióónn  ccoolleeccttiivvaa  ppuueeddeenn  lllleevvaarr  aall  mmuunnddoo  ccoommoo  uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  lloo  qquuee  sseerráá??  
  
LLaa  pprriimmeerraa  oonnddaa  ddee  eessttaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa  eess  bbaassttaannttee  vviissiibbllee..  EEss  ppeerrffeeccttaammeennttee  
ccaaóóttiiccaa..  
HHaa  ttoommaaddoo  aa  llooss  sseerreess  hhuummaannooss  ppoorr  ssoorrpprreessaa..  SSuu  fflluujjoo  yy  rreefflluujjoo  ppuueeddeenn  sseerr  vviissttooss  eenn  
ttooddaass  ppaarrtteess::  llooss  hhoommbbrreess  hhaann  ssiiddoo  pprreessaa  ddee  llaa  vviiddaa  eerrrraannttee,,  oo  ddee  llaa  ccoonnffuussiióónn  eexxttrreemmaa..  
SSee  ppuussiieerroonn  eenn  ccaammiinnoo  eenn  bbúússqquueeddaa  ddee  aallggoo  qquuee  nnoo  ccoommpprreennddííaann,,  ppeerroo  qquuee  llooss  
eemmppuujjaabbaa  yy  aagguuiijjoonneeaabbaa  ppoorr  ddeennttrroo;;  hhaann  ttoommaaddoo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa    ccuuaallqquuiieerr  ppaarrttee,,  
ggoollppeeaaddoo  eenn  ttooddaass  llaass  ppuueerrttaass,,  llooss  bbuueennooss  aall  iigguuaall  qquuee  llooss  mmaallooss,,  hhaann  aattrraavveessaaddoo  
ppaarreeddeess  yy  mmoolliinnooss  ddee  vviieennttoo,,  oo,,  rreeppeennttiinnaammeennttee  hhaann  ssiiddoo  ssoorrpprreennddiiddooss  ppoorr  llaa  rriissaa,,  hhaann  
ddeejjaaddoo  ttooddooss  ssuuss  bbáárrttuullooss  yy  llee  hhaann  ddiicchhoo  aaddiióóss  aall  vviieejjoo  aasseennttaammiieennttoo..  EEss  nnaattuurraall  qquuee  llaa  
pprriimmeerraa  rreeaacccciióónn  sseeaa  aabbeerrrraannttee,,  yyaa  qquuee  ppoorr  ddeeffiinniicciióónn  ssee  ssaallee  ddeell  vviieejjoo  cciirrccuuiittoo,,  ccoommoo  eell  
pprriimmaattee  rreeppeennttiinnaammeennttee  ssee  mmaarrcchhóó  ddee  llaa  ssaabbiidduurrííaa  iinnssttiinnttiivvaa  ddee  llaa  mmaannaaddaa..  CCaaddaa  
ttrraannssiicciióónn  hhaacciiaa  uunn  eeqquuiilliibbrriioo  ssuuppeerriioorr  eess  aall  pprriinncciippiioo  uunn  ddeess--eeqquuiilliibbrriioo  yy  aalltteerraacciióónn  ttoottaall  
ddeell  vviieejjoo  eeqquuiilliibbrriioo..  PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  eessttooss  ssuuppeerrhhoommbbrreess  aapprreennddiicceess,,  qquuiieenneess  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssee  
ccoonnoocceenn  uunnooss  aa  oottrrooss,,  ssee  eennccoonnttrraarráánn  mmááss  pprroobbaabblleemmeennttee  eennttrree  llooss  eelleemmeennttooss  ppooccoo  
oorrttooddooxxooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd,,    llooss  aassíí  llllaammaaddooss  iinnaaddaappttaaddooss,,  llooss  bbaassttaarrddooss,,  llooss  
rreeccaallcciittrraanntteess  ddee  llaa  pprriissiióónn  ggeenneerraall,,  llooss  rreebbeellddeess  ccoonnttrraa  eellllooss  nnoo  ssaabbeenn  qquuéé  eexxcceeppttoo  qquuee  
hhaann  tteenniiddoo  ssuuffiicciieennttee  ddee  eelllloo..  SSoonn  llooss  nnuueevvooss  ccrruuzzaaddooss  ssiinn  uunnaa  ccrruuzzaaddaa,,  llooss  
ccoorrrreelliiggiioonnaarriiooss  ssiinn  uunn  ppaarrttiiddoo,,  llooss  ““aannttiiss””  qquuiieenneess  eessttáánn  ttaann  eenn  ccoonnttrraa  qquuee  yyaa  nnoo  qquuiieerreenn  
nniinnggúúnn  ccoonnttrraa  oo  aa  ffaavvoorr,,  qquuiieerreenn  ttoottaallmmeennttee  aallgguunnaa  oottrraa  ccoossaa,,  ssiinn  mmááss  oo  mmeennooss,,    
ooffeennssiivvaa  oo  ddeeffeennssiivvaa,,  ssiinn  nneeggrroo,,  bbiieenn,,  ssii  oo  nnoo,,  aallggoo  ccoommpplleettaammeennttee  ddiiffeerreennttee  yy  
ccoommpplleettaammeennttee  lliibbrree  ddee  ttooddooss  llooss  sseerrppeenntteeooss  ddee  llaa  MMááqquuiinnaa,,  aa  llaa  ccuuaall  ttooddaavvííaa  llee  
gguussttaarrííaa  aattrraappaarrllooss  eenn  llaass  rreeddeess  ddee  ssuuss  nneeggaacciioonneess  aassíí  ccoommoo  eenn  llaass  rreeddeess  ddee  ssuuss  
aaffiirrmmaacciioonneess..  ¡¡OO  ssiinnoo,,  eenn  eell  eexxttrreemmoo  ooppuueessttoo  ddeell  eessppeeccttrroo,,  eessttooss  ssuuppeerrhhoommbbrreess  
aapprreennddiicceess  qquuiizzááss  sseeaann  eennccoonnttrraaddooss  eennttrree  aaqquueellllooss  qquuiieenneess  hhaann  vviiaajjaaddoo  ppoorr  eell  llaarrggoo  
ccaammiinnoo  ddee  llaa  mmeennttee,,  ssuuss  llaabbeerriinnttooss,,  ssuu  iinntteerrmmiinnaabbllee  rruuttiinnaa,,  ssuuss  rreessppuueessttaass  qquuee  nnoo  
rreessppoonnddeenn  nnaaddaa,,  qquuee  ppllaanntteeaa  oottrraa  pprreegguunnttaa  yy  ttooddaavvííaa  oottrraa  mmááss,,  ssuuss  ssoolluucciioonneess  qquuee  nnoo  
ssoolluucciioonnaann  nnaaddaa  yy  ttooddoo  ssuu  ppeennoossoo  cciicclloo  ----  ssuu  rreeppeennttiinnaa  ffuuttiilliiddaadd  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  ccaallllee,,  
ddeessppuuééss  ddee  mmiill  pprreegguunnttaass  yy  mmiill  ttrriiuunnffooss  jjaammááss  ffrraaccaassaaddooss,,  eessee  ppeeqquueeññoo  ggrriittoo,,  aall  ffiinnaall,,  
ddee  uunn  hhoommbbrree  mmiirraannddoo  aattóónniittoo  aa  nnaaddaa  yy  ddee  pprroonnttoo  hhaacciiéénnddoossee  ccoommoo  uunn  iinnddeeffeennssoo  nniiññoo  
nnuueevvaammeennttee,,  ¡¡ccoommoo  ssii  ttooddooss  eessooss  ddííaass  yy  aaññooss  yy  llaabboorr  nnuunnccaa  hhuubbiieesseenn  eexxiissttiiddoo,,  ccoommoo  ssii  
nnaaddaa  hhuubbiieessee  ssuucceeddiiddoo,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  uunn  ssoolloo  sseegguunnddoo  rreeaall  eenn  ttrreeiinnttaa  aaññooss!!  ÉÉssttooss  
ttaammbbiiéénn,,  eennttoonncceess,,  ssee  ppuussiieerroonn  eenn  ccaammiinnoo..  AAhhíí,,  ttaammbbiiéénn,,  hhaayy  uunnaa  ffiissuurraa  ppaarraa  lloo  PPoossiibbllee..  
  
PPeerroo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  mmiissmmaass  ddee  llaa  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  vviieejjoo  oorrddeenn  ppuueeddeenn  ppoorr  uunn  llaarrggoo  
ttiieemmppoo  ffaallssiiffiiccaarr  llaa  iinnddaaggaacciióónn  ppoorr  eell  nnuueevvoo  oorrddeenn..  YY  pprriimmeerroo,,  eessttee  nnuueevvoo  oorrddeenn  nnoo  
eexxiissttee;;  ttiieennee  qquuee  sseerr  hheecchhoo..  TTooddoo  uunn  mmuunnddoo  ttiieennee  qquuee  sseerr  iinnvveennttaaddoo..  YY  eell  ssuuppeerrhhoommbbrree  
aassppiirraannddoo  ----  oo  ssiimmpplleemmeennttee  ddiiggaammooss  eell  aassppiirraannttee  aa  ““aallggoo  mmááss””----  ddeebbee  ccoonnffrroonnttaarr  uunnaa  
rreeaalliiddaadd  pprriimmaarriiaa::  llaa  lleeyy  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  eess  uunnaa  lleeyy  mmuuyy  ddeemmaannddaannttee,,  iinnffiinniittaammeennttee  mmááss  
ddeemmaannddaannttee  qquuee  ttooddaass  llaass  lleeyyeess  iimmppuueessttaass  ppoorr  llaa  MMááqquuiinnaa..  NNoo  ssee  eessttáá  ddeesslliizzaannddoo  
ssiimmpplleemmeennttee  ddeennttrroo  ddee  aallggoo,,  ssiinnoo  uunnaa  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddee  mmiilleess  ddee  ppeeqquueeññaass  eessccllaavviittuuddeess;;  
nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  aabbaannddoonnaarr  ttooddoo,,  ssiinnoo,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ccuuiiddaarr  ddee  ttooddoo,,  ddaaddoo  qquuee  yyaa  nnoo  
qquueerreemmooss  ddeeppeennddeerr  ddee  aallgguuiieenn  oo  ddee  aallggoo..  EEss  uunn  aapprreennddiizzaajjee  ssuupprreemmoo  ddee  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ----  aaqquueellllaa  ddee  sseerr  uunnoo  mmiissmmoo,,  lloo  ccuuaall  aall  ffiinnaall  eess  sseerr  ttooddoo..  NNoo  eess  uunnaa  
eessccaappaaddaa,,  ssiinnoo  uunnaa  ccoonnqquuiissttaa,,  nnoo  uunnaass  vvaaccaacciioonneess  ddee  llaa  MMááqquuiinnaa,,  ssiinnoo  uunnaa  ggrraannddiioossaa  
AAvveennttuurraa  eenn  eell  eenniiggmmaa  ddeell  hhoommbbrree..  YY  ttooddoo  lloo  qquuee  ppuueeddaa  oobbssttaaccuulliizzaarr  ssuu  ssuupprreemmaa  
lliibbeerrttaadd,,  eenn  ccuuaallqquuiieerr  nniivveell  oo  bbaajjoo  ccuuaallqquuiieerr  aappaarriieenncciiaa,,  ddeebbee  sseerr  bbaattaallllaaddoo  ttaann  
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ffeerroozzmmeennttee  ccoommoo  llaa  ppoolliiccííaa  oo  llooss  lleeggiissllaaddoorreess  ddeell  vviieejjoo  mmuunnddoo..  NNoo  eessttaammooss  ddeejjaannddoo  llaa  
eessccllaavviittuudd  ddeell  vviieejjoo  oorrddeenn  ppaarraa  ccaaeerr  eenn  llaa  ppeeoorr  eessccllaavviittuudd  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ----  llaa  
eessccllaavviittuudd  aa  llaass  ddrrooggaass,,  aa  uunnaa  ffaacccciióónn,,  aa  uunnaa  rreelliiggiióónn  uu  oottrraa,,  uunnaa  sseeccttaa  uu  oottrraa,,  uunnaa  
bbuurrbbuujjaa  ddoorraaddaa  oo  uunnaa  bbllaannccaa..  QQuueerreemmooss  llaa  úúnniiccaa  lliibbeerrttaadd  ddee  ssoonnrreeíírr  aa  ttooddoo  yy  ddee  sseerr  lluuzz  
eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  iiddéénnttiiccoo  eenn  llaa  iinnddiiggeenncciiaa  yy  eenn  llaa  ffaassttuuoossiiddaadd,,  eenn  pprriissiióónn  oo  eenn  uunn  ppaallaacciioo,,  
eenn  llaa  vvaaccuuiiddaadd  yy  eenn  llaa  pplleenniittuudd  ----  yy  ttooddoo  eessttáá  pplleennoo  ppoorrqquuee  aarrddeemmooss  ccoonn  llaa  úúnniiccaa  
ppeeqquueeññaa  llllaammaa  qquuee  ppoosseeee  ttooddoo  ppoorr  ssiieemmpprree..  
  
¿¿QQuuéé  hhaarráánn,,  eessttooss  ppeerreeggrriinnooss,,  eessttooss  ttrraannsshhuummaannooss  ddee  uunn  nnuueevvoo  ppaaííss  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  
eexxiissttee??  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  qquuiizzááss  nnoo  ssee  ttrraassllaaddeenn  eenn  aabbssoolluuttoo..  TTaall  vveezz  hhaayyaann  eenntteennddiiddoo  
qquuee  eell  ccaammbbiioo  hhaa  ddee  sseerr  ffoorrjjaaddoo  aaddeennttrroo  yy  qquuee,,  ssii  nnaaddaa  ccaammbbiiaa  aaddeennttrroo,,  jjaammááss  nnaaddaa  
ccaammbbiiaarráá  aaffuueerraa  ppoorr  cceennttuurriiaass  yy  cceennttuurriiaass..  QQuuiizzááss  eellllooss  ssee  qquueeddeenn  eexxaaccttaammeennttee  ddoonnddee  
eessttáánn,,  eenn  eessttaa  ppeeqquueeññaa  ccaallllee,,  eessttee  ppaaííss  ggrriiss,,  eenn  uunn  hhuummiillddee  ddiissffrraazz,,  uunnaa  vviieejjaa  rruuttiinnaa,,  
ppeerroo  yyaa  nnoo  sseerráá  uunnaa  rruuttiinnaa  ppoorrqquuee  hhaarráánn  ttooddoo  ccoonn  oottrraa  mmiirraaddaa,,  ddee  oottrraa  mmaanneerraa,,  ccoonn  oottrraa  
aaccttiittuudd  ----  uunn  ccaammiinnoo  iinntteerriioorr  qquuee  ccaammbbiiaa  ttooddooss  llooss  ccaammiinnooss..  YY  ssii  eellllooss  ppeerrsseevveerraann,,  
aaddvveerrttiirráánn  qquuee  eessttaa  ppeeqquueeññaa  ggoottaa  ddee  ggeennuuiinnaa  lluuzz  qquuee  lllleevvaann  ddeennttrroo  ddee  ssíí  ttiieennee  eell  ppooddeerr  
ddee  ccaammbbiiaarr  ttooddoo  ssoobbrree  eellllooss  ddee  mmaanneerraa  ssuubbrreeppttiicciiaa..  EEnn  ssuu  mmooddeessttoo  ppeeqquueeññoo  ccíírrccuulloo,,  
hhaabbrráánn  ttrraabbaajjaaddoo  ppoorr  eell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  yy  hhaabbrráánn  aarrrroojjaaddoo  uunn  ppooccoo  mmááss  ddee  vveerrddaadd  ssoobbrree  
llaa  TTiieerrrraa..  PPeerroo  nniinnggúúnn  ccíírrccuulloo  eess  ppeeqquueeññoo  ccuuaannddoo  ttiieennee  eessee  cceennttrroo,,  yyaa  qquuee  eess  eell  cceennttrroo  
ddee  ttooddoo..  OO  bbiieenn,,  uunn  ddííaa,,  qquuiizzááss  ssee  sseennttiirráánn  iimmppeelliiddooss  aa  uunniirrssee  ccoonn  ssuuss  ppaarreess  ddeell  nnuueevvoo  
mmuunnddoo  yy  ccoonn  eellllooss  ccoonnssttrruuiirr  aallggúúnn  tteessttiimmoonniioo  ddee  ssuu  aassppiirraacciióónn  eenn  ccoommúúnn,,  ccoommoo  oottrrooss  
ccoonnssttrruuyyeerroonn  ppiirráámmiiddeess  oo  ccaatteeddrraalleess  ----  ttaall  vveezz  uunnaa  cciiuuddaadd  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  YY  eessttee  eess  
eell  ccoommiieennzzoo  ddee  uunnaa  ggrraannddiioossaa  iinniicciiaattiivvaa,,  uunn  ggrraannddiioossoo  ppeelliiggrroo..    
  
HHeemmooss  ssiiddoo  ttaann  aammpplliiaammeennttee  mmeeccaanniizzaaddooss,,  eexxtteerriioorriizzaaddooss,,  pprrooyyeeccttaaddooss  hhaacciiaa  aaffuueerraa  
ppoorr  nnuueessttrroo  hháábbiittoo  ddee  ddeeppeennddeerr  ddee  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  mmeeccáánniiccoo  oo  ddee  oottrroo  qquuee  nnuueessttrroo  
mmiissmmííssiimmoo  pprriimmeerr  rreefflleejjoo  eess  ssiieemmpprree  bbuussccaarr  llooss  mmeeddiiooss  eexxtteerrnnooss,,  eess  ddeecciirr,,  uunn  aarrttiiffiicciioo,,  
ppuueess  ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss  eexxtteerrnnooss  ssoonn  aarrttiiffiicciiaalleess,,  ppaarrttee  ddee  llaa  vviieejjaa  ffaallsseeddaadd..  PPoorr  eessoo,,  
eessttaarreemmooss  tteennttaaddooss  aa  eexxppaannddiirr  llaa  iiddeeaa,,  llaa  IInniicciiaattiivvaa,,  ppoorr  ttooddooss  llooss  ccaannaalleess  ddee  ppuubblliicciiddaadd  
eexxiisstteenntteess,,  eenn  rreessuummeenn,,  aattrraaeerr  aa  ttaannttooss  ppaarrttiiddaarriiooss  ddee  llaa  nnuueevvaa  eessppeerraannzzaa  ccoommoo  sseeaa  
ppoossiibbllee  ----  lloo  ccuuaall  pprroonnttoo  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  uunnaa  nnuueevvaa  rreelliiggiióónn..  AAqquuíí  ppuueeddee  sseerr  aapprrooppiiaaddoo  
cciittaarr  aa  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  yy  eenntteennddeerr  ppoossiittiivvaa  yy  eennéérrggiiccaammeennttee  ssuu  ccaatteeggóórriiccaa  ddeeccllaarraacciióónn::  
““YYoo  nnoo  ccrreeoo  eenn  llaa  ppuubblliicciiddaadd  eexxcceeppttoo  ppaarraa  lliibbrrooss,,  eettcc..,,  yy  eenn  llaa  pprrooppaaggaannddaa  eexxcceeppttoo  ppaarraa  
llaa  ppoollííttiiccaa  yy  mmeeddiicciinnaass  ppaatteennttaaddaass..  PPeerroo  ppaarraa  uunn  ttrraabbaajjoo  sseerriioo  eess  uunn  vveenneennoo..  SSiiggnniiffiiccaa  
yyaa  sseeaa  uunn  ttrruuccoo  ppuubblliicciittaarriioo  oo  uunn  aauuggee  ----  yy  llooss  ttrruuccooss  ppuubblliicciittaarriiooss  yy  llooss  aauuggeess  aaggoottaann  llaa  
ccoossaa  qquuee  lllleevvaann  eenn  ssuu  aarrccaa  yy  llaa  ddeejjaann  eexxáánniimmee  yy  aaggoottaaddaa  ssiinn  aagguuaass  eenn  llaass  ccoossttaass  ddee  
nniinngguunnaa  ppaarrttee  ----  oo  ssiiggnniiffiiccaa  uunn  mmoovviimmiieennttoo..  UUnn  mmoovviimmiieennttoo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  uunn  ttrraabbaajjoo  
ccoommoo  eell  mmííoo  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaabblleecceerr  uunnaa  eessccuueellaa  oo  uunnaa  sseeccttaa  oo  aallgguunnaa  oottrraa  aabboorrrreecciibbllee  
ttoonntteerrííaa..  SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  cciieennttooss  oo  mmiilleess  ddee  ppeerrssoonnaass  iinnúúttiilleess  ppaarrttiicciippaann  yy  ccoorrrroommppeenn  eell  
ttrraabbaajjoo  oo  lloo  rreedduucceenn  aa  uunnaa  ppoommppoossaa  ffaarrssaa  ddee  llaa  ccuuaall  llaa  VVeerrddaadd  qquuee  eessttaabbaa  bbaajjaannddoo  ssee  
rreettiirraa  aall  aannoonniimmaattoo  oo  aall  ssiilleenncciioo..  EEss  lloo  qquuee  llee  hhaa  ppaassaaddoo  aa  llaass  ‘‘rreelliiggiioonneess’’  yy  eess  llaa  rraazzóónn  
ddee  ssuu  ffrraaccaassoo..””  ((3300))..  CCiieerrttoo,,  ffiinnaallmmeennttee  ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess,,  llaa  TTiieerrrraa  eenntteerraa  ppeerrtteenneecceenn  aa  
llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ssuuppeerrhhoommbbrreess,,  ppeerroo  eell  AABBCC’’ss  ddee  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa,,  ppeerroo  eell  pprriinncciippiioo  
rreeggeennttee,,  eess  ddiivveerrssiiddaadd  eenn  llaa  UUnniiddaadd  ----  ee  iinntteennttaarr  ccoonnffiinnaarr  aall  ssuuppeerrhhoommbbrree  ppoorr  aannttiicciippaaddoo  
aa  uunn  eesscceennaarriioo  yyaa  hheecchhoo,,  uunn  eennttoorrnnoo  pprriivviilleeggiiaaddoo,,  uunnaa  ssuuppuueessttaammeennttee  úúnniiccaa  yy  mmááss  
iilluummiinnaaddaa  uubbiiccaacciióónn  eess  rreeccaaeerr  eenn  llaa  vviieejjaa  ffaarrssaa  ee  iinnffllaarr  uunnaa  vveezz  mmááss  eell  vviieejjoo  eeggoo  
hhuummaannoo..  PPaarraa  eessttaarr  sseegguurrooss,,  llaa  lleeyy  ddee  llaa  AArrmmoonnííaa  ttrraabbaajjaarráá  eenn  mmiilleess  ddee  mmaanneerraass  yy  eenn  
mmiilleess  ddee  ddiissffrraacceess,,  rreeuunniieennddoo  ffiinnaallmmeennttee  llaa  mmiirrííaaddaa  ddee  nnoottaass  ddee  ssuu  ggrraannddiioossoo  fflluujjoo  
iinnddiivviissiibbllee  eenn  uunn  eessppaacciioo  mmááss  vvaassttoo  ssiinn  ffrroonntteerraass..  LLaa  IInniicciiaattiivvaa  nnaacceerráá  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  aall  
mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ----  yyaa  hhaa  nnaacciiddoo,,  mmuurrmmuurraannddoo  aaqquuíí  yy  aahhíí,,  ggoollppeeaannddoo  aa  cciieeggaass  ccoonnttrraa  llaass  
ppaarreeddeess  ----  yy  ggrraadduuaallmmeennttee  rreevveellaarráá  ssuu  vveerrddaaddeerroo  rroossttrroo  rreecciiéénn  ccuuaannddoo  llooss  hhoommbbrreess  yyaa  
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nnoo  sseeaann  ccaappaacceess  ddee  aattrraappaarrllaa  eenn  uunn  ssiisstteemmaa,,  eenn  uunnaa  llóóggiiccaa  oo  eenn  uunn  ssaannttuuaarriioo----  ccuuaannddoo  
ttooddoo  aaqquuíí  aabbaajjoo  sseeaa  uunn  ssaannttuuaarriioo,,  eenn  ccaaddaa  ccoorraazzóónn  yy  eenn  ccaaddaa  ppaaííss..  YY  llooss  hhoommbbrreess  nnii  
ssiiqquuiieerraa  ssaabbrráánn  ccoommoo  eessttuuvviieerroonn  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  sseemmeejjaannttee  MMaarraavviillllaa..      
  
AAqquueellllooss  qquuee  ssaabbeenn  uunn  ppooccoo,,  qquuiieenneess  ssiieenntteenn,,  qquuiieenneess  hhaann  ccoommeennzzaaddoo  aa  ppeerrcciibbiirr  llaa  
ggrraannddiioossaa  OOnnddaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  nnoo  ccaaeerráánn  ppoorr  lloo  ttaannttoo  eenn  llaa  ttrraammppaa  ddeell  ““rreecclluuttaammiieennttoo  
ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree””..  LLaa  TTiieerrrraa  eessttáá  pprreeppaarraaddaa  ddee  mmaanneerraa  ddeessiigguuaall,,  llooss  hhoommbbrreess  ssoonn  
eessppiirriittuuaallmmeennttee  ddeessiigguuaalleess  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddaass  nnuueessttrraass  ddeemmooccrrááttiiccaass  pprrootteessttaass  ppoorr  lloo  
ccoonnttrraarriioo  ----  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eesseenncciiaallmmeennttee  ssoonn  iigguuaalleess  ee  iinnmmeennssooss  eenn  eell  ggrraann  SSeerr,,  yy  
úúnniiccaammeennttee  uunn  ccuueerrppoo  ccoonn  mmiilllloonneess  ddee  rroossttrrooss  ----  nnoo  ttooddooss  ssee  hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  llaa  
ggrraannddeezzaa  qquuee  ssoonn..  EEllllooss  eessttáánn  eenn  ccaammiinnoo,,  yy  aallgguunnooss  ppiieerrddeenn  eell  ttiieemmppoo  mmiieennttrraass  qquuee  
oottrrooss  ppaarreecceenn  vviiaajjaarr  mmááss  vveelloozzmmeennttee,,  ppeerroo  llooss  ddeessvvííooss  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  ttaammbbiiéénn  ssoonn  
ppaarrttee  ddee  llaa  ggrraann  ggeeooggrraaffííaa  ddee  nnuueessttrroo  ddoommiinniioo  iinnddiivviissiibbllee,,  ssee  ddeemmoorraann  oo  eell  ffrreennoo  qquuee  
ppaarreecceenn  ppoonneerrllee  aa  nnuueessttrroo  mmoovviimmiieennttoo  eess  ppaarrttee  ddee  llaa  pplleenniittuudd  ddee  llaa  ppeerrffeecccciióónn  qquuee  
bbuussccaammooss  yy  qquuee  nnooss  ccoommppeellee  aa  uunnaa  mmaayyoorr  mmeettiiccuulloossiiddaadd  ddee  llaa  vveerrddaadd..  EEllllooss  ttaammbbiiéénn  
eessttáánn  yyeennddoo  aahhíí,,  ppoorr  ssuu  pprrooppiioo  ccaammiinnoo  ----  yy  ¿¿qquuéé    eessttáá  aaffuueerraa  ddeell  ccaammiinnoo,,  aall  ffiinnaall,,  yyaa  qquuee  
ttooddoo  eess  eell  CCaammiinnoo??  AAqquueell  qquuee  ssaabbee  uunn  ppooccoo,,  qquuee  ssiieennttee,,  ssaabbee  aannttee  ttooddoo,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  
hhaabbeerr  eexxppeerriimmeennttaaddoo  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ccaarrnnee,,  qquuee  llooss  hhoommbbrreess  nnuunnccaa  ssoonn  rreeuunniiddooss  
mmeeddiiaannttee  aarrttiiffiicciiooss  ----  yy  ccuuaannddoo  ppeerrssiisstteenn  eenn  ssuu  aarrttiiffiicciioo,,  ffiinnaallmmeennttee  ttooddoo  ccoollaappssaa  yy  eell  
““eennccuueennttrroo””  eess  bbrreevvee;;  llaa  hheerrmmoossaa  eessccuueellaa,,  llaa  eennccaannttaaddoorraa  sseeccttaa,,  llaa  ppeeqquueeññaa  bbuurrbbuujjaa  
ttoorrnnaassoollaaddaa  ddee  uunnaa  ffee  oo  eennttuussiiaassmmoo  ddeell  mmoommeennttoo  eeffíímmeerroo  ----  eellllooss  ssoonn  ccoonnggrreeggaaddooss  ppoorr  
mmeeddiioo  ddee  uunnaa  lleeyy  mmááss  ddeelliiccaaddaa  yy  mmááss  ddiissccrreettaa,,  uunn  ddiimmiinnuuttoo  ppeeqquueeññoo  rreefflleeccttoorr  aa  ttrraavvééss  
ddeell  ttiieemmppoo  yy  ddeell  eessppaacciioo,,  yy  ccoonnttaaccttaa  aa  uunn  rraayyoo  ssiimmiillaarr  aaqquuíí  yy  aahhíí,,  uunnaa  ffrreeccuueenncciiaa  ddoobbllee,,  
uunnaa  ffuueennttee  ddee  lluuzz  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  iinntteennssiiddaadd  ----  yy  ééll  ssee  vvaa..  SSee  vvaa  ddee  mmaanneerraa  ffoorrttuuiittaa,,  ttoommaa  
uunn  ttrreenn,,  uunn  aavviióónn,,  vviiaajjee  aa  eessttee  ppaaííss  yy  aa  aaqquueell,,  ccrreeee  qquuee  eessttáá  bbuussccaannddoo  eessttoo  oo  aaqquueelllloo,,  
qquuee  eessttáá  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  aavveennttuurraa,,  lloo  eexxóóttiiccoo,,  ddrrooggaass  oo  ffiilloossooffííaa  ----  ccrreeee..  CCrreeee  uunn  
mmoonnttóónn  ddee  ccoossaass..  PPiieennssaa  qquuee  ttiieennee  qquuee  tteenneerr  eessttee  ppooddeerr  oo  eessaa  ssoolluucciióónn,,  eessttaa  ppaannaacceeaa  
oo  aaqquueellllaa  rreevvoolluucciióónn,,  eessttee  eessllooggaann  oo  aaqquueell..  PPiieennssaa  qquuee  ssee  ppuussoo  eenn  ccaammiinnoo  ddeebbiiddoo  aa  eessaa  
sseedd  oo  rreebbeelliióónn,,  eessee  iinnffeelliizz  aassuunnttoo  aammoorroossoo  oo  nneecceessiiddaadd  ddee  aacccciióónn,,  eessttaa  eessppeerraannzzaa  oo  
eessaa  vviieejjaa  ddiissccoorrddiiaa  iinnssoolluubbllee  eenn  ssuu  ccoorraazzóónn..  ¡¡PPeerroo  eennttoonncceess,,  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  ddee  eessoo!!  UUnn  
ddííaa  ééll  ssee  ddeettiieennee,,  ssiinn  ssaabbeerr  ppoorr  qquuéé,,  ssiinn  ppllaanneeaarr  eessttaarr  aahhíí,,  ssiinn  hhaabbeerr  bbuussccaaddoo  eessee  lluuggaarr  
oo  eessee  rroossttrroo,,  eessee  ppuueebblloo  iinnssiiggnniiffiiccaannttee  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass  ddee  uunn  hheemmiissffeerriioo  oo  ddeell  
oottrroo  ----  yy  aahhíí  eessttáá..  ÉÉll  hhaa  aarrrriibbaaddoo..  ÉÉll  hhaa  aabbiieerrttoo  ssuu  úúnniiccaa  ppuueerrttaa,,  eennccoonnttrróó  ssuu  ffuueeggoo  aaffíínn,,  
eessaa  mmiirraaddaa  ppoorr  ssiieemmpprree  ccoonnoocciiddaa;;  yy  eessttáá  eexxaaccttaammeennttee  eenn  eell  lluuggaarr  ccoorrrreeccttoo,,  eenn  eell  
mmoommeennttoo  ccoorrrreeccttoo,,  ppaarraa  hhaacceerr  eell  ttrraabbaajjoo  ccoorrrreeccttoo..  EEll  mmuunnddoo  eess  uunn  ffaabbuulloossoo  mmeeccaanniissmmoo  
ddee  rreelloojjeerrííaa,,  ssii  ssóólloo  ssuuppiiéésseemmooss  eell  sseeccrreettoo  ddee  aaqquueellllooss  ppeeqquueeññooss  ffuueeggooss  
rreessppllaannddeecciieennddoo  eenn  oottrroo  eessppaacciioo,,  ddaannzzaannddoo  eenn  uunn  ggrraann  mmaarr  iinntteerrnnoo  ddoonnddee  nnaavveeggaann  
nnuueessttrraass  bbaarrccaass  ccoommoo  ssii  ffuueesseenn  gguuiiaaddooss  ppoorr  uunn  ffaarroo  iinnvviissiibbllee..  
  
      
  
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
  
  
HHaayy  ddiieezz  oo  vveeiinnttee,,  qquuiizzááss  cciinnccuueennttaa,,  aaqquuíí  oo  aahhíí,,  eenn  uunnaa  llaattiittuudd  oo  eenn  oottrraa,,  qquuiieenneess  
aannhheellaann  llaabbrraarr  uunnaa  mmááss  aauuttéénnttiiccaa  ppaarrcceellaa  ddee  ttiieerrrraa,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ppaarrcceellaa  ddee  hhoommbbrree  
ppaarraa  ccuullttiivvaarr  uunnaa  eexxiisstteenncciiaa  mmááss  aauuttéénnttiiccaa  ddeennttrroo  ddee  eellllooss  mmiissmmooss,,  ttaall  vveezz  jjuunnttooss  ccrreeaarr  
uunn  llaabboorraattoorriioo  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree,,  ppoonneerr  llaa  pprriimmeerraa  ppiieeddrraa  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  llaa  VVeerrddaadd  
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ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa..  EEllllooss  nnoo  ssaabbeenn,,  eellllooss  nnoo  ssaabbeenn  nnaaddaa,,  eexxcceeppttoo  qquuee  nneecceessiittaann  aallggoo  mmááss  yy  
qquuee  eexxiissttee  uunnaa  LLeeyy  ddee  llaa  AArrmmoonnííaa,,  uunn  mmaarraavviilllloossoo  ““aallggoo””  ddeell  FFuuttuurroo  bbuussccaannddoo  sseerr  
eennccaarrnnaaddoo..  EEllllooss  qquuiieerreenn  eennccoonnttrraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eessaa  eennccaarrnnaacciióónn,,  ppaarraa  pprreessttaarrssee  
aall  eennssaayyoo,,  ppaarraa  ooffrreecceerr  ssuu  ssuussttaanncciiaa  ppaarraa  eessee  eexxppeerriimmeennttoo  ddee  vviiddaa..  NNoo  ssaabbeenn  nnaaddaa  
eexxcceeppttoo  qquuee  ttooddoo  ddeebbee  sseerr  ddiiffeerreennttee::  eenn  llooss  ccoorraazzoonneess,,  eenn  llooss  ggeessttooss,,  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  yy  
eenn  llaa  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  NNoo  eessttáánn  bbuussccaannddoo  ccrreeaarr  uunnaa  nnuueevvaa  cciivviilliizzaacciióónn,,  ssiinnoo  
oottrroo  hhoommbbrree;;  nnoo  uunnaa  ssuuppeerrcciiuuddaadd  eennttrree  llooss  mmiilllloonneess  ddee  eeddiiffiicciiooss  ddeell  mmuunnddoo,,    ssiinnoo  uunn  
ppuueessttoo  ddee  eessccuucchhaa  ppaarraa  llaass  ffuueerrzzaass  ddeell  ffuuttuurroo,,  uunn  ssuupprreemmoo  yyaannttrraa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  uunn  
ccoonndduuccttoo,,  uunn  ccaannaall  ppaarraa  iinntteennttaarr  ccaappttuurraarr  ee  iinnssccrriibbiirr  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  uunnaa  pprriimmeerraa  nnoottaa  ddee  
llaa  ggrraannddiioossaa  AArrmmoonnííaa,,  uunnaa  pprriimmeerraa  sseeññaall  ttaannggiibbllee  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  EEllllooss  nnoo  ppoossaann  
ccoommoo  llooss  ccaammppeeoonneess  ddee  nnaaddaa;;  eellllooss  nnoo  ddeeffiieennddeenn  nniinngguunnaa  lliibbeerrttaadd  nnii  aattaaccaann  nniinngguunnaa  
ddooccttrriinnaa..  SSiimmpplleemmeennttee  iinntteennttaann  jjuunnttooss..  SSoonn  llooss  ccaammppeeoonneess  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  
ppuurraa,,  llaa  ccuuaall  eess  ddiiffeerreennttee  aa  llaa  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ppeerrssoonnaa  yy  nnoo  oobbssttaannttee  eess  llaa  nnoottaa  ddee  ttooddooss..  
YYaa  nnoo  ssoonn  ddee  uunn  ppaaííss,,  uunnaa  ffaammiilliiaa,,  uunnaa  rreelliiggiióónn  oo  uunn  ppaarrttiiddoo;;  ppeerrtteenneecceenn  aa  ssuu  pprrooppiioo  
ppaarrttiiddoo,,  eell  ccuuaall  nnoo  eess  ddee  nnaaddiiee  mmááss  yy  nnoo  oobbssttaannttee  eess  eell  ppaarrttiiddoo  ddeell  mmuunnddoo,,  ppoorrqquuee  lloo  
qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  vveerrddaadd  eenn  uunn  ppuunnttoo  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  vveerrddaadd  ppaarraa  eell  mmuunnddoo  eenntteerroo  yy  
ccoonnggrreeggaa  aa  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..  SSoonn  ddee  uunnaa  ffaammiilliiaa  aa  sseerr  iinnvveennttaaddaa,,  ddee  uunn  ppaaííss  aaúúnn  ppoorr  
nnaacceerr..  NNoo  iinntteennttaann  ccoorrrreeggiirr  aa  oottrrooss  nnii  aa  nnaaddiiee,,  ddeerrrraammaarr  ccaarriiddaaddeess  aauuttoo--gglloorriiffiiccaanntteess  
ssoobbrree  eell  mmuunnddoo,,  ccuurraarr  aa  llooss  ppoobbrreess  yy  aa  llooss  lleepprroossooss;;  iinntteennttaann  ccuurraarr  llaa  ggrraann  ppoobbrreezzaa  ddee  
llaa  mmeezzqquuiinnddaadd  eenn  eellllooss  mmiissmmooss,,  eell  ssoommbbrrííoo  eellffoo  ddee  llaa  mmiisseerriiaa  iinntteerrnnaa,,  rreeccllaammaarr  uunn  ssoollaa  
ppaarrcceellaa  ddee  vveerrddaadd  ddeessddee  eellllooss  mmiissmmooss,,  uunn  úúnniiccoo  rraayyoo  ddee  aarrmmoonnííaa..  PPuueess  ssii  eessaa  
EEnnffeerrmmeeddaadd  eess  ccuurraaddaa  eenn  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ccoorraazzóónn  oo  eenn  uunnooss  ppooccooss  ccoorraazzoonneess,,  eell  
mmuunnddoo  sseerráá  ttaannttoo  mmááss  ccllaarroo,,  yy,,  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrraa  ccllaarriiddaadd,,  llaa  LLeeyy  ddee  llaa  VVeerrddaadd  
ppeenneettrraarráá  mmeejjoorr  aa  llaa  mmaatteerriiaa  yy  rreessppllaannddeecceerráá  ttooddoo  aallrreeddeeddoorr  eessppoonnttáánneeaammeennttee..  ¿¿QQuuéé  
lliibbeerraacciióónn,,  qquuéé  aalliivviioo  ppuueeddee  ttrraaeerrllee  aall  mmuunnddoo  uunn  hhoommbbrree  qquuee  ssuuffrree  eenn  ssuu  pprrooppiioo  
ccoorraazzóónn??  NNoo  ttrraabbaajjaann  ppaarraa  ssíí  mmiissmmooss,,  aauunnqquuee  ssoonn  eell  tteerrrreennoo  pprriimmaarriioo  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa,,  
ssiinnoo  ccoommoo  uunnaa  ooffrreennddaa,,  ppuurraa  yy  sseenncciillllaa,,  aa  aaqquueelllloo  qquuee  nnoo  ccoonnoocceenn  rreeaallmmeennttee,,  ppeerroo  qquuee  
rreelluuccee  eenn  eell  bboorrddee  ddeell  mmuunnddoo  ccoommoo  eell  aammaanneecceerr  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eerraa..  EEllllooss  ssoonn  llooss  
eexxpplloorraaddoorreess  ddeell  nnuueevvoo  cciicclloo..  EEllllooss  ssee  hhaann  ddaaddoo  aa  ssíí  mmiissmmooss  aall  ffuuttuurroo,,  ddee  ccuueerrppoo  yy  
aallmmaa,,  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  uunnoo  ssaallttaa  aaddeennttrroo  ddeell  ffuueeggoo,,  ssiinn  mmiirraarr  hhaacciiaa  aattrrááss..  EEllllooss  ssoonn  llooss  
ssiirrvviieenntteess  ddeell  iinnffiinniittoo  eenn  lloo  lliimmiittaaddoo,,  ddee  llaa  ttoottaalliiddaadd  eenn  lloo  iinnffiinniitteessiimmaall,,  ddee  llaa  eetteerrnniiddaadd  eenn  
ccaaddaa  sseegguunnddoo  yy  eenn  ccaaddaa  ggeessttoo..  EEllllooss  ccrreeaann  ssuu  cciieelloo  ccoonn  ccaaddaa  ppaassoo  yy  ccoonnqquuiissttaann  aall  
nnuueevvoo  mmuunnddoo  ddee  llaa  bbaannaalliiddaadd  ddeell  ddííaa..  YY  eellllooss  nnoo  llee  tteemmeenn  aall  ffrraaccaassoo,,  ppuueess  hhaann  ddeejjaaddoo  
aattrrááss  llooss  ffrraaccaassooss  yy  eell  ééxxiittoo  ddee  llaa  pprriissiióónn  ----  eellllooss  vviivveenn  eenn  llaa  eexxcclluussiivvaa  iinnffaalliibbiilliiddaadd  ddee  
uunnaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  ccoorrrreeccttaa..  
  
