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MMaaqquueettaacciióónn::  JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  

PPrriinntteedd  iinn  SSppaaiinn  --  IImmpprreessoo  eenn  EEssppaaññaa  ppoorr  IImmpprreessiioonneess  ddiiggiittaalleess..  

  

JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa..--  garciabautista.josemanuel@gmail.com    

  
EEssttaa  oobbrraa  eess  ggrraattuuiittaa  yy  ssiinn  áánniimmoo  ddee  lluuccrroo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aauuttoorr..  

  

  
RReesseerrvvaaddoo  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  eessttaa  oobbrraa  eessttáá  pprrootteeggiiddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy,,  qquuee  eessttaabblleeccee  ppeennaass  ddee  pprriissiióónn  yy//oo  
mmuullttaass,,  aaddeemmááss  ddee  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  iinnddeemmnniizzaacciioonneess  ppoorr  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuurriiooss,,  ppaarraa  qquuiieenneess  rreepprroodduujjeerreenn,,  ppllaaggiiaarreenn,,  
ddiissttrriibbuuyyeerreenn,,  oo  ccoommuunniiccaarreenn  ppúúbblliiccaammeennttee,,  eenn  ttooddoo  oo  eenn  ppaarrttee,,  uunnaa  oobbrraa  lliitteerraarriiaa,,  aarrttííssttiiccaa  oo  cciieennttííffiiccaa,,  oo  ssuu  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  iinntteerrpprreettaacciióónn  oo  eejjeeccuucciióónn  aarrttííssttiiccaa  oo  cciieennttííffiiccaa,,  oo  ssuu  ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  iinntteerrpprreettaacciióónn  oo  eejjeeccuucciióónn  aarrttííssttiiccaa  
ffiijjaaddaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  ssooppoorrttee  oo  ccoommuunniiccaaddaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo,,  ssiinn  llaa  ppeerrcceeppttiivvaa  aauuttoorriizzaacciióónn  
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A mi familia por hacerme soñar 
 

A mis amigos por compartir mis sueños 
 

A los soñadores por que sus 
sueños pueden hacerse realidad 
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ÍÍnnddiiccee  ddee    
RReelloojj  ddee  AArreennaa  

DDiicccciioonnaarriioo  ddee  SSuueeññooss  
  

  
DDeeddiiccaattoorriiaa  
  
PPrróóllooggoo  
  
¿¿QQuuéé  eess  eell  ssuueeññoo??  
  
EEttaappaass  ddeell  ssuueeññoo  
  
IInniicciioo  aa  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss  
  
LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss  
  
TTiippooss  ddee  ssuueeññooss  
  
SSuueeññooss  pprreemmoonniittoorriiooss  
  
DDiicccciioonnaarriioo  ddee  SSuueeññooss  
  
PPeessaaddiillllaass  
  
AA  mmooddoo  ddee  eeppííllooggoo::  ¿¿PPoorr  qquuéé  ssooññaammooss??  
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““TTeenn  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  ttuuss  ssuueeññooss::  ssoonn  llaa  ssiirreennaa  ddee  llaass  aallmmaass..    
EEllllaa  ccaannttaa..  NNooss  llllaammaa..  LLaa  sseegguuiimmooss  yy  jjaammááss  rreettoorrnnaammooss””    

GGuussttaavvee  FFllaauubbeerrtt  

 
Prólogo 

  
““EEssttaabbaa  eenn  uunn  lluuggaarr  mmaarraavviilllloossoo,,  ttooddoo  eerraa  ccaallmmaa  yy  ttrraannqquuiilliiddaadd,,  aappeennaass  uunn  bbrriissaa  
ccoorrrrííaa  yy  ddeejjaabbaa  sseennttiirr  eenn  mmii  ppiieell  qquuee  eessttaabbaa  vviivvoo,,  eerraa  ccoommoo  uunn  ssuueeññoo……  AA  lloo  lleejjooss  
bbrriillllaabbaa  ccuuaall  SSoolloo  eetteerrnnoo  uunn  eexxttrraaññoo  oobbjjeettoo,,  ccoonn  ccuurriioossiiddaadd  mmee  aacceerrqquuéé  aa  ééll  yy  
ddeessccuubbrríí  ccoommoo  eenn  uunn  áárrbbooll  bbrriillllaabbaa  uunn  ddoorraaddoo  oobbjjeettoo……  EErraa  uunnaa  mmaannzzaannaa  ddee  oorroo  
qquuee  nnoo  qquueerrííaa  sseerr  ccoorrttaaddaa,,  ssóólloo  aapprreecciiaaddaa……  MMee  sseennttéé  eennttrree  llaass  rraaíícceess  ddee  aaqquueell  
áárrbbooll  aa  ccoonntteemmppllaarr  ttooddoo  lloo  bbeelllloo  qquuee  mmee  rrooddeeaabbaa,,  ttooddoo  lloo  bbeelllloo  qquuee  mmee  hhaabbííaa  
ddaaddoo  llaa  NNaattuurraalleezzaa……  EEll  aarrccoo  iirriiss  lluuccííaa  ccoonn  ssuu  mmeeddiioo  aarrccoo  eenn  eell  cceelleessttee  cciieelloo  
mmiieennttrraass  uunnaa  bbaannddaaddaa  ddee  vviissttoossooss  yy  ccoolloorriissttaass  ppáájjaarrooss  rroommppííaann  llaa  eexxcceellssaa  
mmoonnoottoonnííaa  ddee  aaqquueell  lluuggaarr……  AAllggoo  mmee  ddiijjoo::  ““SSii  ttee  gguussttaa  ccóóggeellaa””,,  aallaarrgguuéé  mmii  bbrraazzoo  
yy  ttoommee  aaqquueellllaa  mmaannzzaannaa  eenn  aaqquueell  lluuggaarr  ddee  ffáábbuullaa””……  YY  aauunnqquuee  ééssttee  rreellaattoo  
ppuuddiieerraa  sseerr  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddeell  ““JJaarrddíínn  ddee  llaass  DDeelliicciiaass””  rreeaallmmeennttee  ppeerrtteenneeccee  aa  uunn  
ssuueeññoo,,  ppoorr  qquuee  llooss  ssuueeññooss  aa  vveecceess  ttrraattaann  ddee  ddeecciirrnnooss  mmááss  ddee  lloo  qquuee  ppooddrrííaammooss  
ccrreeeerr..  
  
AA  mmeennuuddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  hhaacceemmooss  ppoossiibblleess  ttooddooss  aaqquueellllooss  ddeesseeooss  yy  aannhheellooss  
qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  ““tteerrrreennaall””  nnoo  ppooddeemmooss  ddiissffrruuttaarr..  EEnn  eell  mmuunnddoo  ddee  lloo  oonníírriiccoo  ttooddoo  
eess  ddiiffeerreennttee,,  eess  uunn  ccaammppoo  aabbiieerrttoo  aa  mmiill  yy  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaaddeess  qquuee  nnoo  rreeqquuiieerreenn  
mmááss  qquuee  ddee  nnuueessttrraa  iimmaaggiinnaacciióónn  yy  nnuueessttrraass  pprrooppiiaass  iinnqquuiieettuuddeess……  PPoorr  qquuee  
mmuucchhaass  vveecceess  llooss  ssuueeññooss  nnoo  ssoonn  mmááss  qquuee  llooss  rreefflleejjooss  ssuubbccoonnsscciieenntteess  ddee  ttooddoo  
aaqquueelllloo  qquuee  nnooss  iinnfflluuyyee,,  nnooss  aaggoobbiiaa,,  nnooss  aattoorrmmeennttaa  oo  nnooss  pprreeooccuuppaa  ddee  nnuueessttrraa  
vviiddaa  ddiiaarriiaa..  
  
NNuueessttrrooss  ssuueeññooss  ssoonn  ppoorr  ttaannttoo  uunnaa  ppuueerrttaa  aa  nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee,,  aa  nnuueessttrrooss  
tteemmoorreess,,  aa  nnuueessttrroo  ddeesseeooss……,,  yy  aa  vveecceess  aa  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ffuuttuurroo……  
  
ÉÉssttee  lliibbrroo  pprreetteennddee  aacceerrccaarrllee  aall  mmuunnddoo  ddee  llooss  ssuueeññooss,,  aa  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  aa  ssuu  
iinntteerrpprreettaacciióónn,,  qquuee  aapprreennddaa  aa  iinntteerrpprreettaarr  llaass  sseeññaalleess  qquuee  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ssuueeññooss  
ttrraattaa  ddee  ccoommuunniiccaarrllee..  SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  lliibbrroo  ddee  aauuttooaayyuuddaa,,  ppoorr  qquuee  ssii  ccoommpprreennddee  
ssuuss  ssuueeññooss  ccoommpprreennddeerráá  mmuucchhoo  mmááss  ssoobbrree  uusstteedd  yy  ssoobbrree  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  llee  
rrooddeeaa..  
  
DDeessddee  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  aa  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  ppaassaannddoo  ppoorr  ttooddoo  uunn  gglloossaarriioo  ddee  
ttéérrmmiinnooss  qquuee  sseegguurroo  qquuee  eennccoonnttrraarráá  ttooddoo  aaqquueelllloo  ssoobbrree  lloo  qquuee  ssuueeññaa..  
  