PPeerroo  eessttooss  ccoonnssttrruuccttoorreess  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo  tteennddrráánn  qquuee  sseerr  ccuuiiddaaddoossooss  ddee  nnoo  lleevvaannttaarr  
uunnaa  nnuueevvaa  pprriissiióónn,,  sseeaa  ééssttaa  uunnaa  iiddeeaall  yy  ccuullttaa..  DDee  hheecchhoo,,  eellllooss  ccoommpprreennddeerráánn,,  yy  
rrááppiiddaammeennttee  qquuee  eessttaa  CCiiuuddaadd  ddee  llaa  VVeerrddaadd  nnoo  vveerráá  nnii  ppooddrráá  vveerr  llaa  lluuzz  ddeell  ddííaa  hhaassttaa  qquuee  
eellllooss  mmiissmmooss  vviivvaann  ttoottaallmmeennttee  eenn  llaa  VVeerrddaadd,,  yy  qquuee  eessee  ssiittiioo  ddee  eeddiiffiicciiooss  eess  aannttee  ttooddoo  eell  
ssiittiioo  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ddee  eellllooss..  UUnnoo  nnoo  eennggaaññaa  aa  llaa  VVeerrddaadd..    
  
UUnnoo  ppuueeddee  eennggaaññaarr  aa  llooss  hhoommbbrreess,,  rreeaalliizzaarr  ddiisseerrttaacciioonneess  yy  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  pprriinncciippiiooss,,  
ppeerroo  aa  llaa  VVeerrddaadd  llee  iimmppoorrttaa  uunn  bblleeddoo..  TTee  aattrraappaa  eenn  eell  aaccttoo  yy  ttee  aarrrroojjaa  ttuu  ddeecceeppcciióónn  ddee  
vvuueellttaa  jjuussttoo  aa  ttuu  ccaarraa  aa  ccaaddaa  ppaassoo..  EEss  uunn  rreefflleeccttoorr  ddeessppiiaaddaaddoo,,  iinncclluussoo  ssii  eess  iinnvviissiibbllee..  YY  
eess  mmuuyy  ssiimmppllee,,  ttee  aattrraappaa  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo,,  eenn  eell  pprriimmeerr  sseerrppeenntteeoo;;  yy  ddaaddoo  qquuee  eess  uunnaa  
VVeerrddaadd  ddee  mmaatteerriiaa,,  ffrruussttrraa  ttuuss  ppllaanneess,,  ccoonnffrroonnttaa  ttuu  ggeessttoo,,  ttee  ccoonnffrroonnttaa  ccoonn  uunnaa  
rreeppeennttiinnaa  aauusseenncciiaa  ddee  mmaatteerriiaalleess,,  ttrraabbaajjaaddoorreess  oo  rreeccuurrssooss,,  pprroovvooccaa  rreebbeelliioonneess,,  
ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  eessttéénn  rreeññiiddaass  uunnaass  ccoonn  oottrraass,,  ssiieemmbbrraa  iimmppoossiibbiilliiddaaddeess  yy  
ccaaooss  ----  hhaassttaa  qquuee,,  rreeppeennttiinnaammeennttee,,  eell  bbuussccaaddoorr  ssee  ddaa  ccuueennttaa  qquuee  eessttaabbaa  eenn  eell  sseennddeerroo  
eeqquuiivvooccaaddoo,,  lleevvaannttaannddoo  llaa  vviieejjaa  ffaallssaa  eessttrruuccttuurraa  ccoonn  nnuueevvooss  llaaddrriillllooss  yy  eexxuuddaannddoo  ssuu  
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ppeeqquueeññoo  eeggooííssmmoo,,  ppeeqquueeññaa  aammbbiicciióónn  oo  ppeeqquueeññoo  iiddeeaall,,  ssuu  eessttrreecchhaa  iiddeeaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  yy  
ddeell  bbiieenn..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  ééll  aabbrree  ssuuss  oojjooss,,  aabbrree  ssuuss  mmaannooss,,  ssee  ssiinnttoonniizzaa  nnuueevvaammeennttee  
ccoonn  llaa  ggrraann  LLeeyy,,  ddeejjaa  qquuee  fflluuyyaa  eell  rriittmmoo,,  yy  ssee  hhaaccee  ccllaarroo,,  ccllaarroo  yy  ttrraannssppaarreennttee,,  mmaalleeaabbllee  
aa  llaa  VVeerrddaadd,,  aa  eessee  aallggoo  bbuussccaannddoo  sseerr  ----  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  mmiieennttrraass  sseeaa  eessoo,,  eell  ggeessttoo  
eexxaaccttoo,,  eell  ppeennssaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  vveerrddaaddeerroo,,  llaa  vveerrddaadd  ppuurraa  eexxpprreessáánnddoossee  
ccoommoo  ddeesseeaa,,  ccuuaannddoo  ddeesseeaa,,  ddee  llaa  mmaanneerraa  qquuee  lloo  ddeesseeaa..  PPoorr  uunn  sseegguunnddoo,,  ééll  aabbaannddoonnaa  
ttooddoo..  PPoorr  uunn  sseegguunnddoo  llee  ggrriittaa  aa  eessee  nnuueevvoo  mmuunnddoo  ----  ttaann  nnuueevvoo  qquuee  ééll  nnoo  ccoommpprreennddee  
nnaaddaa  ddee  eessee  mmuunnddoo,,  ppeerroo  aall  ccuuaall  qquuiieerree  sseerrvviirr,,  ccoonntteenneerr,,  ccrreecceerr  eenn  ssuu  ssuueelloo  rreebbeellddee..  
¿¿QQuuéé  iimmppoorrttaa  lloo  qquuee  ééll  ppiieennssee,,  ssiieennttaa  oo  ssuueeññee,,  oohh,,  qquuéé  ddiiffeerreenncciiaa  hhaaccee  rreeaallmmeennttee??  ----  
ttaann  ssóólloo  qquuee  sseeaa  llaa  ccoossaa  aauuttéénnttiiccaa,,  llaa  úúnniiccaa  ccoossaa  nneecceessaarriiaa  ee  iinneevviittaabbllee..  YY  ttooddoo  ssee  
iinncclliinnaa  eenn  llaa  lluuzz  ----  eenn  uunn  sseegguunnddoo  TTooddoo  ssee  hhaaccee  iinnssttaannttáánneeaammeennttee  ppoossiibbllee::  llooss  
mmaatteerriiaalleess  lllleeggaann,,  yy  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  llooss  rreeccuurrssooss,,  eell  mmuurroo  ssee  ddeerrrruummbbaa,,  yy  llaa  ppeeqquueeññaa  
eessttrruuccttuurraa  eeggooííssttaa  qquuee  ééll  eessttaabbaa  ccoonnssttrruuyyeennddoo  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  
ddiinnáámmiiccaa  qquuee  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssoossppeecchhóó..  ÉÉll  rreeppiittee  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  cciieenn  vveecceess,,  mmiill  vveecceess,,  aa  
ccaaddaa  nniivveell,,  ppeerrssoonnaall  yy  ccoolleeccttiivvoo,,  ddeessddee  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  vveennttaannaa  ddee  ssuu  ddoorrmmiittoorriioo  
hhaassttaa  eell  rreeppeennttiinnoo  mmiillllóónn  qquuee  vviieennee  ccoommoo  ““rreeggaalloo  ddee  DDiiooss””  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  eessee  eessttaaddiioo  
oollíímmppiiccoo..  
  
NNoo  hhaayy  pprroobblleemmaass  mmaatteerriiaalleess,,  nnuunnccaa;;  ssoollaammeennttee  hhaayy  pprroobblleemmaass  iinntteerrnnooss..  YY  ssii  llaa  vveerrddaadd  
nnoo  eessttáá  aahhíí,,  hhaassttaa  llooss  mmiilllloonneess  ssee  ppuuddrriirráánn  eenn  eell  aaccttoo..  EEss  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ffaabbuulloossaa  ccaaddaa  
mmiinnuuttoo,,  uunnaa  pprruueebbaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd  yy,,  hhaassttaa  mmááss  mmaarraavviilllloossaammeennttee,,  uunnaa  pprruueebbaa  ddeell  ppooddeerr  
ddee  llaa  VVeerrddaadd..  PPaassoo  aa  ppaassoo,,  ééll  aapprreennddee  aa  ddeessccuubbrriirr  llaa  eeffiiccaacciiaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  llaa  ssuupprreemmaa  
eeffiiccaacciiaa  ddeell  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  ccllaarroo  ----  ééll  eennttrraa  aa  uunn  mmuunnddoo  ddee  ccoonnttiinnuuaass  ppeeqquueeññaass  
mmaarraavviillllaass..  AApprreennddee  aa  ccoonnffiiaarr  eenn  llaa  VVeerrddaadd,,  ccoommoo  ssii  ttooddaass  eessooss  cchhaassccooss,,  ddiissppaarraatteess,,  
ccoonnfflliiccttooss  yy  ccoonnffuussiióónn  lloo  eessttuuvviieesseenn  ccoonndduucciieennddoo  ccoonnsscciieennttee,,  ppaacciieennttee,,  ppeerroo  
iinneexxoorraabblleemmeennttee  aa  ttoommaarr  llaa  aaccttiittuudd  ccoorrrreeccttaa,,  aa  ddeessccuubbrriirr  llaa  ppaallaannccaa  vveerrddaaddeerraa,,  llaa  
mmiirraaddaa  vveerrddaaddeerraa,,  eell  ggrriittoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  qquuee  hhaaccee  ccaaeerr  ppaarreeddeess  yy  hhaaccee  qquuee  fflloorreezzccaa  
ccaaddaa  ppoossiibbiilliiddaadd  eenn  mmeeddiioo  ddeell  iimmppoossiibbllee  ccaaooss..  EEss  uunnaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  aacceelleerraaddaa,,  
mmuullttiipplliiccaaddaa  ppoorr  llaa  rreessiisstteenncciiaa  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ttaannttoo  ccoommoo  ppoorr  llaa  bbuueennaa  vvoolluunnttaadd  ddee  ccaaddaa  
uunnoo  ----  ccoommoo  ssii,,  vveerrddaaddeerraammeennttee,,  ttaannttoo  llaa  rreessiisstteenncciiaa  ccoommoo  llaa  bbuueennaa  vvoolluunnttaadd,,  eell  bbiieenn  yy  
eell  mmaall,,  ttuuvviieerraann  qquuee  sseerr  ttrraannssffoorrmmaaddooss  eenn  aallggoo  mmááss,,  eenn  oottrraa  vvoolluunnttaadd,,  uunnaa  vviissiióónn  ddee  
vvoolluunnttaadd  ddee  llaa  VVeerrddaadd  qquuee  ddeecciiddee  eell  ggeessttoo  yy  llaa  aacccciióónn  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee..  EEssttaa  eess  llaa  úúnniiccaa  
lleeyy  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddeell  FFuuttuurroo,,  ssuu  úúnniiccoo  ggoobbiieerrnnoo::  uunnaa  ccllaarraa  vviissiióónn  qquuee  ccoonnccuueerrddaa  ccoonn  llaa  
AArrmmoonnííaa  ttoottaall,,  yy  ccoonnvviieerrttee  iinnssttaannttáánneeaammeennttee  aa  llaa  VVeerrddaadd  ppeerrcciibbiiddaa  eenn  aacccciióónn..  LLooss  
ffaarrssaanntteess  ssoonn  eelliimmiinnaaddooss  aauuttoommááttiiccaammeennttee  ppoorr  llaa  pprreessiióónn  mmiissmmaa  ddee  llaa  FFuueerrzzaa  ddee  llaa  
VVeerrddaadd,,  eexxppuullssaaddooss,,  ccoommoo  ppeecceess,,  ppoorr  uunn  ttoottaall  eexxcceessoo  ddee  ooxxííggeennoo..  YY  ssii  aallggúúnn  ddííaa  eessttooss  
ddiieezz  oo  cciinnccuueennttaa  ppuueeddeenn  ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  ssoollaa  ppeeqquueeññaa  ppiirráámmiiddee  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  ccaaddaa  uunnoo  
ddee  ccuuyyooss  eessccaalloonneess  hhaayyaa  ssiiddoo  ccoollooccaaddoo  ccoonn  llaa  nnoottaa  ccoorrrreeccttaa,,  llaa  vviibbrraacciióónn  ccoorrrreeccttaa,,  
aammoorr  ssiimmppllee,,  uunnaa  ccllaarraa  mmiirraaddaa  yy  uunnaa  iinnvviittaacciióónn  aall  ffuuttuurroo,,  eenn  rreeaalliiddaadd  sseerráá  ccoonnssttrruuiiddaa  
ttooddaa  llaa  cciiuuddaadd,,  ppoorrqquuee  eellllooss  hhaabbrráánn  ccoonnssttrruuiiddoo  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ffuuttuurroo  eenn  eellllooss  mmiissmmooss..  
YY  qquuiizzááss  ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa  ssee  eennccoonnttrraarrííaa  ttrraannssffoorrmmaaddaa  ppoorr  eellllaa,,  ppoorrqquuee  hhaayy  uunn  ssoolloo  
ccuueerrppoo,,  ppoorrqquuee  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  uunnoo  eess  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddeell  mmuunnddoo,,  llaa  rreessiisstteenncciiaa  yy  llaa  
oossccuurriiddaadd  ddeell  oottrroo  ssoonn  llaa  rreessiisstteenncciiaa  yy  llaa  oossccuurriiddaadd  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo,,  yy  ppoorrqquuee  eessaa  
iinnssiiggnniiffiiccaannttee  ppeeqquueeññaa  iinniicciiaattiivvaa  ddee  uunnaa  ddiimmiinnuuttaa  cciiuuddaadd  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  eessttrreellllaass  ppuueeddee  
sseerr  llaa  IInniicciiaattiivvaa  mmiissmmaa  ddeell  mmuunnddoo,,  eell  ssíímmbboolloo  ddee  ssuu  ttrraannssmmuuttaacciióónn,,  llaa  aallqquuiimmiiaa  ddee  ssuu  
ddoolloorr,,  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  TTiieerrrraa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ssoollaa  ttrraannssffiigguurraacciióónn  ddee  uunn  ttrroozzoo  
ddee  TTiieerrrraa  yy  uunn  ttrroozzoo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd..        
  
PPoorr  eessoo  eess  pprroobbaabbllee  qquuee  ppoorr  uunn  llaarrggoo  ttiieemmppoo  eessttaa  CCiiuuddaadd  bbaajjoo  ccoonnssttrruucccciióónn  sseeaa  uunn  
lluuggaarr  ddoonnddee  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  nneeggaattiivvaass  sseeaann  eexxaacceerrbbaaddaass  ttaannttoo  ccoommoo  llaass  ppoossiittiivvaass,,  
bbaajjoo  llaa  iimmppllaaccaabbllee  pprreessiióónn  ddeell  ffaarroo  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  YY  llaa  ffaallsseeddaadd  eess  eexxppeerrttaa  eenn  ccoonnsseerrvvaarr  
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ddeettaalllleess  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess,,  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  aaddhheerriirrssee  aa  llaass  ttrriivviiaalliiddaaddeess  ccoottiiddiiaannaass,,  llaass  
ccuuaalleess  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  llaa  sseeññaall  mmiissmmaa  ddee  llaa  nneeggaacciióónn..  LLaa  ffaallsseeddaadd  ssaabbee  ccóómmoo  hhaacceerr  
ggrraannddeess  ssaaccrriiffiicciiooss..  PPuueeddee  sseegguuiirr  uunnaa  ddiisscciipplliinnaa,,  eellooggiiaarr  uunn  iiddeeaall,,  aaccooppiiaarr  mmeeddaallllaass  aall  
mméérriittoo  yy  ttaannttooss,,  ppeerroo  ssiieemmpprree  ssee  ttrraaiicciioonnaa  aa  ssíí  mmiissmmaa  eenn  lloo  iinnssiiggnniiffiiccaannttee  ----  eessee  eess  ssuu  
úúllttiimmoo  rreeffuuggiioo..  EEss  rreeaallmmeennttee  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  qquuee  ssee  aaccaabbaa  eell  jjuueeggoo..  EEssttaa  CCiiuuddaadd  ddeell  
FFuuttuurroo  eess  uunn  ccaammppoo  ddee  bbaattaallllaa,,  uunnaa  aavveennttuurraa  ddiiffíícciill..  LLoo  qquuee  ssee  ddeecciiddee  aahhíí  ccoonn  llaass  aarrmmaass  
ddee  ffuueeggoo,,  eell  aarrmmaammeennttoo  gguueerrrriilllleerroo  yy  llaass  aacccciioonneess  gglloorriioossaass  eess  ddeecciiddiiddoo  aaqquuíí  ccoonn  
ssóórrddiiddooss  ddeettaalllleess  yy  aarrmmaammeennttooss  iinnvviissiibblleess  ccoonnttrraa  llaa  ffaallsseeddaadd..  PPeerroo  uunnaa  ssoollaa  vviiccttoorriiaa  
ggaannaaddaa  aall  mmeezzqquuiinnoo  eeggooííssmmoo  hhuummaannoo  eessttáá  mmááss  ccaarrggaaddaa  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppaarraa  llaa  
TTiieerrrraa  qquuee  llaa  rreeaaccoommooddaacciióónn  ddee  ttooddaass  llaass  ffrroonntteerraass  ddee  AAssiiaa,,  ppuueess  eessttaa  ffrroonntteerraa  yy  eessttee  
eeggooííssmmoo  ssoonn  eell  aallaammbbrree  ddee  ppúúaass  oorriiggiinnaall  qquuee  ddiivviiddee  aall  mmuunnddoo..    
  
      
  
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
      
  
PPoorr  eessaa  ccuueessttiióónn,,  eell  ssuuppeerrhhoommbbrree  aapprreennddiizz  ppooddrrííaa  ccoommeennzzaarr  eessttaa  bbaattaallllaa  mmuuyy  
tteemmpprraannaammeennttee,,  nnoo  ssóólloo  eenn  ééll  ssiinnoo  eenn  ssuuss  hhiijjooss,,  yy  nnoo  ssóólloo  ddeessddee  ssuu  nnaacciimmiieennttoo  ssiinnoo  
ddiirreeccttaammeennttee  ddeessddee  ssuu  ccoonncceeppcciióónn..  NNaacceemmooss  eenn  uunnaa  eennvvoollttuurraa  ddee  pplloommoo..  NNooss  rrooddeeaa  
ccoommpplleettaammeennttee..  EEss  hheerrmmééttiiccaa  ee  iinnvviissiibbllee,,  ppeerroo  eessttáá  aahhíí  ddee  ttooddooss  mmooddooss,,  ccuubbrriieennddoo  
nnuueessttrrooss  mmíínniimmooss  ggeessttooss  yy  rreeaacccciioonneess..  NNaacciimmooss  ““yyaa  hheecchhooss””,,  ppoorr  aassíí  ddeecciirrlloo,,  ppeerroo  llaa  
ccoonnffeecccciióónn  nnoo  eess  nnuueessttrraa,,  nnii  eenn  eell  mmeejjoorr  nnii  eenn  eell  ppeeoorr..  HHaayy  mmiilllloonneess  ddee  sseennssaacciioonneess,,  
qquuee  aaúúnn  nnoo  ssoonn  ppeennssaammiieennttooss,,  ppeerroo  ccoommoo  llaass  sseemmiillllaass  ddeell  ddeesseeoo  oo  ddee  llaa  rreeppuullssiióónn,,  llooss  
oolloorreess  ddeell  tteemmoorr,,  llooss  oolloorreess  ddee  llaa  aanngguussttiiaa,,  ccoommoo  uunnaa  ssuuttiill  ffuunnggoossiiddaadd  rreevviissttiieennddoo  
nnuueessttrraass  ccaavveerrnnaass::  eessttrraattooss  ssoobbrree  eessttrraattooss  ddee  pprroohhiibbiicciioonneess  yy  ttaabbúúeess,,  yy  uunnooss  ppooccooss  
ppeerrmmiissooss  eexxcceeppcciioonnaalleess  aarrrroojjaaddooss  ccoommoo  eenn  uunn  eessccaappee  ddee  llaa  mmiissmmaa  oossccuurraa  aarrrreemmeettiiddaa  
eenn  nnuueessttrrooss  ttúúnneelleess..  YY,,  eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  eessoo,,  uunnaa  mmiirraaddaa  aattuurrddiiddaa  yy  ppeerrddiiddaa  ----  aa  qquuiieenn  
pprroonnttoo  ssee  llee  eennsseeññaarráá  llaa  ““vviiddaa””,,  eell  bbiieenn  yy  eell  mmaall,,  llaa  ggeeoommeettrrííaa  yy  llaass  TTaabbllaass  ddee  llaa  LLeeyy..  
UUnnaa  ppeeqquueeññaa  mmiirraaddaa  qquuee  eess  mmááss  yy  mmááss  vveellaaddaa,,  yy  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ppeerrddiiddaa  ddeessppuuééss  ddee  
qquuee  ssee  llee  hhaayyaa  hheecchhoo  ccoommpprreennddeerr  ttooddoo..  PPuueess  llaa  oobbvviiaa  yy  nnaattuurraall  ssuuppoossiicciióónn  eess  qquuee  uunn  
nniiññoo  nnoo  eennttiieennddee  nnaaddaa  yy  ssee  llee  ttiieennee  qquuee  eennsseeññaarr  ccóómmoo  vviivviirr..  PPeerroo  ppooddrrííaa  sseerr  qquuee  uunn  
nniiññoo  eennttiieennddaa  mmuuyy  bbiieenn,,  iinncclluussoo  ssii  eessoo  nnoo  ccoonnccuueerrddaa  ccoonn  nnuueessttrraass  ccoonnssttrruucccciioonneess,,  yy  
qquuee  nnoossoottrrooss  mmeerraammeennttee  llee  eennsseeññaammooss  aa  eenntteerrrraarr  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aa  rreeeemmppllaazzaarrlloo  
ccoonn  uunnaa  cciieenncciiaa  yyaa  hheecchhaa,,  llaa  ccuuaall  lloo  eennttiieerrrraa  ppaarraa  ssiieemmpprree..  EEnnttoonncceess  ppaassaammooss  ttrreeiinnttaa  
aaññooss  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  ddeesshhaacciieennddoo  lloo  qquuee  eellllooss  hhaann  hheecchhoo,,  aa  mmeennooss  qquuee  sseeaammooss  uunn  
ssuujjeettoo  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eexxiittoossoo,,  eess  ddeecciirr,,  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  eennccaarrcceellaaddoo  eennttrree  mmuurrooss,,  
ssaattiissffeecchhoo,,  ccoorrttééss  yy  ppoosseeyyeennddoo  ttííttuullooss..    PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  uunnaa  ggrraann  ppaarrttee  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnvvoolluuccrraa  
nnoo  ““hhaacceerr””  ssiinnoo  ddeesshhaacceerr  eessee  ccoonnjjuurroo..  SSee  nnooss  ddiirráá  qquuee  eessttaa  lluucchhaa  eess  pprroodduuccttiivvaa,,  
eennrriiqquueecceeddoorraa,,  qquuee  ddeessaarrrroollllaa  nnuueessttrrooss  mmúússccuullooss  yy  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ----  eessoo  eess  iinnccoorrrreeccttoo..  
NNooss  eenndduurreeccee,,  ddeessaarrrroollllaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmúússccuullooss  ddee  ccoommbbaattee  yy  bbiieenn  ppuueeddee  ccoonndduucciirrnnooss  
aa  uunn  ““  eenn  ccoonnttrraa””  ttaann  nnoocciivvoo  ccoommoo  eell  ““aa  ffaavvoorr””..  MMááss  aaúúnn,,  nnoo  ddeessaarrrroollllaa  uunnaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  
ssiinnoo  uunnaa  mmáássccaarraa,,  ppuueess  llaa  vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaa  eessttáá  aahhíí,,  ttoottaallmmeennttee  aahhíí,,  nnaattuurraall  yy  bbiieenn  
aabbiieerrttaa,,  eenn  llooss  oojjooss  ddee  uunn  nniiññoo  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  ----  nnoossoottrrooss  úúnniiccaammeennttee  aaggrreeggaammooss  llaa  
mmiisseerriiaa  ddee  llaa  lluucchhaa..  CCrreeeemmooss  aabbssoolluuttaa,,  iinntteennssaa  yy  cciieeggaammeennttee  eenn  eell  ppooddeerr  ddeell  
ssuuffrriimmiieennttoo;;  hhaa  ssiiddoo  llaa  mmaarrccaa  ssuubbccoonnsscciieennttee  ddee  ttooddaa  nnuueessttrraa  cciivviilliizzaacciióónn  oocccciiddeennttaall  
dduurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  ddooss  mmiill  aaññooss..  QQuuiizzááss  ffuuee  nneecceessaarriioo,,  ddaaddaa  llaa  ddeennssiiddaadd  ddee  nnuueessttrraa  
ssuussttaanncciiaa..  PPeerroo  llaa  lleeyy  ddeell  ssuuffrriimmiieennttoo  eess  uunnaa  lleeyy  ddee  llaa  FFaallsseeddaadd  ----  lloo  qquuee  eess  vveerrddaaddeerroo  
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ssoonnrrííee,,  eessoo  eess  ttooddoo..  EEll  ssuuffrriimmiieennttoo  eess  uunnaa  sseeññaall  ddee  ffaallsseeddaadd,,  eell  pprroodduuccttoo  ddee  llaa  ffaallsseeddaadd;;  
eellllooss  vvaann  ddee  llaa  mmaannoo..  CCrreeeerr  qquuee  eell  ssuuffrriimmiieennttoo  eess  eennrriiqquueecceeddoorr  eess  ccrreeeerr  qquuee  eell  ccáánncceerr  
eess  uunnaa  ddááddiivvaa  ddee  llooss  ddiioosseess,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eell  ccáánncceerr,,  ttaammbbiiéénn,,  ppuueeddee  aayyuuddaarrnnooss  aa  
rroommppeerr  llaa  ccaappaarraazzóónn  ddee  llaa  ffaallsseeddaadd..  CCoommoo  ttooddaass  llaass  vviirrttuuddeess,,  eessttaa  vviirrttuudd  nneeggaattiivvaa  ddeejjaa  
uunnaa  ssoommbbrraa  ppeerrmmaanneennttee  ssoobbrree  nnoossoottrrooss;;  ee  iinncclluussoo  eell  ssooll    nnoo  bbllooqquueeaaddoo  eess  ttooddaavvííaa  
mmaanncchhaaddoo  ppoorr  eellllaa..  LLooss  ggoollppeess,,  vveerrddaaddeerraa  yy  nneecceessaarriiaammeennttee,,  ddeejjaann  ssuu  mmaarrccaa;;  pprroodduucceenn  
sseerreess  lliibbeerraaddooss  ccoonn  ccoorraazzoonneess  ccaallcciinnaaddooss  qquuee  rreeccuueerrddaann  hhaabbeerr  ssuuffrriiddoo..  EEssaa  mmeemmoorriiaa  
eess  ttooddaavvííaa  oottrroo  vveelloo  mmááss  ssoobbrree  llaa  mmiirraaddaa  nnaattuurraall..  LLaa  lleeyy  ddee  llooss  ddiioosseess  eess  uunnaa  qquuee  eessttáá  
iilluummiinnaaddaa..  YY  qquuiizzááss  ttooddoo  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  yy  ddee  llaa  MMaaddrree  eess  hhaabbeerrllee  lllleevvaaddoo  aall  
mmuunnddoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunn  sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll  ssoobbrree  eell  ccuuaall  eell  ssuuffrriimmiieennttoo,,  eell  
ddoolloorr  yy  eell  ddeessaassttrree  yyaa  nnoo  ssoonn  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  pprrooggrreessaarr..  
  
EEll  ssuuppeerrhhoommbbrree  aapprreennddiizz  nnoo  ccrreeee  eenn  eell  ssuuffrriimmiieennttoo..  CCrreeee  eenn  eell  eennrriiqquueecciimmiieennttoo  aa  ttrraavvééss  
ddee  llaa  aalleeggrrííaa;;  ccrreeee  eenn  llaa  AArrmmoonnííaa..  NNoo  ccrreeee  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn;;  ccrreeee  eenn  eell  ppooddeerr  ddee  llaa  
vveerrddaadd  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  ttooddaass  llaass  ccoossaass  yy  ddee  ttooddooss  llooss  sseerreess  ----  ééll  ssóólloo  aayyuuddaa  aa  qquuee  llaa  
vveerrddaadd  ccrreezzccaa  ccoonn  llaa  mmeennoorr  iinntteerrffeerreenncciiaa  ppoossiibbllee..  ÉÉll  ccoonnffííaa  eenn  llooss  ppooddeerreess  ddee  eessaa  
VVeerrddaadd..  SSaabbee  qquuee  eell  hhoommbbrree  ssiieemmpprree  aavvaannzzaa  hhaacciiaa  ssuu  mmeettaa,,  iinneexxoorraabblleemmeennttee,,  aa  ppeessaarr  
ddee  ttooddoo  lloo  qquuee  ssee  llee  ddiijjoo  oo  ssee  llee  eennsseeññóó  ----  ééll  ssóólloo  iinntteennttaa  ssuupprriimmiirr  eessee  ““aa  ppeessaarr  ddee””..  
SSiimmpplleemmeennttee  rriieeggaa  eessee  ppeeqquueeññoo  rreettooññoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  ----  yy  nnuueevvaammeennttee,,  ccoonn  cciieerrttaa  
ccaauutteellaa,,  ppuueess  aallgguunnooss  rreettooññooss  pprreeffiieerreenn  uunn  ssuueelloo  aarreennoossoo  yy  rrooccoossoo..  PPeerroo,,  aall  mmeennooss,,  eenn  
eessaa  cciiuuddaadd  ----  oo  mmeejjoorr  ddiicchhoo,,  llaabboorraattoorriioo  ddeell  ffuuttuurroo  ----  eell  nniiññoo  nnaacceerráá  bbaajjoo  ccoonnddiicciioonneess  
mmeennooss  ssooffooccaanntteess..  NNoo  ssee  llee  hhaarráá  uunn  llaavvaaddoo  ddee  cceerreebbrroo,,  ttooppáánnddoossee  eenn  ccaaddaa  eessqquuiinnaa  ddee  
ccaallllee  ccoonn  llllaammaattiivvooss  aaffiicchheess,,  ccoorrrroommppiiddoo  ppoorr  llaa  tteelleevviissiióónn  oo  ccoonnttaammiinnaaddoo  ppoorr  ppeellííccuullaass  
vvuullggaarreess,,  nnii  ssoobbrreeccaarrggaaddoo  ppoorr  ttooddaass  llaass  vviibbrraacciioonneess  ddee  aannssiieeddaadd,,  tteemmoorr  oo  ddeesseeoo  qquuee  ssuu  
mmaaddrree  ppuueeddaa  hhaabbeerr  aaccuummuullaaddoo  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  eenn  ssuu  vviieennttrree  aa  ttrraavvééss  ddee  lleeccttuurraa  ddee  
““eennttrreetteenniimmiieennttoo””,,  ppeellííccuullaass  eexxtteennuuaanntteess  oo  uunnaa  vviiddaa  ddee  uunn  hhooggaarr  ddeessttrruuiiddoo  ----  ppuueess  ttooddoo  
eess  rreeggiissttrraaddoo,,  llaa  mmááss  lleevvee  vviibbrraacciióónn,,    llaa  mmááss  mmíínniimmaa  ccoonnmmoocciióónn;;  ttooddoo  iinnggrreessaa  
lliibbrreemmeennttee  aall  eemmbbrriióónn,,  ppeerrmmaanneeccee  yy  ssee  aaccuummuullaa  aahhíí..  EEssttoo  lloo  ssaabbííaann  bbiieenn  llooss  ggrriieeggooss,,  yy  
llooss  eeggiippcciiooss  yy  llooss  iinnddííggeennaass,,  qquuiieenneess  aaccoossttuummbbrraabbaann  aa  rrooddeeaarr  aa  llaa  mmaaddrree  ccoonn  
ccoonnddiicciioonneess  eessppeecciiaalleess  ddee  bbeelllleezzaa  yy  aarrmmoonnííaa  ppaarraa  qquuee  aassíí  eell  aalliieennttoo  ddee  llooss  ddiioosseess  
ppuuddiieerraa  iimmpprreeggnnaarr  ccaaddaa  ddííaa  yy  ccaaddaa  rreessppiirraacciióónn  ddeell  nniiññoo,,  ppaarraa  qquuee  aassíí  ttooddoo  ppuuddiieerraa  sseerr  
uunnaa  iinnssppiirraacciióónn  ddee  llaa  vveerrddaadd..  YY  ccuuaannddoo  llaa  mmaaddrree  yy  eell  ppaaddrree  ddeecciiddííaann  tteenneerr  uunn  hhiijjoo,,  lloo  
hhaaccííaann  ccoommoo  uunnaa  pplleeggaarriiaa,,  uunn  ssaaccrriiffiicciioo  ppaarraa  eennccaarrnnaarr  aa  llooss  ddiioosseess  ddeell  ffuuttuurroo..  SSóólloo  ssee  
rreeqquuiieerree  uunnaa  cchhiissppaa  ddee  aassppiirraacciióónn,,  uunnaa  llllaammaa  ddee  ssúúpplliiccaa,,  uunn  aalliieennttoo  lluummiinnoossoo  eenn  eell  
ccoorraazzóónn  ddee  llaa  mmaaddrree  ppaarraa  qquuee  llaa  mmiissmmaa  lluuzz  rreessppoonnddaa  yy  ddeesscciieennddaa,,  llaa  iiddéénnttiiccaa  llllaammaa,,  llaa  
iinntteennssiiddaadd  ddee  vviiddaa  aaffíínn  ----  ssii  ssoommooss  ssoommbbrrííooss  yy  ttoorrppeess,,  ssóólloo  ccoonnvvooccaarreemmooss  aa  lloo  ssoommbbrrííoo  
yy  aa  llaa  nnaaddeerrííaa  ddee  mmiilllloonneess  ddee  lláánngguuiiddooss  hhoommbbrreess..          
  