AApprreennddaa    ddee  ssuuss  ssuueeññooss,,  aapprreennddaa  ddee  uusstteedd  mmiissmmoo..  
  
  

JJoossee  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
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¿¿QQuuéé  eess  eell  ssuueeññoo??  

  
EEll  ssuueeññoo  eess  uunn  eessttaaddoo  eenn  eell  qquuee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  eennttrraa  eenn  rreeppoossoo  pprroovvooccaannddoo  aassíí  
uunn  ddeessccaannssoo  ppaarraa  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo,,  ffííssiiccoo  yy  mmeennttaall..  PPoorr  eell  ccoonnttrraa  aall  eessttaaddoo  ddee  
vviiggiilliiaa  ––ccuuaannddoo  eessttaammooss  ddeessppiieerrttooss--  eell  ssuueeññoo  ssee  pprroodduuccee  eessttaannddoo  eell  ccuueerrppoo  aa  uunn  
bbaajjoo  nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  ((pprreessiióónn  ssaanngguuíínneeaa,,  rreessppiirraacciióónn))  yy  ppoorr  uunnaa  
rreessppuueessttaa  mmeennoorr  aa  llooss  eessttíímmuullooss  eexxtteerrnnooss..  
  
LLaa  ppaallaabbrraa  ««ssuueeññoo»»  ((ddeell  llaattíínn  ssoommnnuuss,,  rraaíízz  oorriiggiinnaall  qquuee  ssee  ccoonnsseerrvvaa  eenn  llooss  
ccuullttiissmmooss  ssoommnnííffeerroo,,  ssoommnnoolliieennttoo  yy  ssoonnáámmbbuulloo)),,  ssiiggnniiffiiccaa  ttaannttoo  eell  aaccttoo  ddee  
ddoorrmmiirr  ccoommoo  eell  ddeesseeoo  ddee  hhaacceerrlloo  ((tteenneerr  ssuueeññoo))..  EEnn  sseennttiiddoo  ffiigguurraaddoo  oo  
mmeettaaffóórriiccoo,,  ssee  ddiiccee  qquuee  ““uunnaa  ppaarrttee  ddeell  ccuueerrppoo  ssee  llee  hhaa  ddoorrmmiiddoo  aa  uunnoo””,,  ccuuaannddoo  ssee  
ppiieerrddee  oo  rreedduuccee  ppaassaajjeerraammeennttee  llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  eenn  llaa  mmiissmmaa,,  eess  eell  ffeennóómmeennoo  
ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  ppaarreesstteessiiaa..  
  
FFuuee  eell  ppssiiccóóllooggoo  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  WWiilllliiaamm  CChhaarrlleess  DDeemmeenntt  ((11992288))  qquuiiéénn  
rreeaalliizzaannddoo  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  dduurrmmiieenntteess  aaddvviirrttiióó  qquuee  eenn  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  
mmoommeennttoo  ddee  ssuu  ssuueeññoo  tteennííaann  lluuggaarr  mmoovviimmiieennttooss  ooccuullaarreess  rrááppiiddooss  ((MMOORR;;  eenn  
iinnggllééss,,  RREEMM,,  ““RRaappiidd  EEyyee  MMoovveemmeenntt””));;  eenn  eessee  mmoommeennttoo  eessee  ffeennóómmeennoo  ssee  vveeííaa  
aaccoommppaaññaaddoo  ppoorr  uunn  aauummeennttoo  ddee  llaa  rreessppiirraacciióónn,,  llaa  ppuullssaacciióónn  yy  llaa  pprreessiióónn  
ssaanngguuíínneeaa,,  qquuee  aallccaannzzaabbaann  llooss  nniivveelleess  pprrooppiiooss  ddee  llaa  vviiggiilliiaa..  TTrraass  ddiiffeerreenntteess  
eessttuuddiiooss  yy  eessttaaddííssttiiccaass  lllleeggóó  aa  llaa  ccoonncclluussiióónn  qquuee  ééssttee  ffeennóómmeennoo  ooccuuppaa  uunnaa  ccuuaarrttaa  
ppaarrttee  ddeell  ttiieemmppoo  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppaassaa  ddoorrmmiiddaa..  
  
WWiilllliiaamm  CChhaarrlleess  DDeemmeenntt    pprroossiigguuiióó  ssuuss  eessttuuddiiooss  ssoobbrree  eell  ssuueeññoo  yy  ddeessccuubbrriióó  qquuéé  
eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  aa  llaass  qquuee  ssee  ddeessppeerrttaabbaa  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  MMOORR  mmaanniiffeessttaabbaann  
ccllaarrooss  iinnddiicciiooss  ddee  ttrraassttoorrnnoo  ppssííqquuiiccoo……  ppeerroo  aaddeemmááss  rreeccoorrddaabbaann  hhaabbeerr  ssooññaaddoo..  
AAssíí,,  ttrraass  eessttee  iimmppoorrttaannttee  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ssee  ccoommeennzzaarroonn  aa  rreeaalliizzaarr  oottrrooss  
eessttuuddiiooss  ppaarraalleellooss  yy  aa  ssuurrggiirr  tteeoorrííaass  llaass  ccuueelleess  iibbaann  aa  ssuuppoonneerr  eell  ccaallddoo  ddee  ccuullttiivvoo  
ppaarraa  eell  iinniicciioo  ddee  uunn  eessttuuddiioo  cciieennttííffiiccoo  ddeell  ssuueeññoo  yy  ssuu  ffuunncciióónn  bbiioollóóggiiccaa  yy  
ppssiiccoollóóggiiccaa..  
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EEttaappaass  ddeell  ssuueeññoo  

  
LLaass  mmooddeerrnnaass  eenncciiccllooppeeddiiaass  ddeeffiinneenn  llaass  eettaappaass  ddeell  ssuueeññoo  ccoommoo::  ““llooss  eessttaaddooss  yy  
llaass  ffaasseess  ddeell  ssuueeññoo  hhuummaannoo  ssee  ddeeffiinneenn  sseeggúúnn  llooss  ppaattrroonneess  ccaarraacctteerrííssttiiccooss  qquuee  ssee  
oobbsseerrvvaann  mmeeddiiaannttee  eell  eelleeccttrrooeenncceeffaallooggrraammaa  ((EEEEGG)),,  eell  eelleeccttrrooooccuullooggrraammaa  ((EEOOGG,,  
uunnaa  mmeeddiicciióónn  ddee  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ooccuullaarreess))  yy  eell  eelleeccttrroommiiooggrraammaa  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  
((EEMMGG))..  EEll  rreeggiissttrroo  ddee  eessttooss  ppaarráámmeettrrooss  eelleeccttrrooffiissiioollóóggiiccooss  ppaarraa  ddeeffiinniirr  llooss  
eessttaaddooss  ddee  ssuueeññoo  yy  ddee  vviiggiilliiaa  ssee  ddeennoommiinnaa  ppoolliissoommnnooggrraaffííaa””..  DDiivviiddiieennddoo  eessttooss  
ppeerrffiilleess  eennttrreeggaann  ddooss  eessttaaddooss  ddeell  ssuueeññoo::  
  
        SSuueeññoo  ssiinn  mmoovviimmiieennttooss  ooccuullaarreess  rrááppiiddooss  ((NNMMOORR  oo  NNRREEMM  eenn  iinnggllééss))..  SSee  
ddiivviiddee  eenn  44  eessttaaddooss::  
  
                LLaa  ffaassee  11  ddeell  NNMMOORR  ((ffaassee  ddeell  ssuueeññoo  lliiggeerroo))  eess  llaa  ttrraannssiicciióónn  ddeessddee  llaa  vviiggiilliiaa  
aall  ssuueeññoo;;  ssee  llaa  rreeccoonnooccee  ppoorr  llaa  aappaarriicciióónn  ddeell  ppaattrróónn  rreegguullaarr  αα  ((aallffaa  ddee  aammpplliittuudd  
ddee  oonnddaa  aallttaa  yy  rreegguullaarr))  ee  iinnssttaauurraacciióónn  ddee  uunn  ppaattrróónn  ddee  aammpplliittuudd  bbaajjaa  yy  ddee  
ffrreeccuueenncciiaa  mmiixxttaa,,  pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  eenn  eell  iinntteerrvvaalloo  tthheettaa  ((22  aa  77  HHzz)),,  ccoonn  
mmoovviimmiieennttooss  ooccuullaarreess  lleennttooss  ""eenn  bbaallaannccíínn""..  
  