EEll  nniiññoo  ddee  eessaa  CCiiuuddaadd  nnaacceerráá  ccoonn  uunnaa  llllaammaa,,  ccoonnsscciieenntteemmeennttee,,  vvoolluunnttaarriiaammeennttee,,  ssiinn  
tteenneerr  qquuee  ddeesshhaacceerr  mmiilleenniiooss  ddee  aanniimmaalliiddaadd  oo  aabbiissmmooss  ddee  pprreejjuuiicciioo..  NNoo  ssee  llee  ddiirráá  
iinncceessaanntteemmeennttee  qquuee  ééll  ttiieennee  qquuee  ggaannaarrssee  llaa  vviiddaa,,  ppuueess  nnaaddiiee  ssee  ggaannaarráá  llaa  vviiddaa  eenn  llaa  
CCiiuuddaadd  ddeell  FFuuttuurroo,,  nnaaddiiee  tteennddrráá  ddiinneerroo..  LLaa  vviiddaa  sseerráá  ccoonnssaaggrraaddaa  aa  sseerrvviirrllee  aa  llaa  VVeerrddaadd,,  
ccaaddaa  uunnoo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  ccaappaacciiddaadd  oo  ttaalleennttoo,,  yy  llooss  úúnniiccooss  ssuueellddooss  sseerráánn  llaa  aalleeggrrííaa..  
ÉÉll  nnoo  sseerráá  ddeessbboorrddaaddoo  ccoonn  ddeebbeess  yy  nnoo  ddeebbeess;;  úúnniiccaammeennttee  ssee  llee  mmoossttrraarráá  llaa  iinnmmeeddiiaattaa  
ttrriisstteezzaa  ddee  nnoo  pprreessttaarr  ooííddooss  aa  llaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  ccoorrrreeccttaa..  NNoo  sseerráá  aattoorrmmeennttaaddoo  ccoonn  llaa  
iiddeeaa  ddee  eennccoonnttrraarr  uunn  eemmpplleeoo,,  ddee  sseerr  uunn  ééxxiittoo,,  ddee  ssuuppeerraarr  aa  oottrrooss,,  aapprroobbaarr  oo  ffaallllaarr  
ccaalliiffiiccaacciioonneess,,  ppuueess  nnaaddiiee  ttiieennee  ééxxiittoo  oo  ffrraaccaassaa  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddeell  FFuuttuurroo,,  nnaaddiiee  ttiieennee  ““uunn  
eemmpplleeoo””,,  nnaaddiiee  ttoommaa  vveennttaajjaa  ssoobbrree  nnaaddiiee,,  uunnoo  rreeaalliizzaa  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  sseegguuiirr  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
nnoottaa  ccllaarraa  qquuee  iilluummiinnaa  ttooddoo,,  hhaaccee  ttooddoo  ppoorr  uunnoo,,  ccuuiiddaa  ddee  ttooddoo  ppoorr  uunnoo,,  uunnee  ttooddoo  eenn  ssuu  
ttrraannqquuiillaa  aarrmmoonnííaa,,    yy  ccuuyyoo  úúnniiccoo  ééxxiittoo  eess  eessttaarr  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eellllaa  mmiissmmaa  yy  ccoonn  eell  ttooddoo..  
ÉÉll  nnoo  aapprreennddeerráá  aa  ddeeppeennddeerr  ddee  uunn  mmaaeessttrroo,,  uunn  lliibbrroo  oo  uunnaa  mmááqquuiinnaa,,  ssiinnoo  aa  ccoonnffiiaarr  eenn  



  8811

eessaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  iinntteerriioorr,,  eessaa  ppeeqquueeññaa  ccoorrrriieennttee  vviivvaarraacchhaa  qquuee  gguuííaa  ssuuss  ppaassooss,,  
iimmppuullssaa  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  ccoonndduuccee  aall  aazzaarr  hhaacciiaa  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  yy  eexxttrraaee  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ssiinn  eessffuueerrzzoo  aallgguunnoo..  YY  ééll  aapprreennddeerráá  aa  ccuullttiivvaarr  llooss  ppooddeerreess  ddee  ssuu  ccuueerrppoo  
ddee  llaa  ffoorrmmaa  qquuee  hhooyy  oottrrooss  ccuullttiivvaann  llooss  ppooddeerreess  ddee  aapprreettaarr  bboottoonneess..  SSuuss  ffaaccuullttaaddeess  nnoo  
eessttaarráánn  ccoonnffiinnaaddaass  aa  ffoorrmmaass  ddee  vviissiióónn  yy  ccoommpprreennssiióónn  yyaa  hheecchhaass;;  eenn  ééll  ssee  ffoommeennttaarráá  
uunnaa  vviissiióónn  qquuee  nnoo  ttiieennee  nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  llooss  oojjooss,,  uunnaa  ccoommpprreennssiióónn  qquuee  nnoo  eess  ddee  llooss  
lliibbrrooss,,  ssuueeññooss  ddee  oottrrooss  mmuunnddooss  qquuee  pprreeppaarraann  llooss  ddeell  mmaaññaannaa,,  ccoommuunniiccaacciioonneess  ddiirreeccttaass  
ee  iinnttuuiicciioonneess  iinnssttaannttáánneeaass  yy  sseennttiiddooss  ssuuttiilleess..  YY  ssii  llaass  mmááqquuiinnaass  ttooddaavvííaa  ssoonn  uuttiilliizzaaddaass  
eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddeell  FFuuttuurroo,,  ssee  llee  ddiirráá  qquuee  eellllaass  ssoonn  mmuulleettaass  pprroovviissiioonnaalleess  hhaassttaa  qquuee  
eennccoonnttrreemmooss  eenn  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ccoorraazzóónn  llaa  ffuueennttee  ddeell  PPooddeerr  ppuurroo,,  eell  ccuuaall  uunn  ddííaa  
ttrraannssmmuuttaarráá  aa  llaa  mmaatteerriiaa  ccoommoo  aahhoorraa  nnoossoottrrooss  ttrraannssmmuuttaammooss  uunnaa  hhoojjaa  ddee  ppaappeell  eenn  
bbllaannccoo  eenn  uunnaa  vveerrddee  pprraaddeerraa  ccoonn  eell  ttrraazzoo  ddee  uunn  llááppiizz..  SSee  llee  eennsseeññaarráá  llaa  MMiirraaddaa,,  llaa  
mmiirraaddaa  vveerrddaaddeerraa  yy  ppootteennttee,,  llaa  mmiirraaddaa  qquuee  ccrreeaa,,  qquuee  ccaammbbiiaa  ttooddoo  ----  ssee  llee  eennsseeññaarráá  aa  
uuttiilliizzaarr  ssuuss  pprrooppiiooss  ppooddeerreess  yy  aa  ccrreeeerr  eenn  ssuu  ppooddeerr  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  yy  qquuee  ccuuáánnttoo  mmááss  ppuurroo  
yy  ccllaarroo  eessttéé  ééll,,  eenn  aarrmmoonnííaa  ccoonn  llaa  LLeeyy,,  ttaannttoo  mmááss  rreessppoonnddee  llaa  mmaatteerriiaa  aa  llaa  VVeerrddaadd..  YY,,  eenn  
lluuggaarr  ddee  iinnggrreessaarr  aa  uunnaa  pprriissiióónn,,  eell  nniiññoo  ccrreecceerráá  eenn  uunnaa  aattmmóóssffeerraa  ddee  uunniiddaadd  nnaattuurraall,,  
lliibbrree  ddeell  ““ttúú””,,  ““yyoo””,,  ““ttuuyyoo””  oo  ““mmííoo””,,  ddoonnddee  nnoo  tteennddrráá  qquuee  sseerr  ccoonnssttaanntteemmeennttee  aalleecccciioonnaaddoo  
aa  lleevvaannttaarr  mmaammppaarraass  yy  bbaarrrreerraass  mmeennttaalleess,,  ssiinnoo  aa  sseerr  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  lloo  qquuee  
iinnccoonnsscciieenntteemmeennttee  hhaa  ssiiddoo  ddeessddee  eell  ccoommiieennzzoo  ddeell  ttiieemmppoo::  aa  eexxtteennddeerrssee  hhaacciiaa  ttooddoo  lloo  
qquuee  eess  yy  vviivvee,,  aa  sseennttiirr  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  ssiieennttee,,  aa  ccoommpprreennddeerr  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  iiddéénnttiiccaa  mmááss  
pprrooffuunnddaa  rreessppiirraacciióónn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  ssiilleenncciioo  qquuee  lllleevvaa  ttooddoo,,  aa  rreeccoonnoocceerr  llaa  mmiissmmaa  llllaammaa  
eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  aa  aammaarr  llaa  mmiissmmaa  ccoorrrriieennttee  ppeeqquueeññaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  yy  aa  sseerr  eell  sseerr  eenn  
ttooddaass  ppaarrtteess,,  ddeettrrááss  ddee  mmiill  rroossttrrooss  ddiiffeerreenntteess  yy  eenn  mmiill  mmúússiiccaass  qquuee  ssoonn  uunnaa  ssoollaa  
mmúússiiccaa..      
  
EEnnttoonncceess  nnoo  hhaabbrráá  mmááss  ffrroonntteerraass  aaddeennttrroo  oo  aaffuueerraa,,  nnoo  mmááss  ““YYoo  qquuiieerroo””,,  ““YYoo  ttoommoo””,,  nnoo  
mmááss  ccaarreenncciiaa  oo  aauusseenncciiaa,,  nnoo  mmááss  uunn  sseerr  ccoonnffiinnaaddoo  yy  ssoolliittaarriioo,,  nnoo  mmááss  eenn  ccoonnttrraa  oo  aa  
ffaavvoorr,,  bbuueennoo  oo  mmaalloo..  HHaabbrráá  uunnaa  ssoollaa  AArrmmoonnííaa  ssuupprreemmaa  eenn  mmiilleess  ddee  ccuueerrppooss,,  ppuunntteeaannddoo  
ssuu  aaccoorrddee  eenn  eessttee  oo  eenn  aaqquueell,,  eessttaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  yy  eessee  aacccciiddeennttee,,  eessttee  ggeessttoo  yy  aaqquueell,,  
uunniiffiiccaannddoo  ttooddoo  eenn  uunn  ssoolloo  mmoovviimmiieennttoo  ddee  qquuiieenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ssuuss  sseegguunnddooss  eess  
ppeerrffeeccttooss  yy  ccaaddaa  aaccttoo  vveerrddaaddeerroo,,  ccaaddaa  ppaallaabbrraa  eexxaaccttaa,,  ccaaddaa  ppeennssaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo,,  
ccaaddaa  vveerrssoo  rrííttmmiiccoo,,  ccaaddaa  ccoorraazzóónn  aall  uunnííssoonnoo  ----  yy  llaa  VVeerrddaadd  mmoollddeeaarráá  aa  llaa  mmaatteerriiaa  sseeggúúnn  
ssuu  vviissiióónn  ccoorrrreeccttaa..  YY  eessttaa  ppeeqquueeññaa  cciiuuddaadd  ssiinn  ffrroonntteerraass  rreessppllaannddeecceerráá  ccoonn  ssuu  ssiimmppllee  
ppooddeerr  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  aattrraayyeennddoo  lloo  qquuee  ddeebbee  sseerr  aattrraaííddoo,,  ddeessccaarrttaannddoo  lloo  qquuee  ddeebbee  sseerr  
ddeessccaarrttaaddoo,,  ssiimmpplleemmeennttee  mmeeddiiaannttee  ssuu  pprrooppiiaa  ffuueerrzzaa  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn,,  ttooccaannddoo  eessttee  
ppuunnttoo  ddeell  uunniivveerrssoo  oo  aaqquueell,,  eessttaa  aallmmaa  oo  aaqquueellllaa,,  rreessppoonnddiieennddoo  aa  mmiilleess  ddee  llllaammaaddooss  
iinnvviissiibblleess,,  eemmiittiieennddoo  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ssuu  ccllaarraa  nnoottaa  aallttaa  llaa  ccuuaall  iirrrraaddiiaarráá  aall  mmuunnddoo  ee  
iilluummiinnaarráá  aa  llooss  ccoorraazzoonneess,,  ddee  mmaanneerraa  iinnccoonnsscciieennttee  aa  ttooddooss..  
  
PPuueess  ttaall  eess  llaa  VVeerrddaadd,,  ttaann  ssiimmppllee  qquuee  nnaaddiiee  llaa  vvee,,  ttaann  lliivviiaannaa  qquuee  vviiaajjaa  aallrreeddeeddoorr  ddeell  
mmuunnddoo  eenn  uunn  sseegguunnddoo,,  ddeessaattaa  nnuuddooss,,  ccrruuzzaa  ffrroonntteerraass  yy  ddeerrrraammaa  ssuu  mmaarraavviilllloossaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  eenn  eell  mmeeddiioo  ddee  ttooddaass  llaass  iimmppoossiibbiilliiddaaddeess,,  aannttee  eell  mmááss  lleevvee  llllaammaaddoo..      
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¿¿YY  lluueeggoo??  
  

  
NNoossoottrrooss  nnoo  tteenneemmooss  eell  ppooddeerr  ppoorrqquuee  nnoo  tteenneemmooss  uunnaa  vviissiióónn  ttoottaall..  SSii,,  ppoorr  aallggúúnn  
mmiillaaggrroo,,  ssee  nnooss  ddiieerraa  ppooddeerr  ----  ccuuaallqquuiieerr  ppooddeerr,,  aa  ccuuaallqquuiieerr  nniivveell  ----  iinnssttaannttáánneeaammeennttee  lloo  
ccoonnvveerrttiirrííaammooss  eenn  uunnaa  eennccaannttaaddoorraa  pprriissiióónn  ccoonnccoorrddaannddoo  ccoonn  nnuueessttrraass  ppeeqquueeññaass  iiddeeaass  
yy  sseennttiiddoo  ddeell  bbiieenn,,  eenncceerrrraarrííaammooss  aa  ttooddaa  nnuueessttrraa  ffaammiilliiaa  ddeennttrroo  ddee  ééll,,  yy  aall  mmuunnddoo,,  ssii  
ppuuddiiéésseemmooss..  PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  ssaabbeemmooss  ddeell  bbiieenn  ddeell  mmuunnddoo??  ¿¿QQuuéé  ssaabbeemmooss  iinncclluussoo  ddee  
nnuueessttrroo  pprrooppiioo  bbiieenn,,  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  hhooyy  nnooss  llaammeennttaammooss  ppoorr  eessttaa  ddeessggrraacciiaa  ssóólloo  
ppaarraa  ddaarrnnooss  ccuueennttaa  mmaaññaannaa  qquuee  eessttaabbaa  llllaammaannddoo  aa  llaa  ppuueerrttaa    ddee  uunn  bbiieenn  mmaayyoorr??  
DDuurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  ddooss  mmiill  aaññooss  yy  mmááss,,  hheemmooss  eessttaaddoo  ddiisseeññaannddoo  ssiisstteemmaass  
bbeenneeffiicciioossooss,,  llooss  ccuuaalleess  ssee  ddeerrrruummbbaann  uunnoo  ddeessppuuééss  ddeell  oottrroo  ----  aaffoorrttuunnaaddaammeennttee..  HHaassttaa  
eell  ssaabbiioo  PPllaattóónn  ddeesstteerrrróó  aa  ppooeettaass  ddee  ssuu  RReeppúúbblliiccaa,,  ttaannttoo  ccoommoo  hhooyy  ttaammbbiiéénn  nnoossoottrrooss  
ddeesstteerrrraammooss  aa  aaqquueellllooss  iinnsseerrvviibblleess  eexxccéénnttrriiccooss  qquuiieenneess  ddeeaammbbuullaann  ppoorr  eell  mmuunnddoo  yy  
ggoollppeeaann  oobbcceeccaaddaammeennttee  aa  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  ffuuttuurroo..  NNooss  qquueejjaammooss  ppoorr  nnuueessttrraa  
iinnccaappaacciiddaadd  ((ddee  ccuurraarr,,  aayyuuddaarr,,  ssaannaarr,,  ssaallvvaarr)),,  ppeerroo  eessttáá  eexxaaccttaammeennttee,,  ddeettaallllaaddaammeennttee  
eenn  pprrooppoorrcciióónn  aa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ----  yy  llooss  ffiilláánnttrrooppooss  eessttáánn  lleejjooss  ddee  sseerr  llooss  
mmááss  ddoottaaddooss..  EEtteerrnnaammeennttee  eessttaammooss  ttrrooppeezzáánnddoonnooss  ccoonn  eell  mmiissmmoo  eerrrroorr::  qquueerreemmooss  
ccaammbbiiaarr  aall  mmuunnddoo  ssiinn  pprriimmeerroo  ccaammbbiiaarrnnooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..    
  
EEll  ssuuppeerrhhoommbbrree  hhaa  ppeerrddiiddoo  ssuu  ppeeqquueeññoo  sseerr,,  ppeerrddiiddoo  ssuuss  ppeeqquueeññaass  iiddeeaass  ddee  ffaammiilliiaa  yy  
ddee  ppaaííss,,  ddee  bbiieenn  yy  mmaall  ----  eenn  eeffeeccttoo,,  ééll  yyaa  nnoo  ttiieennee  mmááss  iiddeeaass,,  oo  llaass  ttiieennee  aa  ttooddaass,,  
eexxaaccttaammeennttee  ccuuaannddoo  ssee  nneecceessiittaann..  YY  ccuuaannddoo  uunnoo  lllleeggaa,,  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo,,  mmuuyy  
ssiimmpplleemmeennttee,,  ppoorrqquuee  hhaann  lllleeggaaddoo  ssuu  ttiieemmppoo  yy  ssuu  mmoommeennttoo..  PPaarraa  ééll,,  llaass  iiddeeaass  yy  llooss  
sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ssiimmpplleemmeennttee  llaa  ttrraassllaacciióónn  iimmppeerraattiivvaa  ddee  uunn  mmoovviimmiieennttoo  ddee  ffuueerrzzaa  ----  
uunnaa  iiddeeaa  ddee  vvoolluunnttaadd  oo  uunnaa  iiddeeaa  ddee  ffuueerrzzaa  ----  qquuee  eess  eexxpprreessaaddoo  aaqquuíí  mmeeddiiaannttee  eessttee  
ggeessttoo,,  aaqquuíí  mmeeddiiaannttee  eessaa  aacccciióónn  oo  ppllaann,,  eessttee  ppooeemmaa,,  eessaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  oo  ccaannttaattaa..  PPeerroo  
eess  llaa  mmiissmmaa  FFuueerrzzaa  eenn  ddiiffeerreenntteess  iiddiioommaass  ----  ppiiccttóórriiccoo,,  mmuussiiccaall,,  mmaatteerriiaall  oo  eeccoonnóómmiiccoo..  
EEssttáá  ssiinnttoonniizzaaddoo  ccoonn  eell  RRiittmmoo,,  yy  ééll  ttrraadduuccee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  ppaarrttiiccuullaarr  ttaalleennttoo  yy  lluuggaarr  
eenn  eell  ttooddoo..  ÉÉll  eess  uunn  ttrraadduuccttoorr  ddeell  RRiittmmoo..    
  
  
  AAhhíí  ttooddoo  ppeennssaammiieennttoo  yy  sseennttiimmiieennttoo  eess  uunn  aaccttoo,,  
    
  YY  ccaaddaa  aaccttoo  uunn  ssíímmbboolloo  yy  uunnaa  sseeññaall,,  
    
  YY  ccaaddaa  ssíímmbboolloo  eessccoonnddee  uunn  ppooddeerr  vviivvoo..  ((3311))    
    
  
PPeerroo  nnaaddaa  lloo  iimmppuullssaa,,  ééll  eessttáá  ppeerrffeeccttaammeennttee  qquuiieettoo  yy  ttrraannqquuiilloo,,  ccoommoo  eell  lloottoo  eenn  eell  
eessttaannqquuee,,  ttoommaannddoo  llooss  rraayyooss  ddeell  ssooll,,  ssiinn  uunn  eessttrreemmeecciimmiieennttoo,,  ssiinn  uunnaa  oonndduullaacciióónn,,  ssiinn  eell  
mmááss  mmíínniimmoo  vveessttiiggiioo  ddee  ““YYoo  qquuiieerroo””  eenn  nniinngguunnaa  ppaarrttee  ----  ééll  ssóólloo  qquuiieerree  lloo  qquuee  qquuiieerree..  YY  
eenn  ccuuaannttoo  aall  rreessttoo,,  ééll  eessttáá  ssiimmpplleemmeennttee  rraaddiiaannttee  eenn  eell  ssooll,,  ddeejjáánnddoollee  aa  oottrrooss  qquuee  
rreeccoojjaann  uunn  ppooccoo  ddee  dduullzzuurraa  ((oo  nnoo,,  ppuueess  ééll  bbrriillllaa  ppaarraa  ttooddooss))..  EEssttee  eess  eell  ssiimmppllee  eessttaaddoo  
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ppoorr  eexxcceelleenncciiaa,,  llaa  ssiimmpplliicciiddaadd  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  YY  llaa  eeffiiccaacciiaa  iinnssttaannttáánneeaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd  ssiinn  
mmaammppaarraass..    
  
PPeerroo  eessttee  ssiilleenncciioo  ttrraannqquuiilloo  nnoo  eess  iinnaaccttiivviiddaadd  ----  nnaaddaa  eess  iinnaaccttiivvoo  eenn  eell  mmuunnddoo,,  nnii  
““ssiiqquuiieerraa  llaa  iinneerrcciiaa  ddeell  bboobboo,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  eell  ssiilleenncciioo  ddeell  BBuuddaa  iinnmmóóvviill  eenn  llaa  oorriillllaa  ddeell  
NNiirrvvaannaa..””  ((3322))..  NNoo  ssee  ddiissttiinngguuee  ddee  oottrrooss  nnii  ppoorr  llaass  mmeeddiittaacciioonneess  eexxttaassiiaaddaass  eenncciimmaa  ddee  
uunn  ffeessttoonneeaaddoo  ggaaddddhhii  ((3333))  nnii  ppoorr  uunnaa  bbaarrbbaa  bbllaannccaa  nnii  uunnaa  vveessttiimmeennttaa  iinnmmaaccuullaaddaa..  ÉÉll  
ccuuiiddaa  ddee  llooss  ddeettaalllleess  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess  ddee  llaa  vviiddaa,,  yy  nnaaddiiee  ssaabbee  qquuiiéénn  eess  ééll..  NNoo  llee  iinntteerreessaa  
eenn  aabbssoolluuttoo  sseerr  rreeccoonnoocciiddoo,,  ééll  qquuiieenn  rreeccoonnooccee  ttooddoo..  YY  eessooss  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess  ddeettaalllleess  ssoonn  
llaa  ddiimmiinnuuttaa  ppaallaannccaa  ccoonn  llaa  ccuuaall  ooppeerraa  eenn  ttooddaa  ssuussttaanncciiaa  ssiimmiillaarr  aa  ttrraavvééss  ddeell  mmuunnddoo,,  
ppuueess  nnoo  hhaayy  ffrroonntteerraass  eenn  nniinngguunnaa  ppaarrttee,,  eexxcceeppttoo  eenn  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass  yy  nnuueessttrroo  
ppeeqquueeññoo  ccuueerrppoo  ccoonnffiinnaaddoo  ----  llaa  vviiddaa  ssee  eexxttiieennddee  iinnffiinniittaammeennttee,,  yy  eessttee  ccaannttoo,,  eessttee  ppeessaarr,,  
mmiill  ppeessaarreess..  TTooddaa  ssuu  vviiddaa  eess  uunnaa  mmeeddiittaacciióónn..  
  
SSuu  ssiilleenncciioo  lllleevvaa  llaa  vvoozz  ddeell  mmuunnddoo..  ((3344))  
  
SSuuss  ggeessttooss  ssoonn  eell  ssíímmbboolloo  ddee  uunn  ggrraann  RRiittuuaall  qquuee  aabbaarrccaa  aa  llaass  eessttrreellllaass  yy  aall  mmoovviimmiieennttoo  
ddee  llaass  mmuullttiittuuddeess,,  jjuunnttoo  ccoonn  ssuu  jjoovveenn  vváássttaaggoo  ddee  llaannggoossttaa  yy  eess  eennccuueennttrroo  aall  bboorrddee  ddeell  
ccaammiinnoo..      
  
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  lllleevvaarr  aa  uunnaa  rreevvoolluucciióónn  oo  rreeaalliizzaarr  uunnaa  aacccciióónn  iimmpprreessiioonnaannttee  yy  
eessppeeccttaaccuullaarr,,  ssii  ttaall  eess  eell  fflluujjoo  ddee  llaa  VVeerrddaadd  eenn  ééll..  ÉÉll  eess  iimmpprreeddeecciibbllee,,  eessccuurrrriiddiizzoo  ccoommoo  
llaa  VVeerrddaadd  mmiissmmaa;;  bbrroommeeaa  ccuuaannddoo  mmiirraa  sseerriioo  yy  ssoonnrrííee  ccuuaannddoo  eessttuuddiiaa  eessmmeerraaddaammeennttee  
llaa  mmiisseerriiaa  ddeell  mmuunnddoo,,  ppuueess  eessccuucchhaa  llooss  llllaammaaddooss  iinnvviissiibblleess  yy  ttrraabbaajjaa  iinncceessaabblleemmeennttee  
ppaarraa  vveerrtteerr  eell  RRiittmmoo  ssoobbrree  llaass  hheerriiddaass  ddee  llaa  TTiieerrrraa..  NNoo  rreeaalliizzaa  mmiillaaggrrooss  qquuee  ddeesstteellllaann  
ccoommoo  uunn  ffooggoonnaazzoo  eenn  llaa  ccaacceerroollaa,,  lluueeggoo  ddeejjaann  llaa  TTiieerrrraa  hhaacciiaa  ssuu  iimmppeenniitteennttee  oossccuurriiddaadd;;  
ééll  nnoo  jjuueeggaa  ccoonn  ssiiddddhhiiss  ooccuullttooss  ((3355))  qquuee  aalltteerraann  llaass  lleeyyeess  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  dduurraannttee  uunn  
ttiieemmppoo,,  ppaarraa  ddeessppuuééss  ddeejjaarrllaa  ccaaeerr  nnuueevvaammeennttee  eenn  ssuu  vviieejjaa  rruuttiinnaa;;  nnoo  ttiieennee  nneecceessiiddaadd  
ddee  ccoonnvveerrttiirr  aa  llooss  hhoommbbrreess  nnii  ddee  pprreeddiiccaarr  aa  llaass  nnaacciioonneess,,  ppuueess  ssaabbee  ddeemmaassiiaaddoo  bbiieenn  
qquuee  llooss  hhoommbbrreess  nnoo  ssoonn  ccoonnvveerrttiiddooss  mmeeddiiaannttee  iiddeeaass  oo  ppaallaabbrraass  oo  mmeeddiiaannttee  
ddeemmoossttrraacciioonneess  sseennssaacciioonnaalleess,,  ssiinnoo  mmeeddiiaannttee  uunn  ccaammbbiioo  ddee  llaa  ddeennssiiddaadd  iinntteerriioorr,,  llaa  ccuuaall  
ccrreeaa  uunn  rreeppeennttiinnoo  ppeeqquueeññoo  rreessppiirroo  ddee  ccoommooddiiddaadd  yy  lluuzz  ddee  ssooll  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd  ----  ééll  
ppllaannttaa  oottrraa  lleeyy  eenn  eell  mmuunnddoo,,  aabbrree  llaa  vveennttaannaa  aa  oottrroo  ssooll;;  ccaammbbiiaa  llaa  ddeennssiiddaadd  ddee  llooss  
ccoorraazzoonneess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ttrraannqquuiillaa  eeffuussiióónn  ddee  ssuu  rraayyoo..  NNoo  ggoollppeeaa  nnii  qquuiieebbrraa,,  nnoo  
ccoonnddeennaa  nnii  jjuuzzggaa;;  iinntteennttaa  lliibbeerraarr  llaa  mmiissmmaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  ccoonntteenniiddaa  eenn  ccaaddaa  sseerr  
yy  eenn  ccaaddaa  ccoossaa  yy  eenn  ccaaddaa  aaccoonntteecciimmiieennttoo,,    yy  ccoonnvveerrttiirr  aa  ttooddooss  mmeeddiiaannttee  ssuu  pprrooppiioo  ssooll..  
SSuu  ppooddeerr  eess  uunn  ppooddeerr  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  aa  llaa  mmaatteerriiaa,,  yy  ssuu  vviissiióónn  aabbaarrccaa  ttooddoo,,  
ppoorrqquuee  ééll  hhaa  eennccoonnttrraaddoo  eell  ppeeqquueeññoo  ppuunnttoo  aaddeennttrroo  qquuee  ccoonnttiieennee  ttooddooss  llooss  ppuunnttooss  yy  
sseerreess  yy  lluuggaarreess..  EEnn  eessttee  mmeennddiiggoo  qquuee  ppaassaa  ccaammiinnaannddoo,,  eenn  eessaa  nnuubbee  tteeññiiddaa  ddee  rroossaaddoo,,  
eenn  eessttee  aacccciiddeennttee  ffoorrttuuiittoo,,  eenn  llaa  ppeeqquueeññaa  nnaaddaa  qquuee  llee  ddaa  eemmppuujjoonneess  aa  ssuu  ccaassaa  oo  eenn  eell  
jjoovveenn  bbrroottee  qquuee  eessttáá  ccrreecciieennddoo,,  ééll  vvee  aa  llaa  TTiieerrrraa  eenntteerraa  yy  aa  ssuuss  mmiilllloonneess  ddee  bbrrootteess  
ccrreecciieennddoo  hhaacciiaa  ssuu  aaffíínn  VVeerrddaadd,,  yy  llaa  ppoossiicciióónn  eexxaaccttaa  ddeell  mmuunnddoo  eenn  uunnaa  ttiittuubbeeaannttee  
ccaassuuaalliiddaadd  oo  eell  ccoommeennttaarriioo  ddee  uunn  ttrraannsseeúúnnttee..  TTooddoo  eessttáá  eenn  ssuu  ccaammppoo  ddee  aacccciióónn..  AA  
ttrraavvééss  ddee  lloo  mmiinnúússccuulloo,,  ééll  aaccttúúaa  eell  ttooddoo;;  eenn  lloo  mmiinnúússccuulloo,,  ééll  ddeesscciiffrraa  eell  ttooddoo..  DDeessddee  uunn  
eexxttrreemmoo  ddeell  mmuunnddoo  aall  oottrroo,,  ééll  ttooccaa  ssuu  pprrooppiioo  ccuueerrppoo..            
  
PPeerroo  eell  ttrraabbaajjoo  nnoo  eessttáá  tteerrmmiinnaaddoo..  LLaa  eevvoolluucciióónn  nnoo  hhaa  aallccaannzzaaddoo  ssuu  cciimmaa;;  nnii  ssiiqquuiieerraa  hhaa  
iinnggrreessaaddoo  aa  ssuu  VVeerrddaadd  ssoollaarr..  SSii  eell  TTrraabbaajjoo  ffuueerraa  aa  ddeetteenneerrssee  aaqquuíí,,  hhuubbiiéésseemmooss  
aallccaannzzaaddoo  llaa  ccuummbbrree  ddeell  hhoommbbrree  yy  pprroodduucciiddoo  uunn  ssuuppeerr--hhoommbbrree,,  ppeerroo  nnoo  eell  sseerr  ddee  llaa  
pprróóxxiimmaa  eerraa..  NNuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  aammpplliiaaddaa,,  nnuueessttrraass  ppeerrcceeppcciioonneess  ddiirreeccttaass,,  nnuueessttrrooss  
sseennttiiddooss  rreeffiinnaaddooss,,  nnuueessttrrooss  ggeessttooss  yy  mmoovviimmiieennttooss  eexxaaccttooss,,  nnuueessttrraass  aacccciioonneess  
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ppeerrffeeccttaass,,  nnuueessttrrooss  ppeennssaammiieennttooss  ccoorrrreeccttooss  yy  vvoolluunnttaaddeess  ccoorrrreeccttaass,,  nnuueessttrraa  aalleeggrrííaa  
iinnaalltteerraabbllee  ttooddaavvííaa  ddeessccaannssaarrííaann  ssoobbrree  uunn  ccuueerrppoo  aanniimmaall  ----  uunn  ccuueerrppoo  qquuee  eennvveejjeeccee,,  
pprreeccaarriioo  yy  qquuee  ddeeccaaee,,  eell  ccuuaall  aammeennaazzaarrííaa  aa  nnuueessttrroo  lluummiinnoossoo  aapplloommoo  ccoonn  uunn  aabbrruuppttoo  
ccoollaappssoo  aa  ccaaddaa  mmoommeennttoo,,  cchheeqquueeaannddoo  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  
ccoonn  uunn  ddiimmiinnuuttoo  ggrraannoo  ddee  aarreennaa  ----  yy  ¿¿qquuéé  ccllaassee  ddee  vveerrddaadd  eess  eessaa  ssii  eess  ttaann  ffrráággiill??  LLaa  
vveerrddaadd  eess  oo  nnoo  eess,,  yy  eess  iinnmmoorrttaall,,  iinnffiinniittaa,,  iinnvvuullnneerraabbllee..  EEss  eettéérreeaa  yy  lluummiinnoossaa,,  
iinnccoorrrruuppttiibbllee,,  yy  nnoo  ssee  llee  ppuueeddee  iimmppeeddiirr  sseerr  ttooddoo  lloo  qquuee  eess,,  nnoo  mmááss  qquuee  eell  áárrbbooll  ddee  
mmaannggoo  nnoo  ppuueeddee  eevviittaarr  sseerr  uunn  áárrbbooll  pplleennoo  ccoonn  ttooddaass  ssuuss  fflloorreess  yy  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ssuuss  
ddoorraaddooss  ffrruuttooss..  NNoo  ssee  ddeetteennddrráá  aannttee  eessaa  rreeaalliizzaacciióónn  lliimmiittaaddaa  yy  nnoo  ddeessccaannssaarráá  hhaassttaa  qquuee  
ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa  yy  ttooddooss  llooss  sseerreess  eessttéénn  eenn  ssuu  ssiimmiilliittuudd,,  ddaaddoo  qquuee  ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa  yy  ttooddooss  llooss  
sseerreess  ssoonn  ddee  hheecchhoo  ssuuss  pprrooppiiaass  sseemmiillllaass..  EEll  ssuuppeerrhhoommbbrree,,  ttaammbbiiéénn,,  eess  uunn  ““sseerr  ddee  
ttrraannssiicciióónn””..  ÉÉll  eess  eell  pprreeddeecceessoorr  ddee  oottrroo  sseerr  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa,,  ttaann  ddiiffeerreennttee  ddeell  hhoommbbrree  
ccoommoo  lloo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ddeell  ssiimmiioo,,  yy  ppuueeddee  sseerr  qquuee  ttooddaavvííaa  mmááss,,  ddaaddoo  qquuee  ttooddaavvííaa  eell  
hhoommbbrree  eessttáá  hheecchhoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  ssuussttaanncciiaa  qquuee  eell  ssiimmiioo,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  nnuueevvoo  sseerr  
eessttaarráá  hheecchhoo  ddee  oottrraa  ssuussttaanncciiaa  ----  iinnmmoorrttaall,,  lluummiinnoossaa  yy  eettéérreeaa  ccoommoo  llaa  VVeerrddaadd  mmiissmmaa..  ÉÉll  
eess  eell  eellaabboorraaddoorr  ddeell  ““sseerr  ssuupprraammeennttaall””  aannuunncciiaaddoo  ppoorr  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  yy  ssuu  ssuussttaanncciiaa  eess  
eell  hhuummiillddee  llaabboorraattoorriioo  ddee  uunnaa  ppeelliiggrroossaa  aavveennttuurraa..  
  
  
  NNuueessttrraass  ccéélluullaass  ddeell  ccuueerrppoo  ddeebbeenn  ppoosseeeerr  llaa  llllaammaa  ddee  lloo  IInnmmoorrttaall..  
  
  DDee  oottrraa  mmaanneerraa  eell  eessppíírriittuu  aallccaannzzaarrííaa  ssoolloo  ssuu  ffuueennttee  
  
  DDeejjaannddoo  uunn  mmuunnddoo  ssaallvvaaddoo  aa  mmeeddiiaass  aa  ssuu  ddeessttiinnoo  dduuddoossoo..  ((3366))  
  
  
DDeebbiiddoo  aa  qquuee  eell  ppuunnttoo  nnoo  eess  pprroodduucciirr  uunnaa  mmeennttee  ddoottaaddaa  ddee  ppooddeerreess  mmiillaaggrroossooss  yy  
lluummiinnoossooss,,  ppaarraa  iimmppoonneerr  eenn  eessttee  ccuueerrppoo  uunnaa  lleeyy  ssuuppeerriioorr  aa  ssíí  mmiissmmoo,,  oo  iinncclluussoo  ppaarraa  
eemmppuujjaarr  aa  llaa  ssuussttaanncciiaa  ffííssiiccaa  hhaassttaa  ssuu  ggrraaddoo  ssuupprreemmaa  ddee  rreeffiinnaammiieennttoo,,  ssiinnoo  qquuee  ““ppaarraa  
ccrreeaarr  uunnaa  nnuueevvaa  nnaattuurraalleezzaa  ffííssiiccaa””,,  ((3377))  yy  nnoo  oobbssttaannttee  ffuueerraa  ddee  eessttee  ccuueerrppoo,,  eessttee  ppoobbrree,,  
ffrráággiill  ccuueerrppoo  aanniimmaall,,  yyaa  qquuee  eess  nnuueessttrroo  cciimmiieennttoo  mmiissmmoo,,  nnuueessttrroo  iinnssttrruummeennttoo  ddee  
eevvoolluucciióónn..  EEll  nnuueevvoo  sseerr  nnoo  ssaallddrráá  ddeell  ccllaarroo  cciieelloo  aazzuull,,  yyaa  hheecchhoo..  ¡¡TTeenneemmooss  qquuee  hhaacceerrlloo!!  
TTeenneemmooss  qquuee  eennccoonnttrraarr  llaa  ccllaavvee  ppaarraa  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  eenn  nnuueessttrraa  
ssuussttaanncciiaa,,  eell  SSeeccrreettoo  ddee  ttooddooss  llooss  sseeccrreettooss  eenn  eell  mmiiccrroossccooppiioo,,  eenn  llaa  ccéélluullaa  mmááss  
ppeeqquueeññaa..  EEss  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  qquuee  llaa  ttrraannssiicciióónn,,  eell  ddiiffíícciill  ppaassaajjee,,  ddeebbee  sseerr  eeffeeccttuuaaddaa  SSii  
ccaappttuurraammooss  eessee  SSeeccrreettoo,,  ttaall  vveezz  tteennddggaammooss  llaa  ddiivviinnaa  ccllaavvee  hhaacciiaa  llaa  mmaatteerriiaa,,  llaa  ccllaavvee  
hhaacciiaa  eell  llaarrggoo  ppeerreeggrriinnaajjee  tteerrrreennaall,,  yy  llaa  rraaddiiaannttee  yy  ppootteennttee  mmiirraaddaa  qquuee  uunn  ddííaa  nnooss  llaannzzóó  
hhaacciiaa  nnuueessttrroo  ttrraayyeeccttoo..  DDeebbeemmooss  ggoollppeeaarr  aa  llaa  ppuueerrttaa  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  lliibbeerraarr  ssuu  ppooddeerroossoo  
sseeccrreettoo  ----  ppuueess  llaa  VVeerrddaadd  ssee  eessccoonnddee  aahhíí  ttaammbbiiéénn,,  yyaa  qquuee  ttooddoo  eessoo  eess  VVeerrddaadd..  
DDeebbeemmooss  aabbrriirr  llaa  rrooccaa  ddeell  IInnccoonnsscciieennttee  yy  eennccoonnttrraarr  llaa  bbaassee  ffuunnddaammeennttaall,,  eell  
aasseennttaammiieennttoo  ssoollaarr  ssoobbrree  eell  ccuuaall  ddeessccaannssaa  ttooddaa  eexxiisstteenncciiaa..  TTeenneemmooss  qquuee  ttooccaarr  eell  ffoonnddoo  
ddee  llaa  rrooccaa  ppaarraa  ttooccaarr  eell  SSooll  ssuupprreemmoo..  DDeennttrroo  ddee  uunnaa  ccéélluullaa  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  rreessiiddee  eell  
mmiisstteerriioo  iiddéénnttiiccoo  ddee  ttooddaass  llaass  ggaallaaxxiiaass  yy  ddee  ttooddaass  llaass  TTiieerrrraass..  UUnn  ppuunnttoo,,  uunn  mmiinnúússccuulloo  
ppuunnttoo,,  ccoonnttiieennee  ttooddoo  ----  eell  ssuupprreemmoo  PPooddeerr  yy  llaa  ssiieemmpprree  rraaddiiaannttee  VVeerrddaadd,,  llaa  ssuupprreemmaa  
oossccuurriiddaadd  yy  eetteerrnnaa  mmuueerrttee  ((oo  aassíí  ppaarreeccee)),,  aattaaddooss  eenn  uunn  ppeelliiggrroossoo  aabbrraazzoo  ccoonn  uunnaa  
iinnccoonncceebbiibbllee  PPoossiibbiilliiddaadd..  OOttrroo  mmiisstteerriioo  nnooss  ccoonnvvooccaa..  
  
  
  SSuurrggiióó  uunnaa  vvoozz  qquuee  eerraa  ttaann  dduullccee  yy  tteerrrriibbllee  
  
  EEssttrreemmeecciióó  aall  ccoorraazzóónn  ccoonn  aammoorr  yy  ddoolloorr,,  ccoommoo  ssii  ttooddoo  eell  iinnffiieerrnnoo  
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  SSiinnttoonniizzaarraa  ccoonn  ttooddoo  eell  cciieelloo  eenn  uunnaa  nnoottaa  iinneexxttrriiccaabbllee..  
  
  SSuurrggiiddaa  ddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  aabbiissmmaalleess  ssoobbrree  llaass  mmááss  eelleevvaaddaass  aallttuurraass  ppaarraa      
  fflloottaarr,,  
  
  LLlleevvaabbaa  ttooddoo  eell  ppeessaarr  qquuee  ccoommppaarrtteenn  llaass  aallmmaass  ddee  llaass  ccrriiaattuurraass,,  
  NNoo  oobbssttaannttee  iinnssiinnuuaabbaa  ttooddoo  ééxxttaassiiss  qquuee  llooss  ddiioosseess  ppuueeddeenn  ccaarrggaarr..  ((3388))      
        
      
DDeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss  ddeesseennrreeddaarr  eessttee  nnuuddoo,,  eessttaa  mmeezzccllaa  mmoorrttaall,,  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss  
eennccoonnttrraarr  llaa  ccllaavvee  yy  aattrreevveerrnnooss  aa  llaa  ssuupprreemmaa  aavveennttuurraa..  
  