                LLaa  ffaassee  22  ddeell  NNMMOORR  ssee  ddeeffiinnee  ppoorr  llaa  aappaarriicciióónn  ddee  ccoommpplleejjooss  KK  yy  ddee  hhuussooss  
ddee  ssuueeññoo  ssuuppeerrppuueessttooss  aa  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  bbaassee  ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddeell  eessttaaddoo  11..  LLooss  
ccoommpplleejjooss  KK  ssoonn  ddeessccaarrggaass  lleennttaass,,  nneeggaattiivvaass  ((hhaacciiaa  aarrrriibbaa))  yy  ddee  aammpplliittuudd  
eelleevvaaddaa  qquuee  ssee  ccoonnttiinnúúaann  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ddeessppuuééss  ppoorr  uunnaa  ddeefflleexxiióónn  ppoossiittiivvaa  
((hhaacciiaa  aabbaajjoo))..  LLooss  hhuussooss  ddee  ssuueeññoo  ssoonn  ddeessccaarrggaass  ddee  aallttaa  ffrreeccuueenncciiaa  ddee  ccoorrttaa  
dduurraacciióónn  qquuee  pprreesseennttaann  uunnaa  aammpplliittuudd  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ccoonn  ssuubbiiddaass  yy  bbaajjaaddaass..  NNoo  
hhaayy  aaccttiivviiddaadd  ooccuullaarr  yy  eell  EEMMGG  ddaa  uunn  rreessuullttaaddoo  ssiimmiillaarr  aall  eessttaaddoo  11..  
  
                LLaa  ffaassee  33  ddeell  NNMMOORR  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  sseerr  uunn  ssuueeññoo  ccoonn  mmááss  ddeell  2200%%  ((ppeerroo  
mmeennooss  ddeell  5500%%))  ddee  aaccttiivviiddaadd  ddeellttaa  ddee  aammpplliittuudd  eelleevvaaddaa  ((>>  7755  mmiiccrrooVV))  ((00,,55  aa  22  
HHzz))..  LLooss  hhuussooss  ddeell  ssuueeññoo  ppuueeddeenn  ppeerrssiissttiirr,,  ssiigguuee  ssiinn  hhaabbeerr  aaccttiivviiddaadd  ooccuullaarr,,  yy  llaa  
aaccttiivviiddaadd  ddeell  EEMMGG  ppeerrmmaanneeccee  eenn  uunn  nniivveell  rreedduucciiddoo..  
  
                EEnn  llaa  ffaassee  44  ddeell  NNMMOORR  ((llaa  ffaassee  ddee  mmaayyoorr  pprrooffuunnddiiddaadd  eenn  eell  ssuueeññoo)),,  eell  
ppaattrróónn  eelleeccttrrooeenncceeffaallooggrrááffiiccoo  lleennttoo  yy  ddee  aallttoo  vvoollttaajjee  ddee  llaa  ffaassee  33  ccoommpprreennddee  aall  
mmeennooss  eell  5500%%  ddeell  rreeggiissttrroo..  
  
EEll  ccoonnjjuunnttoo  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  llaass  ffaasseess  33  yy  44  ddeell  NNMMOORR  ssee  ddeennoommiinnaa  ssuueeññoo  ddee  oonnddaass  
lleennttaass  ((SSOOLL)),,  ddeellttaa  oo  pprrooffuunnddoo..  
  
        SSuueeññoo  ddee  mmoovviimmiieennttooss  ooccuullaarreess  rrááppiiddooss  ((MMOORR  oo  RREEMM  eenn  iinnggllééss)),,  ccoonnoocciiddoo  
ttaammbbiiéénn  ccoommoo  ""ssuueeññoo  ppaarraaddóójjiiccoo"",,  ddeessiinnccrroonniizzaaddoo  oo  DD..  EEll  ssuueeññoo  MMOORR  ssee  
ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  uunn  EEEEGG  ddee  bbaajjaa  aammpplliittuudd  yy  ddee  ffrreeccuueenncciiaa  mmiixxttaa  ssiimmiillaarr  aall  ddee  llaa  
ffaassee  11  ddeell  NNMMOORR..  EEnn  eessttee  ccoonntteexxttoo,,  ssee  pprroodduucceenn  bbrrootteess  ddee  aaccttiivviiddaadd  mmááss  lleennttaa  ((33  
aa  55  HHzz))  ccoonn  ddeefflleexxiioonneess  nneeggaattiivvaass  ssuuppeerrffiicciiaalleess  ((""oonnddaass  eenn  ddiieennttee  ddee  ssiieerrrraa""))  qquuee  
ssee  ssuuppeerrppoonneenn  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  aa  eessttee  ppaattrróónn..  EEll  EEOOGG  ddaa  mmuueessttrraass  ddee  MMOORR  
ssiimmiillaarreess  aa  llaass  qquuee  ssee  oobbsseerrvvaann  ccuuaannddoo  llaa  ppeerrssoonnaa  eenn  ccuueessttiióónn  ppeerrmmaanneeccee  
ddeessppiieerrttaa  yy  ccoonn  llooss  oojjooss  aabbiieerrttooss..  LLaa  aaccttiivviiddaadd  ddeell  EEMMGG  ppeerrmmaanneeccee  aauusseennttee  
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rreefflleejjaannddoo  llaa  aattoonnííaa  mmuussccuullaarr  ccoommpplleettaa  ddee  llaa  ppaarráálliissiiss  mmoottoorraa  ddeesscceennddeennttee  
ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  eessttee  eessttaaddoo..  
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IInniicciioo  aa  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  

ddee  llooss  ssuueeññooss  
  

¿¿QQuuiiéénn  nnoo  hhaa  ssooññaaddoo  aallgguunnaa  vveezz  qquuee  ccaaee  aall  vvaaccííoo  eenn  uunnaa  ccaaííddaa  iinnssaallvvaabbllee  yy  aall  
lllleeggaarr    ccaassii  aall  ffiinnaall  hhaa  sseennttiiddoo  ccoommoo  ssuu  ccuueerrppoo  ssee  ssoobbrreessaallttaa  yy  ddeessppiieerrttaa??  ¿¿OO  qquuee  
ccoorrrreemmooss  aatteerrrroorriizzaaddooss  ddee  aallggoo  oo  ddee  aallgguuiieenn??  ¿¿OO  qquuee  ssee  nnooss  ccaaeenn  llooss  ddiieenntteess??  ¿¿OO  
ccoonn  aanniimmaalleess  iimmppoossiibblleess  aall  qquuee  tteenneemmooss  uunn  mmiieeddoo  vviisscceerraall??  TTooddooss  ssooññaammooss  yy  
ttooddooss  rreefflleejjaammooss  nnuueessttrraass  pprrooppiiaass  eemmoocciioonneess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess  eenn  eessooss  ssuueeññooss..    
  
LLoo  rreeaallmmeennttee  ccoommpplliiccaaddoo  eess  rreeccoorrddaarr  ccoonn  qquuéé  ssooññaammooss  yy  ssaabbeerr  iinntteerrpprreettaarrlloo..  
PPaarraa  eelllloo  ssuurrggee  eessttaa  oobbrraa,,  ccoommoo  uunnaa  gguuííaa  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  ssuueeññooss,,  ccoommoo  uunn  
mmaannuuaall  ddee  ddeesseeooss,,  ddee  iinnqquuiieettuuddeess……    
  
DDeessddee  ttiieemmppooss  iinnmmeemmoorriiaalleess  llooss  ssuueeññooss  eerraann  eexxpplliiccaaddooss  ccoommoo  rreevveellaacciioonneess  ddee  
llooss  ddiioosseess,,  ccaassii  ddiivviinnaass,,  oo  ddee  llooss  ddeemmoonniiooss,,  yy  tteennííaann  llaa  ffaaccuullttaadd  ddee  ddeessvveellaarrnnooss  
nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ffuuttuurroo……  GGeenniiooss  ddee  llaa  ffiilloossooffííaa  ccoommoo  eell  pprrooppiioo  AArriissttóótteelleess  ccrreeííaann  
qquuee  llooss  ssuueeññooss  eerraann  llaass  iinnqquuiieettuuddeess  ddeell  aallmmaa..  AArrtteemmiiddoorroo  ppeennssaabbaa  qquuee  llooss  
ssuueeññooss  ppooddííaann  sseerr  iinntteerrpprreettaaddooss    yy  vveerrbbaalliizzaaddooss  eenn  uunn  lleenngguuaajjee  lliibbrree  ddeell  sseennttiiddoo  
ccrrííppttiiccoo  ddee  llooss  ssuueeññooss..  
  
EEll  aarrttee  ddee  eessttuuddiiaarr  ee  iinntteerrpprreettaarr  llooss  ssuueeññooss  ssee  llllaammaa  oonniirroommaanncciiaa,,  yy  aa  ttrraavvééss  ddee  
eellllaa  ttrraattaammooss  ddee  aacceerrccaarrnnooss  aa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  nnooss  qquuiieerreenn  
ddeecciirr  ssoobbrree  nnoossoottrrooss  oo  lloo  qquuee  nnooss  rrooddeeaa,,  ddee  ffoorrmmaa  sseenncciillllaa..  
  
¿¿QQuuéé  qquuiieerreenn  ddeecciirr  llooss  ssuueeññooss??  EEnn  eell  mmoommeennttoo  ccuuaannddoo  ddeejjaammooss  aa  nnuueessttrraa  mmeennttee  
lliibbrree  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaa  ddeessccaannssaarr,,  eennsseeññaarr,,  aaddvveerrttiirr,,  ddeessaahhooggaarrssee......  ¿¿QQuuéé  qquuiieerreenn  
ddeecciirr  llaass  iimmáággeenneess  ccoonn  llaass  qquuee  ssooññaammooss??    
  
LLaa  oonniirroommaanncciiaa  oo  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss  ssee  bbaassaa  eenn  llaa  aannttiigguuaa  ccrreeeenncciiaa  ddee  
qquuee  llooss  ssuueeññooss  ssoonn  uussuuaallmmeennttee  pprreemmoonniittoorriiooss  aavviissaannddoo  aassíí  ddee  llaa  ppoossiibbllee  
ooccuurrrreenncciiaa  ddee  uunn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  oo  ssiittuuaacciióónn..  
  
EEnn  ccuullttuurraass  mmiilleennaarriiaass  ccoommoo  llaa  bbaabbiillóónniiccaa,,  eeggiippcciiaa,,  iissrraaeelliittaa,,  ppeerrssaa,,  hhiinnddúú  oo  
cchhiinnaa,,  eessttaa  ccuueessttiióónn  yyaa  hhaabbííaa  ssiiddoo  ppllaanntteeaaddaa  iinncclluussoo  aanntteess  ddee  llaa  aappaarriicciióónn  ddee  llaa  
eessccrriittuurraa..  YY  ssee  llee  aassiiggnnaarroonn  eeffeeccttooss  tteerraappééuuttiiccooss  ddee  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  
ssuueeññooss..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  eell  hhoommbbrree  aannttiigguuoo  ddaabbaa  yy  eennccoonnttrraabbaa  uunn  sseennttiiddoo  aa  ssuuss  
ssuueeññooss  uuttiilliizzaannddoo  eell  lleenngguuaajjee  ddee  llooss  ssiiggnnooss,,  ddee  llooss  ssíímmbboollooss,,  ddee  llooss  mmiittooss  yy  ddee  llaass  
ccrreeeenncciiaass..  
  
MMááss  ttaarrddee,,  eenn  llooss  ppaaíísseess  iisslláámmiiccooss  llaa  oonniirroommaanncciiaa  ffuuee  eell  úúllttiimmoo  aarrttee  aaddiivviinnaattoorriioo  
aacceeppttaaddoo  ppoorr  eell  pprrooffeettaa  yy  pprreeddiiccaaddoo  aa  llooss  ccrreeyyeenntteess..  EEssttooss  eellaabboorraarroonn  uunn  
vveerrddaaddeerroo  ccóóddiiggoo  mmoorraall  oo  ddeeoonnttoollóóggiiccoo  ppaarraa  ssuu  pprrááccttiiccaa..  
  
EEnnttrree  llooss  ssuueeññooss  mmááss  uussuuaalleess  ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  ssooññaarr  ccoonn  rriiqquueezzaass,,  ccoonn  aagguuaa,,  
ccoonn  ppeerrssoonnaass  ffaammoossaass……  AA  mmooddoo  ddee  eejjeemmpplloo  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  vvaammooss  aa  eexxppoonneerr  
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llooss  mmááss  uussuuaalleess  yy  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  mmeejjoorr  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llooss  
ssuueeññooss::  
    
  
SSooññaarr  ccoonn  FFaammoossooss  oo  ccoonn  llaa  ffaammaa  
  
SSooññaarr  ccoonn  uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  uunn  ppeerrssoonnaajjee  ffaammoossoo,,  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  pprroonnttoo  
rreecciibbiirráá  uunnaa  ooffeerrttaa  iinntteerreessaannttee..  EExxppeerriimmeennttaarráá  ccaammbbiiooss  ppoossiittiivvooss  eenn  ssuu  vviiddaa..  
HHaayy  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  llooggrree  ccuummpplliirr  uunn  oobbjjeettiivvoo  ppeerrssoonnaall..  LLooss  ffaammoossooss  
rreepprreesseennttaann  nnuueessttrrooss  hhéérrooeess  ccuullttuurraalleess,,  yy  ssooññaarr  ccoonn  eellllooss  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr,,  qquuee  
uusstteedd  ssee  eennccuueennttrraa  pprreeppaarraaddoo//aa  ppaarraa  uunniirrssee  aa  eellllooss..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  uusstteedd  eess  
ffaammoossoo,,  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  ssuuss  aammbbiicciioonneess  aaccttuuaalleess  eessttáánn  ffuueerraa  ddee  ssuu  aallccaannccee..  SSii  
ssuueeññaa  qquuee  uunn  aammiiggoo  oo  aammaannttee  ssee  hhaaccee  ffaammoossoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteemmee  ppeerrddeerr  llaa  
aammiissttaadd  yy  llaa  lleeaallttaadd  ddee  eessaa  ppeerrssoonnaa..  
  
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppeerrsseeccuucciióónn  oo  uunnaa  hhuuííddaa  
  
MMuucchhaass  ppeerrssoonnaass  ssuueeññaann  ccoonn  qquuee  lleess  eessttáá  ppeerrssiigguuiieennddoo  uunnaa  ccoossaa  ((ppeerrssoonnaa,,  
aanniimmaall,,  bbeessttiiaa......))  qquuee  ddaa  mmiieeddoo..  EEssttoo  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  llaa  hhoorraa  ppaarraa  
eemmppeezzaarr  aa  bbuussccaarr  ssuu  ddeessttiinnoo..  NNoo  eessttáá  ddiissppuueessttoo  ttooddaavvííaa  aa  ddeejjaarr  aattrrááss  eelleemmeennttooss  
eenn  ssuu  vviiddaa  qquuee  iimmppiiddeenn  qquuee  ssiiggaa  eenn  ssuu  ccaammiinnoo..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  llaa  ccoossaa  qquuee  llee  
ppeerrssiigguuee  llee  aattrraappaa,,  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  llee  qquueeddaa  mmuucchhoo  ttrraabbaajjoo  yy  eessffuueerrzzoo  ppoorr  
ddeellaannttee..  SSii  llooggrraa  eessccaappaarr,,  eessttáá  ccaassii  lliibbrree,,  ppaarraa  aaffrroonnttaarr  uunn  nnuueevvoo  ccaammiinnoo  eenn  ssuu  
vviiddaa..  SSooññaarr  qquuee  aallggoo  llee  ppeerrssiigguuee  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr,,  qquuee  uusstteedd  ssee  nniieeggaa  
aacceeppttaarr  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissaa  oo  uunnaa  iiddeeaa..  YY  ssii  uusstteedd  eess  eell  qquuee  ppeerrssiigguuee  aa  oottrroo,,  ppuueeddee  
sseerr  qquuee  eenn  ssuu  vviiddaa  rreeaall  nnoo  ssee  llee  ddaa  llaa  aauuttoorriiddaadd  qquuee  bbuussccaa    
  
SSooññaarr  ccoonn  llaa  mmuueerrttee  
  
LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  uunn  ssuueeññoo  ccoonn  llaa  mmuueerrttee  ddeeppeennddee  ddeell  ccoonntteenniiddoo  eemmoocciioonnaall..  
SSii  ssee  ddeessppiieerrttaa  ccoonn  uunnaa  tteerrrriibbllee  sseennssaacciióónn  ddee  uunnaa  mmuueerrttee  rreeaall,,  ppuueeddee  sseerr  qquuee  hhaa  
pprreesseennttiiddoo  llaa  mmuueerrttee  ddee  aallgguuiieenn..  EEssttoo  ooccuurrrree  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  sseennssiibblleess..  EEnn  llaass  
ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  eessttee  ssuueeññoo  lleess  aayyuuddaa  aa  pprreeppaarraarrssee  ppaarraa  ssuu  pprrooppiiaa  mmuueerrttee..  SSiinn  
eemmbbaarrggoo,,  ssii  ssuueeññaa  ccoonn  llaa  mmuueerrttee  ssiinn  sseennttiirr  mmiieeddoo  oo  pprreeooccuuppaacciióónn,,  rreepprreesseennttaa  
uunnaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  aaccttuuaalleess  yy  ssiiggnniiffiiccaa  lloo  ooppuueessttoo  aa  mmoorriirr  --  
uunnaa  ccuurraacciióónn  oo  uunn  rreennaacciimmiieennttoo  eessttáá  aa  ppuunnttoo  ddee  ooccuurrrriirr  eenn  ssuu  vviiddaa..  SSii  ssuueeññaa  ddee  
llaa  mmuueerrttee  ddee  uunn  sseerr  qquueerriiddoo,,  eess  ppoossiibbllee  qquuee  ccaarreezzccaa  ddee  aallggoo  eenn  ssuu  vviiddaa  qquuee  ddiicchhaa  
ppeerrssoonnaa  rreepprreesseennttaa..  OO,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  eessaa  ppeerrssoonnaa  yyaa  nnoo  
rreepprreesseennttaa  nnaaddaa  eenn  ssuu  vviiddaa..    
    