EEll  sseennddeerroo  ddee  ddeesscceennssoo  aaúúnn  nnoo  eessttáá  tteerrmmiinnaaddoo..      
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LLaa  VViiccttoorriiaa  ssoobbrree  llaa  MMuueerrttee  
  

EEll  bbuussccaaddoorr  hhaa  sseegguuiiddoo  ppaassoo  aa  ppaassoo  eell  pprroocceessoo  ddee  ddeessmmeeccaanniizzaacciióónn..  GGrraaddoo  aa  ggrraaddoo,,  
hhaa  ddeesseemmbbrroollllaaddoo  yy  aaccllaarraaddoo  llooss  ddiiffeerreenntteess  nniivveelleess  ddee  eennrreeddoo  qquuee  iimmppiiddiióó  eell  lliibbrree  fflluujjoo  
ddee  llaa  AArrmmoonnííaa..  YYaa  nnoo  eessttáá  aattrraappaaddoo  eenn  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall  oo  eenn  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  vviittaall,,  eenn  
cciieerrttoo  ggrraaddoo,,  yyaa  nnoo  eessttáá  aattrraappaaddoo  eenn  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ssuubbccoonnsscciieennttee..  EEll  ssoommbbrrííoo  eellffoo  
ttooddaavvííaa  eessttáá  aahhíí,,  ppeerroo  ccoommoo  uunnaa  ssoommbbrraa  eenn  uunnaa  ppaannttaallllaa  ddee  cciinnee,,  uunnaa  ppeerrssiisstteennttee  
mmeemmoorriiaa  ddeell  ddoolloorr,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  aannttiigguuaa  ppeerroo  ttooddaavvííaa  ssuusscceeppttiibbllee  hheerriiddaa..  EEnn  rreeaalliiddaadd  
yyaa  nnoo  ttiieennee  aassiimmiieennttoo  aallgguunnoo,,  eexxcceeppttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  eessaa  ssoommbbrraa,,  llaa  ccuuaall  mmaanncchhaa  aa  llaa  
aalleeggrrííaa  yy  ddeejjaa  uunn  aappaaggaaddoo  sseennttiimmiieennttoo  ddee  aannssiieeddaadd  eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess,,  uunn  
iinnssoonnddaabbllee  aallggoo  qquuee  aaúúnn  nnoo  hhaa  ssaannaaddoo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  eessttaarr  aall  aacceecchhoo..  UUnnaa  aammeennaazzaa  
ssiinn  uunn  rroossttrroo  nnii  uunn  nnoommbbrree  ----  aallggoo  aaúúnn  eessttáá  aahhíí,,  ccoommoo  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  uunnaa  ccaattáássttrrooffee  qquuee  
ppuueeddee  ddeessaattaarr  uunnaa  ccaattáássttrrooffee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  ----  ccoommoo  ssii  ttooddoo  ffuueessee  ddee  hheecchhoo  
tteerrrriibblleemmeennttee  pprreeccaarriioo  yy  uunn  ddeessccuuiiddaaddoo  sseegguunnddoo  ffuueessee  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ttrraassttooccaarr  ttooddoo  
hhaacciiaa  eell  vviieejjoo  hháábbiittoo  mmoorrttaall  nnuueevvaammeennttee..  RReessttaa  uunn  ppuunnttoo,,  uunn  ppuunnttoo  ffoorrmmiiddaabbllee,,  yy  
mmiieennttrraass  qquuee  eessee  ppuunnttoo  nnoo  hhaayyaa  ssiiddoo  ccoonnqquuiissttaaddoo,,  nnaaddaa  eess  ccoonnqquuiissttaaddoo,,  nnaaddaa  eess  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  cciieerrttoo..  UUnnoo  nnoo  ssaabbee  bbiieenn  qquuéé  pprroovvooccaa  eessee  rreeppeennttiinnoo  mmeecciimmiieennttoo  hhaacciiaa  
eell  oottrroo  llaaddoo,,  eell  llaaddoo  mmoorrttaall  yy  ddoolloorroossoo,,  eell  vviieejjoo,,  aammeennaazzaannttee  llaaddoo  ccaarrggaaddoo  ddee  aanngguussttiiaa..  
((EEss  uunn  eessttaaddoo  ddee  aammeennaazzaa,,  uunnaa  aammeennaazzaa  eenn  ttooddoo,,  eell  iinnssttaannttáánneeoo  mmaannttoo  ddee  pplloommoo,,  llaa  
vviieejjaa  ccoossaa  ssiinn  nnoommbbrree  yy  qquuee  aapprriieettaa  llaa  ggaarrggaannttaa,,  ccoommoo  ssii  eenn  uunn  sseegguunnddoo  ----  uunn  ppeeqquueeññoo  
sseegguunnddoo  ssooffooccaannttee  ----  mmiilleenniiooss  ddee  nnoocchheess  yy  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  vveerrggüüeennzzaa  lllleeggaasseenn  
pprroorrrruummppiieennddoo  eenn  eell  eesscceennaarriioo  yy  ssúúbbiittaammeennttee  ttooddoo  ppaarreecciieerraa  ccoommoo  uunn  bbrriillllaannttee  ccuuaaddrroo  
eemmppllaassttaaddoo  eenn  eessaa  oossccuurraa,,  iinneexxpplloorraaddaa  ddeennssiiddaadd,,  llaa  ccuuaall  lloo  cchhuuppaa  aa  uunnoo  hhaacciiaa  ssuu  
ddeessttrruuccttiivvoo  vvéérrttiiggoo))..  EEssee  oossccuurroo  bbaallaanncceeoo  bbaajjaa  aabbrruuppttaammeennttee  ssoobbrree  ttíí,,  ttee  ddeessppoojjaa  ddee  
ttooddooss  ttuuss  ssoolleess,,  yy  ttee  ddeejjaa  ddeessnnuuddoo,,  ccoommoo  aall  ccoommiieennzzoo  ddeell  ttiieemmppoo,,  aanntteess  ddeell  VViieejjoo  
EEnneemmiiggoo  ----  qquuiizzááss  eell  pprriimmeerr  eenneemmiiggoo  ddeell  hhoommbbrree  yy  ddee  llaa  vviiddaa  ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa,,  uunn  
iinneeffaabbllee  mmiisstteerriioo  qquuee  ttee  eennvvuueellvvee  eenn  ssuu  aabbrraazzoo,,  uunnaa  aattrroozz  ccaaííddaa  vveerrttiiccaall  qquuee  eessttáá  ccoommoo  
tteeññiiddaa  ppoorr  eell  aammoorr  yy  eell  ggrraann  TTeemmoorr..  TTúú  nnoo  ssaabbeess  lloo  qquuee  pprroovvooccaa  ----  aappaarreenntteemmeennttee  
nniinnggúúnn  eerrrroorr,,  nniinngguunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  tteennssiióónn,,  nniinnggúúnn  mmoovviimmiieennttoo  eeqquuiivvooccaaddoo  ddee  llaa  
ccoonncciieenncciiaa  qquuee  aabbrriirrííaa  eessee  oollvviiddaaddoo  ccaallaabboozzoo  ----  ppeerroo  eessttáá  aabbiieerrttoo  ddeell  ttooddoo..  YY  rreeaallmmeennttee  
aallggoo  hhaa  ssiiddoo  oollvviiddaaddoo;;  yy  mmiieennttrraass  qquuee  eessee  oollvviiddoo  nnoo  hhaayyaa  ssiiddoo  oollvviiddaaddoo,,  llaa  ggrraann  
MMeemmoorriiaa  ddoorraaddaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd  nnoo  sseerráá  ccaappaazz  ddee  bbrriillllaarr  ttooddoo  ssuu  SSooll  ssoobbrree  nnuueessttrroo  
ccoommpplleettoo  sseerr..  YY  eessee  EEnneemmiiggoo,,  eessaa  ssoommbbrraa,,  eess  ttaall  vveezz  eell  AAmmaannttee  ddiissffrraazzaaddoo  qquuiieenn  nnooss  
aattrraaee  hhaacciiaa  ssuu  ssuupprreemmaa  bbúússqquueeddaa,,  ssuu  úúllttiimmoo  ddeessccuubbrriimmiieennttoo..  SSoommooss  gguuiiaaddooss  aa  ccaaddaa  
ppaassoo  ddeell  ccaammiinnoo..  UUnnaa  MMaannoo  iinnffaalliibbllee  eessbboozzaa  ssuu  sseerrppeenntteeaarr  ppaarraa  lllleevvaarrnnooss  ddiirreeccttaammeennttee,,  
aa  ttrraavvééss  ddee  mmiill  ddeessvvííooss,,  hhaacciiaa  ssuu  ffeelliizz  ttoottaalliiddaadd..    
  
  
  AAll  úúnniiccoo  iinneevviittaabbllee  rreessuullttaaddoo  ssuupprreemmoo  
  
  NNiinngguunnaa  vvoolluunnttaadd  ppuueeddee  qquuiittaarr  yy  nniinnggúúnn  ddeessttiinnoo  ccaammbbiiaarr,,  
  
  LLaa  ccoorroonnaa  ddee  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  ccoonnsscciieennttee,,  
  
  LLaa  ddiivviinniiddaadd  pprroommeettiióó  aa  nnuueessttrraass  aallmmaass  ppuuggnnaanntteess  
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  CCuuaannddoo  eell  pprriimmeerr  ccoorraazzóónn  ddeell  hhoommbbrree  rreettóó  aa  llaa  mmuueerrttee  yy  ssuuffrriióó  llaa  vviiddaa..  ((3399))  
  
  
PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  nnoo  eess  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ddeecciissiióónn  aarrbbiittrraarriiaa  yy  mmóórrbbiiddaa  pprrooppiiaa  qquuee  eell  bbuussccaaddoorr  
eemmpprreennddeerráá  eessttee  oossccuurroo  ddeesscceennssoo  ----  ppoorr  uunn  llaarrggoo  ttiieemmppoo  ééll  hhaa  ddeejjaaddoo  ddee  qquueerreerr  
ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa,,  ssóólloo  oobbeeddeeccee  aall  ppeeqquueeññoo  rriittmmoo,,  aall  fflluujjoo  qquuee  eessttáá  ccrreecciieennddoo  eenn  ééll,,  yy  llaa  
ddiirriiggee  hhaacciiaa  aaqquuíí  oo  aahhíí  sseeggúúnn  ddoonnddee  pprreessiioonnee..  EEll  ddeesscceennssoo  ooccuurrrree  ggrraadduuaallmmeennttee,,  ccaassii  
ddeessccoonnoocciiddoo  ppaarraa  ééll,,  ppeerroo  eessttáá  aaccoommppaaññaaddoo,,  ppoorr  aassíí  ddeecciirrlloo,,  ppoorr  ddeetteerrmmiinnaaddooss  
ffeennóómmeennooss  qquuee  ssee  hhaacceenn  ccaaddaa  vveezz  mmááss  ccllaarrooss  yy  ddeeffiinneenn  llaass  ““ccoonnddiicciioonneess  ppssiiccoollóóggiiccaass””  
ddeell  ddeesscceennssoo..  EEssttaass  ccoonnddiicciioonneess  ppssiiccoollóóggiiccaass  ssoonn  ttrriipplleess..  EEssttáá  eessee  ppeeqquueeññoo  ““fflluujjoo””  ddeell  
qquuee  hheemmooss  hhaabbllaaddoo  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa,,  eessttáá  eessee  ““rriittmmoo””,,  yy  eessttáá  eessee  ““ffuueeggoo””  ddee  eexxiisstteenncciiaa  
qquuee  aabbrree  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo..  UUnnoo  ppuueeddee  eessttaarr  tteennttaaddoo  aa  ppeennssaarr  qquuee  eess  uunnaa  
ffiicccciióónn  ppooééttiiccaa,,  uunnaa  iimmaaggiinneerrííaa  ppaarraa  nniiññooss,,  ppeerroo  nnoo  eess  nnaaddaa  ddee  eessaa  eessppeecciiee,,  yy  ttooddoo  eell  
mmuunnddoo  eess  uunn  ppooeemmaa  hhaacciiéénnddoossee  rreeaalliiddaadd,,  uunnaa  iimmaaggeenn  hhaacciiéénnddoossee  ccllaarraa,,  uunn  rriittmmoo  
ttoommaannddoo  ccuueerrppoo..  PPooccoo  aa  ppooccoo,,  uunn  NNiiññoo  mmiirraa  aall  mmuunnddoo  ccoonn  oojjooss  ddee  llaa  VVeerrddaadd  yy  
ddeessccuubbrree  llaa  eennccaannttaaddoorraa  IImmaaggeenn  qquuee  ssiieemmpprree  eessttuuvvoo  aahhíí;;  ééll  llee  pprreessttaa  ooííddooss  aa  uunn  RRiittmmoo  
iimmppeerreecceeddeerroo  yy,,  aa  ttoonnoo  ccoonn  eessee  RRiittmmoo,,  iinnggrreessaa  eenn  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  qquuee  nnuunnccaa  cceessóó  ddee  
sseerr..  EEssttee  fflluujjoo  ccrreeccee  rreeaallmmeennttee,,  eessee  rriittmmoo  ssee  hhaaccee  mmááss  ccllaarroo,,  eessee  ffuueeggoo  ssee  iinntteennssiiffiiccaa  aa  
mmeeddiiddaa  qquuee  ssoonn  ccllaarriiffiiccaaddooss  llooss  pprriimmeerrooss  eessttrraattooss  mmeennttaalleess  yy  vviittaalleess..  DDee  hheecchhoo,,  yyaa  nnoo  
eess  ssiimmpplleemmeennttee  uunn  ““fflluujjoo””  ssiinnoo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ccoorrrriieennttee  ccoonnttiinnuuaa,,  uunnaa  mmaassaa  
ddeesscceennddiieennttee  qquuee  pprriimmeerroo  eennvvuueellvvee  aa  llaa  ccúússppiiddee  ddee  llaa  ccaabbeezzaa  yy  llaa  nnuuccaa  ddeell  ccuueelllloo,,  
lluueeggoo  eell  ppeecchhoo,,  eell  ccoorraazzóónn,,  eell  pplleexxoo  ssoollaarr,,  eell  aabbddoommeenn,,  llooss  óórrggaannooss  sseexxuuaalleess,,  llaass  
ppiieerrnnaass,,  yy  qquuee  hhaassttaa  ppaarreeccee  lllleeggaarr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  ppiieess,,  ccoommoo  ssii  ffuueessee  uunnaa  eexxtteennssiióónn  ddee  
eexxiisstteenncciiaa  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  aaqquuíí  aabbaajjoo,,  uunn  aabbiissmmoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa..  CCuuaannttoo  mmááss  
ddeesscciieennddee  llaa  ccoorrrriieennttee,,  ttaannttoo  mmááss  ccáálliiddaa  yy  mmááss  ccoommppaaccttaa  yy  mmááss  ddeennssaa,,  ccaassii  ssóólliiddaa,,  ssee  
hhaaccee  ----  ssee  ssiieennttee  ccoommoo  uunnaa  ccaattaarraattaa  qquuee  nnoo  ssee  mmuueevvee..  EEll  ddeesscceennssoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  
nnuueessttrroo  ggrraaddoo  ddee  ccllaarriiffiiccaacciióónn  yy  llaa  eemmbbeessttiiddaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo  ddee  llaa  FFuueerrzzaa  ((llaa  ccuuaall  ccrreeccee  aa  
mmeeddiiddaa  qquuee  nnooss  hhaacceemmooss  mmááss  ccllaarrooss))..  NNiinngguunnaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  mmeennttaall  oo  ppssiiccooaannaallííttiiccaa  
ttiieennee  eell  ppooddeerr  ddee  aallccaannzzaarr  eessooss  eessttrraattooss  mmááss  pprrooffuunnddooss..  EEll  mmoovviimmiieennttoo  eess  
iirrrreessiissttiibblleemmeennttee  ppooddeerroossoo,,  aa  vveecceess  hhaassttaa  dduupplliiccaannddoo  aa  uunnoo  ppoorr  eenncciimmaa,,  ccoommoo  
aappllaassttaannddoo  aa  uunnoo  ppoorr  llaa  pprreessiióónn..  PPeerroo  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  ccrreeccee  llaa  pprreessiióónn  
aassíí  lloo  hhaaccee  llaa  eessttaabbiilliiddaadd,,  ccoommoo  ssii  ffiinnaallmmeennttee,,  aall  ffiinnaall  ddeell  ddeesscceennssoo,,  hhuubbiieerree  uunnaa  iinnmmóóvviill  
mmaassaa  ddee  eenneerrggííaa  ----  oo  ccoonn  uunnaa  vviibbrraacciióónn  ttaann  iinntteennssaa,,  ttaann  vveelloozz  ee  iinnssttaannttáánneeaa,,  qquuee  ppaarreeccee  
ssoolliiddiiffiiccaaddaa,,  iinnmmóóvviill,,  nnoo  oobbssttaannttee  mmoovviiéénnddoossee  iinnccrreeííbblleemmeennttee  rrááppiiddoo  eenn  eell  lluuggaarr    ----  ““uunnaa  
rreedduucccciióónn  aa  ppoollvvoo  ddee  oorroo  ccaalliieennttee””,,  ddiiccee  llaa  MMaaddrree..  EEssoo  eess  lloo  qquuee  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  llllaammóó  llaa  
FFuueerrzzaa  ssuupprraammeennttaall..  CCaassii  ppaarreecceerrííaa  ccoommoo  ssii  ssee  ccoonnvviirrttiieerraa  eenn  ““ssuupprraammeennttaall””,,  oo  
aaddqquuiirriieessee  ccuuaalliiddaaddeess  ssuupprraammeennttaalleess,,  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  ddeesscciieennddee  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  ((eess  ddeecciirr,,  
aa  mmeeddiiddaa  qquuee  ccoonnsseennttiimmooss  eenn  ddeejjaarrllaa  ppaassaarr,,  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  llaass  rreessiisstteenncciiaass  ssee  ccaaeenn  
bbaajjoo  llaa  pprreessiióónn  yy  ppeenneettrraa  vviiccttoorriioossaammeennttee  ttooddoo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  aabbaajjoo  hhaassttaa  eell  ffoonnddoo))..  
DDeecciimmooss  ““ssuupprraammeennttaall””,,  ppeerroo  eess  lloo  mmiissmmoo  ccoonn  eessttaa  ppaallaabbrraa  ccoommoo  ccoonn  ttooddoo  lloo  ddeemmááss::  
hhaayy  ssóólloo  uunnaa  FFuueerrzzaa,,  ccoommoo  hhaayy  ssóólloo  uunnaa  lluunnaa,,  llaa  ccuuaall  ggrraadduuaallmmeennttee  ssee  hhaaccee  lllleennaa  ppaarraa  
nnuueessttrraa  vviissiióónn,,  ppeerroo  llaa  lluunnaa  ssiieemmpprree  eessttuuvvoo  lllleennaa  yy  llaa  FFuueerrzzaa  ssiieemmpprree  ffuuee  llaa  mmiissmmaa..  EEss  
nnuueessttrraa  rreecceeppttiivviiddaadd  llaa  qquuee  ccaammbbiiaa  yy  llaa  hhaaccee  vveerr  ddiiffeerreennttee  ddee  lloo  qquuee  ssiieemmpprree  ffuuee..  EEss  
eessee  ““fflluujjoo””  qquuee  eessppoonnttáánneeaammeennttee,,  aauuttoommááttiiccaammeennttee,,  ssiinn  nniinngguunnaa  vvoolluunnttaadd  oo  ddeecciissiióónn  ddee  
ppaarrttee  nnuueessttrraa  ((ttooddaass  nnuueessttrraass  vvoolluunnttaaddeess  aaggrreeggaann  mmááss  ccoonnffuussiióónn)),,  eeffeeccttúúaa  eell  ddeesscceennssoo,,  
ddeerrrruummbbaa  oobbssttááccuullooss,,  eexxppoonnee  ffaallsseeddaaddeess  bbaajjoo  ssuu  iimmppllaaccaabbllee  rreefflleeccttoorr,,  eexxppoonnee  aall  
lláánngguuiiddoo  eellffoo,,  iilluummiinnaa  ttooddooss  nnuueessttrrooss  lluuggaarreess  ddee  eessccoonnddiittee,,  lliimmppiiaa,,  ppuurriiffiiccaa,,  eennssaanncchhaa  yy  
ttrraaee  iinnffiinniiddaadd  aa  ccaaddaa  nniivveell  yy  eenn  ccaaddaa  ggrriieettaa  ----  yy  nnoo  aabbaannddoonnaa,,  nnoo  ssee  ddeettiieennee  nnii  ppoorr  uunn  
sseegguunnddoo  hhaassttaa  qquuee  ttooddoo,,  hhaassttaa  eell  úúllttiimmoo  ddeettaallllee,,  eell  mmááss  mmíínniimmoo  mmoovviimmiieennttoo,,  sseeaa  
rreessttaauurraaddoo  aa  ssuu  aalleeggrrííaa  oorriiggiinnaall,,  ssuu  iinnffiinniiddaadd,,  ssuu  lluuzz,,  ssuu  vviissiióónn  ccllaarraa,,  ssuu  ccoorrrreeccttaa  
vvoolluunnttaadd  yy  ddiivviinnoo  ccoonnsseennttiimmiieennttoo..  EEssttaa  eess  llaa  FFuueerrzzaa  ddeell  yyooggaa,,  llaa  FFuueerrzzaa  ddee  llaa  
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CCoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  qquuee  hhaabbllóó  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo..  EEss  llaa  qquuee  ffoorrjjaa  aall  ssuuppeerrhhoommbbrree,,  llaa  qquuee  ffoorrjjaarráá  
aall  sseerr  ssuupprraammeennttaall  ----  llaa  qquuee  ssee  ffoorrjjaarráá  aa  ssíí  mmiissmmaa  eenn  eessee  oollvviiddoo  ddee  ssíí..      
  
  
  
  TTuu  ddoorraaddaa  LLuuzz  ddeesscceennddiióó  aa  mmii  cceerreebbrroo  
  
  YY  llaass  ggrriisseess  hhaabbiittaacciioonneess  ddee  llaa  mmeennttee  ssee  iilluummiinnaarroonn  ppoorr  eell  ssooll  
    
  UUnnaa  bbrriillllaannttee  rreessppuueessttaa  aall  ppllaannoo  ooccuullttoo  ddee  llaa  SSaabbiidduurrííaa  ..  ..  ..  ..  
  
  TTuu  ddoorraaddaa  LLuuzz  ddeesscceennddiióó  aa  mmii  ggaarrggaannttaa,,  
  
  YY  ttooddaa  mmii  hhaabbllaa  eess  aahhoorraa  uunnaa  ddiivviinnaa  mmeellooddííaa  ..  ..  ..  ..  
  
  MMiiss  ppaallaabbrraass  eessttáánn  eemmbbeebbiiddaass  ddee  IInnmmoorrttaall  nnééccttaarr..  
  
  TTuu  ddoorraaddaa  LLuuzz  ddeesscceennddiióó  aa  mmii  ccoorraazzóónn  
  
  IImmppaaccttaannddoo  mmii  vviiddaa  ccoonn  ttuu  eetteerrnniiddaadd  ..  ..  ..  ..  
  
  TTuu  ddoorraaddaa  LLuuzz  ddeesscceennddiióó  aa  mmiiss  ppiieess::  
  
  MMii  ttiieerrrraa  eess  aahhoorraa  ttuu  ccaammppoo  ddee  jjuueeggooss  yy  ttuu  aassiieennttoo..    ((4400))    
  
  
EEnnttoonncceess  aahhíí  eessttáá  eessee  ““ffuueeggoo””..  EEssttoo  ttaammppooccoo  eess  uunn  mmiittoo::  ““SSee  vvee  llaa  mmaassaa  rroojjoo  bbrriillllaannttee  
ddee  ééll””,,  ddiijjoo  eell  VVeeddaa,,..  ““((AAggnnii,,  eell  ffuueeggoo))  aaddoorraabbllee,,  ggrraannddee  ddee  ccuueerrppoo,,  eexxtteennssaa  ddee  lluuzz..””  ((4411))..  
AAll  ccoommiieennzzoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eessttee  ccuueerrppoo  eess  ssóólloo  uunnaa  ppeeqquueeññaa  cchhiissppaa,,  ssuu  mmaassaa  rroojjoo  
bbrriillllaannttee,,  uunnaa  oosscciillaannttee  llllaammaa  aa  vveecceess  eenncceennddiiddaa  ppeerroo  ffrreeccuueenntteemmeennttee  aappaaggaaddaa,,  llaa  ccuuaall  
ttiieennee  qquuee  sseerr  rree--eenncceennddiiddaa  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz..  EEss  uunn  ddiimmiinnuuttoo  ggrriittoo  ddee  ssooffooccaacciióónn  eenn  llaa  
nnoocchhee  ddeell  mmuunnddoo,,  uunnaa  aannóónniimmaa  nneecceessiiddaadd  ccaammiinnaannddoo  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  ssuubbiieennddoo  yy  
bbaajjaannddoo  nnuueessttrrooss  sseerrppeenntteeooss,,  ssiigguuiiéénnddoonnooss  tteennaazzmmeennttee  ccoommoo  uunnaa  mmeemmoorriiaa  ddee  aallggoo  
mmááss,,  uunnaa  ddoorraaddaa  rreeccoolleecccciióónn  eennttrree  llaa  llaanngguuiiddeezz  ddee  llooss  ddííaass,,  uunn  rreeccllaammoo  ppoorr  aaiirree,,  uunnaa  
nneecceessiiddaadd  ddee  eessppaacciioo,,  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aammaarr,,  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  sseerr  aauuttéénnttiiccoo..  YY  eessttee  
ggrriittoo,,  eessttee  ffuueeggoo,,  ccrreeccee::  
  
EEll  hhoommbbrree  eess  uunn  ppuueennttee  eessttrreecchhoo,,  uunn  llllaammaaddoo  qquuee  ccrreeccee..  ((4422))  
  
PPrriimmeerroo  eess  ssóólloo  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  eenn  llaa  mmeennttee,,  aallggoo  rraassttrreeaannddoo  eenn  bbuussccaa  ddee  uunnaa  
iinnssppiirraacciióónn  mmááss  vvaassttaa,,  uunnaa  vveerrddaadd  mmááss  ggrraannddee,,  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmááss  ppuurroo,,  qquuee  
rreemmoonnttaa  vvuueelloo,,  rreemmoonnttaa  vvuueelloo,,  yy  ttaann  pprroonnttoo  sseecccciioonnaarrííaa  ttooddoo  eell  ppeessoo  ddeell  mmuunnddoo,,  llooss  
iimmppeeddiimmeennttooss,,  llaass  aattaadduurraass  yy  llooss  eemmbbrroollllooss  ddee  llaa  TTiieerrrraa..  RReemmoonnttaa  vvuueelloo  yy  aa  vveecceess  
eemmeerrggee,,  ppuurraa,,  ppuunnzzaannttee,,  ssoobbrree  cciimmaass  ddee  bbllaannccaa  lluuzz  ddoonnddee  ttooddoo  eess  eetteerrnnaammeennttee  
ccoonnoocciiddoo  yy  aauuttéénnttiiccoo  ----  ppeerroo  llaa  TTiieerrrraa,,  eennttrreettaannttoo,,  ppeerrmmaanneeccee  ffaallssaa;;  llaa  vviiddaa  yy  eell  ccuueerrppoo  
ppeerrmmaanneecceenn  eenn  eell  oossccuurroo  ccoonnfflliiccttoo,,  yy  mmuueerreenn  yy  ddeeccaaeenn..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  eessttaa  ppeeqquueeññaa  
llllaammaa  bbllaannccaa  ccoommiieennzzaa  aa  mmeetteerrssee  eenn  eell  ccoorraazzóónn..  AAnnhheellaa  aammaarr,,  ssaannaarr,,  ssaallvvaarr..  AAnnddaa  
bbuussccaannddoo  aa  ttiieennttaass  eenn  llaa  oossccuurriiddaadd,,  aayyuuddaa  aall  sseemmeejjaannttee,,  ddaa  aayyuuddaa,,  ssee  ooffrreeccee  aa  ssíí  
mmiissmmaa  yy  ccaannttaa  uunnaa  ccaanncciióónn  qquuee  llee  gguussttaarrííaa  aabbaarrccaarr  ttooddoo,,  ccoonntteenneerr  ttooddoo,,  ttoommaarr  ttooddaa  llaa  
vviiddaa  eenn  ssuu  ccoorraazzóónn..  YYaa  eess  uunnaa  llllaammaa  mmááss  ccáálliiddaa  yy  mmááss  ddeennssaa,,  ppeerroo  ssuuss  mmoommeennttooss  ddee  
iilluummiinnaacciióónn  ssoonn  ccoommoo  uunnaa  ppáálliiddaa  yy  ffrráággiill  lluucciiéérrnnaaggaa  eenn  uunn  ooccééaannoo  ddee  vviiddaa  oossccuurraa..  
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CCoonnssttaanntteemmeennttee  eess  aappaaggaaddaa,,  ddeevvoorraaddaa,,  bbaarrrriiddaa  bbaajjoo  llaa  oollaa  yy  bbaajjoo  nnuueessttrraass  pprrooppiiaass  oollaass  
ddee  oossccuurriiddaadd  ----  nnaaddaa  eess  ccaammbbiiaaddoo  yy  llaa  vviiddaa  ccoonnttiinnúúaa  eenn  ssuu  rruuttiinnaa..  AAssíí,,  eell  bbuussccaaddoorr  
ddeecciiddee  ddiirriiggiirr  ssuu  ffuueeggoo,,  eessttaa  aarrddiieennttee  vveerrddaadd,,  hhaacciiaa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ssuuss  mmoommeennttooss  yy  
ggeessttooss,,  hhaacciiaa  ssuu  ssuueeññoo  yy  hhaacciiaa  ssuuss  ddííaass,,  hhaacciiaa  ssuu  bbiieenn  yy  hhaacciiaa  ssuu  mmaall,,  hhaacciiaa  ttooddaa  ssuu  
vviiddaa,,  ppaarraa  qquuee  aassíí  ttooddoo  ppuueeddaa  sseerr  ppuurriiffiiccaaddoo,,  ccoonnssuummiiddoo  ppoorr  eell  ffuueeggoo  ----  ppaarraa  qquuee  aassíí  
aallggoo  mmááss  ppuueeddaa  nnaacceerr  aall  ffiinnaall,,  uunnaa  vviiddaa  mmááss  vveerrddaaddeerraa,,  uunnaa  eexxiisstteenncciiaa  mmááss  vveerrddaaddeerraa..  
IInnggrreessaa  eenn  eell  sseennddeerroo  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree..  YY  eell  ffuueeggoo  ccoonnttiinnúúaa  ccrreecciieennddoo..  DDeesscciieennddoo  yy  
ddeesscciieennddee  llooss  ggrraaddooss  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa,,  ssee  zzaammbbuullllee  eenn  llaass  ccuueevvaass  ssuubbccoonnsscciieenntteess,,  
ddeessaalloojjaa  aall  llúúgguubbrree  eellffoo,,  ddeessaalloojjaa  aa  llaa  mmiisseerriiaa  iinntteerrnnaa,,  yy  aarrddee  mmááss  yy  mmááss  ccoonnttiinnuuaammeennttee,,  
ppooddeerroossaammeennttee,,  ccoommoo  aaccttiivvaaddoo  ppoorr  llaa  oossccuurraa  pprreessiióónn..  YYaa  eess  uunn  ccuueerrppoo  ccaassii  aa  
sseemmeejjaannzzaa  nnuueessttrraa,,  ddee  ccoolloorr  rroojjoo  bbeerrmmeellllóónn,,  rraayyaannddoo  yyaa  eell  ddoorraaddoo..  PPeerroo  aaúúnn  eess  
fflluuccttuuaannttee  yy  pprreeccaarriioo,,  ccaarreeccee  ddee  uunnaa  bbaassee  ffuunnddaammeennttaall,,  uunn  cciimmiieennttoo  ppeerrmmaanneennttee..  AAssíí  eell  
bbuussccaaddoorr  ddeecciiddee  ccoonndduucciirr  ssuu  ffuueeggoo  hhaacciiaa  ssuu  ssuussttaanncciiaa  yy  ssuu  ccuueerrppoo..  ÉÉll  qquuiieerree  ssuu  pprrooppiiaa  
mmaatteerriiaa  ppaarraa  rreefflleejjaarr  llaa  VVeerrddaadd,,  ppaarraa  eennccaarrnnaarr  llaa  VVeerrddaadd;;  qquuiieerree  qquuee  eell  eexxtteerriioorr  iirrrraaddiiee  
ccoommoo  eell  iinntteerriioorr..    IInnggrreessaa  aall  sseennddeerroo  ddeell  sseerr  ssuupprraammeennttaall..  PPuueess,,  eenn  vveerrddaadd,,  ssuu  ccrreecciieennttee  
sseerr  ddee  ffuueeggoo,,  ssuu  ccuueerrppoo  aarrddiieennttee  qquuee  gguuaarrddaa  mmááss  yy  mmááss  ppaarreecciiddoo  ccoonn  nnuueessttrroo  aarrqquueettiippoo  
ddiivviinnoo,,  nnuueessttrroo  hheerrmmaannoo  ddee  llaa  lluuzz  aarrrriibbaa,,  yy  qquuee  ppaarreeccee  eexxcceeddeerrnnooss  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ee  
iinncclluussoo  iirrrraaddiiaarr  ttooddoo  aallrreeddeeddoorr  ccoonn  uunnaa  vviibbrraacciióónn  yyaa  aannaarraannjjaaddaa,,  eess  eell  ccuueerrppoo  mmiissmmoo  eell  
qquuee  ffoorrmmaarráá  eell  sseerr  ssuupprraammeennttaall..  EEss  llaa  ssiigguuiieennttee  ssuussttaanncciiaa  tteerrrreennaall,,  ““mmááss  dduurraa  qquuee  eell  
ddiiaammaannttee  yy  ssiinn  eemmbbaarrggoo  mmááss  llííqquuiiddaa  qquuee  eell  ggaass””,,  ddiijjoo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo..  ((4433))  EEss  llaa  
ccoonnddeennssaacciióónn  eessppiirriittuuaall  ddee  llaa  ggrraann  EEnneerrggííaa  aanntteess  ddee  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttaa  eenn  mmaatteerriiaa..  
  
PPeerroo,,  ¿¿ccóómmoo  iinndduucciirr  eessttee  ffuueeggoo  eenn  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa,,  ccóómmoo  eeffeeccttuuaarr  eell  ppaassaajjee,,  oo  
ttrraannssffuussiióónn,,  ddee  eessttee  ccuueerrppoo  oossccuurroo  yy  mmoorrttaall  hhaacciiaa  eessee  aarrddiieennttee  ee  iinnmmoorrttaall??  EEll  ttrraabbaajjoo  
eessttáá  eenn  pprrooggrreessoo;;  eess  ddiiffíícciill  hhaabbllaarr  ssoobbrree  ééll..  RReeaallmmeennttee  nnoo  ssaabbrreemmooss  ccóómmoo  ssee  hhaaccee  
hhaassttaa  qquuee  eessttéé  hheecchhoo..  NNaaddiiee  ccoonnooccee  eell  ppaaííss  oo  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  ééll  yyaa  qquuee  nnaaddiiee  hhaa  
lllleeggaaddoo  aahhíí  jjaammááss..  ¡¡JJaammááss  nnaaddiiee  hhaa  hheecchhoo  uunn  ccuueerrppoo  ssuupprraammeennttaall!!  PPeerroo  sseerráá  hheecchhoo,,  
ttaann  iinneevviittaabblleemmeennttee  ccoommoo  eell  hhoommbbrree  yy  eell  ssiimmiioo  yy  eell  mmiillppiiééss  yyaa  ffuueerroonn  hheecchhooss  eenn  llaa  ggrraann  
SSeemmiillllaa  ddoorraaddaa  ddeell  mmuunnddoo..  EEssttaa  eess  llaa  úúllttiimmaa  aavveennttuurraa  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  oo  aaccaassoo  llaa  pprriimmeerraa  
ddee  uunnaa  sseerriiee  mmááss  mmaarraavviilllloossaa  eenn  uunnaa  nnuueevvaa  TTiieerrrraa  ddee  llaa  vveerrddaadd..  NNoo  ccoonnoocceemmooss  eell  
sseeccrreettoo,,  ssóólloo  ssaabbeemmooss  eenn  qquuéé  ddiirreecccciióónn  ccaammiinnaarr  ----  aauunnqquuee  ccoonnoocceerr  llaa  ddiirreecccciióónn  qquuiizzááss  
yyaa  sseeaa  ccoonnoocceerr  eell  sseeccrreettoo,,  ddaaddoo  qquuee  ssee  ddeesspplliieeggaa  bbaajjoo  nnuueessttrrooss  ppaassooss  yy  ssee  ffoorrmmaa  aall  
ccaammiinnaarrlloo..  
    