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ccaaííddaa  
  
SSuuppoonnee  uunnoo  ddee  llooss  ssuueeññooss  mmááss  ccoommuunneess..  PPuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  ttiieennee  mmiieeddoo  ddee  
ppeerrddeerr  eell  rreessppeettoo  ddee  oottrrooss  oo  ssuu  ssttaattuuss  ssoocciiaall  oo  pprrooffeessiioonnaall..  PPuueeddee  rreepprreesseennttaarr  
ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass,,  oo  llaa  ppéérrddiiddaa  ddeell  aammoorr  ddee  aallgguuiieenn..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  ssee  eessttáá  
ccaayyeennddoo,,  ssee  aatteerrrriizzaa  yy  ddee  rreeppeennttee  ssee  ddeessppiieerrttaa,,  eessttoo  rreepprreesseennttaa  uunnaa  llllaammaaddaa  ppaarraa  
aarrrreeggllaarr  aassuunnttooss  pprrooppiiooss  eenn  eell  mmuunnddoo  rreeaall..  SSii  ssee  aatteerrrriizzaa  yy  eell  ssuueeññoo  ssiigguuee,,  
eennttoonncceess  llaa  rreessppuueessttaa  aa  ssuu  pprroobblleemmaa  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eell  ddeesseennllaaccee  ddeell  ssuueeññoo..  SSii  
ssuueeññaa  qquuee  ssee  ccaaee  yy  nnoo  ttiieennee  mmiieeddoo,,  ssee  iinntteerrpprreettaa  qquuee  ssuuppeerraarráá  ssuuss  pprroobblleemmaass  ccoonn  
ffaacciilliiddaadd..  SSii  ttiieennee  mmiieeddoo,,  ssee  eessppeerraa  uunnaa  ggrraann  lluucchhaa  yy  uunn  ggrraann  pprroobblleemmaa  eenn  ssuu  
vviiddaa..  PPuueeddee  sseerr  qquuee  nnoo  hhaa  llooggrraaddoo  ccoonnsseegguuiirr  uunn  oobbjjeettiivvoo..  SSii  eenn  ssuu  ssuueeññoo  ssee  hhaaccee  
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ddaaññoo  aall  ccaaeerr,,  ppuueeddee  sseerr  qquuee  ssee  vvaa  aa  eennccoonnttrraarr  ccoonn  pprroobblleemmaass  oo  vvaa  aa  ppeerrddeerr  uunnaa  
aammiissttaadd..  SSii  vvee  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ccaaeerrssee,,  ttiieennee  uunn  ddeesseeoo  rreepprriimmiiddoo  ddee  qquuee  eessaa  
ppeerrssoonnaa  ssee  hhaaggaa  ddaaññoo..  
  
SSooññaarr  ccoonn  vvoollaarr  
  
EEll  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd,,  eessttee  ssuueeññoo  ooffrreeccee  bbuueennooss  pprreessaaggiiooss..  IInnssttiinnttiivvaammeennttee  
uusstteedd  ccoonnooccee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eenn  ssuu  vviiddaa  yy  ssaabbee  ccóómmoo  rreeaalliizzaarrllooss..  SSeeaa  eell  aammoorr,,  uunn  
ssiittiioo  eenn  llaa  vviiddaa,,  llaa  ffaammaa  oo  llaa  ffoorrttuunnaa,,  vvoollaarráá  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  oobbssttááccuullooss  
tteerrrreessttrreess  yy  eennccoonnttrraarráá  llaa  ffeelliicciiddaadd..  SSuueeññooss  ddee  vvuueelloo  rreeppeettiittiivvooss  iinnddiiccaann  uunnaa  ggrraann  
ffoorrttuunnaa..  TTooddaass  llaass  ttrraaddiicciioonneess  eexxpplliiccaann  eessttee  ttiippoo  ddee  ssuueeññooss  ddee  llaa  mmiissmmaa  ffoorrmmaa..  SSii  
vvuueellaa  ccoonn  llaa  ffoorrmmaa  hhuummaannaa,,  eennccoonnttrraarráá  llaa  ffeelliicciiddaadd  yy  eell  ééxxiittoo  ddee  ffoorrmmaa  nnaattuurraall..  
SSii  eess  uunn  ppáájjaarroo  eenn  ssuu  ssuueeññoo,,  tteennddrráá  mmuucchhaa  ssuueerrttee  eenn  llaa  vviiddaa..  SSeeggúúnn  aallgguunnaass  
iinntteerrpprreettaacciioonneess,,  eessttee  ssuueeññoo  ttaammbbiiéénn  rreepprreesseennttaa  llaa  vviiddaa  sseexxuuaall  yy  eell  oorrggaassmmoo..    
  
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ccaassaa  
  
LLaa  ccaassaa  eenn  llooss  ssuueeññooss  ttiieennee  mmuucchhaass  iinntteerrpprreettaacciioonneess..  NNoorrmmaallmmeennttee  llaa  ccaassaa  eenn  
uunn  ssuueeññoo  llee  rreepprreesseennttaa  aa  uusstteedd..  LLaass  hhaabbiittaacciioonneess  rreepprreesseennttaann  ddiissttiinnttooss  aassppeeccttooss  
ddee  ssuu  ppeerrssoonnaa..  LLaass  ppuueerrttaass  rreepprreesseennttaann  ooppoorrttuunniiddaaddeess  nnuueevvaass..  SSii  ssuueeññaa  ccoonn  ssuu  
pprrooppiiaa  ccaassaa,,  ggoozzaa  ddee  uunnaa  bbaassee  eessppiirriittuuaall  mmuuyy  ssóólliiddaa..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  
eenn  uunnaa  ccaassaa  nnuueevvaa  yy  eexxttrraaññaa,,  rreepprreesseennttaa  ssuu  ffuuttuurroo,,  lloo  qquuee  ddeebbee  hhaacceerr..  EEll  
ddoorrmmiittoorriioo  ttiieennee  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  oobbvviioo,,  yy  llaa  ccaammaa  rreepprreesseennttaa  eell  oobbjjeettoo  mmááss  ccoommúúnn  
eenn  eessttee  ttiippoo  ddee  ssuueeññoo..  EEnn  ggeenneerraall,,  eell  ááttiiccoo  rreepprreesseennttaa  ssuu  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  eell  ssóóttaannoo  
ssuu  ssuubbccoonnsscciieennttee..  SSii  llaa  ccaassaa  eessttáá  vvaaccííaa,,  rreepprreesseennttaa  llaa  iinnsseegguurriiddaadd..  SSii  llaa  ccaassaa  ssee  
mmuueevvee,,  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  eessttáá  eexxppeerriimmeennttaannddoo  ccaammbbiiooss  ppeerrssoonnaalleess..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  
eessttáá  lliimmppiiaannddoo  ssuu  ccaassaa,,  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  nneecceessiittaa  lliimmppiiaarr  ssuuss  ppeennssaammiieennttooss  yy  
ddeesshhaacceerrssee  ddee  aannttiigguuooss  pprreejjuuiicciiooss..  QQuuiieerree  mmeejjoorraarr..    
  
SSooññaarr  ppeerrddeerrssee,,  nnoo  eennccoonnttrraarr  eell  ccaammiinnoo  
  
TTiieennee  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  lliitteerraall..  UUsstteedd  eessttáá  ppeerrddiiddoo  eenn  ssuu  vviiddaa..  EEcchhaa  ddee  mmeennooss  aallggoo  --  
eell  aammoorr,,  eell  ttrraabbaajjoo,,  llaa  eessppiirriittuuaalliiddaadd..  LLaa  eesscceennaa  ddoonnddee  ssee  ppiieerrddee  eenn  ssuu  ssuueeññoo  
ttiieennee  llaa  ccllaavvee  ddee  ssuu  ssaallvvaacciióónn..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ppuueeddee  ssooññaarr  qquuee  hhaa  ppeerrddiiddoo  aallggoo  
iimmppoorrttaannttee..  EEll  oobbjjeettoo  qquuee  ppiieerrddee  eenn  eell  ssuueeññoo  ssuuppoonnee  llaa  ccllaavvee  ddeell  ssuueeññoo..  PPuueeddee  
sseerr  qquuee  uusstteedd  eessttéé  pprreeooccuuppaaddoo  oo  iinnsseegguurroo  aannttee  eell  ccaammiinnoo  qquuee  hhaa  ddeecciiddiiddoo  sseegguuiirr  
eenn  ssuu  vviiddaa..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ppuueeddee  eennccoonnttrraarrssee  eenn  uunn  mmoommeennttoo  ddee  aajjuussttee,,  eenn  eell  
qquuee  eessttáá  iinntteennttaannddoo  aaccoossttuummbbrraarrssee  aa  nnuueevvaass  rreeggllaass..  
  