DDee  eessttaa  mmaanneerraa  aall  mmeennooss  ppooddeemmooss  iinnddiiccaarr  llaa  ddiirreecccciióónn,,  llaa  ssiimmppllee  ddiirreecccciióónn,,  ppuueess  ccoommoo  
eess  hhaabbiittuuaall  llooss  sseeccrreettooss  ssoonn  ssiimmpplleess..  EEll  ffuueeggoo  eess  ccrreeaaddoo  ppoorr  llaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  llaa  
ccoonncciieenncciiaa  qquuee  ppoonneemmooss  eenn  uunn  aaccttoo  iinnccoonnsscciieennttee..  VViissttoo  ddeessddee  aarrrriibbaa,,  eess  iinnccoonnsscciieenncciiaa  
rreessiissttiieennddoo  yy  ccaalleennttáánnddoossee  ppoorr  llaa  ffrriicccciióónn  ddee  llaa  nnuueevvaa  ccoonncciieenncciiaa  bbuussccaannddoo  aacccceessoo  ----  eess  
eessee  ggeessttoo  ttrriivviiaall  yy  aauuttoommááttiiccoo  eell  qquuee  ttiieennee  pprroobblleemmaa  aall  ddeesseennrroollllaarr  ssuu  hhaabbiittuuaall  ccaarrrriill  yy  
rroottaannddoo  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee,,  bbaajjoo  oottrraa  iimmppuullssiióónn  yy  tteenneemmooss  qquuee  ddeesseennrroollllaarr  eell  vviieejjoo  
vviirraajjee  mmiill  vveecceess,,  iinnssiissttiirr  yy  ppeerrssiissttiirr  hhaassttaa  qquuee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa  ddee  ccoonncciieenncciiaa  
rreeeemmppllaaccee  llaa  oossccuurraa  rruuttiinnaa..  VViissttoo  ddeessddee  aabbaajjoo,,  eess  eessaa  iinnccoonnsscciieenncciiaa  llaa  qquuee  ssooffooccaa  yy  
ggrriittaa  yy  ggoollppeeaa  yy  bbuussccaa..  YY  aammbbaass  ssoonn  cciieerrttaass..  EEss  llaa  mmeemmoorriiaa  eenn  eell  iinntteerriioorr  llaa  qquuee  llllaammaa  aall  
rraayyoo  ddoorraaddoo,,  eess  eell  ggrraann  SSooll  eetteerrnnoo  eell  qquuee  hhaaccee  bbrroottaarr  eessee  llllaammaaddoo  ppoorr  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll..  EEll  
pprroocceessoo,,  eell  ggrraann  PPrroocceessoo,,  eess  ssiimmppllee::  ddeebbeemmooss  eenncceennddeerr  eessee  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo  ppoorr  
ggrraaddooss,,  ppoonneerr  eell  rraayyoo  eenn  ccaaddaa  ggeessttoo,,  ccaaddaa  mmoovviimmiieennttoo,,  ccaaddaa  aalliieennttoo,,  ccaaddaa  ffuunncciióónn  ddeell  
ccuueerrppoo..  EEnn  lluuggaarr  ddee  hhaacceerr  ccoossaass  ccoommoo  eess  uussuuaall,,  aauuttoommááttiiccaammeennttee,,  mmeeccáánniiccaammeennttee,,  
ddeebbeemmooss  rreeccoorrddaarr  aa  llaa  VVeerrddaadd  aahhíí  ttaammbbiiéénn,,    aannhheellaarr  aa  llaa  VVeerrddaadd  aahhíí  ttaammbbiiéénn,,    iinnffuunnddiirr  
llaa  VVeerrddaadd  aahhíí  ttaammbbiiéénn..  YY  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ccoonn  rreessiisstteenncciiaa,,  oollvviiddoo,,  ffaallllaass,,  llaa  mmááqquuiinnaa  
hhaaccee  hhuueellggaa,,  ccaaee  eennffeerrmmaa,,  ssee  nniieeggaa  aa  ttoommaarr  eell  sseennddeerroo  ddee  llaa  lluuzz..  DDeebbeemmooss  ccoommeennzzaarr  
nnuueevvaammeennttee  mmiilleess  yy  mmiilleess  ddee  vveecceess,,  ppuunnttoo  aa  ppuunnttoo,,  ggeessttoo  aa  ggeessttoo,,  ffuunncciióónn  aa  ffuunncciióónn..  
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DDeebbeemmooss  rreeccoorrddaarr  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz..  EEnnttoonncceess,,  rreeppeennttiinnaammeennttee,,  eenn  uunn  ppeeqquueeññoo  ppuunnttoo  ddeell  
ccuueerrppoo,,  eenn  eessee  ppeeqquueeññoo  aalliieennttoo  mmoommeennttáánneeoo,,  aallggoo  yyaa  nnoo  vviibbrraa  ddee  llaa  vviieejjaa  mmaanneerraa,,  yyaa  
nnoo  ffuunncciioonnaa  ccoommoo  eess  hhaabbiittuuaall;;  ddee  pprroonnttoo  nnuueessttrraa  rreessppiirraacciióónn  ssiigguuee  oottrroo  rriittmmoo,,  ssee  hhaaccee  
aanncchhaa  yy  ssoolleeaaddaa,,  ccoommoo  uunnaa  hhoonnddaa  rreessppiirraacciióónn,,  uunnaa  rreessppiirraacciióónn  ddee  uunn  aaiirree  nnuunnccaa  aanntteess  
ccoonnoocciiddoo,,  nnuunnccaa  aanntteess  ssaabboorreeaaddoo,,  eell  ccuuaall  rreeffrreessccaa  ttooddoo,,  ccuurraa  ttooddoo,,  iinncclluussoo  aalliimmeennttaa  
ccoommoo  ssii  eessttuuvviiéésseemmooss  iinnhhaallaannddoo  eell  nnééccttaarr  ddee  llooss  iinnmmoorrttaalleess..  EEnnttoonncceess  ttooddoo  rreeccaaee  eenn  eell  
vviieejjoo  hháábbiittoo..  DDeebbeemmooss  ccoommeennzzaarr  ttooddoo  ddee  nnuueevvoo,,  eenn  uunn  ppuunnttoo,,  eenn  oottrroo  ppuunnttoo,,  aa  ccaaddaa  
iinnssttaannttee  ––llaa  vviiddaa  ssee  lllleennaa  ddee  uunnaa  eexxttrreemmaa  pprreeooccuuppaacciióónn,,  uunnaa  iinntteennssaa  aabbssoorrcciióónn..  UUnnaa  
mmiinnúússccuullaa  vviiccttoorriiaa  ddeell  sseegguunnddoo  nnooss  ffoorrttaalleezzaa  ppaarraa  oottrroo  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  oottrraa  vviiccttoorriiaa..  YY  
ccoommeennzzaammooss  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  yy  eenn  ccaaddaa  ffiissuurraa,,  ccaaddaa  mmoommeennttoo,,  nnooss  gguussttaarrííaa  
qquuee  ttooddoo  ffuueessee  lllleennaaddoo  ddee  vveerrddaadd  yy  ccoonn  eessee  ssooll  qquuee  ccaammbbiiaa  ttooddoo,,  llee  ddaa  oottrroo  ssaabboorr  aa  
ttooddoo,,  oottrroo  rriittmmoo,,  oottrraa  pplleenniittuudd..  EEnnttoonncceess  eell  ccuueerrppoo  mmiissmmoo  ccoommiieennzzaa  aa  ddeessppeerrttaarr,,  aa  
aannssiiaarr  llaa  vveerrddaadd,,  eell  bbrriilllloo  ddeell  ssooll..  CCoommiieennzzaa  aa  eenncceennddeerr  ssuu  pprrooppiioo  ffuueeggoo  ddee  aannhheelloo  aaqquuíí  
yy  aahhíí,,  ccoommiieennzzaa  qquuee  nnoo  qquueerreerr  oollvviiddaarr  nnuunnccaa  mmááss;;  yy  eenn  eell  mmoommeennttoo  qquuee  ssee  oollvviiddaa  ddee  
eessaa  nnuueevvaa  ppeeqquueeññaa  vviibbrraacciióónn,,  iinneessppeerraaddaammeennttee  ssee  ssiieennttee  ssooffooccaaddoo,,  ccoommoo  ssii  eessttuuvviieessee  
ddeesslliizzáánnddoossee  hhaacciiaa  aattrrááss  hhaacciiaa  llaa  mmuueerrttee..  EEll  pprroocceessoo  eess  ssiimmppllee,,  iinnffiinniittoo,,  ppeerrppeettuuoo::  ccaaddaa  
ggeessttoo  uu  ooppeerraacciióónn  rreeaalliizzaaddaa  ccoonn  uunnaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  ccoonncciieenncciiaa  aammaarrrraa  aa  eessaa  ccoonncciieenncciiaa,,  
eessaa  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  aall  ggeessttoo  uu  ooppeerraacciióónn,,  yy  ggrraadduuaallmmeennttee  llaa  ttrraannssffoorrmmaa..  
EEss  uunnaa  iinnffuussiióónn  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  uunnaa  mmiiccrroossccóóppiiccaa  yy  mmeettóóddiiccaa  ee  iinnnnuummeerraabbllee  iinnffuussiióónn  ddee  
ffuueeggoo,,  hhaassttaa  qquuee  llaa  mmaatteerriiaa  mmiissmmaa,,  bbaajjoo  eessaa  pprreessiióónn  ccoonnsscciieennttee,,  ddeessppiieerrttee  aa  llaa  
nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ccoommoo  llaa  sseemmiillllaa  ddeessppiieerrttaa  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll..  
EEnnttoonncceess  ttooddoo  ccoommiieennzzaa  aa  ccrreecceerr  jjuunnttoo,,  iinneevviittaabblleemmeennttee,,  iirrrreessiissttiibblleemmeennttee,,  bbaajjoo  eessaa  
ddoorraaddaa  aattrraacccciióónn..  PPoorr  ggrraaddooss,,  eell  ffuueeggoo  eess  eenncceennddiiddoo,,  llaa  vviibbrraacciióónn  iirrrraaddiiaa,,  llaa  nnoottaa  ssee  
eexxppaannddee,,  llaass  ccéélluullaass  rreessppoonnddeenn  aall  IInnfflluujjoo..  EEll  ccuueerrppoo  iinnaauugguurraa  uunn  nnuueevvoo  ttiippoo  ddee  
ffuunncciioonnaammiieennttoo,,  uunn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  vveerrddaadd  ccoonnsscciieennttee..  
  
LLaa  vviirrttuudd  ddeell  ccuueerrppoo  eess  ssuu  oobbssttiinnaaddaa  ppeerrmmaanneenncciiaa;;  uunnaa  vveezz  qquuee  hhaa  aapprreennddiiddoo  aallggoo,,  
nnuunnccaa  lloo  oollvviiddaa  ----  ccoonnttiinnúúaa  rreeppiittiieennddoo  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo  lluummiinnoossoo  vveeiinnttiiccuuaattrroo  hhoorraass  aall  
ddííaa,,  ddííaa  yy  nnoocchhee,,  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  oobbssttiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  ccuuaall  ssoollííaa  rreeppeettiirr  ssuuss  eennffeerrmmeeddaaddeess,,  
tteemmoorreess,,  ddeebbiilliiddaaddeess  yy  ttooddoo  ssuu  oossccuurroo,,  aannttiigguuoo  ffuunncciioonnaammiieennttoo  aanniimmaall..  
  
EEssttaa  ““ddeessmmaaqquuiinniizzaacciióónn””  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  ssee  ppaarreeccee  aa  llaa  ddee  llooss  nniivveelleess  ssuuppeerriioorreess,,  
mmeennttaalleess  yy  vviittaalleess,,  ppeerroo  eenn  lluuggaarr  ddee  lllleennaarr  uunn  ppáárraammoo  ddee  iinnccoonnsscciieenncciiaa  mmeennttaall  eennttrree  
eessttee  ffaarrooll  yy  eessee,,  ddee  uunn  eexxttrreemmoo  ddee  llaa  ccaallllee  aa  llaa  oottrraa,,  ddeebbeemmooss  lllleennaarr  uunn  ppáárraammoo  ddee  uunnaa  
iinnccoonnsscciieenncciiaa  ccoorrppoorraall  eennttrree  eessttaa  rreessppiirraacciióónn  yy  llaa  oottrraa,,  eessttee  mmoovviimmiieennttoo  yy  eessee,,  ddee  uunnaa  
eexxttrreemmiiddaadd  ddeell  ccuueerrppoo  aa  llaa  oottrraa..  EEnn  lluuggaarr  ddee  ccoonnffrroonnttaarr  aa  uunnaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  pprroodduucciieennddoo  
mmiill  ppeennssaammiieennttooss  ttrriivviiaalleess,,  eennffrreennttaammooss  aa  uunnaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ccoorrppoorraall  ffaabbrriiccaannddoo  mmiill  
tteemmoorreess  iimmppeerrcceeppttiibblleess..  YY  ccaaddaa  ““rreeccuueerrddoo””,,  ccaaddaa  iinntteerrrruuppcciióónn  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  ffiijjaarr  
llaa  mmiirraaddaa  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ssoobbrree  eessttee  oossccuurroo  pprroocceessoo  ccrreeaa  yy  ssuujjeettaa  aa  eessttaa  ggoottiittaa  ddee  lluuzz,,  
ssuu  bbrreevvee  mmoommeennttoo  ddee  sseerr,,  ssuu  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo,,  aaggrreeggaannddoo  uunnaa  ggoottaa  aa  oottrraa,,  yy  ffiinnaallmmeennttee  
ccoommiieennzzaa  aa  hhaacceerr  oottrroo  fflluujjoo  eenn  eessaass  vveennaass,,  oottrroo  rriittmmoo  yy  oottrraa  ccaanncciióónn,,  uunn  nnuueevvoo  aarrddoorr  
ccoorrppoorraall  qquuee  ssee  ssiieennttee  ccoommoo  oottrroo  ccuueerrppoo  eenn  eell  ccuueerrppoo,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ddoobbllee  lluummiinnoossoo  
qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  ssooppoorrttee,,  eell  ““ccoonndduuccttoorr””,,  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr,,  eell  vviieejjoo  ccuueerrppoo  ssoommbbrrííoo..  
EEss  eessttee  lluummiinnoossoo  ddoobbllee  eell  qquuee  ffiinnaallmmeennttee  rreeeemmppllaazzaarráá  ((??))  oo  ttrraannssmmuuttaarráá  aall  oottrroo..  EEss  eell  
ssiigguuiieennttee  ccuueerrppoo  tteerrrreennaall,,  eell  ““HHiijjoo  ddeell  ccuueerrppoo””  ddeell  ccuuaall  hhaabbllaabbaann  llooss  RRiisshhiiss  VVééddiiccooss..  
  
EEnn  rreessuummeenn,,  ddeebbeemmooss  rreeeemmppllaazzaarr  eell  ““pprrooggrraammaa””  aauuttoommááttiiccaammeennttee  ssuusstteennttaaddoo  eenn  
ccéélluullaass  yy  eell  ccoommpplleettoo  ccóóddiiggoo  rriibboonnuucclleeiiccoo  iinneexxoorraabbllee  qquuee  ccoonnttiinnúúaa  pprroodduucciieennddoo  ssuuss  
ppeeqquueeññaass  sseeññaalleess  ddee  aanngguussttiiaa  yy  llllaammaaddooss  ggllaanndduullaarreess  ccoonn  uunn  ““pprrooggrraammaa””  ccoonnsscciieennttee,,  
uunn  ccllaammoorr  ppoorr  lluuzz,,  uunn  ccóóddiiggoo  ssoollaarr  eenn  eessee  ttrraaqquueetteeoo  ddee  vváállvvuullaass  yy  ppiissttoonneess  yy  eennzziimmaass  
aammbbuullaanntteess  qquuee,,  mmiieennttrraass  ccoommppeennssaann  nnuueessttrraa  ddeebbiilliiddaadd  yy  ttaappoonnaann  llooss  aagguujjeerrooss  ddee  
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nnuueessttrraa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  aabbssoorrbbeerr  ddiirreeccttaammeennttee  llaa  ggrraann  ccoorrrriieennttee  ddee  AArrmmoonnííaa  
rreessttaauurraattiivvaa,,  nnooss  eenncciieerrrraa  eenn  uunn  ccaallaabboozzoo  ddee  eenneerrggííaa  mmiiccrroossccóóppiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  eessttáá  
aaggoottaaddaa  yy  ddeessccoommppuueessttaa..  
  
TTiieennee  qquuee  sseerr  iinnvveennttaaddoo  uunn  nnuueevvoo  eennttrreennaammiieennttoo  eessppiirriittuuaall  ddeell  ccuueerrppoo..  
  
AAll  iigguuaall  qquuee  llooss  ddeemmááss  ccaammbbiiooss  ddee  pprrooggrraammaa  ----  mmeennttaall,,  vviittaall  yy  ssuubbccoonnsscciieennttee  ----  eessttee  
ccaammbbiioo  ddee  pprrooggrraammaa  ccoorrppoorraall,,  cceelluullaarr  eess,,  sseeggúúnn  uunnoo  ppuueeddee  ddeedduucciirr,,  eexxttrreemmaaddaammeennttee  
ddeesseessttaabbiilliizzaaddoorr  ppaarraa  eell  aannttiigguuoo  eeqquuiilliibbrriioo,,  ppuueess  llaa  pprriimmeerraa  ttaarreeaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd  ssiieemmpprree  
eess  sseemmbbrraarr  ccaaooss,,  eess  ddeecciirr,,  ddeessaalloojjaarr  aa  llaa  ffaallsseeddaadd,,  aappuunnttaarr  ssuu  rreefflleeccttoorr  yy  eexxppoonneerr  aa  
ttooddaass  llaass  ppeeqquueeññaass  rraattaass  hhaacciieennddoo  uunnaa  mmaaddrriigguueerraa  eenn  llooss  rreeccoovveeccooss  ddeell  ccuueerrppoo,,  oo  llaass  
mmiill  yy  uunnaa  bbaacctteerriiaass  ddee  mmuueerrttee,,  ddeebbeerrííaammooss  ddeecciirr..  SSii  ppeennssaammiieennttooss  mmaallooss  ee  iimmppuullssooss  
eeqquuiivvooccaaddooss  ssoonn  llaass  ffaallsseeddaaddeess  ddee  llaa  mmeennttee  yy  ddeell  ccoorraazzóónn,,  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  ssoonn  llaass  
ffaallsseeddaaddeess  ddeell  ccuueerrppoo  ----  yy  llaa  mmuueerrttee  llaa  pprriimmeerraa  ddee  ttooddaass  llaass  ffaallsseeddaaddeess..  PPeerroo,,  ccoommoo  eess  
hhaabbiittuuaall,,  nnuueessttrraass  ffaallsseeddaaddeess  rreessuullttaann  nnoo  sseerr  ttaannttoo  uunn  eerrrroorr  ffuunnddaammeennttaall  oo  uunnaa  ffaallsseeddaadd  
ffuunnddaammeennttaall  ccoommoo  uunnaa  rreessiisstteenncciiaa  ccoonnttrraa  uunn  oorrddeenn  ssuuppeerriioorr..  EEssttaa  rreessiisstteenncciiaa  eess  
pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ----  yy  ssuu  sseeppuullttuurraa..  SSiieemmpprree  ccoonnssiiddeerraammooss  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ccoommoo  
uunnaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  uunn  aaggeennttee  nnoocciivvoo  yy  ddeessttrruuccttiivvoo,,  ppeerroo  ppooddrrííaa  sseerr,,  pprriimmeerroo,,  llaa  sseeññaall  
ssuuppeerrffiicciiaall  ddee  uunnaa  bbaattaallllaa  ccoonnttrraa  llaa  vveerrddaadd  yy  uunn  rreecchhaazzoo  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  qquuee  eessppoonnttáánneeaa  yy  
aauuttoommááttiiccaammeennttee  iinnvviittaa  aa  llaa  mmuueerrttee..  EEll  bbuussccaaddoorr,,  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee,,  sseerráá  ccoonnffrroonnttaaddoo  
ppoorr  llaass  ffaallsseeddaaddeess  ddeell  ccuueerrppoo,,  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  yy  llaa  mmuueerrttee  ssee  ccoonnvveerrttiirráánn  eenn  ssuu  
ccaammppoo  ddee  bbaattaallllaa  ccoottiiddiiaannoo,,  qquuiizzááss  hhaassttaa  hhoorraa  aa  hhoorraa  yy  mmiinnuuttoo  aa  mmiinnuuttoo  ----  
eennffeerrmmeeddaaddeess  rreeppeennttiinnaass  yy  mmuueerrtteess  rreeppeennttiinnaass  ----ppaarraa  qquuee  ééll  aapprreennddaa  eell  ooffiicciioo  ddee  llaa  
VVeerrddaadd  yy  eell  ccóóddiiggoo  iinnmmoorrttaall  eenn  ssuu  mmoorrttaalliiddaadd..  
  
PPeerroo  eennffeerrmmeeddaadd  eess  uunnaa  ppaallaabbrraa  ppaarraa  aallggoo  qquuee  nnoo  eexxiissttee..  UUnnoo  nnoo  mmuueerree  ccuuaannddoo  uunnoo  
ddeejjaa  ssuu  ccuueerrppoo,,  nnoo  mmááss  qquuee  ccuuaannddoo  uunnoo  vvaa  ddee  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  aa  oottrraa  oo  ssee  ccaammbbiiaa  ddee  
rrooppaa..  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  llaa  mmuueerrttee  nnoo  eessttáá  ““ddeell  oottrroo  llaaddoo””;;  eessttáá  eexxaaccttaammeennttee  aaqquuíí,,  aa  ccaaddaa  
iinnssttaannttee,,  iinneexxttrriiccaabblleemmeennttee  eennttrreemmeezzccllaaddaa  ccoonn  llaa  vviiddaa;;  llaa  lllleevvaammooss  aa  ttooddaass  ppaarrtteess  qquuee  
vvaammooss,,  aa  vveecceess,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  mmuueerrttee..  EEssee  ““aa  vveecceess””,,  eessee  mmoommeennttoo,,  oo  mmááss  ccoommpplleettoo  
mmoovviimmiieennttoo  ddee  mmuueerrttee  eenn  nnoossoottrrooss,,  eess  ddee  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  aaffeerrrraarrnnooss..  LLaa  mmuueerrttee  nnoo  eess  
““oottrroo  eessttaaddoo  mmááss””,,  uunn  aacccciiddeennttee  qquuee  nnooss  eemmppuujjaa  rreeppeennttiinnaammeennttee  hhaacciiaa  oottrraa  ccoossaa..  EEssttáá  
iinnccrruussttaaddaa  eenn  llaa  vviiddaa  mmiissmmaa;;  eess  ssuu  bbaassee,,  ssuu  oossccuurroo  cciimmiieennttoo..  YY  ssii  ppuuddiiéésseemmooss  
ddeesseennrreeddaarr  eessaass  hheebbrraass  eessttrreecchhaammeennttee  eennttrreetteejjiiddaass,,  eessaa  mmuueerrttee  eenn  llooss  vviivvooss,,  eessee  sseerr  
ddee  mmuueerrttee  qquuee  ggoollppeeaa  ssuuaavveemmeennttee  ddeennttrroo  nnuueessttrroo  yy  ddííaa  aa  ddííaa  iinntteennttaa,,  ccaassii  hhoorraa  ttrraass  
hhoorraa  yy  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee,,  ssuuppllaannttaarr  llaa  vviiddaa  aa  vvoolluunnttaadd..  UUnnoo  mmuueerree  ssóólloo  ppoorr  ccaarreenncciiaa  ddee  
vveerrddaadd..  EEss  llaa  úúnniiccaa  ccaarreenncciiaa  eenn  eell  mmuunnddoo..  SSii  ffuuéésseemmooss  ttoottaallmmeennttee  aauuttéénnttiiccooss,,  sseerrííaammooss  
ttoottaallmmeennttee  iinnmmoorrttaalleess..  LLaa  mmuueerrttee  eess  llaa  ddiissoolluucciióónn  ddee  llaa  ffaallsseeddaadd  ----  ppuueess  llaa  ffaallsseeddaadd  eess  
eenn  eesseenncciiaa  ddeeccaaddeenncciiaa  ----  yy  mmoorriirreemmooss  ssóólloo  mmiieennttrraass  nnoo  sseeaammooss  vveerrddaaddeerrooss  ddeessddee  llaa  
ccaabbeezzaa  aa  llooss  ppiieess  yy  eenn  ccaaddaa  ccéélluullaa  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..  EEnn  rreessuummeenn,,  llaa  mmuueerrttee  eess  eell  
gguuaarrddiiáánn  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  eell  áánnggeell  nneeggrroo  ppaarraaddoo  eenn  eell  uummbbrraall  iinnmmoorrttaall  qquuee  ddeessttrruuyyee  ttooddoo  
lloo  qquuee  nnoo  eess  ccaappaazz  ddee  ppaassaarr  ppuurraammeennttee  hhaacciiaa  eell  iinntteerriioorr  llaa  VVeerrddaadd..  YYaa  hheemmooss  ccrruuzzaaddoo  
eell  uummbbrraall  eenn  nnuueessttrraa  mmeennttee  ppuurriiffiiccaaddaa;;  ttaall  vveezz  lloo  hheemmooss  ccrruuzzaaddoo  eenn  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  yy  
eenn  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  ----  ddeebbeemmooss  ccrruuzzaarrlloo  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..  EEll  sseerr  ddee  llaa  vveerrddaadd  
ddeebbee  rreeeemmppllaazzaarr  ttoottaallmmeennttee  aall  sseerr  ddee  llaa  mmuueerrttee..  EEll  pprroocceessoo  ddee  iinnmmoorrttaalliizzaacciióónn  ooccuurrrree  
ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo::  pprriimmeerroo  eenn  llaa  mmeennttee,,  lluueeggoo  eenn  eell  ccoorraazzóónn  yy  eenn  llooss  sseennttiiddooss,,  lluueeggoo  
eenn  eell  ccuueerrppoo  ----ppeerroo  llaa  ssuupprreemmaa  rreessiisstteenncciiaa  ttaammbbiiéénn  eess  llaa  ssuupprreemmaa  vviiccttoorriiaa..        
  
SSee  rreeqquuiieerree  uunnaa  rreessiisstteenncciiaa..  LLaa  mmuueerrttee  eess  uunnaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  lleeyy  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  ppaarraa  eell  
ssiieemmpprree  rreennoovvaaddoo  fflluujjoo  ddee  llaa  AArrmmoonnííaa..  EEnn  lloo  mmuuyy  pprrooffuunnddoo,,  eessttaammooss  bbaassaaddooss  ssoobbrree  llaa  
““rrooccaa  ddeell  IInnccoonnsscciieennttee””  ((4444))  ddee  llaa  ccuuaall  hhaabbllaabbaann  llooss  RRiisshhiiss  VVééddiiccooss,,  llaa  rrooccaa  qquuee  ttaall  vveezz  
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eess  eell  pprriimmeerr  mmoommeennttoo  ccuuaannddoo  llaa  ggrraann  EEnneerrggííaa  ssee  ssoolliiddiiffiiccóó,,  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  mmaatteerriiaa,,  ssee  
ssuummeerrggiióó  eenn  llaa  oossccuurraa  ccoonnttrraacccciióónn  ddee  ssíí  mmiissmmaa,,  ““ssee  hhuunnddiióó””  eenn  llaa  iinneerrttee  qquuiieettuudd  ddee  ssuu  
fflluujjoo  ttrriiuunnffaannttee,,  ppeerrddiiddaa  eenn  uunn  oossccuurroo,,  ppaarraalliizzaaddoo  ééxxttaassiiss  qquuee  eerraa  ccoommoo  llaa  iinnvveerrssiióónn  ddee  
ssuu  ééxxttaassiiss  ssoollaarr  eenn  llaass  ccuummbbrreess..  AAqquueellllooss  qquuiieenneess  hhaann  tteenniiddoo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  
ddeesscceennddeerr  hhaacciiaa  eell  IInnccoonnsscciieennttee  mmaatteerriiaall  ssaabbeenn  qquuee  llaa  iimmaaggeenn  ddee  llooss  RRiisshhiiss  VVééddiiccooss  nnoo  
eess  ssóólloo  uunnaa  iimmaaggeenn  ssiinnoo  mmááss  bbiieenn  uunnaa  ffoorrmmiiddaabbllee  rreeaalliiddaadd  aa  aattrraavveessaarr..  EEss  
vveerrddaaddeerraammeennttee  uunnaa  rrooccaa    ----  iinnmmeennssaa  yy  aappaarreenntteemmeennttee  ssiinn  ffoonnddoo  ----  uunn  aaccaannttiillaaddoo  
ddeesscceennssoo  hhaacciiaa  uunn  aabbiissmmoo  ddee  bbaassaallttoo,,  eell  ccuuaall  nnii  ssiiqquuiieerraa  ppuueeddee  sseerr  ddeennoommiinnaaddoo  nneeggrroo  
ppoorrqquuee  nnoo  hhaayy  nnii  ssiiqquuiieerraa  uunnaa  cchhiissppaa  ddee  nneeggrruurraa  aahhíí,,  nnii  uunn  iinnddiicciioo  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  aa  uunnoo  
llllaammaarrlloo  nneeggrroo  ----  eess  llaa  NNeeggrruurraa,,  aabbssoolluuttaa,,  ssiinn  uunn  aalliieennttoo,,  ssiinn  uunnaa  vviibbrraacciióónn  ddee  aallggoo  sseeaa  lloo  
qquuee  sseeaa::  uunnaa  iinnssttaannttáánneeaa  ssooffooccaacciióónn,,  uunn  aahhooggoo  mmoorrttaall,,  uunn  mmuunnddoo  aabbssoolluuttaammeennttee  
ssiilleenncciioossoo,,  aabbssoolluuttaammeennttee  cceerrrraaddoo,,  ccoommoo  eessttrraanngguullaaddoo  eenn  ssíí  mmiissmmoo,,  ssiinn  uunn  ssoonniiddoo,,  ssiinn  
uunn  mmoovviimmiieennttoo,,  ssiinn  uunn  eeccoo  ddee  nnaaddaa  eenn  aabbssoolluuttoo..  UUnn  vvaaccííoo  aabbssoolluuttoo,,  yy  nnoo  oobbssttaannttee  uunnaa  
eexxiisstteenncciiaa  nneeggrraa,,  aassffiixxiiaannttee,,  aallggoo  qquuee  eessttáá  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddoo  ----  ppeerroo  eess  ccoommoo  uunnaa  
ddeennssiiddaadd  ddee  nneeggaacciióónn  aabbssoolluuttaa,,  uunn  rreecchhaazzoo  ttrreemmeennddoo  qquuee  eelleevvaa  ssuuss  ppaarreeddeess  ddee  
bbaassaallttoo  yy  ssee  ssuummeerrggee,,  ssee  ssuummeerrggee  ccoommoo  uunn  aabbiissmmoo  eenn  uunn  aabbiissmmoo,,  ccoommoo  uunnaa  mmuueerrttee  eenn  
uunnaa  mmuueerrttee..  EEll  ddeesscceennssoo  aahhíí  eess  ddee  hheecchhoo  ccoommoo  mmoorriirr..  EEss  mmuueerrttee..  EEss  eell  IInnccoonnsscciieennttee..  
UUnnoo  nnoo  ppuueeddee  eessttaarr  aahhíí;;  uunnoo  nnoo  ddeebbee  eessttaarr  aahhíí..  EEss  ccoommoo  uunn  ssuupprreemmoo  rreeppuuddiioo  aa  ttooddoo  lloo  
qquuee  ssee  mmuueevvee  yy  qquuee  rreessppiirraa,,  ttooddoo  lloo  qquuee  lllleevvaa  uunnaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  lluuzz  hhaacciiéénnddoollee  ppoossiibbllee  
vviivviirr..  NNoo  ssee  mmuueevvee..  NNoo  rreessppiirraa..  EEss  uunn  NNOO..  UUnn  ttrreemmeennddoo  NNOO  aa  ttooddoo  yy  ddee  ttooddoo,,  qquuee  ttee  
ttrraaggaa  oo  ttee  eexxppeellee  ----  oo  ttee  ffuueerrzzaa  aa  ccoonnvvooccaarr  aa  uunnaa  lluuzz  mmááss  ggrraannddee  qquuee  eessaa  OOssccuurriiddaadd..  
  
YY  ssóólloo  hhaayy  uunnaa  lluuzz  mmááss  ggrraannddee  qquuee  llaa  eessppeessaa,,  aassffiixxiiaannttee  NNeeggrruurraa::  llaa  LLuuzz  ssuupprreemmaa,,  eell  
GGrraannddiioossoo  SSooll  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  
  
EEss  ppoorr  eessoo  qquuee  ssee  ddiiccee  eenn  llooss  UUppaanniisshhaaddss  qquuee  YYaammaa,,  eell  ddiiooss  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  eess  eell  hhiijjoo  ddeell  
SSooll..  ((4455))  
  
EEll  ssooll  ssuupprreemmoo  eessttáá  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  llaa  oossccuurriiddaadd  ssuupprreemmaa..  LLaa  ““mmuueerrttee””  eess  eell  ppaassaajjee  
hhaacciiaa  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd,,  eell  gguuaarrddiiáánn  ddeell  ggrraann  SSooll  ttoottaall,,  llaa  úúllttiimmaa  ccoommppuullssiióónn  hhaacciiaa  llaa  
VVeerrddaadd  iinntteeggrraall..  EEnn  eessee  mmoommeennttoo,,  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  eess  iinnccaappaazz  ddee  ccoonnvvooccaarr  aa  llaa  LLuuzz,,  
ttooddooss  llooss  ffrraaggmmeennttooss  nnoo  ppuurriiffiiccaaddooss  ddeell  sseerr  ssoonn  eessttaallllaaddooss  ppoorr  eessee  NNOO,,  ddiissuueellttooss  eenn  ééll,,  
ccoonnggeellaaddooss  eenn  ssuu  nneeggrroo  ééxxttaassiiss,,  ppoorrqquuee  eellllooss  mmiissmmooss  ssoonn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  cchhiissppaa  ddee  eessee  
NNOO,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  nneeggaacciióónn  ddee  eessaa  ggrraann  NNeeggaacciióónn,,  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddee  eessaa  ffoorrmmiiddaabbllee  
RRooccaa..    
  
YY,,  ccoommoo  rreessuullttaaddoo,,  tteenneemmooss  llaa  ccllaavvee  ppaarraa  ttooddoo  lloo  qquuee  ccrreeaa  mmuueerrttee  eenn  vviiddaa  ----  nnuueessttrraass  
iinnccoonnttaabblleess  ppeeqquueeññaass  mmuueerrtteess  aa  ccaaddaa  mmiinnuuttoo..  YY  ccoommpprreennddeemmooss  qquuee  eessttee  ccuueerrppoo,,  eessttee  
ssiieemmpprree  ttaann  ffrráággiill  ee  iinnssiiggnniiffiiccaannttee  ppeeqquueeññoo  ccuueerrppoo,,  eell  ccuuaall  oottrrooss  rreecchhaazzaann  ccoommoo  aa  uunn  
vviieejjoo  hhaarraappoo  oo  aa  uunn  oobbssttááccuulloo  ppaarraa  eell  ssuupprreemmoo  rreettoozzoo  ddeell  EEssppíírriittuu  lliibbeerraaddoo,,  ddee  hheecchhoo  eess  
eell  ssiittiioo  ddee  uunnaa  ccoonnqquuiissttaa  ssuupprreemmaa  yy  ddee  uunnaa  lliibbeerraacciióónn  ssuupprreemmaa,,  yy  qquuee  eell  cciieelloo  ddeell  SSooll  ddee  
llaa  VVeerrddaadd  eess  eessccuullppiiddoo  eenn  llaa  TTiieerrrraa  yy  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  aa  ccaaddaa  mmiinnuuttoo  ppoorr  nnuueessttrraa  
aaddhheerreenncciiaa  aa  llaa  nneeggaacciióónn  ddee  llaa  lluuzz,,  ppoorr  nnuueessttrraa  eelleecccciióónn,,  mmiinnuuttoo  aa  mmiinnuuttoo,,  eennttrree  nnuueessttrroo  
sseerr  ddee  lluuzz  yy  nnuueessttrroo  sseerr  ddee  mmuueerrttee..  
  
LLaa  eexxiisstteenncciiaa  ssuupprraammeennttaall  eess  uunnaa    eexxiisstteenncciiaa  eetteerrnnaammeennttee  lliibbeerraaddaa  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy,,  aa  
ttrraavvééss  ddee  ssuu  lliibbeerraacciióónn,,  llaa  mmuueerrttee  sseerráá  lliibbeerraaddaa,,  ccoommppeelliiddaa  hhaacciiaa  ssuu  ssuupprreemmoo  SSooll  ssuu  
ssuupprreemmaa  oossccuurriiddaadd..  
  
  
  



  9933

  
EEll  SSeerr  TTrraannssffoorrmmaaddoo  

  
  
EEll  bbuussccaaddoorr  ddee  llaa  vveerrddaadd  iinntteeggrraall  eess  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  ccoommoo  uunn  bbaattaallllaaddoorr  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  
ppeerroo  eessoo  ffuuee  ddee  hheecchhoo  lloo  qquuee  ééll  hhaa  eessttaaddoo  hhaacciieennddoo  ddeessddee  ssiieemmpprree,,  ssiieemmpprree  ddeessddee  qquuee  
ssee  ddeettuuvvoo  uunn  mmiinnuuttoo  ssoobbrree  eessaa  aavveenniiddaa  ppaarraa  ttrraassppaassaarr  eessee  oossccuurroo  aajjeettrreeoo  ddee  llaa  
mmááqquuiinnaa  ccoonn  ssuu  ggrriittoo..  ÉÉll  hhaa  lluucchhaaddoo  ccoonnttrraa  llaa  ffaallsseeddaadd  ddee  llaa  iinnccoonnsscciieenncciiaa  eenn  ssuu  mmeennttee,,  
eenn  ssuu  ccoorraazzóónn,,  eenn  ssuu  vviiddaa  yy  eenn  ccaaddaa  ggeessttoo,,  yy  eenn  ssuu  ssuubbccoonnsscciieennttee;;  yy  aahhoorraa  llaa  ffaallsseeddaadd  
llee  mmuueessttrraa  ssuu  vveerrddaaddeerroo  rroossttrroo::  EErraa  llaa  mmuueerrttee  llaa  qquuee  ssee  ppaasseeaabbaa  ppoorr  llaass  aavveenniiddaass  ddee  llaa  
mmeennttee,,  eenn  llooss  rreeccoovveeccooss  ddeell  ccoorraazzóónn  yy  eenn  llaass  ccuueevvaass  ddeell  llúúgguubbrree  eellffoo,,  llaa  mmuueerrttee  qquuee  
sseeccrreettaammeennttee  iinnvviittóó  aa  llooss  ppeennssaammiieennttooss  ccoorrrroossiivvooss,,  llooss  oossccuurrooss  ddeesscceennssooss  ddeell  ddeesseeoo,,  
eell  aaggaarrrree  ddeell  eeggoo..  DDeettrrááss  ddee  eessaa  iimmppaarraabbllee  bbúússqquueeddaa  ddee  sseedd  yy  ppoosseessiióónn,,  ddeettrrááss  ddee  llaass  
mmiilleess  ddee  pprreegguunnttaass  ddee  llaa  mmeennttee,,  llooss  mmiilleess  ddee  ggeessttooss  aannhheellaanntteess,,  hhaabbííaa  ccoommoo  ddooss  aarrmmaass  
mmoorrttaalleess  ddeesseeaannddoo  ttrraabbaarr  ppoorr  ssiieemmpprree  yy  pprreessiioonnaarr  ccoonnttrraa  uunn  ccoorraazzóónn,,  ffiinnaallmmeennttee  ccaallmmoo,,  
llaa  ggrraann  ssaacciieeddaadd  ddee  uunn  nnaaddaa  ssiinn  ddeesseeoo,,  ssiinn  uunn  aalliieennttoo,,  ssiinn  llaa  mmááss  mmíínniimmaa  tteennssiióónn  ddee  
ddoolloorr  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ssiittiioo..  EEll  llúúgguubbrree  eellffoo  hhaa  ssuummiiddoo  ssuu  rroossttrroo  ddee  ppiieeddrraa;;  eell  eeggoo  mmeennttaall  hhaa  
ccoollooccaaddoo  eell  úúllttiimmoo  llaaddrriilllloo  ddee  ssuu  iimmppeenneettrraabbllee  ffoorrttaalleezzaa..  NNuueessttrraass  bbrriillllaanntteess  mmaaeessttrrííaass  
ssoonn  llaass  mmaaeessttrrííaass  ddee  llaa  mmuueerrttee;;  uunn  ddííaa,,  ddeejjaann  ssaalliirr  aall  ggaattoo  ddee  llaa  bboollssaa,,  ccuuaannddoo  eell  
eennccaarrcceellaammiieennttoo  ssee  aaccaabbóó::  eell  hhoommbbrree  mmuueerrttoo  eenn  eell  iinntteerriioorr  vviieennee  aa  ssuuppeerrppoonneerrssee  ssoobbrree  
eell  hhoommbbrree  mmuueerrttoo  aaffuueerraa,,  eexxaaccttaammeennttee,,  ccoommoo  hheemmooss  eerriiggiiddoo  ggeessttoo  ppoorr  ggeessttoo..  UUnnoo  nnoo  
vvaa  aall  oottrroo  llaaddoo;;  uunnoo  ssiieemmpprree  hhaa  eessttaaddoo  ddeell  llaaddoo  ddee  llaa  mmuueerrttee..  PPeerroo  ppaarraa  eell  bbaattaallllaaddoorr  ddee  
llaa  VVeerrddaadd,,  eell  jjuueeggoo  ssee  hhaaccee  ccllaarroo..  DDiieezz  mmiinnuuttooss,,  cciieenn  vveecceess  ppoorr  ddííaa  ééll  ssee  ddaa  ccuueennttaa  qquuee  
eessttáá  yyeennddoo  hhaacciiaa  eell  llaaddoo  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  ééll  ccrruuzzaa  llaa  llíínneeaa  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz,,  ssee  iinncclliinnaa  
iimmppeerrcceeppttiibblleemmeennttee  hhaacciiaa  llaa  ffaallsseeddaadd  ccoonn  ddiimmiinnuuttooss  nnaaddaass  eenn  llooss  qquuee  llaa  mmuueerrttee  ssee  
rreeffuuggiiaa,,  rreettrroocceeddee  yy  aavvaannzzaa  eennttrree  llaa  vviiddaa  yy  llaa  mmuueerrttee  eenn  llaass  aarrtteerriiaass  ddee  ssuu  ccuueerrppoo..  
AApprreennddee  llaa  ttééccnniiccaa  ddeell  ppaassaajjee..  OOrrddeennaa  llaa  mmeezzccllaa  mmoorrttaall..  
      