SSooññaarr  ccoonn  eessttaarr  ddeessnnuuddoo  
  
AAll  ccoonnttrraarriioo  ddee  lloo  qquuee  ppaarreeccee,,  mmuucchhaass  vveecceess  eessttee  ssuueeññoo  nnoo  ssuuppoonnee  uunn  ssuueeññoo  
sseexxuuaall..  NNoorrmmaallmmeennttee  rreepprreesseennttaa  uunn  sseennttiiddoo  ddee  nnoo  sseennttiirrssee  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  uunn  
aaccoonntteecciimmiieennttoo  eenn  ssuu  vviiddaa,,  oo  ddee  llaa  vviiddaa  eenn  ssíí..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr,,  qquuee  
ttiieennee  mmiieeddoo  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  aavveerriiggüüee  aallggoo  qquuee  pprreeffiieerree  eessccoonnddeerr..  SSii  vvee  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  ddeessnnuuddaa  eenn  ssuu  ssuueeññoo  yy  llee  pprroodduuccee  aassccoo,,  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  llee  pprreeooccuuppaa  
aavveerriigguuaarr  llaa  vveerrddaadd  ssoobbrree  eessaa  ppeerrssoonnaa  oo  ssoobbrree  uunnaa  ssiittuuaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  
ssiiggnniiffiiccaarr  uunnaa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa  iillíícciittaa,,  ppéérrddiiddaa  ddee  pprreessttiiggiioo  yy  aaccttiivviiddaaddeess  
eessccaannddaalloossaass..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ssii  nnoo  ttiieennee  pprroobblleemmaass  ccoonn  llaa  ddeessnnuuddeezz  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaa  eenn  ssuu  ssuueeññoo,,  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  eess  ccaappaazz  ddee  ccoommpprreennddeerr  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  
aacceeppttaarrllaass  ttaall  ccoommoo  ssoonn..  
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SSooññaarr  ccoonn  eell  sseexxoo  
  
SSuueeññooss  ccoonn  eell  sseexxoo  ssee  rreeffiieerreenn  aa  llaa  rreessoolluucciióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa  yy  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  uunnoo  
mmiissmmoo..  TTiieennee  qquuee  sseerr  mmááss  rreecceeppttiivvoo  ee  iinnccoorrppoorraarr  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ppeerrssoonnaa  aassppeeccttooss  
ddee  ssuu  ccoommppaaññeerroo  ddee  sseexxoo  eenn  eell  ssuueeññoo..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  uunn  ssuueeññoo  sseexxuuaall  ppuueeddee  
ssiiggnniiffiiccaarr,,  qquuee  ssuu  ssuubbccoonnsscciieennttee  llee  eessttáá  ddiicciieennddoo  qquuee  hhaaccee  ddeemmaassiiaaddoo  ttiieemmppoo,,  
qquuee  nnoo  hhaa  mmaanntteenniiddoo  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess..  UUnn  ssuueeññoo  ccoonn  eell  sseexxoo  ppuueeddee  
rreepprreesseennttaarr  ddeesseeooss  sseexxuuaalleess  rreepprriimmiiddooss  yy  ssuu  ddeesseeoo  ppaarraa  eell  aammoorr  ffííssiiccoo  yy  
eemmoocciioonnaall..  SSii  ssuueeññaa  ccoonn  sseexxoo  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  nnoo  sseeaa  ssuu  ppaarreejjaa,,  iinnddiiccaa  uunnaa  
ffaallttaa  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ccoonn  eell  llaaddoo  ffííssiiccoo  ddee  ssuu  rreellaacciióónn..  OO,,  ppoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ppuueeddee  sseerr  
uunnaa  ffaannttaassííaa  sseexxuuaall  ssiinn  iimmppoorrttaanncciiaa..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  ttiieennee  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess  ccoonn  
aallgguuiieenn  qquuee  nnoo  sseeaa  ssuu  ppaarreejjaa,,  iinnddiiccaa  qquuee  ttiieennee  rreesseerrvvaass  ssoobbrree  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  
eemmppeezzaarr  oo  sseegguuiirr  ccoonn  uunnaa  rreellaacciióónn  aaccttuuaall..  PPuueeddee  sseerr  qquuee  ssee  ssiieennttaa  nneerrvviioossoo  aannttee  
llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eennttrreeggaarrssee  pplleennaammeennttee  eenn  uunnaa  nnuueevvaa  rreellaacciióónn..  MMuucchhaass  vveecceess  
ppeerrssoonnaass  qquuee  eessttáánn  aa  ppuunnttoo  ddee  ccaassaarrssee  ssuueeññaann  ccoonn  hhaacceerr  eell  aammoorr  ccoonn  uunnaa  ppaarreejjaa  
qquuee  nnoo  sseeaa  ssuu  pprroommeettiiddoo..  EEssttoo  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  llooss  nnuueevvooss  ppaappeelleess  qquuee  tteennddrráá  
qquuee  aassuummiirr  yy  ssuu  iinnsseegguurriiddaadd  aannttee  llooss  mmiissmmooss..  ((PPaarraa  vveerr  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  mmááss  
ddeettaallllaaddaa::  SSooññaarr  ccoonn  SSeexxoo))  
  
SSooññaarr  ccoonn  aagguuaa  
  
AAgguuaass  ttrraannqquuiillaass  ssiiggnniiffiiccaann  qquuee  vviieenneenn  bbuueennooss  ttiieemmppooss  yy  qquuee  eessttáá  eenn  ppaazz  ccoonn  ssuu  
eessppiirriittuuaalliiddaadd..  IInnddiiccaa  sseerreenniiddaadd,,  rreejjuuvveenneecciimmiieennttoo  yy  aacceeppttaacciióónn  ddee  uunnoo  mmiissmmoo..  
SSii  eell  aagguuaa  eessttáá  rreevvuueellttaa  oo  ssuucciiaa,,  ssee  aaccoonnsseejjaa  ccaauutteellaa..  DDeebbeerrííaa  rreeccoonnssiiddeerraarr  ssuuss  
ddeecciissiioonneess  yy  nnoo  qquueeddaarrssee  aattrraappaaddoo  eenn  ssuuss  eemmoocciioonneess  nneeggaattiivvaass..  EEss  ppoossiibbllee  qquuee  
ddeebbaa  eennccoonnttrraarr  ttiieemmppoo  ppaarraa  ccllaarriiffiiccaarr  ssuu  mmeennttee  yy  eennccoonnttrraarr  llaa  ppaazz  iinntteerrnnaa..  SSii  eenn  
ssuu  ssuueeññoo  ssee  eennccuueennttrraa  iinnmmeerrssoo  eenn  aagguuaa  ttuurrbbiiaa,,  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  eessttáá  ddeessbboorrddaaddoo  
ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  oo  ppoorr  ssuuss  eemmoocciioonneess..  SSii  ssuueeññaa  qquuee  hhaayy  uunnaa  iinnuunnddaacciióónn,,  qquuiieerree  
ddeecciirr  qquuee  ssee  eennffrreennttaa  aa  lluucchhaass  yy  eemmoocciioonneess  ddiiffíícciilleess..    
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LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  

  ddee  llooss  ssuueeññooss  
  
LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss  eess  qquuiizzááss  llaa  ppaarrttee  mmááss  ccoommpplleejjaa  ddeell  mmuunnddoo  ddee  lloo  
oonníírriiccoo..  IInntteerrpprreettaarr  eell  ssuueeññoo  ccoonnssiissttee  eenn  ssaabbeerr  iinntteerrpprreettaarr  llooss  ssíímmbboollooss,,  llaass  
ppiissttaass,,  qquuee  nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee  mmaanniiffiieessttaa,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn  lliibbrree  eell  
ccoonntteenniiddoo  llaatteennttee;;  eess  ppuueess  llaa  eexxpprreessiióónn  ddeell  ddeesseeoo  iinnccoonnsscciieennttee,,  ddee  ffoorrmmaa  
ccrrííppttiiccaa,,  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccoonntteenniiddoo  qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  rreeccuueerrddoo  ddeell  ssuueeññoo..  
  
LLooss  eexxppeerrttooss  eenn  eessttaass  tteemmááttiiccaass  llooss  eennccuuaaddrraann  eenn  ttrreess  ppaassooss  iimmppoorrttaanntteess,,  ddiicchhooss  
ppaassooss,,  qquuee  cciittoo  tteexxttuuaallmmeennttee,,  ssoonn::  
  
11ºº  PPaassoo::  CCoonnssiissttee  eenn  tteenneerr,,  oobbvviiaammeennttee  uunn  ssuueeññoo,,  rreeccoorrddaarrlloo  oo  rreeggiissttrraarrlloo  lloo  
mmaass  ffiieellmmeennttee  ppoossiibbllee,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  cceennssuurraa//rreessiisstteenncciiaa  ccoonnsscciieennttee  ee  
iinnccoonnsscciieennttee  qquuee  ccoonnlllleevvaa  eessaa  ttaarreeaa..  HHaayy  qquuee  iinntteennttaarr  nnoo  hhaacceerr  nniinnggúúnn  eessffuueerrzzoo  
ppoorr  aaddoorrnnaarrlloo  nnii  cceennssuurraarrlloo..  
  
22ºº  PPaassoo::  SSii  ssee  ddeesseeaa  hhaacceerr  uunnaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  ssuueeññoo  aa  nniivveell  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  
tteerraappeeuuttaa,,  eessttee  ddeebbee  tteenneerr  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  ssooññaaddoorr  yy  ssuu  
pprroobblleemmááttiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  lluuggaarreess  aa  llooss  qquuee  eell  ssuueeññoo  hhaaccee  aalluussiióónn..  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa  eell  ssuueeññoo  qquueeddaa  ccoonntteexxttuuaalliizzaaddoo  yy  rreemmiittiiddoo  aa  llaa  vviiddaa  ddeell  ssooññaaddoorr..  
AA  eessttaa  llaabboorr  ssee  llee  llllaammaa  ddee  pprreeppaarraacciióónn  oo  pprreeáámmbbuulloo..  
  
33ºº  PPaassoo::  EEss  eell  ppuunnttoo  mmaass  iinnnnoovvaaddoorr  ddeell  mmééttooddoo  ffrreeuuddiiaannoo  ddee  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  
ddee  llooss  ssuueeññooss..  CCoonnssiissttee  eenn  sseeggmmeennttaarr  eell  mmaatteerriiaall  ddeell  ssuueeññoo  ssiigguuiieennddoo  uunnaa  rreeggllaa  
mmááss  oo  mmeennooss  rraazzoonnaabbllee  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ffrraassee  ppoorr  ffrraassee))  yy  ssee  pprraaccttiiccaa  llaa  aassoocciiaacciióónn  
lliibbrree  ppoorr  ccaaddaa  sseeggmmeennttoo..  LLaa  aassoocciiaacciióónn  lliibbrree  eess  llaa  rreeggllaa  bbáássiiccaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  
ppssiiccooaannaallííttiiccoo  yy  ccoonnssiissttee  eenn  iinnssttrruuiirr  aall  ppaacciieennttee  eenn  qquuee  ddiiggaa  aabbssoolluuttaammeennttee  ttooddoo  
lloo  qquuee  ssee  llee  vviinniieerraa  aa  llaa  ccaabbeezzaa  ssiinn  aauuttoocceennssuurraa;;  aauunnqquuee  ccoommoo  ssaabbeemmooss  aanntteess  oo  
ddeessppuuééss  aappaarreecceerráá  llaa  cceennssuurraa  yy  llaa  rreessiisstteenncciiaa,,  ccoonn  lloo  qquuee  ppoossiibblleemmeennttee  hhaabbrráá  
qquuee  ttrraabbaajjaarrllaa  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  pprroocceessoo  ppssiiccooaannaallííttiiccoo..  
  
UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  aa  aassoocciiaarr  lliibbrreemmeennttee  oo  aa  eessccrriibbiirr  aauuttoommááttiiccaammeennttee  
oo  ggrraabbaarr  eenn  ddiiffeerreennttee  ssooppoorrttee  ((ccaasssseettee,,  ddiiggiittaall,,  aannoottaacciioonneess,,  eettcc))  llooss  pprrooppiiooss  
ssuueeññooss,,  yy  ppaarreeccee  qquuee  hheemmooss  lllleeggaaddoo  aa  uunn  ppuunnttoo  eenn  qquuee  nnoo  ssee  nnooss  ooccuurrrree  mmaass  
aassoocciiaacciioonneess  aa  nnoossoottrrooss  oo  aall  ppaacciieennttee,,  ppaassaammooss  aa  aassoocciiaarr  ccoonn  llaa  ssiigguuiieennttee  ffrraassee,,  yy  
aassíí  hhaassttaa  eell  ffiinnaall  ddee  llaass  ffrraasseess  eenn  qquuee  hheemmooss  ddeessccoommppuueessttoo  eell  ssuueeññoo..  AA  mmeeddiiddaa  
qquuee  ssee  vvaa  aassoocciiaannddoo  lliibbrreemmeennttee  ssee  oobbttiieenneenn  ttoommaass  ddee  ccoonncciieenncciiaa  rruuddiimmeennttaarriiaass,,  
qquuee  ssee  ppuueeddeenn  iirr  eellaabboorraannddoo  yy  ccoorrrreellaacciioonnaannddoo  ccoonn  oottrrooss  aassppeeccttooss  ddee  llaa  vviiddaa  ddeell  
ssooññaaddoorr  hhaassttaa  qquuee  tteenneemmooss  uunnaa  ccoommpprreennssiióónn  mmááss  pprrooffuunnddaa  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  
iinnccoonnsscciieennttee..  
  
SSee  ssuuppoonnee  qquuee  ccoonn  llaa  aassoocciiaacciióónn  lliibbrree  ssee  ppeerrmmiittee  qquuee  llaa  aaccttiivviiddaadd  mmeennttaall  sseeaa  lloo  
mmaass  aaccrrííttiiccaa  ppoossiibbllee  yy  ddeesspplliieegguuee  llaa  ccaaddeennaa  ddee  ssiiggnniiffiiccaanntteess  ddeell  ddeesseeoo  
iinnccoonnsscciieennttee  ooccuullttoo..  
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AAggaacchhee  ((11998866))  aaffiirrmmaa  qquuee  eell  mmééttooddoo  ddee  ffrraaggmmeennttaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss  nnoo  ssee  
uuttiilliizzaa  aaccttuuaallmmeennttee,,  yy  eell  aannaalliissttaa  ssee  lliimmiittaa  aa  pprroovvooccaarr  aassoocciiaacciioonneess  ddee  iiddeeaass  ddee  
cciieerrttooss  ppuunnttooss  ddeell  ssuueeññoo  qquuee  llee  ppaarreecceenn  iimmppoorrttaannttee..  EEnn  ggeenneerraall  ssee  ttrraattaa  ddee  
ccaappttaarr  eell  sseennttiiddoo  ddeell  ssuueeññoo  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  pprroocceessoo  aannaallííttiiccoo  ggeenneerraall  yy  llaass  
aassoocciiaacciioonneess  ssoobbrree  llaa  vviiddaa  ddiiaarriiaa,,  eell  eessttaaddoo  ccoorrppoorraall,,  eell  ppaassaaddoo  yy  llaa  iinnffaanncciiaa..  LLaa  
iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  uunn  ssuueeññoo  qquueeddaa  ssuubboorrddiinnaaddaa  aa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  aannáálliissiiss..  CCoonn  
eessttaass  iinnddiiccaacciioonneess  qquueeddaann  ddeessaalleennttaaddaass  llaass  iinntteerrpprreettaacciioonneess  ddee  llooss  pprrooppiiooss  
ssuueeññooss  ffuueerraa  ddeell  ccoonntteexxttoo  ppssiiccooaannaallííttiiccoo;;  aall  mmeennooss  mmiieennttrraass  hhaabblleemmooss  ddee  
ppssiiccooaannáálliissiiss  pprrooppiiaammeennttee  ddiicchhoo..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 17

  
TTiippooss  ddee  ssuueeññooss  

  
LLooss  ssuueeññooss  ttaammbbiiéénn  ttiieenneenn  uunnaa  ddiiffeerreenncciiaacciióónn  ccllaarraa,,  nnoo  ttooddooss  ssiiggnniiffiiccaann  lloo  
mmiissmmoo  oo  ppeerrtteenneecceenn  aall  mmiissmmoo  ccaammppoo  ddee  eessttuuddiioo..  HHaayy  uunnaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn,,  ddee  ggrraann  
uuttiilliiddaadd,,  ppaarraa  ssaabbeerr  qquuee  ttiippoo  ddee  ssuueeññoo  tteenneemmooss  yy  aanntteess  qquuee  ttiippoo  ddee  ssuueeññoo  nnooss  
eennffrreennttaammooss  ppaarraa  aannaalliizzaarr..  AAssíí  nnooss  eennccoonnttrraammooss::  
  
SSuueeññooss  ffrroonntteerriizzooss::  ssoonn  aaqquueellllooss  qquuee  ssee  pprroodduucceenn  mmoommeennttooss  aanntteess  ddee  ppeerrddeerr  llaa  
ccoonnsscciieenncciiaa  yy  ddoorrmmiirrnnooss,,  eessttáánn  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  hheemmooss  
tteenniiddoo  dduurraannttee  eell  ddííaa  yy  nnoo  ttiieenneenn  nniinnggúúnn  ccaarráácctteerr  pprreeddiiccttiivvoo..  
  
SSuueeññooss  ddee  rreeaajjuussttee::  ssoonn  llooss  pprroodduucciiddooss  aa  ccaauussaa  ddee  aaggeenntteess  ffííssiiccooss  eexxtteerrnnooss,,  ccoommoo  
ggoollppeess,,  rroocceess  oo  iinncclluussoo  ccaalloorr  eexxcceessiivvoo..  AAll  ssooññaarr  qquuee  ccoorrrreemmooss  ppeerroo  qquuee  nnoo  
ppooddeemmooss  aavvaannzzaarr  tteenneemmooss  uunn  eejjeemmpplloo  ddee  eelllloo  yyaa  qquuee  ccuuaannddoo  nnooss  ddeessppeerrttaammooss  
vveemmooss  qquuee  tteenneemmooss  llaass  ppiieerrnnaass  eennrreeddaaddaass  eenn  llaass  ssáábbaannaass……  OOttrroo  eejjeemmpplloo    lloo  
eennccoonnttrraammooss    ccuuaannddoo  ssooññaammooss  qquuee  aallggoo  eessttáá  aarrddiieennddoo……  EEss  uunnaa  rreessppuueessttaa  aa  uunn  
eexxcceessoo  ddee  ccaalloorr  ccoorrppoorraall..  
  