  
  
  DDeejjéé  llooss  ddiioosseess  ssuuppeerrffiicciiaalleess  ddee  llaa  mmeennttee  
  
  YY  llooss  iinnssaattiissffeecchhooss  mmaarreess  ddee  llaa  vviiddaa  
  
  YY  cciieeggoo  mmee  ssuummeerrggíí  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ccaalllleejjoonneess  ddeell  ccuueerrppoo    
  
  HHaacciiaa  llooss  mmiisstteerriiooss  mmááss  bbaajjooss..    ((4466))  
  
  
  
EEss  uunn  ttrraabbaajjoo  llaarrggoo,,  mmoonnuummeennttaall..  CCaaddaa  vviiccttoorriiaa  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  ddeerrrroottaa,,  ccaaddaa  ddeerrrroottaa  
ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  vviiccttoorriiaa  mmááss  ggrraannddee;;  yy  ddeebbee  sseerr  ccoommeennzzaaddaa  nnuueevvaammeennttee  eenn  oottrroo  
ppuunnttoo,,  yy  eenn  oottrroo  mmááss  ttooddaavvííaa,,  iinntteerrmmiinnaabblleemmeennttee..  YY  ppaarreecceemmooss  eessccuucchhaarr  llaa  
ccoonnmmoovveeddoorraa  vvoozz  ddee  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  aall  ffiinnaall  ddeell  llaarrggoo  ttrraayyeeccttoo,,  ssuu  ggrriittoo  ddee  iinnddoommaabbllee  
cceerrtteezzaa  rreevveerrbbeerraannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ffrráággiilleess  ppaarreeddeess  ddee  llaa  mmuueerrttee::  
  
  
  HHiiccee  uunnaa  cciittaa  aa  eessccoonnddiiddaass  ccoonn  llaass  TTiinniieebbllaass,,  ..  ..  ..  
  
  YY    vviiaajjéé  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  vvaasstteeddaadd  oossccuurraa  yy  ssiinn  ssaalliiddaa    
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  HHaacciiaa  llaa  ssoommbbrrííaa  ccoossttaa  ddoonnddee  aarrrroollllaann  ssuuss  iiggnnoorraanntteess  aagguuaass..  
  
  CCaammiinnoo  cceerrccaa  ddee  llaa  ffrrííaa  oollaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  ffaassttiiddiioossoo  ffaannggoo  
  
  YY  ttooddaavvííaa  eessee  aabbuurrrriiddoo  ppeerreeggrriinnaarr  nnoo  ccoonnooccee  ffiinn;;  
  
  PPeerrddiiddoo  eenn  llaa  bbrriillllaannttee  ddiivviinniiddaadd  mmááss  aalllláá  ddeell  TTiieemmppoo,,  
  
  NNoo  lllleeggaa  vvoozz  aallgguunnaa  ddeell  AAmmiiggoo  cceelleessttiiaall,,  
    
  YY  ssiinn  eemmbbaarrggoo  sséé  qquuee  llaa  hhuueellllaa  ddee  mmiiss  ppiissaaddaass  sseerráánn  
  
  UUnn  sseennddeerroo  hhaacciiaa  llaa  IInnmmoorrttaalliiddaadd..    ((4477))  
  
  
PPeerroo  eessttaa  eess  ttooddaavvííaa  uunnaa  mmaanneerraa  nneeggaattiivvaa  ddee  ddeecciirr  llaass  ccoossaass,,  ppuueess  eell  vviiaajjeerroo  ddeell  
sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll  nnoo  bbuussccaa  iinnffiieerrnnooss  nnii  TTiinniieebbllaass,,  nnii  llaass  ddiimmiinnuuttaass  mmuueerrtteess  
rreeppeennttiinnaass,,  aauunnqquuee  aa  vveecceess  llee  ooccuurrrreenn  eenn  uunn  ggrriittoo  ddee  ssooffooccaacciióónn..  ÉÉll  bbuussccaa  ppeerrmmaanneecceerr  
ssiieemmpprree  ssiinnttoonniizzaaddoo  ccoonn  eell  ggrraann  fflluujjoo  ddee  llaa  AArrmmoonnííaa  yy  ddee  llaa  LLuuzz  yy  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  eenn  ttooddoo  
lloo  qquuee  hhaaccee,,  ccaaddaa  ffuunncciióónn  ssuuyyaa,,  ccaaddaa  aalliieennttoo  ddee  aaiirree  qquuee  ttoommaa,,  ccaaddaa  llaattiiddoo  ddeell  ccoorraazzóónn..  
EEss  uunn  mmeettiiccuulloossoo  ccoolloonniizzaaddoorr  ddee  llaa  LLuuzz..  LLoo  eemmppuujjaa  hhaacciiaa  aaddeennttrroo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  
rriinnccoonneess  yy  ggrriieettaass  ddee  ssuu  ccuueerrppoo,,  hhaacciiaa  aaddeennttrroo  ddee  ssuu  ssuueeññoo  aall  iigguuaall  qquuee  ssuu  vviiggiilliiaa,,  hhaacciiaa  
ccaaddaa  aaccttiivviiddaadd,,  ccaaddaa  mmoommeennttoo,,  ccaaddaa  oossccuurroo  ccaalllleejjóónn  ddeell  ccuueerrppoo,,  ccoommoo  eenn  eell  ppaassaaddoo  eenn  
llaass  aavveenniiddaass  aaffuueerraa,,  yy  ééll  ggaannaa  tteerrrreennoo  ppaassoo  aa  ppaassoo,,  ccéélluullaa  aa  ccéélluullaa..  EEnncciieennddee  eell  ffuueeggoo  
ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ----  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  nneecceessiiddaadd  ddee  lluuzz,,  nneecceessiiddaadd  ddee  eessppaacciioo  ----eenn  
ccaaddaa  uunnaa  ddee  eessttaass  iinnffiinniitteessiimmaalleess  ffoorrttaalleezzaass  yy  eemmppuujjaa  ccaaddaa  vveezz  mmááss  hhaacciiaa  aattrrááss  llaa  llíínneeaa  
ddee  llaa  iinnccoonnsscciieenncciiaa..  LLee  ssoobbrreevviieenneenn  eennffeerrmmeeddaaddeess,,  ssuu  ffuueerrzzaa  ddeecclliinnaa,,  **  llaa  mmuueerrttee  
ssoonnrrííee  bbuurrlloonnaammeennttee  ppoorr  uunn  iinnssttaannttee,,  ppeerroo  yyaa  nnoo  hhaayy  nnii  ssiiqquuiieerraa  uunnaa  ttrraammppaa  oo  uunnaa  
ccaaííddaa,,  ppuueess  ééll  ttiieennee  bbiieenn  aabbiieerrttooss  ssuuss  oojjooss  yy  vvee  qquuee  uunnaa  MMaannoo  iinnffaalliibbllee  lloo  hhaa  ccoonndduucciiddoo  
hhaacciiaa  eessttee  aabbiissmmoo  ddee  mmaanneerraa  qquuee  ééll  ppuueeddaa  eenncceennddeerr  uunn  ffuueeggoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  aahhíí,,  
ttaammbbiiéénn,,  uunn  ggrriittoo  ddee  aauuxxiilliioo,,  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  eessppaacciioo  ee  iinnffiinniiddaadd  ----  yy  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  
qquuee  eell  ggrriittoo  rreeaall  eessttaallllaa,,  ttooddoo  ssee  ddeessvvaanneeccee;;  eennffeerrmmeeddaadd,,  mmuueerrttee,,  ttooddoo  ssee  hhaa  iiddoo  eenn  uunnaa  
ffrraacccciióónn  ddee  sseegguunnddoo,,  ccoommoo  uunn  ssuueeññoo  iirrrreeaall..  CCoonnooccee  llaa  iirrrreeaalliiddaadd  ddee  llaa  mmuueerrttee..  EEss  llaa  
ssuupprreemmaa  iirrrreeaalliiddaadd;;  eellllaa  ssee  ddeessmmoorroonnaa  eenn  uunn  ppeessttaaññeeoo  bbaajjoo  uunn  ssoolloo  ppeeqquueeññoo  aalliieennttoo  ddee  
llaa  vveerrddaadd..  PPeerroo  ssii  ccrreeeemmooss  eenn  eellllaa,,  eess  uunnaa  mmuueerrttee  iinnssttaannttáánneeaa..  EEll  iimmppllaaccaabbllee  fflluujjoo  ddeell  
bbaassaallttoo  nnooss  ddeevvoorraa  eenn  ssuu  nnaaddeerrííaa  ----  llaa  ccuuaall  nnoo  eess  nnaaddaa  rreeaallmmeennttee,,  iinneexxiisstteennttee,,  ¡¡eell  ggrriittoo  
ddee  uunn  nniiññoo  lloo  aattrraavviieessaa  ffáácciillmmeennttee!!  NNoo  hhaayy  ssiinnoo  uunnaa  ssoollaa  rreeaalliiddaadd,,  llaa  ccuuaall  eess  llaa  VVeerrddaadd  
iinnmmoorrttaall,,  eell  SSooll  eetteerrnnoo,,  eell  ggrraann  yy  ssuuaavvee  fflluujjoo  qquuee  mmuueevvee  aa  llooss  mmuunnddooss  yy  ccuueerrppooss  ----  ssii  
qquueerreemmooss  ccrreeeerr  eenn  ééll,,  qquueerreemmooss  ddeejjaarrnnooss  lllleevvaarr  ppoorr  ééll,,  ssii  llee  ddaammooss  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  aall  
sseennddeerroo  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll..  EEss  llaa  úúnniiccaa  RReeaalliiddaadd..  LLaa  mmuueerrttee  nnoo  eexxiissttee,,  eess  úúnniiccaammeennttee  
eell  oollvviiddoo  ddee  AAqquueelllloo..  UUnn  sseegguunnddoo  ddee  rreeccuueerrddoo,,  yy  ttooddoo  ddeesstteellllaa  nnuueevvaammeennttee  eenn  eell  ssooll  ----  
ttooddoo  jjaammááss  hhaa  ddeejjaaddoo  ddee  ddeesstteellllaarr  eenn  eell  ssooll..  NNuunnccaa  hhuubboo  ssoommbbrraa  aallgguunnaa,,  nnuunnccaa  hhuubboo  
mmuueerrttee  aallgguunnaa;;  eessttaabbaa  eessaa  ffaallssaa  mmiirraaddaa..  LLaa  mmuueerrttee  eess  uunnaa  mmiirraaddaa  ffaallssaa..  EEll  mmuunnddoo  eessttáá  
ccrreecciieennddoo  hhaacciiaa  ssuu  vveerrddaaddeerraa  MMiirraaddaa,,  llaa  ccuuaall  ccaammbbiiaarráá  ttooddoo  eenn  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  eess;;  
eessttáá  ccrreecciieennddoo  hhaacciiaa  ssuu  FFuueeggoo,,  eell  ccuuaall  ttrraannssmmuuttaarráá  ttooddoo  eenn  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  eess..  LLaa  
VVeerrddaadd  ddee  uunn  ppuunnttoo  rreevveellaarráá  llaa  VVeerrddaadd  ddee  ttooddooss  llooss  ppuunnttooss;;  llaa  VVeerrddaadd  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  
aaccttuuaarráá  ssoobbrree  ccaaddaa  ffrraaggmmeennttoo  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  ----  yy  llaa  mmuueerrttee  yy  llaa  ssoommbbrraa  yy  eell  NNOO  
eenntteerrrraaddooss  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  mmuunnddoo  rreevveellaarráá  ssuu  rroossttrroo  iinnmmoorrttaall,,  ssuu  lluuzz  eetteerrnnaa,,  ssuu  
ppeerrmmiissiivvoo  yy  gglloorriioossoo  SSÍÍ,,  ppoorrqquuee  eellllooss  hhaabbrráánn  ttooccaaddoo  ssuu  ssuupprreemmoo  ffoonnddoo  yy  ccoommpplleettaaddoo  ssuu  
mmiissiióónn,,  llaa  ccuuaall  nnooss  hhaa  ddee  lllleevvaarr  aa  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  SSooll,,  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  yy  ssoobbrree  uunnaa  
TTiieerrrraa  ddee  llaa  vveerrddaadd..    
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______________  
  
**  EEffeeccttiivvaammeennttee  ééll  eess  mmuucchhoo  mmááss  ccoonnsscciieennttee  ddee  llaass  vviieejjaass  ffuueerrzzaass  vviittaalleess  qquuee  eessttáá  
ppeerrddiieennddoo  qquuee  ddee  llaass  nnuueevvaass  ffuueerrzzaass  qquuee  eessttáá  aaddqquuiirriieennddoo,,  llaass  ccuuaalleess  ssoonn  mmááss  ssuuttiilleess,,  
iinnuussuuaalleess  ppaarraa  ssuu  ccuueerrppoo,,  yy  ccoonn  ccuuyyoo  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ééll  nnoo  eessttáá  ffaammiilliiaarriizzaaddoo  ----  ppaarreecceenn  
ddeessvvaanneecceerrssee  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo,,  mmeeddiiaannttee  uunn  mmiinnúússccuulloo  ccaammbbiioo  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  yy  
rreeggrreessaarr  ttaammbbiiéénn  eenn  uunn  sseegguunnddoo  yy  rreeffrreessccaarrlloo,,  mmeeddiiaannttee  oottrroo  ccaammbbiioo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  eell  
ccuuaall  aaúúnn  nnoo  ccoommpprreennddee  pplleennaammeennttee..  PPeerroo  eessee  ppeeqquueeññoo  sseegguunnddoo  ddee  rreeffrreessccaarrssee  eess  
iinneexxpprreessiivvaammeennttee  mmááss  rreevviiggoorriizzaannttee  qquuee  hhoorraass  ddee  ddeessccaannssoo  ffííssiiccoo  yy  ppaarreeccee  ppoonneerr  ddee  
nnuueevvoo  ttooddoo  eenn  oorrddeenn  ddeessddee  llaa  ccaabbeezzaa  aa  llooss  ppiieess,,  ccoommoo  uunnaa  ccoommpplleettaa  rreennoovvaacciióónn  ddee  llaa  
eexxiisstteenncciiaa..  
  
PPeerroo  eell  rraassttrreeaarr  aa  llaa  ffaallsseeddaadd  yy  aa  llaa  iinnccoonnsscciieenncciiaa  eenn  eell  ccuueerrppoo  ttooddaavvííaa  nnoo  nnooss  ttrraaeerrííaa  llaa  
iinnmmoorrttaalliiddaadd..  SSóólloo  pprroolloonnggaarrííaa  llaa  vviiddaa  aa  vvoolluunnttaadd..  YY  ““qquuiiéénn  llee  iimmppoorrttaarrííaa  uussaarr  uunn  ssaaccoo  
dduurraannttee  cciieenn  aaññooss  oo  eessttaarr  ccoonnffiinnaaddoo  aa  uunnaa  mmoorraaddaa  eessttrreecchhaa  ee  iinnvvaarriiaabbllee  eenn  uunnaa  llaarrggaa  
eetteerrnniiddaadd,,””  ddiijjoo  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  ((4488))..  PPeerrppeettuuaarr  llaa  vviiddaa  eenn  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo  pprreesseennttee,,  
sseerrííaa  rreeaallmmeennttee  uunnaa  hhoorrrriibbllee  ccaarrggaa,,  ddee  llaa  ccuuaall  pprroonnttoo  ddeesseeaarrííaammooss  lliibbrraarrnnooss..  AAssíí,,  eessttaa  
pprroolloonnggaacciióónn  ddee  vviiddaa  aa  vvoolluunnttaadd  eess  ssóólloo  uunn  pprriimmeerr  ppaassoo  ffuunncciioonnaall  ppaarraa  ddaarrnnooss  eell  ttiieemmppoo  
ddee  ccoonnssttrruuiirr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ssuupprraammeennttaall  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo..  HHaacceerrlloo  rreeqquuiieerree  ttiieemmppoo;;  eess  
uunnaa  ccaarrrreerraa  eennttrree  llaa  rraappiiddeezz  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  llaa  vveelloocciiddaadd  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn..  SSrrii  
AAuurroobbiinnddoo  eessttiimmóó  qquuee  lllleevvaarrííaa  ttrreesscciieennttooss  aaññooss  ffoorrmmaarr  eessaa  eexxiisstteenncciiaa..  PPeerroo  ppaarreeccee  qquuee  
eell  mmoovviimmiieennttoo  ssee  eessttáá  aacceelleerraannddoo  mmááss  yy  mmááss,,  yy  qquuiizzááss  eessaa  ssuupprreemmaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  nnoo  
ddeeppeennddee  ttaannttoo  ddee  llaa  dduurraacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo  ddee  llaa  pprreeppaarraacciióónn  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  lloo  hhaaccee  ddee  llaa  
pprreeppaarraacciióónn  ddeell  ccuueerrppoo  ddee  llaa  TTiieerrrraa  ccoommoo  uunn  ttooddoo  yy  ssoobbrree  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  aacceeppttaarr  aall  
nnuueevvoo  mmuunnddoo..  YY  llaa  FFuueerrzzaa  ddeell  NNuueevvoo  MMuunnddoo  eessttáá  ggoollppeeaannddoo  ddeessppiiaaddaaddaammeennttee  aa  llaa  
TTiieerrrraa;;  eessttáá  aavvaannzzaannddoo  aa  ppaassooss  ggiiggaanntteess..  LLaass  jjuunnttaass  ssee  eessttáánn  aaggrriieettaannddoo,,  yy  lloo  qquuee  
ppaarreeccííaa  uunn  ddiissttaannttee  rreeppiiqquueetteeoo  ssee  eessttáá  ccoonnvviirrttiieennddoo  eenn  uunn  eennssoorrddeecceeddoorr  ttooqquuee  ddee  
ddiiffuunnttooss,,  eell  ccuuaall  ooccuullttaa  aa  llaa  ssiigguuiieennttee  rreessuurrrreecccciióónn..  EEssttaammooss  ttooccaannddoo  eell  ffoonnddoo  ddee  llaa  rrooccaa;;  
eessttaammooss  aannttee  llaa  ppuueerrttaa  ddee  llaass  pprrooffuunnddaass  TTiinniieebbllaass  qquuee  vveellaann  lloo  iinneessppeerraaddoo..  
  
  
  AAqquuíí  ttooddoo  eess  mmiillaaggrroo  yy  ppoorr  mmiillaaggrroo  ppuueeddee  ccaammbbiiaarr..    ((4499))  
  
      
  
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
      
  
EEssttee  ggéénneessiiss  ddeell  sseerr  ssuupprraammeennttaall  nnoo  eess  rreeaallmmeennttee  uunnaa  ffaassee  ddiissttiinnttaa;;  eessttáá  íínnttiimmaammeennttee  
mmeezzccllaaddaa  ccoonn  aaqquueell  ddeell  ssuuppeerrhhoommbbrree,,  yy  ssóólloo  llaa  mmeennttee  nnooss  ffuueerrzzaa  aa  ttrraazzaarr  llíínneeaass  
ddiivviissoorriiaass..  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  eess  uunn  llaarrggoo  ttrraayyeeccttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  vviiddaass  yy  eerraass,,  ccuueerrppoo  ttrraass  
ccuueerrppoo,,  eell  lleennttoo  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  ffuueeggoo  iinntteerrnnoo,,  nnoo  mmááss  ggrraannddee  qquuee  uunnaa  
lluucciiéérrnnaaggaa,,  qquuee  ssiieemmpprree  eessttuuvvoo  ooccuullttoo  eenn  eell  ááttoommoo,,  eenn  llaa  ppiieeddrraa,,  eenn  llaa  ppllaannttaa,,  yy  qquuee  ssee  
hhaa  hheecchhoo  ccoonnsscciieennttee  ddee  ssíí  mmiissmmoo  eenn  eell  hhoommbbrree  qquuee  hhaa  ccrreecciiddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  lluucchhaa  yy  
ddeell  ddoolloorr,,  eexxppeerriieenncciiaa  ttrraass  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  uunnaa  ppiieell  mmoorreennaa  oo  eenn  uunnaa  bbllaannccaa,,  bbaajjoo  eessttaa  
llaattiittuudd  uu  oottrraa,,  qquuee  hhaa  eemmeerrggiiddoo  eenn  llaa  mmeennttee  ccoommoo  uunn  ffrrííoo  rraayyoo,,  ddiivviiddiióó  aa  llaa  oossccuurriiddaadd  eenn  
mmiill  hhaacceess  ccoonnttrraaddiiccttoorriiooss,,  qquuee  hhaa  ggoollppeeaaddoo  eenn  eell  ccoorraazzóónn  ccoommoo  uunnaa  ccáálliiddaa  ppeeqquueeññaa  
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llllaammaa,,  lluucchhaaddoo  yy  ffoorrcceejjeeaaddoo  ccoonnttrraa  vviieennttoo  yy  mmaarreeaa,,  aajjeettrreeaaddoo  eenn  eell  aammoorr  yy  aajjeettrreeaaddoo  eenn  
llaa  ccoonnggoojjaa  yy  aajjeettrreeaaddoo  eenn  eell  ppllaacceerr;;  qquuee  hhaa  ppeerrffoorraaddoo  eessttaa  ccaappaarraazzóónn  ddee  vviiddaa,,  bbrriillllaaddoo  
ppoorr  nnaaddaa,,  ppuurroo,,  ccoommoo  uunnaa  ffooggaattaa  ddee  oottooññoo  eenn  llaass  ccoossttaass  ddeell  mmuunnddoo,,  bbuussccaaddoo  aaqquuíí  yy  
bbuussccaaddoo  aahhíí,,  eenncceennddiiddoo  ssuu  llllaammaa  ccoonn  mmiill  nnaaddaass  qquuee  nnuunnccaa  hhaa  hheecchhoo  uunnaa  pplleenniittuudd,,  
ppuueessttoo  eenn  llllaammaass  aa  llooss  ddííaass  yy  aa  llaass  hhoorraass,,  ttoommaaddoo  eenn  llooss  mmiinnuuttooss,,  eell  ggrraann  ggeessttoo  yy  eell  
ppeeqquueeññoo,,  llaass  eessttaacciioonneess  ffrrííaass  yy  llaass  ccaalluurroossaass,,  hhaassttaa  qquuee  hhuubboo  uunnaa  ssoollaa  eessttaacciióónn  ddee  
ffuueeggoo,,  uunnaa  ssoollaa  ccaanncciióónn  ddee  llaa  llllaammaa  aaqquuíí  yy  aahhíí..  YY  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  eell  ccuueerrppoo  ddee  
nnuueessttrroo  ccuueerrppoo,,  eell  ccoorraazzóónn  ddee  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn,,  eell  eelleevvaaddoo  ppeennssaammiieennttoo  ssuurrggiieennddoo  
ddeessddee  llaass  bbllaannccaass  ffllaammaass  ddeell  EEssppíírriittuu,,  llaa  vviissiióónn  ppuurraa  aattrraavveessaannddoo  eell  ddoolloorr  ddee  llaass  
aappaarriieenncciiaass,,  eell  aammoorr  ppuurroo  ccoommoo  uunnaa  nniieevvee  bbeerrmmeellllóónn  ssoobbrree  llooss  ttrriisstteess  ccaammppooss  ddee  llaa  
TTiieerrrraa,,  llaa  mmúússiiccaa  ppuurraa,,  eell  rriittmmoo  ppuurroo  eenn  ttoonnoo  ccoonn  ttooddoo  ----  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  nnuueessttrroo  
ccuueerrppoo  ddee  pplleeggaarriiaa  ppoorr  eell  mmuunnddoo,,  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ddee  lluuzz  ppoorr  llaa  hhuummaanniiddaadd,,  nnuueessttrroo  
ccuueerrppoo  aarrddiieennttee  ppoorr  eell  ffuuttuurroo  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  nnuueessttrraa  ppiirraa  vviivviieennttee  ppoorr  llaa  ttrraannssffiigguurraacciióónn  ddee  
llaa  mmaatteerriiaa..  YY  ccuuáánnttoo  mmááss  pprrooffuunnddoo  ssee  ssuummeerrggííaa  eenn  eessaa  ddeennssaa  oossccuurriiddaadd,,  eessaa  nneeggaacciióónn  
eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess,,  eessaa  mmeezzqquuiinnddaadd  ddee  mmiill  ggeessttooss  yy  llaattiiddooss  ddee  ccoorraazzóónn  ppoorr  nnaaddaa  yy  
rruuttiinnaass  ddee  mmuueerrttee,,  ccuuáánnttoo  mmááss  bbrriillllaannttee  ssee  hhaaccííaa,,  ttaannttoo  mmááss  bbrriillllaabbaa,,  ccuuáánnttoo  mmááss  ddoorraaddoo  
rreessppllaannddeeccííaa  ccoommoo  uunn  ssooll,,  ssee  hhaaccííaa  ccoonnccrreettoo,,  ccoommoo  ssii  eessttuuvviieessee  eenn  eell  bboorrddee  ddee  uunnaa  
úúllttiimmaa  ttrraannssffuussiióónn,,  uunnaa  ddoorraaddaa  iinnvvaassiióónn  ddee  mmaatteerriiaall,,  uunn  úúllttiimmoo  ggrriittoo  ddee  aammoorr  qquuee  hhaarrííaa  
ccaaeerr  llaass  ppaarreeddeess  yy  lllleevvaarr  aaddeellaannttee  llaa  gglloorriiaa  vviivviieennttee  ddeell  nnuueevvoo  ccuueerrppoo,,  ddeell  AAmmoorr  ddee  ttooddaa  
eessttaa  eevvoolluucciióónn..  ““OOhh,,  FFuueeggoo  ..  ..  ..    llooss  rraayyooss  llllaammeeaanntteess  ccoonn  cciieenn  tteessoorrooss  ..  ..  ..    OOhh,,  ssooll  ddeell  
ccuueerrppoo  ..  ..  ..  TTúú  bbaassaassttee  lloo  mmoorrttaall  eenn  uunnaa  ssuupprreemmaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..””    ((5500))          
  
UUnn  ddííaa  ééll  ssuurrggiirráá,,  eell  AAmmoo  ddeell  llaarrggoo  ttrraayyeeccttoo  ddeell  ffuueeggoo,,  llaa  mmeettaa  ddee  ttooddooss  eessooss  
ssuuffrriimmiieennttooss,,  eell  eeppííttoommee  ddee  llaass  eerraass..  YY  ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa  sseerráá  mmooddiiffiiccaaddaa  ppoorr  ééll,,  aapprreessaaddoo  
ppoorr  ssuu  iirrrreessiissttiibbllee  rraayyoo  ddee  aalleeggrrííaa  yy  bbeelllleezzaa,,  ccoonnvveenncciieennddoo  aa  llaa  ssoonnrriissaa  ppoorr  uunnaa  ssoonnrriissaa..  
YY  ttooddaass  llaass  ssoommbbrraass  sseerráánn  ddiissiippaaddaass,,  ccoommoo  ssii  nnuunnccaa  hhuubbiieesseenn  eexxiissttiiddoo..  
  
UUnnaa  ppeerrffeecccciióónn  ddeell  hhoommbbrree  aaúúnn  ppuueeddee  ssaallvvaarr  aall  mmuunnddoo..  ((5511))    
  
SSuu  mmiirraaddaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  llee  qquuiittaarráá  eell  vveelloo  aa  llaa  vveerrddaaddeerraa  mmiirraaddaa  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  
nnoossoottrrooss..  SSuu  ppuurraa  VVeerrddaadd  hhaarráá  bbrriillllaarr  aa  llaa  mmiissmmaa  VVeerrddaadd  eenn  ccaaddaa  ccoorraazzóónn  yy  eenn  ccaaddaa  
ááttoommoo..  SSuu  RReeaalliiddaadd  hhaarráá  vveerrddaaddeerroo  aall  mmuunnddoo..  LLaa  TTiieerrrraa  sseerráá  ttrraannssffiigguurraaddaa  ppoorr  eell  
iirrrreessiissttiibbllee  rreessppllaannddoorr  ddee  ssuu  pprrooppiioo  SSooll..    
  
SSóólloo  llaa  aalleeggrrííaa  ppuueeddee  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  aalleeggrrííaa..  
  
  
      
                                                                        **  
  
                                                                      **  **  
  
  
  
¿¿CCóómmoo  sseerráá  eessee  ccuueerrppoo  ssuupprraammeennttaall,,  eessaa  ““vviiddaa  ddiivviinnaa””  eenn  llaa  TTiieerrrraa??  AAqquuíí  nnuueevvaammeennttee,,  
llooss  mmiillaaggrrooss  rreessuullttaarráánn  sseerr  llaa  sseenncciillllaa  nnaattuurraalleezzaa  ddeell  mmuunnddoo  yy  llaa  nnuueevvaa  vviiddaa  ppaarraa  sseegguuiirr  
uunnaa  llóóggiiccaa  ddiivviinnaa,,  llaa  llóóggiiccaa  ddee  llaa  ddiivviinnaa  vveerrddaadd  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  LLoo  qquuee  sseerráá  yyaa  eessttáá  aaqquuíí,,  
eenn  bbrruuttoo,,  ttoossccoo,,  eessccaassaammeennttee  ccoonnsscciieennttee  ddee  ssíí  mmiissmmoo,,  lliimmiittaaddoo  ppoorr  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  
vviissiióónn  lliimmiittaaddaa,,  ppuueess  eenn  vveerrddaadd  eell  mmuunnddoo  eess  uunnaa  vviissiióónn  ssiieennddoo  rreevveellaaddaa..  EEssaa  EEnneerrggííaa  
eessttuuppeennddaa,,  iinnnnuummeerraabbllee,,  iinnaaggoottaabbllee,,  eessaa  FFuueerrzzaa  ddee  CCoonncciieenncciiaa,,  eessaa  iinnmmeennssaa  AArrmmoonnííaa  
ddee  llaa  qquuee  eessttaammooss  eesscciinnddiiddooss  ----  ppaarraappeettaaddooss  ccoommoo  eessttaammooss  eenn  uunn  ppeeqquueeññoo  ccuueerrppoo  
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eeggooííssttaa,,  ccoonnffiinnaaddooss  eenn  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccaarrccaazzaa  ddee  ddeesseeoo  yy  ddoolloorr  ----  fflluuiirráá  aa  ttrraavvééss  nnuueessttrroo  
ssiinn  iimmppeeddiimmeennttooss,,  ppoorrqquuee  nnuueessttrroo  sseerr  ssee  hhaabbrráá  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  eell  sseerr  ddeell  mmuunnddoo,,  nnuueessttrraa  
mmeennttee  eell  ttrraannssmmiissoorr  ddeell  ggrraannddiioossoo  rriittmmoo,,  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  eell  ddiiffuussoorr  ddeell  ggrraannddiioossoo  
ppaallppiittaarr  ddee  uunniiddaadd,,  nnuueessttrraa  lleeyy  llaa  úúnniiccaa  LLeeyy  iilluummiinnaaddaa  ppoorr  eell  ssooll  qquuee  mmuueevvee  aa  llooss  
mmuunnddooss,,  yy  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  eell  ssíímmbboolloo  ddeell  ggrraannddiioossoo  ccuueerrppoo  tteerrrreennaall..  NNoo  hhaabbrráá  mmááss  
nniinngguunnaa  nnoottaa  ffaallssaa  eenn  nnoossoottrrooss,,  nnoo  mmááss  uunnaa  mmaammppaarraa  ppeerrssoonnaall,,  nnoo  mmááss  vviiddrriiooss  qquuee  
ddiissttoorrssiioonnaann,,  nnoo  mmááss  vvoolluunnttaadd  eeggooííssttaa,,  ssiinnoo  llaa  úúnniiccaa  VVoolluunnttaadd  qquuee  mmuueevvee  aa  llooss  mmuunnddooss  
yy  llaa  úúnniiccaa  nnoottaa  qquuee  hhaaccee  ccaannttaarr  aa  llaass  eessffeerraass..  LLaa  AArrmmoonnííaa  eennttoonncceess  sseerráá  ccaappaazz  ddee  fflluuiirr  
eenn  ttooddooss  llooss  nniivveelleess  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo,,  ddiirreeccttaammeennttee,,  ppooddeerroossaammeennttee,,  ppuurraammeennttee..  LLooss  
ppeeqquueeññooss  cceennttrrooss  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  ((5522))  llooss  cchhaakkrraass  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  pplleexxooss,,  ssee  hhaabbrráánn  
ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  ppooddeerroossooss  ccoonnddeennssaaddoorreess  ddee  llaa  EEnneerrggííaa  ccóóssmmiiccaa,,  ssuuss  pprrooyyeeccttoorreess  ssoobbrree  
llaa  mmaatteerriiaa..  NNuuttrriirráánn  aa  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ccuueerrppoo  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  llaa  mmaanneerraa  qquuee  hhooyy  llaa  
ccoommiiddaa  nnooss  nnuuttrree  iinnddiirreeccttaa  yy  ppeessaaddaammeennttee..  CCaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  rreecciibbiirráá  llaa  vviibbrraacciióónn  
eexxaaccttaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ssuu  ffuunncciióónn,,  llaa  ““ffrreeccuueenncciiaa””  ddee  lluuzz  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ssuu  aacccciióónn::  
llooss  rraayyooss  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  ddee  vvoolluunnttaadd  iinnssttaannttáánneeoo  qquuee  eejjeeccuuttaa,,  llooss  ddeesstteellllooss  ddee  llaa  
vviissiióónn  ddee  llaa  vveerrddaadd  qquuee  ppoonnee  aa  llaass  ccoossaass  eenn  ssuu  lluuggaarr  yy  aabbrree  yy  lliibbeerraa  aa  llaa  vveerrddaadd  ddee  ccaaddaa  
sseerr,,  ccaaddaa  oobbjjeettoo,,  ccaaddaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa,,  eell  ssooll  ddeell  ccoorraazzóónn  qquuee  ccuurraa,,  eell  ttoorrrreennttee  ddee  FFuueerrzzaa  
ddee  VViiddaa  qquuee  eelliimmiinnaa  llooss  oobbssttááccuullooss,,  eell  ggrraannddiioossoo  rraayyoo  ddee  llaa  FFuueerrzzaa  oorriiggiinnaall  qquuee  mmooddeellaa  
aa  llaa  mmaatteerriiaa  mmeeddiiaannttee  llaa  vveerrddaadd  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  TTooddooss  llooss  nneerrvviiooss,,  tteejjiiddooss  ffiinnooss,,  ccéélluullaass  
qquuee  hheemmooss  ddeessmmeeccaanniizzaaddoo,,  ppuurriiffiiccaaddoo,,  lliibbeerraaddoo  ddee  ssuu  ccoonnggeessttiióónn  ddee  iinnccoonnsscciieenncciiaa  ssee  
ccoonnvveerrttiirráánn  eenn  ccaannaalleess  lliibbrreess  ppaarraa  llaa  FFuueerrzzaa  ssuupprraammeennttaall  ee  iinnuunnddaarráánn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  
ccoonn  llaass  lluucceess  ddeell  EEssppíírriittuu,,  ccoonn  llaa  AAlleeggrrííaa  ddeell  EEssppíírriittuu,,  ccoonn  eell  nnééccttaarr  iinnmmoorrttaall  ----  hhaassttaa  eell  
ddííaa  eenn  qquuee  eessttee  ddoorraaddoo  IInnfflluujjoo  eessttéé  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  ccoonncceennttrraaddoo  ee  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ppaarraa  
rreeeemmppllaazzaarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ppeessaaddoo  ddee  llooss  óórrggaannooss  yy  ssee  mmuueessttrree  aa  ttrraavvééss  ddee  ttooddooss  
llooss  ppoorrooss  ddee  llaa  vviieejjaa  ppiieell,,  iimmpprreeggnnaannddoo  yy  ttrraannssmmuuttaannddoo  eell  ccuueerrppoo  ddeennssoo,,  oo  
rreeaabbssoorrbbiiéénnddoolloo  eenn  ssuu  lluummiinnoossiiddaadd  ssoollaarr,,  ccoommoo  llaa  ggrraavviittaacciióónn  ppooddeerroossaa  ddee  ááttoommooss  
rreeaabbssoorrbbee  aa  llaass  ppaarrttííccuullaass  yy  lliibbeerraa  ssuu  ccuueerrppoo  ddee  eenneerrggííaa  rraaddiiaannttee..  
  
¡¡NNoo  ssaabbeemmooss  nnaaddaa,,  nnaaddaa  eenn  aabbssoolluuttoo  ddeell  úúllttiimmoo  mmoovviimmiieennttoo!!  PPeerroo  ooccuurrrriirráá,,  ttaann  
iinneevviittaabblleemmeennttee  ccoommoo  llaa  vvaaiinnaa  ddeell  llaabbuurrnnoo  eessttaallllaa  ppaarraa  lliibbeerraarr  ssuu  ddoorraaddaa  ccaassccaaddaa..  EEll  
ccuueerrppoo  mmoorrttaall  hhaabbrráá  tteerrmmiinnaaddoo  ssuu  ttrraabbaajjoo,,  eell  ccuuaall  tteennííaa  qquuee  ggeenneerraarr  uunn  ccuueerrppoo  iinnmmoorrttaall  
ssoobbrree  llaa  TTiieerrrraa  mmeeddiiaannttee  ssuu  pprrooppiioo  ggrriittoo  yy  rreevveellaarr  eell  EEssppíírriittuu  ccoonntteenniiddoo  ddeessddee  ssiieemmpprree  
eenn  ssuuss  oossccuurraass  ccéélluullaass..  
  
  EEll  sseerr  ssuupprraammeennttaall  lliibbeerraaddoo  sseerráá  ccaappaazz  eennttoonncceess  ddee  mmoovveerrssee  ddeennttrroo  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  
ssuussttaanncciiaa  ssoollaarr  llííqquuiiddaa,,  lliivviiaannaa,,  lluummiinnoossaa,,  ppaarraa  vviiaajjaarr  aa  vvoolluunnttaadd,,  ppaarraa  rreettiirraarrssee  ddeennttrroo  ddee  
uunnaa  aauuttoo--ccoonncceennttrraacciióónn  iinnvviissiibbllee  oo  pprrooyyeeccttaarrssee  vviiccttoorriioossaammeennttee  aaffuueerraa,,  ppaarraa  ccaammbbiiaarr  
ccoolloorr  yy  ffoorrmmaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  eessttaaddoo  ddee  sseerr,,  nniivveell  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  oo  nneecceessiiddaadd  
ffuunncciioonnaall,,  ppaarraa  ccoommuunniiccaarrssee  ddiirreeccttaa  yy  mmuussiiccaallmmeennttee,,  ppaarraa  mmaanniippuullaarr  aa  llaa  mmaatteerriiaa  aa  
vvoolluunnttaadd,,  mmooddiiffiiccaarrllaa  aa  vvoolluunnttaadd,,  rreepprroodduucciirrllaa  oo  rreeddiisseeññaarrllaa  aa  vvoolluunnttaadd,,  mmeeddiiaannttee  llaa  
mmaanniippuullaacciióónn  ssiimmppllee  yy  ddiirreeccttaa  ddee  llaa  vviibbrraacciióónn  ddee  llaa  vveerrddaadd  eenn  llaass  ccoossaass,,  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  aa  
vvoolluunnttaadd,,  ddiissoollvveerr  aa  vvoolluunnttaadd  yy  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  ssiimmppllee  ee  iinnssttaannttáánneeaammeennttee  ttooddaass  llaass  
ooppeerraacciioonneess  qquuee  ccuummpplleenn  iinnddiirreeccttaammeennttee  nnuueessttrraass  mmááqquuiinnaass  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ttoorrppee  
vveerrssiióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ppooddeerreess  mmeennttaalleess..  PPuueess,,  eenn  vveerrddaadd,,  ééll  eess  uunn  sseerr  ““ssuupprraammeennttaall””  nnoo  
ppoorrqquuee  eessttéé  ddoottaaddoo  ccoonn  uunnaa  ssuuppeerr--mmeennttee  eeqquuiilliibbrraaddaa  uunn  ggrraaddoo  mmááss  aallttoo  qquuee  llaa  mmeennttee  yy  
qquuee  ppoosseeee  uunn  ppooddeerr  mmááss  iimmppeerraattiivvoo  ssoobbrree  llaa  mmaatteerriiaa,,  ssiinnoo  ppoorrqquuee  eessttáá  ddoottaaddoo  ccoonn  uunn  
ggrraaddoo  ddee  ppooddeerr  mmááss  iinntteerrnnoo,,  eell  ccuuaall  nnoo  ssee  iimmppoonnee  ssoobbrree  llaa  mmaatteerriiaa  nnii  llee  aarrrreebbaattaa  
mmiillaaggrrooss,,  ssiinnoo  qquuee  lliibbeerraa  ssuu  pprrooppiiaa  eenneerrggííaa  ccrreeaattiivvaa,,  ssuu  pprrooppiiaa  aalleeggrrííaa  ccrreeaattiivvaa,,  yy  llaa  
hhaaccee  ccaannttaarr  ssuu  pprrooppiiaa  nnoottaa  ddee  lluuzz  ddee  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  eell  ppaassttoorr  hhaaccee  qquuee  ccaannttee  ssuu  
ffllaauuttaa..  
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YY  llaa  vviiddaa  eexxtteerriioorr  oobbeeddeecceerráá  aa  llaa  vviiddaa  iinntteerriioorr..  
  
SSeerráá  eell  ffiinn  ddeell  AArrttiiffiicciioo..  EEssttee  ffaabbuulloossoo,,  mmoonnssttrruuoossoo  mmuunnddoo  eennccrreessppáánnddoossee  ccoonn  llaass  
mmááqquuiinnaass  eenn  ccaaddaa  ppiissoo  yy  eenn  ccaaddaa  nniivveell  ----  ddeevvoorraaddoo  ppoorr  uunnaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  qquuee  nnooss  ddeevvoorraa  
yy  ddeevvoorraa  eell  mmááss  lleevvee  mmoovviimmiieennttoo  ddee  vviiddaa,,  eell  mmááss  mmíínniimmoo  aalliieennttoo  ddee  ppeennssaammiieennttoo,,  eell  
mmááss  lleevvee  llaattiiddoo  ddeell  ccoorraazzóónn,,  qquuee  rruueeddaa  ddeebbaajjoo  ddee  ssuu  eennoorrmmee  ttaannqquuee  bblliinnddaaddoo  eenn  eell  ccuuaall  
eessooss  mmááss  rriiccooss  eenn  ppooddeerreess  ffaallssooss,,  mmááss  aarrmmaaddooss  ccoonn  ppaallaabbrraass  mmeennttiirroossaass,,  mmááss  
aaccaauuddaallaaddooss  eenn  ccoolloorreess  ffaallssooss  yy  bbaarraattiijjaass  yy  ffaallssiiffiiccaacciioonneess,,  lluucceess  ddee  tteelleevviissiióónn  
aarrttiiffiicciiaalleess,,  ccuuyyoo  ccaassccaarróónn  ddee  iinnccoonnsscciieenncciiaa  ttrriiuunnffaannttee  eess  eell  mmááss  ppeessaaddoo,,  ddoommiinnaann  aa  uunnaa  
mmaassaa  hhiippnnoottiizzaaddaa  qquuee  aacceeppttaa  eessttee  ccrruueell  ssaaccrriiffiicciioo  ppaarraa  MMoolloocc,,  eessttaa  eessccllaavviittuudd  uunniivveerrssaall  
yy  ttoottaall,,  ppoorrmmeennoorriizzaaddaa  hhaassttaa  llaa  mmááss  ddiimmiinnuuttaa  rreeaacccciióónn  ssuubbccoonnsscciieennttee,,  eenn  llaa  ccuuaall  hhaassttaa  
llooss  hhoommbbrreess  mmááss  iilluummiinnaaddooss  ttooddaavvííaa  ssoonn  iinncciittaaddooss  ppoorr  llaa  aammoorrttiigguuaaddaa  rreevveerrbbeerraacciióónn  ddee  
llaa  MMááqquuiinnaa,,  aalliieennaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuuss  pprrooppiiooss  ppooddeerreess  ddee  vveerr,,  sseennttiirr  yy  ccoommuunniiccaarr,,  
ssooffooccaaddooss  ddeebbaajjoo  ddee  uunn  eennoorrmmee  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  ccoonnddiicciioonnaa  ssuuss  ppeennssaammiieennttooss  yy  
sseennttiimmiieennttooss  yy  ccrreeeenncciiaass,,  rreeggiimmeennttaaddooss  ppoorr  llaa  cciieenncciiaa,,  rreeggiimmeennttaaddooss  ppoorr  llaa  lleeyy,,  
rreeggiimmeennttaaddooss  ppoorr  llaa  MMááqquuiinnaa  uunnoo  ddeebbee  ccoonnttiinnuuaarr  cclliiqquueeaannddoo  ppaarraa  vviivviirr,,  ccoommeerr,,  rreessppiirraarr  
yy  vviiaajjaarr,,  mmaanntteenneerr  vviivvoo  ppaarraa  ppeerrmmaanneecceerr  vviivvoo  ----  qquuee  ssee  ddeessvvaanneecceerráánn  ccoommoo  aallgguunnaa  
ppeessaaddiillllaa  iirrrreeaall  bbaajjoo  llaa  ttrraannqquuiillaa  mmiirraaddaa  llaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  llaa  ccuuaall  ppoonnddrráá  ccaaddaa  ccoossaa  eenn  ssuu  
lluuggaarr,,  ddoottaarráá  aa  llooss  mmááss  vveerrddaaddeerrooss  ccoonn  ppooddeerr,,  vveessttiirráá  aa  ccaaddaa  uunnoo  sseeggúúnn  ssuu  pprrooppiiaa  lluuzz,,  
iilluummiinnaarráá  aa  ccaaddaa  uunnoo  ccoonn  ssuu  vveerrddaaddeerroo  ccoolloorr,,  eexxppoonnddrráá  llaa  mmááss  íínnttiimmaa  vviibbrraacciióónn  ssiinn  
ssuubbtteerrffuuggiioo,,  ssiinn  ffaallssaa  vveessttiimmeennttaa,,  ccllaassiiffiiccaarráá  aa  llooss  sseerreess  eessppoonnttáánneeaa,,  aauuttoommááttiiccaa,,  
vviissiibblleemmeennttee,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  ssuu  llllaammaa  yy  llaa  iinntteennssiiddaadd  ddee  ssuu  aalleeggrrííaa,,  
iimmppaarrttiirráá  ssuu  ppooddeerroossoo  rriittmmoo  aa  llooss  mmááss  ccrriissttaalliinnooss,,  llee  ddaarráá  aa  ccaaddaa  uunnoo  uunn  mmuunnddoo  aa  ssuu  
mmeeddiiddaa,,  uunnaa  mmoorraaddaa  eenn  ssuu  ccoolloorr,,  uunn  ccuueerrppoo  iinnmmoorrttaall  aaccoorrddee  aa  ssuu  aalleeggrrííaa,,  uunn  ccaammppoo  ddee  
aacccciióónn  eenn  pprrooppoorrcciióónn  aall  ccaammppoo  ddee  ssuu  pprrooppiioo  rraayyoo,,  uunn  ppooddeerr  ddee  mmoollddeeaarr  yy  ddee  uuttiilliizzaarr  llaa  
mmaatteerriiaa  aaccoorrddee  aa  ssuu  iinntteennssiiddaadd  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  llaa  bbeelllleezzaa  yy  ssuu  ggrraaddoo  
ddee  ggeennuuiinnaa  iimmaaggiinnaacciióónn..  PPuueess,,  aall  ffiinnaall,,  llaa  VVeerrddaadd  eess  BBeelllleezzaa,,  eess  IImmaaggiinnaacciióónn  ssuupprreemmaa  
llaa  ccuuaall,,  aa  ttrraavvééss  ddee  eessooss  mmiilllloonneess  ddee  aaññooss  yy  bbiilllloonneess  ddee  ppeessaarreess,,  bbuussccóó  hhaacceerrnnooss  
rreeddeessccuubbrriirr  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ppooddeerr  ddee  aammaarr,,  ddee  ccrreeaarr  yy  ddee  eerrrraaddiiccaarr  llaa  mmuueerrttee  ppoorr  mmeeddiioo  
ddee  llaa  aalleeggrrííaa  iinnmmoorrttaall..  
  
PPeerroo,,  ¿¿ccóómmoo  oobbeeddeecceerráá  aall  ppooddeerr  ddeell  EEssppíírriittuu  eessttaa  mmaatteerriiaa,,  ttaann  ppeessaaddaa  yy  oobbssttiinnaaddaa  
ccoommoo  eess,,  eessttaa  iinnsseennssiibbllee  rrooccaa??  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppeerrmmiittiirráá  llaa  mmaatteerriiaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa  sseerr  
ttrraannssffoorrmmaaddaa  ssiinn  sseerr  aappllaassttaaddaa,,  vviioollaaddaa,,  ppuullvveerriizzaaddaa  ppoorr  aallggúúnn  mmaarrttiilllloo  ppeessaaddoo  ddee  uunnaa  
ccllaassee  uu  oottrraa,,  ccaalleennttaaddaa  aa  mmiilleess  ddee  ggrraaddooss  eenn  nnuueessttrraass  ccaallddeerraass  nnuucclleeaarreess??  TTaammbbiiéénn  
ppooddrrííaammooss  pprreegguunnttaarr  ccóómmoo  eessaa  rrooccaa  ppooddrrííaa  eessccaappaarrssee  aallgguunnaa  vveezz  ddee  llaa  ttoorrttuuoossaa  
eessccaallaaddaa  ddee  llaa  oorruuggaa  ----  nnoo  vveemmooss  mmááss  aalllláá  ddee  nnuueessttrroo  ccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  mmeennttaall,,  ppeerroo  
nnuueessttrraa  vviissiióónn  eess  ffaallssaa  yy  llaa  mmaatteerriiaa  qquuee  aappllaassttaammooss  ssiinn  mmiisseerriiccoorrddiiaa  eess  ttaann  vviivvaa,,  aaccttiivvaa,,  
sseennssiibbllee  ccoommoo  eell  rroossaarriioo  ddee  eessttrreellllaass  eenncciimmaa  ddee  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass  oo  eell  iinnvviissiibbllee  
eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddeell  lloottoo  ddeebbaajjoo  ddeell  ssooll  ddee  vveerraannoo..  LLaa  mmaatteerriiaa  ttaammbbiiéénn  eessttáá  vviivviieennddoo,,  eess  
ttaammbbiiéénn  uunnaa  ssuussttaanncciiaa  ddee  lloo  EEtteerrnnoo,,  yy  ppuueeddee  rreeaacccciioonnaarr  ttaannttoo  ccoommoo  llaa  mmeennttee,,  eell  
ccoorraazzóónn  oo  llaa  ppllaannttaa..  SSóólloo  tteenneemmooss  qquuee  eennccoonnttrraarr  eell  ppuunnttoo  ddee  ccoonnttaaccttoo,,  ppaarraa  ccoonnoocceerr  eell  
vveerrddaaddeerroo  lleenngguuaajjee,,  aall  iigguuaall  qquuee  hheemmooss  eennccoonnttrraaddoo  eell  lleenngguuaajjee  ddee  llooss  nnúúmmeerrooss,,  ssóólloo  
ppaarraa  eexxttrraaeerr  uunnooss  ppooccooss  eennggeennddrrooss..  OOttrroo  iiddiioommaa  mmááss  nneecceessiittaa  sseerr  eennccoonnttrraaddoo  ppaarraa  oottrraa  
vviissiióónn  mmááss,,  uunn  lleenngguuaajjee  ccoonnccrreettoo  qquuee  iimmppaarrttaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  lloo  qquuee  nnoommbbrraa,,  ttrraaiiggaa  aa  
llaa  lluuzz  lloo  qquuee  ddiiccee,,  ttooqquuee  lloo  qquuee  eexxpprreessaa,,  qquuee  nnoo  ttrraassllaaddee  ssiinnoo  qquuee  mmaatteerriiaalliiccee  llaass  
vviibbrraacciioonneess  yy  mmuueevvaa  ccoossaass  aall  eemmiittiirr  llaa  mmiissmmaa  nnoottaa..  UUnnaa  ccoommpplleettaa  mmaaggiiaa  ddee  llaa  PPaallaabbrraa  
nneecceessiittaa  sseerr  eennccoonnttrraaddaa  nnuueevvaammeennttee..  
  
PPuueess  ttaammbbiiéénn  hhaayy  uunn  RRiittmmoo,,  eell  ccuuaall  ttaammppooccoo  eess  uunnaa  ffiicccciióónn,,  nnoo  mmááss  ddee  lloo  qquuee  lloo  eess  eessee  
““ffuueeggoo””  oo  eessaa  ““ccoorrrriieennttee””..  SSoonn  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa  ccoonn  uunn  ttrriippllee  rroossttrroo  **,,  eenn  ssuuss  aassppeeccttooss  
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iinnddiivviidduuaall  yy  uunniivveerrssaall,,  eenn  ssuu  ccoonnddeennssaacciióónn  hhuummaannaa  oo  eessppaacciioo  iinntteerreesstteellaarr,,  eenn  eessttaa  rrooccaa  
oo  eessaa  aavvee..  CCaaddaa  ccoossaa,,  ccaaddaa  sseerr  ttiieennee  ssuu  rriittmmoo,,  aall  iigguuaall  qquuee  ccaaddaa  aaccoonntteecciimmiieennttoo  yy  eell  
rreeggrreessoo  ddee  llaass  aavveess  ddeell  nnoorrttee..  EEss  eell  ggrraannddiioossoo  RRiittuuaall  ddeell  mmuunnddoo,,  ssuu  ssiinnffoonnííaa  iinnddiivviissiibbllee  
ddee  llaa  ccuuaall  eessttaammooss  sseeppaarraaddooss  eenn  uunn  ppeeqquueeññoo  ccuueerrppoo  mmeennttaall..    PPeerroo  eell  rriittmmoo  eessttáá  aahhíí,,  eenn  
eell  ccoorraazzóónn  ddee  ttooddoo  yy  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddoo,,  ppuueess  ssiinn  ééll  ttooddoo  ssee  ddeessiinntteeggrraarrííaa  yy  ssee  ddiissppeerrssaarrííaa..  
EEss  eell  pprriimmeerr  aaggeennttee  ddee  ppeeggaaddoo,,  llaa  rreedd  mmuussiiccaall  qquuee  aattaa  llaass  ccoossaass,,  ssuu  vviibbrraacciióónn  mmááss  
íínnttiimmaa,,  eell  ccoolloorr  ddee  ssuu  aallmmaa  yy  ssuu  nnoottaa..  LLooss  aannttiigguuooss  tteexxttooss  ttáánnttrriiccooss  ddeeccííaann,,  ““EEll  NNoommbbrree  
NNaattuurraall  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  eess  eell  ssoonniiddoo  qquuee  eess  pprroodduucciiddoo  ppoorr  llaa  aacccciióónn  ddee  llaass  ffuueerrzzaass  eenn  
mmoovviimmiieennttoo  qquuee  llaa  ccoonnssttiittuuyyeenn..””..  ((5533))  EEss  eell  vveerrddaaddeerroo  NNoommbbrree  ddee  ccaaddaa  ccoossaa,,  ssuu  ppooddeerr  
ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  yy  nnuueessttrroo  rreeaall  yy  úúnniiccoo  nnoommbbrree  eennttrree  llaass  mmiilllloonneess  ddee  aappaarriieenncciiaass..  EEss  lloo  
qquuee  ssoommooss  yy  lloo  qquuee  eessttáá  ddeettrrááss  ddee  ttooddooss  llooss  vvooccaabbuullaarriiooss  yy  sseeuuddóónniimmooss  qquuee  llaa  cciieenncciiaa  
yy  llaa  lleeyy  nnooss  iinnfflliiggiieerroonn  aa  nnoossoottrrooss  yy  aall  mmuunnddoo..  YY  ttaall  vveezz  ttooddaa  eessttaa  bbúússqquueeddaa  ddeell  mmuunnddoo,,  
eessttaa  aanngguussttiiaannttee  eevvoolluucciióónn,,  eessttaa  lluucchhaa  ddee  ccoossaass  yy  sseerreess,,  eess  uunnaa  lleennttaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ssuu  
vveerrddaaddeerroo  nnoommbbrree,,  ssuu  iiddeennttiiddaadd  ssiinngguullaarr,,  ssuu  vveerrddaaddeerraa  mmúússiiccaa  bbaajjoo  eessttaa  eennoorrmmee  
ppaarrooddiiaa  ----¡¡yyaa  nnoo  ssoommooss  ccuuaallqquuiieerraa!!  SSoommooss  ccoommpplleettaammeennttee  aallgguuiieenn  eenn  llaa  bbaarraahhúúnnddaa  
mmeennttaall  qquuee  ppaassaa  ddee  uunnoo  aa  oottrroo,,  yy  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssoommooss  uunnaa  nnoottaa  úúnniiccaa,,  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
nnoottaa  qquuee  bbrreeggaa  hhaacciiaa  ssuu  mmúússiiccaa  mmááss  ggrraannddee,,  qquuee  cchhiirrrrííaa  yy  rreecchhiinnaa  yy  ssuuffrree  ppoorrqquuee  nnoo  
ppuueeddee  sseerr  ccaannttaaddaa..  SSoommooss  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iirrrreeeemmppllaazzaabbllee  ddeettrrááss  ddee  eessttee  ccaarrnnaavvaall  ddee  
nnoommbbrreess  ffaallssooss,,  ssoommooss  uunn  NNoommbbrree  qquuee  eess  nnuueessttrraa  ttoonnaalliiddaadd  úúnniiccaa,,  nnuueessttrroo  ppeeqquueeññoo  
ffaarroo  ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  nnuueessttrraa  ssiimmppllee  ccoonnssaaggrraacciióónn  eenn  llaa  ggrraannddiioossaa  CCoonnssaaggrraacciióónn  ddeell  
mmuunnddoo,,  yy  llaa  qquuee  ttooddaavvííaa  nnooss  ccoonneeccttaa  sseeccrreettaammeennttee  ccoonn  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  ffaarrooss  yy  ttooddooss  
llooss  ddeemmááss  nnoommbbrreess..  CCoonnoocceerr  eell  NNoommbbrree  eess  ccoonnoocceerr  ttooddooss  llooss  nnoommbbrreess..  NNoommbbrraarr  uunnaa  
ccoossaa  eess  sseerr  ccaappaazz  ddee  rreeccrreeaarrllaa  ppoorr  ssuu  mmúússiiccaa,,  aappooddeerraarrssee  ddee  llaass  ffuueerrzzaass  ssiimmiillaarreess  eenn  
ssuu  aarrmmóónniiccaa  rreedd..  EEll  sseerr  ssuupprraammeennttaall  eess  aannttee  ttooddoo  eell  ““ccoonnoocceeddoorr  ddeell  MMuunnddoo””  ddeell  ccuuaall  
hhaabbllaabbaann  llooss  RRiisshhiiss  VVééddiiccooss,,  ““eell  ssaacceerrddoottee  ddeell  MMuunnddoo,,””  ((5544))  ““eell  qquuee  hhaaccee””  aall  iinnvvooccaarr  
ssiimmpplleemmeennttee  llaa  vveerrddaadd  ddee  llaass  ccoossaass  ----  ééll  eess  eell  PPooeettaa  ddee  llaa  ffuuttuurraa  eerraa..  YY  ssuu  ppooeemmaa  eess  
uunnaa  eeffuussiióónn  ddee  vveerrddaadd  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ccuuyyaass  ssííllaabbaass  ccrreeaaddoorraass  ddee  ccaaddaa  hheecchhoo  yy  
ccrreeaaddoorraass  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  eessttáá  aaffiinnaaddaa  ccoonn  llaa  GGrraannddiioossaa  AArrmmoonnííaa::  uunnaa  rreeccrreeaacciióónn  ddee  llaa  
mmaatteerriiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  mmúússiiccaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  eenn  llaa  mmaatteerriiaa..  ÉÉll  eess  eell  PPooeettaa  ddee  llaa  MMaatteerriiaa..  AA  
ttrraavvééss  ddee  eessttaa  mmúússiiccaa,,  ééll  ttrraannssmmuuttaa;;  aa  ttrraavvééss  ddee  eessttaa  mmúússiiccaa,,  ééll  ccoommuunniiccaa;;  aa  ttrraavvééss  ddee  
eessttaa  mmúússiiccaa,,  eell  ssaabbee  yy  aammaa  ----  ppoorrqquuee,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  eessee  RRiittmmoo  eess  llaa  vviibbrraacciióónn  mmiissmmaa  ddeell  
AAmmoorr  qquuee  ccoonncciibbiióó  aa  llooss  mmuunnddooss  yy  llooss  lllleevvaa  ppoorr  ssiieemmpprree  eenn  ssuu  ccaanncciióónn..  
  
      
______________  
  
**  NNoo  ddiiccee  eell  RRiigg--VVeeddaa,,  eenn  uunnaa  ddee  ssuuss  eessppeeccttaaccuullaarreess  ffrraasseess,,  ““EEssttoo  eess  ééll  ((llaa  llllaammaa))  qquuiieenn  
ttiieennee  llaa  ppaallaabbrraa  ddee  llaa  vveerrddaadd””..    ((II..5599..77))  
  
  
HHeemmooss  oollvviiddaaddoo  aa  eessaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa,,  llaa  nnoottaa  sseenncciillllaa  qquuee  lllleennaa  llooss  ccoorraazzoonneess  yy  lllleennaa  
ttooddoo,,  ccoommoo  ssii  eell  mmuunnddoo  rreeppeennttiinnaammeennttee  eessttuuvviieessee  ccuubbiieerrttoo  ddee  tteerrnnuurraa  aannaarraannjjaaddaa,,  vvaassttaa  
yy  pprrooffuunnddaa  ccoommoo  uunn  aammoorr  iinnssoonnddaabbllee,,  ttaann  aannttiigguuoo,,  ttaann  aannttiigguuoo  qquuee  ppaarreeccee  aabbaarrccaarr  llaass  
eerraass,,  bbrroottaarr  ddeessddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  ttiieemmppoo,,  ddeessddee  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  ppeessaarr,,  
ttooddooss  llooss  ppeessaarreess  ddee  llaa  TTiieerrrraa  yy  ttooddaass  ssuuss  nnoocchheess,,  ssuuss  aannddaannzzaass,,  ssuuss  mmiilllloonneess  ddee    
ppeennoossooss  sseennddeerrooss  vviiddaa  ttrraass  vviiddaa,,  ssuuss  mmiilllloonneess  ddee  ddiiffuunnttooss  rroossttrrooss,,  ssuuss  aammoorreess  eexxttiinnttooss  
yy  aanniiqquuiillaaddooss,,  qquuee  ddee  pprroonnttoo  rreeggrreessaann  ppaarraa  aaggaarrrraarrnnooss  nnuueevvaammeennttee  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  
eexxpplloossiióónn  aannaarraannjjaaddaa  ----  ccoommoo  ssii  hhuubbiiéésseemmooss  ssiiddoo  ttooddooss  eessooss  ddoolloorreess  yy  rroossttrrooss  yy  sseerreess  
eenn  llooss  mmiilllloonneess  ddee  sseennddeerrooss  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  yy  ttooddaass  ssuuss  ccaanncciioonneess  ddee  eessppeerraannzzaa  yy  
ddeesseessppeerraacciióónn,,  ttooddooss  ssuuss  aammoorreess  ppeerrddiiddooss  yy  ffaalllleecciiddooss,,  ttooddaa  ssuu  mmúússiiccaa  jjaammááss  
eexxttiinngguuiiddaa  ----  eenn  eessaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa  qquuee  eessttaallllaa  ppoorr  uunn  sseegguunnddoo  eenn  llaa  eessppuummaa  ssaallvvaajjee  yy  
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lllleennaa  ttooddoo  ccoonn  uunnaa  iinnddeessccrriippttiibbllee  ccoommuunniióónn  aannaarraannjjaaddaa,,  uunnaa  ccoommpprreennssiióónn  ttoottaall,,  uunnaa  
mmúússiiccaa  ddee  ssuuaavviiddaadd  ttrriiuunnffaannttee  ddeettrrááss  ddeell  ddoolloorr  yy  ddeell  ccaaooss,,  uunnaa  ddeessbboorrddaannttee  
iinnssttaannttaanneeiiddaadd,,  ccoommoo  ssii  eessttuuvviiéésseemmooss  eenn  llaa  MMeettaa  ppoorr  ssiieemmpprree..  
  
HHeemmooss  lllleeggaaddoo  aa  llaa  ccoossttaa..  
  
EEll  sseerr  ssuupprraammeennttaall  yy  eell  ssuuppeerrhhoommbbrree  ssoonn  ssóólloo  llaa  ppeerrffeecccciióónn  ddee  eessaa  ppeeqquueeññaa  nnoottaa..  
¡¡EEllllooss  eessttáánn  aahhíí!!  ¡¡EEssttáánn  lllleeggaannddoo!!  EEssttáánn  ggoollppeeaannddoo  aa  llaa  ppuueerrttaa  ddee  nnuueessttrraa  eerraa::  
  
  
  
  LLooss  vvii  ccrruuzzaarr  eell  ccrreeppúússccuulloo  ddee  uunnaa  eerraa,,  
  
  AA  llooss  nniiññooss  ddee  oojjooss  ddee  ssooll  ddee  uunn  mmaarraavviilllloossoo  aammaanneecceerr,,  ..  ..  ..  
  
  AA  llooss  ttrriittuurraaddoorreess  ddee  bbaarrrreerraass  ddeell  mmuunnddoo,,  ..  ..  ..  
  
  AA  aarrqquuiitteeccttooss  ddee  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..  ..  ..    
    
  AA  llooss  ccuueerrppooss  hheecchhooss  hheerrmmoossooss  ppoorr  llaa  lluuzz  ddeell  EEssppíírriittuu,,    
  
  LLlleevvaannddoo  llaa  ppaallaabbrraa  mmáággiiccaa,,  eell  ffuueeggoo  mmííssttiiccoo  
  
  LLlleevvaannddoo  llaa  ccooppaa  ddiioonniissííaaccaa  ddee  llaa  aalleeggrrííaa..  ((5555))  
  
  YY  eellllooss  hhaarráánn  ccaaeerr  nnuueessttrraass  ppaarreeddeess..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LLaa  EEssttaacciióónn  ddee  llaa  VVeerrddaadd  
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AAúúnn  rreessttaa  eell  iirrrriittaannttee  sseeccrreettoo  ddee  llaa  ttrraannssiicciióónn  eennttrree  eell  ccuueerrppoo  ddee  lluuzz  yy  eessttee  ccuueerrppoo  ddee  
oossccuurriiddaadd,,  eessee  ccuueerrppoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  yy  eessttee  ccuueerrppoo  mmoorrttaall..  HHeemmooss  hhaabbllaaddoo  ddee  
““ttrraannssffuussiióónn””  oo  qquuiizzááss  rreeaabbssoorrcciióónn  ddee  uunnoo  ddeennttrroo  ddeell  oottrroo,,  yy  ttaammbbiiéénn  ddee  ttrraannssmmuuttaacciióónn  
ddee  uunnoo  ppoorr  eell  oottrroo..  PPeerroo  eessttaass  ssoonn  ppaallaabbrraass  qquuee  ooccuullttaann  nnuueessttrraa  iiggnnoorraanncciiaa..  CCóómmoo  sseerráá  
aabbiieerrttaa  eessttaa  ““ccáássccaarraa””,,  ccoommoo  llaa  ssoollííaa  llllaammaarr  EEllllaa  qquuiieenn  ccoonnttiinnuuóó  ccoonn  llaa  llaabboorr  ddee  SSrrii  
AAuurroobbiinnddoo  ((yy  qquuiieenn  ssee  aattrreevviióó  aa  llaa  aarrrriieessggaaddaa  aavveennttuurraa,,  eell  úúllttiimmoo  ggrraann  ssaallttuuss  ddee  
eevvoolluucciióónn  mmaatteerriiaall)),,  yy  ddaarrllee  lluuggaarr  aa  eessaa  fflloorr  ddee  ffuueeggoo  llaarrggaammeennttee  aalliimmeennttaaddaa??  ¿¿CCóómmoo  
hhaarráá  ssuuss  aappaarriicciióónn,,  ssee  mmaatteerriiaalliizzaarráá  eessaa  nnuueevvaa  ssuussttaanncciiaa  mmaatteerriiaall  ----  llaa  ssuussttaanncciiaa  ddeell  
nnuueevvoo  mmuunnddoo??  PPuueess  yyaa  eessttáá  aahhíí;;  nnoo  ccaaeerráá  ddeessddee  eell  cciieelloo..  YYaa  eessttáá  rreessppllaannddeecciieennddoo  
ppaarraa  aaqquueellllooss  qquuiieenneess  ttiieenneenn  llaa  vviissiióónn  ddee  llaa  vveerrddaadd..  HHaa  ssiiddoo  ccoonnssttrruuiiddaa,,  ccoonnddeennssaaddaa,,  
ppoorr  llaa  llllaammaa  ddee  aassppiirraacciióónn  ddee  uunnooss  ppooccooss  ccuueerrppooss..  CCaassii  ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  uunnaa  mmeerraa  nnaaddaa  
ffuueessee  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ssaaccaarrllaa  hhaacciiaa  lloo  aabbiieerrttoo,,  vviissiibbllee  yy  ttaannggiibbllee  ppaarraa  ttooddooss  ----  ppeerroo  nnoo  
ssaabbeemmooss  qquuéé  eess  eessaa  ““nnaaddaa””,,  eessee  vveelloo  iimmppaallppaabbllee,,  eessaa  úúllttiimmaa  mmaammppaarraa,,  oo  qquuéé  llaa  hhaarráá  
ccaaeerr..  NNoo  eess  nnaaddaa,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  aappeennaass  uunnaa  ccáássccaarraa,,  yy  ddeettrrááss,,  ppaallppiittaannddoo  yy  vviibbrraannddoo,,  
eessttáá  eell  nnuueevvoo  mmuunnddoo,,  ttaann  iinntteennssoo,,  rraaddiiaannttee  yy  ccáálliiddoo,,  ccoonn  ttaall  rriittmmoo  vveelloozz  yy  vvíívviiddaa  lluuzz,,  
ttaannttoo  mmááss  vvíívviiddaa  yy  rreeaall  qquuee  llaa  lluuzz  aaccttuuaall  ddee  llaa  TTiieerrrraa  qquuee  uunnoo  rreeaallmmeennttee  ssee  pprreegguunnttaa  
ccóómmoo  eess  ttooddaavvííaa  ppoossiibbllee  vviivviirr  eenn  eessttaa  vviieejjaa  ssuussttaanncciiaa  iinnsseennssiibbllee,,  eessttrreecchhaa,,  eessppeessaa  yy  
ttoorrppee,,  yy  qquuee  ttooddaa  llaa  vviiddaa  ccoommoo  eess  ppaarreeccee  ccoommoo  uunnaa  vviieejjaa  ccáássccaarraa  ddiisseeccaaddaa,,  ddeellggaaddaa  yy  
ppllaannaa  yy  ssiinn  ccoolloorr,,  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ccaarriiccaattuurraa  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall,,  uunnaa  iimmaaggeenn  bbiiddiimmeennssiioonnaall  
ddee  oottrroo  mmuunnddoo  mmaatteerriiaall  lllleennoo  ddee  pprrooffuunnddiiddaaddeess  yy  vviiggoorr,,  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddooss  ssuuppeerrppuueessttooss  yy  
mmeezzccllaaddooss,,  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall,,  llaa  aalleeggrrííaa  rreeaall,,  eell  mmoovviimmiieennttoo  rreeaall..  AAqquuíí,,  aaffuueerraa,,  ssóólloo  hhaayy  
ppeeqquueeññaass  mmaarriioonneettaass  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ddeessppllaazzáánnddoossee,,  ffiigguurraass  mmoommeennttáánneeaass  eenn  uunnaa  
ddaannzzaa  ddee  ssoommbbrraa,,  eenncceennddiiddaass  ppoorr  aallggoo  mmááss,,  mmoollddeeaaddaass  ppoorr  aallggoo  mmááss,,  qquuee  eess  llaa  vviiddaa  
ddee  ssuu  ssoommbbrraa,,  llaa  lluuzz  ddee  ssuu  nnoocchhee,,  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssaaggrraaddoo  ddee  ssuu  ppeeqquueeññoo  ggeessttoo  ttrriivviiaall,,  eell  
vveerrddaaddeerroo  ccuueerrppoo  ddee  ssuu  ppáálliiddaa  ssiilluueettaa..  YY  nnoo  oobbssttaannttee,,  eess  uunn  mmuunnddoo  mmaatteerriiaall,,  
aabbssoolluuttaammeennttee  mmaatteerriiaall,,  nnoo  aallgguunnaa  gglloorriioossaa  ffiicccciióónn,,  nnoo  uunnaa  aalluucciinnaacciióónn  ccoonn  oojjooss  
cceerrrraaddooss,,  nnoo  uunnaa  aammbbiigguuaa  áárreeaa  ddee  ppeeqquueeññooss  ssaannttooss..  EEssttáá  aahhíí..  EEss  ccoommoo  ““vveerrddaaddeerraa  
mmaatteerriiaa””,,  ssoollííaa  ddeecciirr  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo..  EEssttáá  ggoollppeeaannddoo  aa  nnuueessttrraass  ppuueerrttaass,,  bbuussccaannddoo  eexxiissttiirr  
ppaarraa  nnuueessttrrooss  oojjooss  yy  nnuueessttrrooss  ccuueerrppooss,,  mmaarrttiillllaannddoo  aall  mmuunnddoo,,  ccoommoo  ssii  llaa  ggrraannddiioossaa  
IImmaaggeenn  eetteerrnnaa  eessttuuvviieessee  iinntteennttaannddoo  eennttrraarr  eenn  llaa  ppeeqquueeññaa,,  eell  mmuunnddoo  vveerrddaaddeerroo  iinnggrreessaarr  
eenn  eessttaa  ccaarriiccaattuurraa  qquuee  eessttáá  ssuuffrriieennddoo  uunn  ppeerrccaannccee  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  llaa  VVeerrddaadd  ddee  llaa  
mmaatteerriiaa  aa  eennttrraarr  eenn  eessttaa  ccaappaa  ffaallssaa  ee  iilluussoorriiaa  ----  ccoommoo  ssii  llaa  iilluussiióónn  eessttuuvviieessee  rreeaallmmeennttee  
eenn  eessttee  llaaddoo,,  eenn  eessttaa  mmiirraaddaa  ffaallssaa  hhaacciiaa  llaa  mmaatteerriiaa,,  eessttaa  eessttrruuccttuurraa  mmeennttaall  ffaallssaa  qquuee  
nnooss  iimmppiiddee  vveerr  llaass  ccoossaass  ccoommoo  ssoonn..  PPuueess  yyaa  eessttáánn,,  ccoommoo  llaa  pplleenniittuudd  ddee  llaa  lluunnaa  yyaa  eessttáá,,  
ssóólloo  qquuee  eessccoonnddiiddaa  ppaarraa  nnuueessttrraa  vviissiióónn  nnuubbllaaddaa..        
  
EEssttaa  ccoonnssiisstteenncciiaa  ddee  llaa  ssoommbbrraa,,  eessttaa  eeffiiccaacciiaa  ddee  llaa  iilluussiióónn,,  eess  pprroobbaabblleemmeennttee  llaa  
ppeeqquueeññaa  ““nnaaddaa””  qquuee  eessttáá  ddee  ppiiee  eenn  eell  ccaammiinnoo..  ¿¿PPuuddoo  llaa  oorruuggaa  hhaabbeerrssee  eevviittaaddoo  vveerr  uunn  
mmuunnddoo  lliinneeaall,,  ttaann  ccoonnccrreettoo  yy  oobbjjeettiivvoo  ppaarraa  eellllaa,,  ttaann  iinnccoommpplleettoo  yy  ssuubbjjeettiivvoo  ppaarraa  
nnoossoottrrooss??  NNuueessttrraa  TTiieerrrraa  nnoo  eess  ccoommpplleettaa;;  nnuueessttrraa  vviiddaa  nnoo  eess  ccoommpplleettaa;;  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  
mmiissmmaa  nnoo  eess  ccoommpplleettaa..  EEssttáá  llllaammaannddoo  aa  llaa  ppuueerrttaa,,  llllaammaannddoo  aa  llaa  ppuueerrttaa  ppaarraa  hhaacceerrssee  
uunnaa  yy  pplleennaa..  BBiieenn  ppooddrrííaa  sseerr  qquuee  ttooddaa  llaa  ffaallsseeddaadd  ddee  llaa  TTiieerrrraa  rreessiiddaa  eenn  ssuu  mmiirraaddaa  ffaallssaa,,  
llaa  ccuuaall  rreessuullttaa  eenn  uunnaa  vviiddaa  ffaallssaa,,  uunnaa  aacccciióónn  ffaallssaa,,  uunnaa  eexxiisstteenncciiaa  ffaallssaa  qquuee  nnoo  eess,,  qquuee  
ccllaammaa  ppoorr  sseerr,,  qquuee  llllaammaa  yy  llllaammaa  aa  nnuueessttrraass  ppuueerrttaass  yy  aa  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  mmuunnddoo..  YY  ssiinn  
eemmbbaarrggoo,,  eessttaa  ““ccáássccaarraa””  eexxiissttee  ----  ssuuffrree,,  mmuueerree..  NNoo  eess  uunnaa  iilluussiióónn,,  iinncclluussoo  ssii,,  ddeettrrááss,,  
yyaaccee  llaa  lluuzz  ddee  ssuu  ssoommbbrraa,,  llaa  ffuueennttee  ddee  ssuu  ggeessttoo,,  eell  vveerrddaaddeerroo  rroossttrroo  ddee  ssuu  mmáássccaarraa..  
¿¿QQuuéé  iimmppiiddee  llaa  ccoonneexxiióónn??  ..  ..  ..  TTaall  vveezz  ssiimmpplleemmeennttee  aallggoo  eenn  llaa  aannttiigguuaa  ssuussttaanncciiaa  qquuee  
aaúúnn  ssee  ttoommaa  aa  ssíí  mmiissmmaa  ppoorr  ssuu  ssoommbbrraa  eenn  lluuggaarr  ddee  ttoommaarrssee  ppoorr  ssuu  ssooll  ----  qquuiizzááss  eess  
úúnniiccaammeennttee  uunn  aassuunnttoo  ddee  uunnaa  ccoonnvveerrssiióónn  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  mmaatteerriiaall,,  ddee  ssuu  ccaammbbiioo  
ttoottaall  ee  iinntteeggrraall  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  ssoommbbrraa  aa  llaa  ggrraann  PPeerrssoonnaa??  UUnn  ccaammbbiioo  qquuee  eess  ccoommoo  uunnaa  
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mmuueerrttee,,  uunn  bbaallaanncceeaarrssee  hhaacciiaa  ttaall  ddiiffeerreenncciiaa  rraaddiiaall  qquuee  eeqquuiivvaallee  aa  uunnaa  ddeessiinntteeggrraacciióónn  ddeell  
aannttiigguuoo  ttiippoo..  ¿¿UUnnaa  iinnssttaannttáánneeaa  mmuueerrttee--rreessuurrrreecccciióónn??  ¿¿UUnnaa  rreeppeennttiinnaa  ooppiinniióónn  ddiiffeerreennttee??  
¿¿UUnnaa  zzaammbbuulllliiddaa  eenn  llaa  VViiddaa  ----  vviiddaa  vveerrddaaddeerraa  ----  qquuee    ssuupprriimmee  oo  ““ddeesshhaaccee””  aa  llaa  aannttiigguuaa  
ssoommbbrraa??  
  
TTooddoo  eell  ttrraayyeeccttoo,,  eell  ttrraayyeeccttoo  ssiimmppllee,,  eess  ppoossiibblleemmeennttee  ssóólloo  ppaarraa  aaddvveerrttiirr  lloo  qquuee  yyaa  eessttáá  
aahhíí  ----  yy  ppaarraa  aapprreennddeerr  aa  ccoonnffiiaarr..  
  
PPeerroo  eessttaa  iinnccoonnmmoovviibbllee  ccáássccaarraa,,  eessttaa  aannttiigguuaa  mmaatteerriiaa  iilluussoorriiaa  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ddeebbaajjoo  
ddee  nnuueessttrrooss  ppiieess,,  ccoonnttiinnuuaa  eexxiissttiieennddoo,,  aall  mmeennooss  ppaarraa  oottrrooss..  SSuu  iimmppeerraannttee  ppeerrcceeppcciióónn  eess  
eell  ccrriitteerriioo  ddee  oobbjjeettiivviiddaadd,,  lloo  qquuee  llllaammaammooss  eell  mmuunnddoo  ccoommoo  eess..  ¿¿EEss  ccoonncceebbiibbllee  qquuee  uunn  
ppuuññaaddoo  ddee  sseerreess  mmááss  aavvaannzzaaddooss,,  ddee  ppiioonneerrooss  ddeell  nnuueevvoo  mmuunnddoo,,  vviivviirráánn  eenn  eessee  ccaammiinnoo  
vveerrddaaddeerroo,,  eessee  ccuueerrppoo  vveerrddaaddeerroo  ((iinnvviissiibbllee  ppaarraa  oottrrooss)),,  mmiieennttrraass  qquuee  oottrrooss  ccoonnttiinnuuaarráánn  
vviivviieennddoo  yy  vviieennddoo  eenn  llaa  vviieejjaa  ssoommbbrraa,,  ttrrooppeezzaannddoo  jjuunnttoo  aa  eellllaa  yy  ssuuffrriieennddoo  yy  mmuurriieennddoo  
ccoonn  eellllaa,,  hhaassttaa  qquuee  eellllooss  ttaammbbiiéénn  sseeaann  ccaappaacceess  ddee  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llaa  úúllttiimmaa  ccoonnvveerrssiióónn  yy  
ddee  iinnggrreessaarr  aall  nnuueevvoo  mmuunnddoo  ----  eell  ccuuaall  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  llaa  pprreevvaalleecciieennttee  oobbjjeettiivviiddaadd  ----  nnoo  
oobbssttaannttee  ssoobbrree  eessttaa  TTiieerrrraa  yy  eenn  eessttaa  mmaatteerriiaa,,  ppeerroo  vviissttaa  ccoonn  llaa  mmiirraaddaa  vveerrddaaddeerraa??  LLaa  
vviieejjaa  ccáássccaarraa  ccaaeerráá  ccuuaannddoo  ccaaddaa  uunnoo  sseeaa  ccaappaazz  ddee  vveerr  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  mmiirraaddaa  ----  ccuuaannddoo  
ccaaddaa  uunnoo,,  ccoonnffííee  eenn  uunnaa  ““ééppooccaa””  mmááss  aavvaannzzaaddaa,,  vveeaa  eell  áárrbbooll  eenn  fflloorr  mmááss  qquuee  aa  llaa  vviieejjaa  
vvaaiinnaa??  ..  ..  ..  EEll  áárrbbooll  eessttáá  eenn  fflloorr  ppoorrqquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  llaa  ééppooccaa..  PPrroobbaabblleemmeennttee  tteennggaammooss  
qquuee  eessppeerraarr  hhaassttaa  qquuee  llooss  hhoommbbrreess  ssee  ddeenn  ccuueennttaa  ddee  qquuee  llaa  ééppooccaa  yy  qquuee  ttooddaass  llaass  
fflloorreess  eessttáánn  aahhíí,,  ssoobbrree  eell  hheerrmmoossoo  áárrbbooll  ----  rreeaallmmeennttee  eessttáánn  aahhíí,,  eexxcceeppttoo  ppoorr  aaqquueellllooss  
qquuiieenneess  hhaarraaggaanneeaann  eenn  iinnvviieerrnnoo  ccuuaannddoo  llaa  pprriimmaavveerraa  eessttáá  eessttaallllaannddoo  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess..  
LLaa  ccoonncciieenncciiaa  ssuupprraammeennttaall,,  eell  rriittmmoo  ssuupprraammeennttaall,,  eess  vveerrddaaddeerraammeennttee  uunn  rriittmmoo  
eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee  vveelloozz  ----  llaa  TTiieerrrraa  aaccttuuaall  ppaarreeccee  iinnmmóóvviill  yy  eessttááttiiccaa  ppaarraa  eessee  rriittmmoo  ----  yy  
ttaall  vveezz  eessaa  ssiimmppllee  ““aacceelleerraacciióónn””  eess  lloo  qquuee  hhaaccee  ttooddaa  llaa  ddiiffeerreenncciiaa,,  lloo  qquuee  eexxttrraaee  llaa  
dduullzzuurraa  ddee  llaa  nnaarraannjjaa  ddee  llaa  rraaddiiaacciióónn  ssuupprraammeennttaall,,  ssuuss  ccáálliiddaass  yy  vvíívviiddaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess,,  
ssuu  eettéérreeaa  TTiieerrrraa,,  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  llaa  aacceelleerraacciióónn  ddee  llaass  ggaallaaxxiiaass  vvuueellvvee  rroojjaass  oo  ppúúrrppuurraass  
aa  llaass  eessttrreellllaass  sseeggúúnn  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  eellllaass..  ¿¿CCóómmoo  ppooddrrííaa  eessttaa  nnuueevvaa  vviissiióónn,,  ttaann  
ccoonnccrreettaa  ccoommoo  llaa  ddee  ttooddooss  llooss  HHiimmaallaayyaass  jjuunnttooss,,  iinncclluussoo  mmááss  ccoonnccrreettaa  ppoorrqquuee  hhaaccee  
ccoonnoocceerr  ttooddaass  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  mmááss  íínnttiimmaass  ddee  llooss  HHiimmaallaayyaass  yy  ssuu  ppaazz  vviivviieennttee,,  ssuu  
ssóólliiddaa  eetteerrnniiddaadd,,  nnoo  ccaammbbiiaarr  rraaddiiccaallmmeennttee  aa  ttooddaa  llaa  vviiddaa  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd,,  aall  mmeennooss  
ppaarraa  aaqquueellllooss  qquuiieenneess  ppuueeddeenn  vveerr,,  yy  ggrraadduuaallmmeennttee  ttooddooss,,  ttaann  rraaddiiccaallmmeennttee  ccoommoo  llaa  
ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  hhoommbbrree  ccaammbbiióó  aall  mmuunnddoo  ccoommoo  eerraa  ppeerrcciibbiiddoo  ppoorr  llaa  oorruuggaa??  ..  ..  ..  PPuueess,,  
ffiinnaallmmeennttee,,  eessttaa  nnuueevvaa  vviissiióónn  nnoo  pprroossccrriibbiirr  aall  mmuunnddoo;;  lloo  rreevveellaa  ccoommoo  eess  ((yy  eessttee  
ssuupprraammeennttaall  ““ccoommoo  eess””  eess  ttaammbbiiéénn  ccaappaazz  ddee  ccrreecceerr  ccoonn  llaass  ffuuttuurraass  eerraass  ----¿¿ddóónnddee  eessttáá  
eell  ffiinn??))  NNoo  eess  cciieerrttoo  qquuee  llaa  mmaatteerriiaa  rreeppeennttiinnaammeennttee  ssee  hhaaccee  ““ddiiffeerreennttee””  ppoorr  aallggúúnn  ggoollppee  
mmiillaaggrroossoo  yy  ttrraannssmmuuttaaddoorr  ----  ssee  hhaaccee  ((ppaarraa  nnuueessttrrooss  oojjooss))  lloo  qquuee  ssiieemmpprree  ffuuee..  CCeessaa  ddee  
sseerr  eessttaa  sseerrppeenntteeaannttee  yy  eessccaarrppaaddaa  hhuueellllaa  ddee  llaa  oorruuggaa  ppaarraa  eessttaabbiilliizzaarrssee  eenn  ssuuss  
pprraaddeerraass  bbaaññaaddaass  ppoorr  eell  ssooll,,  llaass  ccuuaalleess  ssee  eexxttiieennddeenn  mmááss  yy  mmááss  aalllláá  ccoonn  nnuueessttrraa  
mmiirraaddaa..  LLaa  vveerrddaaddeerraa  mmaatteerriiaa,,  llaa  mmaatteerriiaa  ssuupprraammeennttaall,,  eessttuuvvoo  eessppeerraannddoo  eetteerrnnaammeennttee  
nnuueessttrraa  vveerrddaaddeerraa  mmiirraaddaa  ----  ssóólloo  lloo  aannáállooggoo  rreeccoonnooccee  aa  lloo  aannáállooggoo..  LLaa  eessttaacciióónn  ddiivviinnaa  
eessttáá  eessppeerráánnddoonnooss  eenn  llaa  TTiieerrrraa,,  ssii  ccoonnsseennttiimmooss  eenn  rreeccoonnoocceerr  eessttee  AAnnáállooggoo  ddeell  ccuuaall  
aahhoorraa  ssoommooss  úúnniiccaammeennttee  uunnaa  ssiimmiillaarriiddaadd..  YY  ttooddoo  eell  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ssuurrggee  
nnuueevvaammeennttee::  EEss  uunnaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ddee  mmaatteerriiaa  oo  uunnaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ddee  vviissiióónn??  
IInndduuddaabblleemmeennttee  eess  aammbbaass,,  ppeerroo  eell  ccaammbbiioo  ddee  vviissiióónn  eess  lloo  qquuee  aaccttiivvaa  eell  ccaammbbiioo  ddee  
mmaatteerriiaa;;  eell  ccaammbbiioo  eenn  llaa  vviissiióónn  eess  lloo  qquuee  ppeerrmmiittee  uunnaa  nnuueevvaa  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  
ccoommoo  nnuueessttrrooss  oojjooss  hhuummaannooss  hhaann  ppeerrmmiittiiddoo  uunnaa  nnuueevvaa  mmaanniippuullaacciióónn  ddeell  mmuunnddoo..  YY  eessttee  
ccaammbbiioo  ddee  mmaatteerriiaa  ppaarreeccee  ppoossiibbllee  ssóólloo  ssii  llaa  hhuummaanniiddaadd  eess  uunn  ttooddoo,,  oo  uunnaa  
ssuuffiicciieenntteemmeennttee  eeffeeccttiivvaa  pprrooppoorrcciióónn  ddeell  ggrraann  ccuueerrppoo  tteerrrreennaall  ----  ppoorrqquuee  ssoommooss  uunn  ccuueerrppoo  
iinnddiivviidduuaall,,  ssiieemmpprree  oollvviiddaammooss  ----  aacceeppttaa  rreessppiirraarr  eell  aaiirree  nnuueevvoo,,  aa  aabbssoorrbbeerr  llaa  ssaavviiaa,,  aa  
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ddeejjaarr  ddee  ccrreeeerr  eenn  ssuuss  ffaannttaassmmaass  yy  tteemmoorreess  yy  aannttiigguuaass  iimmppoossiibbiilliiddaaddeess  mmeennttaalleess..  YY  
ppooddeemmooss  ccrreeeerr  ----  hhaassttaa  ppooddeemmooss  vveerr  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviissiióónn  eess  ccoonnttaaggiioossoo..  HHaayy  uunn  
ccoonnttaaggiioo  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  uunnaa  iirrrreeffrreennaabbllee  pprrooppaaggaacciióónn  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  EEss  llaa  VVeerrddaadd  llaa  qquuee  
eessttáá  rroommppiieennddoo  nnuueessttrrooss  mmoollddeess  yy  nnuueessttrraass  ccoonncciieenncciiaass  hhuummaannaass  yy  nnuueessttrraa  lleeyy  yy  
nnuueessttrrooss  ssiisstteemmaass  yy  nnuueessttrrooss  ppaaíísseess  bbaajjoo  ssuu  iinnvviissiibbllee  pprreessiióónn  ddoorraaddaa  ----  eell  mmuunnddoo  eessttáá  
aabbaajjoo  ddee  uunn  hheecchhiizzoo  ssoollaarr,,  eell  ccuuaall  eessttáá  ssaaccuuddiieennddoo  aa  nnuueessttrraa  eerraa  yy  eessttáá  aarrrroojjáánnddoollaa  aall  
ppáánniiccoo  ppoorr  ssuu  iinnfflluujjoo  ddee  vviiggoorr,,  yy  llaa  VVeerrddaadd  ddee  uunnooss  ppooccooss  ffoorrzzaarráá  aall  rreessttoo  aa  ccaammbbiiaarr,,  ttaann  
ssiimmppllee  ee  iinneevviittaabblleemmeennttee  ccoommoo  eell  pprriimmeerr  ttooqquuee  ddee  pprriimmaavveerraa  ssee  eexxppaannddee  ddee  rraammaa  eenn  
rraammaa  yy  eessttaallllaa  ddee  bbrroottee  eenn  bbrroottee..  
  
LLooss  sseeccrreettooss  ssoonn  ssiimmpplleess,,  hheemmooss  ddiicchhoo,,  yy  nnooss  pprreegguunnttaammooss  ssii  eessaa  ““ddiiffíícciill””  
ttrraannssmmuuttaacciióónn,,  eessaa  ccoommpplleejjaa  aallqquuiimmiiaa,,  eessooss  ggrruueessooss  mmaannuuaalleess  yy  mmiisstteerriioossaass  
iinniicciiaacciioonneess,,  eessaass  eerruuddiittaass  aauusstteerriiddaaddeess  yy  eejjeerrcciicciiooss  eessppiirriittuuaalleess,,  eessaass  mmeeddiittaacciioonneess  yy  
rreettiirrooss  yy  ttoorrttuurraaddaa  rreessppiirraacciióónn,,  ttooddaa  eessaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  eessppíírriittuu  nnoo  ssoonn  rreeaallmmeennttee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  mmeennttee  iinntteennttaannddoo  hhaacceerrlloo  ddiiffíícciill,,  ttrreemmeennddaammeennttee  ddiiffíícciill,,  aassíí  ppuueeddee  
iinnffllaarrssee  mmááss,,  yy  lluueeggoo  gglloorriiffiiccaarrssee  eenn  ddeesshhaacceerr  eell  eennoorrmmee  nnuuddoo  qquuee  eellllaa  mmiissmmaa  hhaa  aattaaddoo..  
SSii  llaass  ccoossaass  ssoonn  ddeemmaassiiaaddoo  ssiimmpplleess,,  nnoo  ccrreeee  eenn  eellllaass,,  ppoorrqquuee  eellllaa  nnoo  ttiieennee  nnaaddaa  qquuee  
hhaacceerr  ----  ppoorrqquuee  aannssííaa  hhaacceerr,,  aa  ttooddaass  ccoossttaa..  EEssee  eess  ssuu  aalliimmeennttoo  yy  ssuubbssiisstteenncciiaa  ----  eess  
ssuubbssiisstteenncciiaa  ddeell  eeggoo..  PPeerroo  llaa  ppoonnttiiffiiccaacciióónn  ee  vvaanniiddaadd  ddeell  eeggoo  ppuueeddeenn  ooccuullttaarrnnooss  uunnaa  
aabbssoolluuttaa  ssiimmpplliicciiddaadd,,  uunnaa  ssuupprreemmaa  ffaacciilliiddaadd,,  uunn  ssuupprreemmoo  nnoo  hhaacceerr  eessoo,,  eess  eell  aarrttee  ddee  
hhaacceerr  bbiieenn..  HHeemmooss  tteenniiddoo  qquuee  hhaacceerr  yy  hhaacceerr  nnuueevvaammeennttee,,  ddeeaammbbuullaarr  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass  
hhuueellllaass  ddee  llaa  mmeennttee  ppaarraa  iinnddiivviidduuaalliizzaarr  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddee  eessaa  ffoorrmmiiddaabbllee,,  iinnmmeennssaa  
FFuueerrzzaa  ddee  CCoonncciieenncciiaa,,  eessaa  uunniivveerrssaall  AArrmmoonnííaa  ddee  EEnneerrggííaa,,  ppaarraa  hhaacceerrllaa  aauuttoo--
ccoonnsscciieennttee,,  yyaa  qquuee  eessttaabbaa,,  eenn  uunnaa  ffoorrmmaa  yy  eenn  bbiilllloonneess  ddee  ffoorrmmaass..  PPeerroo,,  ¿¿nnoo  hhaa  lllleeggaaddoo  
eell  ttiieemmppoo,,  aall  ffiinnaall  ddeell  llaarrggoo  ttrraayyeeccttoo  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  llllaammaa,,  ppaarraa  rroommppeerr  eell  mmoollddee  qquuee  nnooss  
aayyuuddóó  aa  ccrreecceerr  yy  aa  rreeddeessccuubbrriirr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaa  CCoonncciieenncciiaa  yy  ddee  llaa  EEnneerrggííaa  yy  ddee  llaa  
AArrmmoonnííaa  eenn  uunn  ppeeqquueeññoo  cceennttrroo  ddee  eexxiisstteenncciiaa,,  uunn  ppeeqquueeññoo  ppuunnttoo  ddee  mmaatteerriiaa,,  eenn  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  nnoottaa  ccllaarraa,,  yy  ddeejjaarr  qquuee  EEssoo  hhaaggaa,,  qquuee  EEssoo  ccaammbbiiee  nnuueessttrrooss  oojjooss,,  qquuee  EEssoo  
iimmpprreeggnnee  nnuueessttrrooss  tteejjiiddooss,,  qquuee  EEssoo  aammppllííee  nnuueessttrraa  ssuussttaanncciiaa  ----  ppaarraa  ddeejjaarr  qquuee  uunn  NNiiññoo  
ssuupprreemmoo  qquuiieenn  ccoorrrree  ppoorr  llaass  ggrraannddeess  pprraaddeerraass  ddeell  mmuunnddoo,,  jjuueegguuee  eenn  nnoossoottrrooss  yy  ppaarraa  
nnoossoottrrooss,,  ssii  qquueerreemmooss,,  ppoorrqquuee  ééll  eessttáá  eenn  nnoossoottrrooss??  EEssttaa  ddiiffíícciill  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ppuueeddee  nnoo  
sseerr  ttaann  ddiiffíícciill  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo..  DDeebbee  sseerr  ttaann  ssiimmppllee  ccoommoo  llaa  vveerrddaadd,,  ssiimmppllee  ccoommoo  uunn  
nniiññoo  jjuuggaannddoo..  TTaall  vveezz  ttooddoo  ddeeppeennddee  ssiimmpplleemmeennttee  ddee  qquuee  ssii  ddeesseeaammooss  ttoommaarr  eell  sseennddeerroo  
ddee  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ----  eell  sseennddeerroo  ddee  llaa  mmeennttee  iinnfflláánnddoossee    ddeesseessppeerraaddaammeennttee  ppaarraa  ttrraattaarr  ddee  
iinnffllaarrssee  hhaassttaa  eell  ttaammaaññoo  ddeell  uunniivveerrssoo,,  eell  sseennddeerroo  ddee  llooss  ““ppeerrooss””  yy  ddee  llooss  ““ppoorr  qquuééss””  yy  
““ccóómmooss””  yy  ttooddaass  llaass  iimmppllaaccaabblleess  lleeyyeess  qquuee  nnooss  ssooffooccaann  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz  eenn  nnuueessttrraa  
ccaammiissaa  ddee  ffuueerrzzaa  mmeennttaall  ----  oo  eell  sseennddeerroo  ddeell  ppeeqquueeññoo  aallggoo  ddeessccoonnoocciiddoo  ccoolláánnddoossee  aa  
ttrraavvééss  ddeell  aaiirree,,  cceenntteellllaannddoo  eenn  eell  aaiirree,,  hhaacciieennddoo  gguuiiññooss  eenn  ccaaddaa  eessqquuiinnaa  ddee  ccaallllee  yy  eenn  
ccaaddaa  eennccuueennttrroo,,  eenn  ttooddoo,,  ttooddaass  llaass  ttrriivviiaalliiddaaddeess  ddeell  ddííaa,,  ccoommoo  lllleevváánnddoonnooss  hhaacciiaa  uunn  
iinnddeessccrriippttiibbllee  ddeessppeerrttaarr  ddoorraaddoo  eenn  eell  ccuuaall  ttooddoo  eess  ffáácciill  yy  ssiimmppllee  yy  mmiillaaggrroossoo  ----  ¡¡eessttaammooss  
jjuussttoo  eenn  eell  mmeeddiioo  ddeell  mmiillaaggrroo!!  EEssttaammooss  eenn  pplleennaa  eessttaacciióónn  ssuupprraammeennttaall..  EEssttáá  ggoollppeeaannddoo  
aa  ttooddaass  nnuueessttrraass  vveennttaannaass  cceerrrraaddaass,,  aa  ttooddooss  nnuueessttrrooss  ppaaíísseess,,  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess,,  
nnuueessttrrooss  ssiisstteemmaass  qquuee  ssee  eessttáánn  ddeessmmoorroonnaannddoo,,  nnuueessttrraass  vvaacciillaanntteess  lleeyyeess,,  nnuueessttrraass  
ttiittuubbeeaanntteess  ssaabbiidduurrííaass,,  eenn  nnuueessttrraass  mmiilleess  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  qquuee  ccoonnttiinnúúaann  aappaarreecciieennddoo,,  
nnuueessttrraass  mmiilleess  ddee  ppeeqquueeññaass  mmeennttiirraass  aabbaannddoonnaannddoo  llaa  bbaarrccaa  eenn  zzoozzoobbrraa  ––  eessttáá  
ddeesslliizzaannddoo  ssuuaavveemmeennttee  ssuu  ddoorraaddaa  bbaarrccaa  ddeebbaajjoo  ddee  llaass  aannttiigguuaass  aappaarriieenncciiaass  
eessppeecciioossaass..  EEssttáá  ccuullttiivvaannddoo  ssuuss  iinneessppeerraaddooss  bbrrootteess  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  vviieejjooss  hhaarraappooss,,  
aagguuaarrddaannddoo  aa  qquuee  uunnaa  ddiimmiinnuuttaa  ppeeqquueeññaa  ffiissuurraa  ssuurrjjaa  hhaacciiaa  eell  eessppaacciioo  aabbiieerrttoo,,  uunn  
ddiimmiinnuuttoo  ppeeqquueeññoo  llllaammaaddoo..  LLaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  nnoo  eess  ddiiffíícciill,,  eessttáá  ttooddaa  aahhíí,,  yyaa  rreeaalliizzaaddaa,,  
ssóólloo  aagguuaarrddáánnddoonnooss  aa  qquuee  aabbrraammooss  nnuueessttrrooss  oojjooss  aa  llaa  iirrrreeaalliiddaadd  ddee  llaa  mmiisseerriiaa  yy  ddee  llaa  
ffaallsseeddaadd  yy  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  nnuueessttrraa  iimmppootteenncciiaa  ––  aa  llaa  iirrrreeaalliiddaadd  ddee  llaa  mmeennttee  yy  llaass  lleeyyeess  ddee  
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llaa  mmeennttee..  EEssttáá  eessppeerraannddoo  nnuueessttrroo  ssaallttuuss  rraaddiiccaall  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo  ddee  llaa  vveerrddaadd,,  nnuueessttrraa  
mmaassaa  ssuubblleevváánnddoossee  ccoonnttrraa  llaa  vviieejjaa  jjaauullaa,,  nnuueessttrraa  hhuueellggaa  ggeenneerraall  ccoonnttrraa  llaa  MMááqquuiinnaa..  
¡¡OOhh!!  DDeejjéémmoosseelloo  aa  llooss  aanncciiaannooss,,  llooss  vviieejjooss  aanncciiaannooss  ddeell  vviieejjoo  mmuunnddoo,,  llooss  vviieejjooss  
ccrreeyyeenntteess  eenn  llaa  mmiisseerriiaa  yy  eenn  eell  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  eenn  llaa  bboommbbaa  yy  eenn  llooss  eevvaannggeelliiooss  qquuee  
bbrreeggaann  ppoorr  uunnaa  ppoorrcciióónn  ddeell  mmuunnddoo,,  ppaarraa  ppoonneerr  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  aa  ssuu  cchhiirrrriiaannttee  
mmááqquuiinnaa  ppoorr  uunnooss  ppooccooss  ddííaass  mmááss,,  ppaarraa  tteenneerr  ddiissppuuttaass  ppoorr  llaass  ffrroonntteerraass,,  ddiissccuuttiirr  ssoobbrree  
rreeffoorrmmaass  ddee  llaa  ddeeccaaddeenncciiaa,,  ddeebbaattiirr  aaccuueerrddooss  ddee  ddeessaaccuueerrddoo,,  aaccuummuullaarr  bboommbbaass  yy  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ffaallssoo  yy  bbiibblliiootteeccaass  yy  mmuusseeooss,,  pprreeddiiccaarr  aa  lloo  bbuueennoo  yy  lloo  mmaalloo,,  pprreeddiiccaarr  aall  
aammiiggoo  yy  aall  eenneemmiiggoo,,  pprreeddiiccaarr  aall  ppaaííss  yy  aall  nnoo--ppaaííss,,  ccoonnssttrruuiirr  mmááss  yy  mmááss  mmááqquuiinnaass  yy  
ssuuppeerrmmááqquuiinnaass  yy  ccoohheetteess  aa  llaa  lluunnaa  yy  mmiisseerriiaa  ppaarraa  ttooddoo  rreeccuurrssoo  ----  ddeejjéémmoosslleess  llaass  
úúllttiimmaass  ccoonnvvuullssiioonneess  ddee  llaa  ffaallsseeddaadd,,  llooss  úúllttiimmooss  ggrriittooss  ddee  llaa  ddeeccaaddeenncciiaa,,  nnoossoottrrooss  aa  
qquuiieenneess  nnoo  nnooss  iinntteerreessaann  ppaaíísseess,,  ffrroonntteerraass,,  mmááqquuiinnaass  yy  ttooddoo  eessee  ffuuttuurroo  ttaappiiaaddoo,,  
nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  ccrreeeemmooss  eenn  uunn  eettéérreeoo  ee  iinneexxpprreessaabbllee  aallggoo  qquuee  eessttáá  llllaammaannddoo  aa  llaass  
ppuueerrttaass  ddeell  mmuunnddoo  yy  llllaammaannddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess,,  eenn  uunn  ffuuttuurroo  ccoommpplleettaammeennttee  
nnuueevvoo,,  ccoommpplleettaammeennttee  ccllaarroo  yy  vviibbrraannttee  yy  mmaarraavviilllloossoo,,  ssiinn  ffrroonntteerraass,,  ssiinn  lleeyyeess,,  ssiinn  
eevvaannggeelliiooss,,  mmááss  aalllláá  ddee  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ee  iimmppoossiibbiilliiddaaddeess,,  ssuu  bbuueennoo  yy  mmaalloo,,  ssuuss  
ppeeqquueeññooss  ppaaíísseess  yy  ppeeqquueeññooss  ppeennssaammiieennttooss  ----    nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  ccrreeeemmooss  eenn  llaa  
VVeerrddaadd,,  eenn  llaa  ssuupprreemmaa  bbeelllleezzaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  llaa  ssuupprreemmaa  aalleeggrrííaa  ddee  llaa  VVeerrddaadd,,  eell  
ssuupprreemmoo  ppooddeerr  ddee  llaa  VVeerrddaadd..  NNoossoottrrooss  ssoommooss  llooss  hhiijjooss  ddee  uunn  FFuuttuurroo  mmááss  mmaarraavviilllloossoo  
qquuee  yyaa  eessttáá  aahhíí,,  qquuee  ssuurrggiirráá  aall  eessppaacciioo  aabbiieerrttoo  ppoorr  nnuueessttrroo  ggrriittoo  ddee  ccoonnffiiaannzzaa,,  
lllleevváánnddoossee  aa  llaa  vviieejjaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ccoommoo  aa  uunn  ssuueeññoo  iirrrreeaall,,  uunnaa  ppeessaaddiillllaa  ddee  llaa  mmeennttee,,  uunn  
vviieejjoo  ffuueellllee  lllleennaaddoo  ssóólloo  ccoonn  ttaannttoo  aaiirree  ccoommoo  ttooddaavvííaa  ccoonnsseennttiimmooss  aa  pprreessttaarrllee..  LLaa  
ttrraannssmmuuttaacciióónn  ttiieennee  qquuee  sseerr  hheecchhaa  eenn  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess,,  llaa  úúllttiimmaa  rreevvoolluucciióónn  aa  sseerr  
lllleevvaaddaa  aa  ccaabboo,,  llaa  rreevvoolluucciióónn  ssuupprraammeennttaall  ddee  llaa  eessppeecciiee  hhuummaannaa  ----    ccoommoo  oottrrooss  hhaann  
llaannzzaaddoo  aa  llaa  rreevvoolluucciióónn  hhuummaannaa  eennttrree  llooss  ssiimmiiooss  ----    ssuu  ggrraann  rreebbeelliióónn  ccoonnttrraa  llaa  MMááqquuiinnaa,,  
ssuu  hhuueellggaa  ggeenneerraall  ccoonnttrraa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeennttaall,,  eell  ppooddeerr  mmeennttaall  yy  llaass  ffaabbrriiccaacciioonneess  
mmeennttaalleess  ----  ccoonnttrraa  llaa  pprriissiióónn  mmeennttaall  ----  ssuu  mmaassiivvaa  ddeesseerrcciióónn  ddeell  vviieejjoo  ssuurrccoo  ddeell  ddoolloorr,,  yy  
ssuu  llllaammaaddoo  ppoorr  lloo  qquuee  ttiieennee  qquuee  sseerr,,  ssuu  ssiimmppllee  ggrriittoo  ppoorr  llaa  vveerrddaadd  eenn  mmeeddiioo  ddee  llooss  
eessccoommbbrrooss  ddee  llaa  eerraa  mmeennttaall::  llaa  vveerrddaadd,,  llaa  vveerrddaadd,,  llaa  vveerrddaadd,,  yy  nnaaddaa  ssiinnoo  llaa  vveerrddaadd..  
  
EEnnttoonncceess  llaa  VVeerrddaadd  sseerráá..  
  
PPoorrqquuee  eess  ssiimmppllee  ccoommoo  uunn  nniiññoo  yy  rreessppoonnddee  aall  mmeennoorr  llllaammaaddoo..  
  
YY  hhaarráá  ttooddoo  ppoorr  nnoossoottrrooss..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RReeffeerreenncciiaass  yy  NNoottaass  
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LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  cciittaass  ddee  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  ssee  rreeffiieerreenn  aa  llaa  eeddiicciióónn  ccoommpplleettaa  ddee  ssuuss  
ttrraabbaajjooss  eenn  3300  vvoollúúmmeenneess  ((llaa  EEddiicciióónn  CCeenntteennaarriiaa))  yy  eessttáánn  iinnddiiccaaddaass  ppoorr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  
vvoolluummeenn  sseegguuiiddoo  ppoorr  llaa  ppáággiinnaa..  LLaa  rreeffeerreenncciiaa  ssee  hhaaccee  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  aa  llooss  ssiigguuiieenntteess  
vvoollúúmmeenneess::  
  
  
55--PPooeemmaass  rreeccooppiillaaddooss  
  
1155--EEll  IIddeeaall  ddee  llaa  UUnniiddaadd  HHuummaannaa  
  
1177--LLaa  HHoorraa  ddee  DDiiooss  
  
2200--LLaa  SSíínntteessiiss  ddeell  YYooggaa  
  
2266--SSoobbrree  SSíí  MMiissmmoo  
  
2288--SSaavviittrrii  
  
2299--SSaavviittrrii    
  
  
  
      
  
11..  SSaavviittrrii,,  2288::225566..  
  
22..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2288;;  337700..  
  
33..  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  LLaa  HHoorraa  ddee  DDiiooss,,  1177::11..  
  
44..  LLaa  SSíínntteessiiss  ddeell  YYooggaa,,  2200::8822..  
  
55..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,    ““MMuussaa  SSppiirriittuuss””,,  55::558899..  
  
66..  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ““FFiinnaall  ddeell  TTrraayyeeccttoo””,,  55;;  557700..  
  
77..    EEssttee  sseennddeerroo  aasscceennddeennttee  hhaa  ssiiddoo  ddeessccrriippttoo  eenn  PPoorr  eell  CCuueerrppoo  ddee  llaa  TTiieerrrraa  yy  llooss  
ppllaannooss  ssuuppeerriioorreess  ddee  llaa  mmeennttee  hhaann  ssiiddoo  ddiissccuuttiiddooss  eenn  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  oo  llaa  AAvveennttuurraa  ddee  llaa  
CCoonncciieenncciiaa..    
  
88..  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ““UUnnaa  LLaabboorr  ddee  DDiiooss””,,  55::9999..  
  
99..    RRiigg  VVeeddaa,,  IIIIII..2222..22..  
  
1100..    RRiigg  VVeeddaa,,  II..7700..22  
1111..    RRiigg  VVeeddaa,,  II..5599..11..  
  
1122..    RRiigg  VVeeddaa,,  IIIIII..3399..55..  
  



  110066

1133..    KKaatthhaa  UUppaanniisshhaadd,,  VV..88..  
  
1144..    RRiigg  VVeeddaa,,  IIII..11..1122..  
  
1155..    RRiigg  VVeeddaa,,  II..117799..11..  
  
1166..    BBrriihhaaddaarraannyyaakkaa  UUppaanniisshhaadd,,  IIVV..55..44..  
  
1177..    PPeerrnnssaammiieennttooss  yy  AAffoorriissmmooss,,  NNrroo..  338833..  
  
1188..    MMuunnddaakkaa  UUppaanniisshhaadd,,  IIII..22..1122..  
  
1199..    SSwweettaasswwaattaarraa  UUppaanniisshhaadd,,  IIVV..33..44..  
  
2200..    CChhhhaannddooggyyaa  UUppaanniisshhaadd,,  VVII..88..77..  
  
2211..    RRiigg  VVeeddaa,,  IIII..2244..44..  
  
2222..    UUnn  eessqquueemmaa  ggeeoommééttrriiccoo  uuttiilliizzaaddoo  ppoorr  llooss  ooccuullttiissttaass  ttáánnttrriiccooss  ppaarraa  mmaatteerriiaalliizzaarr  
ddeetteerrmmiinnaaddaass  ffuueerrzzaass..  
    
2233..    RRiigg  VVeeddaa,,  IIIIII..77..IIII..  
  
2244..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""LLooss  CCiieellooss  ddee  VViiddaa,,""  55::557755..  
  
2255..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  EEll  IIddeeaall  ddee  llaa  UUnniiddaadd  HHuummaannaa,,  1155::555588..  
  
2266..    NNiirrooddbbaarraann,,  CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ccoonn  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  IIII..111122..  
  
2277..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""UUnnaa  LLaabboorr  ddee  DDiiooss,,""  55::9999..  
  
2288..    MMaaddrree,,  CCoonnvveerrssaacciióónn  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  1166,,  11995533..  
  
2299..    MMaaddrree,,  AAllgguunnaass  PPaallaabbrraass  ddee  llaa  MMaaddrree,,  pp..  3311..  
  
3300..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSoobbrree  SSíí  MMiissmmoo,,  2266::337755--7766..  
  
3311..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2288::118833..  
  
3322..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  LLaa  SSíínntteessiiss  ddeell  YYooggaa,,  2200::225533..  
  
3333..    TTrroonnoo    ((eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  llííddeerreess  eessppiirriittuuaalleess))..  
  
3344..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2299::557733..  
  
3355..    PPooddeerreess..  
3366..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2288::3355..  
  
3377..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSoobbrree  SSíí  MMiissmmoo,,  pp..  117722..  
  
3388..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""SSuurrggiióó  uunnaa  VVoozz,,""  55::111177..  
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3399..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2288::5599..  
  
4400..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""LLaa  LLuuzz  DDoorraaddaa,,""  55::113344..  
  
4411..    RRiigg  VVeeddaa,,  VV..11..22,,  VV..11..99..  
  
4422..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""EEll  MMuuddoo  IInnccoonnsscciieennttee,,""  55::116633..  
  
4433..    AA..BB..  PPuurraannii,,  CChhaarrllaass  ddeell  AAttaarrddeecceerr  ccoonn  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  IIII..229911..  
  
4444..    RRiigg  VVeeddaa,,  II..7711..22..  
  
4455..    KKaatthhaa  UUppaanniisshhaadd,,  II..II..77..  
  
4466..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""UUnnaa  LLaabboorr  ddee  DDiiooss,,""  55::110011..  
  
4477..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  ""EEll  PPeerreeggrriinnoo  ddee  llaa  NNoocchhee,,""  55::113322..  
  
4488..    PPeennssaammiieennttooss  yy  AAffoorriissmmooss,,  NNrroo..  337766..  
  
4499..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2288::8855..  
  
5500..    RRiigg  VVeeddaa,,  II..9977..55,,  II..5599..77,,  IIIIII..44..22..,,  II..3311..77..  
  
5511..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2299::553311..  
  
5522..    VVeerr  SSrrii  AAuurroobbiinnddoo  oo  LLaa  AAvveennttuurraa  ddee  llaa  CCoonncciieenncciiaa..  
  
5533..    AArrtthhuurr  AAvvaalloonn,,  EEll  PPooddeerr  ddee  llaa  SSeerrppiieennttee,,  pp..  9966..  
  
5544..    RRiigg  VVeeddaa,,  II..1100..11..  
  
5555..    SSrrii  AAuurroobbiinnddoo,,  SSaavviittrrii,,  2288::334433--4444..  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
      
  
  
  
        
  