SSuueeññooss  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  oo  ccoommppeennssaattoorriiooss::  ssoonn  llooss  ssuueeññooss  qquuee  ccoommppeennssaann  llooss  
ddeesseeooss  qquuee  tteenneemmooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall,,  ““nnooss  ddaa  lloo  qquuee  llaa  vviiddaa  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnooss  
nniieeggaa””..  CCuuaannddoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ttiieennee  uunnaa  ccaarreenncciiaa  aaffeeccttiivvaa  ssuueellee  ssooññaarr  ccoonn  aallgguuiieenn  
ssee  eennaammoorraa  ddee  ééssttaa,,  rreessppoonnddiieennddoo  aa  eessaa  ccaarreenncciiaa  aaffeeccttiivvaa  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..  EEssttee  
ttiippoo  ddee  ssuueeññooss  ttiieenneenn  llaa  ffuunncciióónn  ddee  mmaanntteenneerr  eell  eeqquuiilliibbrriioo  mmeennttaall,,  nnoo  ssiieemmpprree  
ssoonn  ppoossiittiivvooss..  
  
SSuueeññooss  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  iinntteelleeccttuuaall::  ssee  pprroodduucceenn  eenn  ppeerrssoonnaass  aabbssoorrttaass  eenn  ssuu  
ttrraabbaajjoo,,  ppeerrssoonnaass  qquuee  aaúúnn  dduurrmmiieennddoo  ssuu  ssuubbccoonnsscciieennttee  ssiigguuee  ttrraabbaajjaannddoo  yy  
dduurraannttee  eessee  ttiieemmppoo  ppuueeddeenn  ssuurrggiirr  iiddeeaass  qquuee  ddeessppuuééss  llaa  ppeerrssoonnaa,,  ccoommoo  nnoo  hhaa  
ssiiddoo  ccoonnsscciieennttee  ddee  eellllooss,,  ccrreeeerráá  qquuee  ssoonn  ssuueeññooss  pprreemmoonniittoorriiooss..  
  
SSuueeññooss  pprreemmoonniittoorriiooss::  ssoonn  mmeennssaajjeess  qquuee  nnooss  pprreevviieenneenn  ddee  aallggúúnn  ppeelliiggrroo  oo  
aaccoonntteecciimmiieennttoo  ppoorr  vveenniirr  eenn  eell  ffuuttuurroo..  TTiieenneenn  uunnaa  mmiissiióónn  ddee  aayyuuddaa  oo  
aaddvveerrtteenncciiaa..    
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SSuueeññooss  pprreemmoonniittoorriiooss  
  

  
DDuurraannttee  eell  ssuueeññoo  ppaarreeccee  qquuee  ssee  nnooss  aabbrraann  oottrrooss  mmuunnddooss..  CCoonn  ffrreeccuueenncciiaa,,  
nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  nnooss    ttrraannssppoorrttaann  aa  ttiieemmppooss  yy  lluuggaarreess  rreemmoottooss;;  nnooss  eennccoonnttrraammooss  
aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  eennttrree  ppeerrssoonnaass  yy    ccoossaass  qquuee  nnooss  ssoonn  ffaammiilliiaarreess,,  aauunnqquuee  
eexxttrraaññaammeennttee  ttrraannssffiigguurraaddaass..  HHaacceemmooss  ccoossaass  qquuee  nnooss    rreessuullttaarrííaann  iimmppoossiibblleess  
eessttaannddoo  ddeessppiieerrttooss,,  oo  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ppaarraalliizzaaddooss  ee  iinnccaappaacceess  ddee  rreeaalliizzaarr  llaa    
mmááss  ssiimmppllee  ddee  llaass  aacccciioonneess..  AA  vveecceess  tteenneemmooss  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  ppoosseeeerr  uunn  
ccoonnoocciimmiieennttoo  pprrooffuunnddoo  qquuee    ddaarrííaa  sseennttiiddoo  aa  ttooddaa  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  
qquuee  oollvviiddaammooss  aall  ddeessppeerrttaarr  oo  qquuee  nnooss  ppaarreeccee    iinnccoohheerreennttee..  YY  qquuiizzááss,,  aa  vveecceess,,  llooss  
ssuueeññooss  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaann  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  rreeaall,,  uunnaa  vviissiióónn  ddee    uunn  ffuuttuurroo  qquuee  
aaccoonntteecceerráá  eenn  rreeaalliiddaadd..  
  
LLaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  ssuueeññooss  hhaa  ddeessccoonncceerrttaaddoo  aa  llaa  hhuummaanniiddaadd  cciivviilliizzaaddaa  ddeessddee  
llooss  pprriimmeerrooss  ttiieemmppooss..  AAllrreeddeeddoorr  ddee  llooss  ssuueeññooss  ssee  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  
iinnnnuummeerraabblleess  ccrreeeenncciiaass  yy  ccuullttooss..  EEssttoo  nnoo  ddeebbee  ssoorrpprreennddeerrnnooss,,  yyaa  qquuee  
aaccttuuaallmmeennttee  nniinngguunnaa  tteeoorrííaa  ddeell  ssuueeññoo  yy  ddee  llooss  ssuueeññooss  eess  aacceeppttaaddaa    
uunniivveerrssaallmmeennttee..  
  
LLaass  aannttiigguuaass  ccrreeeenncciiaass  aacceerrccaa  ddee  llooss  ssuueeññooss  ssee  bbaassaabbaann  eenn  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  
pprreeddeeccííaann  ssuucceessooss    ffuuttuurrooss,,  yy  ssee  iinnvveennttaarroonn  mmééttooddooss  ccoommpplliiccaaddooss  ppaarraa  ssuu  
iinntteerrpprreettaacciióónn..  UUnnoo  ddee  llooss  mmááss  aannttiigguuooss  mmaannuussccrriittooss  qquuee  ssee  ccoonnsseerrvvaann,,  uunn  
ppaappiirroo  eeggiippcciioo  ddee  44..000000  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd,,  eessttáá  ddeeddiiccaaddoo  aall  ccoommpplleejjoo  aarrttee  ddee  llaa  
iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss..  
  
UUnn  ssuueeññoo  ddeell  ffaarraaóónn  TTuuttmmééss  IIVV,,  hhaacciiaa  11445500  aa..CC..,,  ssee  ccoonnssiiddeerróó  lloo  bbaassttaannttee  
iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  ppaarraa  sseerr  ggrraabbaaddoo  eenn  uunnaa  llááppiiddaa  qquuee  ffuuee  eerriiggiiddaa  ffrreennttee  aa  llaa  GGrraann  
EEssffiinnggee  ddee  GGiizzeehh..  CCuueennttaa  ccóómmoo,,  ccuuaannddoo  eerraa  ttooddaavvííaa  pprríínncciippee,,  TTuuttmmééss  ssooññóó  
dduurraannttee  llaa  ssiieessttaa  qquuee  eell  ddiiooss  HHoorrmmaakkhhuu  llee  hhaabbllaabbaa,,  ddiicciiéénnddoollee::  ""LLaa  aarreennaa  ddeell  
ppaarraajjee  eenn  eell  qquuee  ttrraannssccuurrrree  mmii  eexxiisstteenncciiaa  mmee  hhaa  ccuubbiieerrttoo..  PPrroomméétteemmee  qquuee  ttúú  
hhaarrááss  lloo  qquuee  ddeesseeaa  mmii  ccoorraazzóónn;;  eennttoonncceess  ssaabbrréé  qquuee  ttúú  eerreess  mmii  hhiijjoo,,  qquuee  ttúú  eerreess  
mmii  ssaallvvaaddoorr......""  CCuuaannddoo  ffuuee  ffaarraaóónn,,  TTuuttmmééss  rreettiirróó  llaa  aarreennaa  qquuee  ccuubbrrííaa  llaa  EEssffiinnggee  
ssaaggrraaddaa  eenn  hhoonnoorr  ddee  HHoorrmmaakkhhuu,,  yy  ssuu  rreeiinnaaddoo  ffuuee  llaarrggoo  yy  ffrruuccttííffeerroo,,  ttaall  ccoommoo  eell  
ddiiooss  llee  hhaabbííaa  pprroommeettiiddoo  eenn  eell  ssuueeññoo..  
  
EEll  ssuueeññoo  ddee  llooss  ppiieess  ddee  aarrcciillllaa  
  
EEnn  eell  LLiibbrroo  ddee  DDaanniieell  ssee  hhaallllaa  rreeccooggiiddaa  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ddrraammááttiiccaa,,  rreeffeerriiddaa  aa  uunn  
ssuueeññoo  ddee  NNaabbuuccooddoonnoossoorr,,  rreeyy  ddee  BBaabbiilloonniiaa..  EEll  rreeyy  ddeessppeerrttóó  uunnaa  mmaaññaannaa  sseegguurroo  
ddee  hhaabbeerr  tteenniiddoo  uunn  ssuueeññoo,,  ppeerroo  iinnccaappaazz  ddee  rreeccoorrddaarrlloo..  CCoonn  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  qquuee  
eerraa  ddee  oorriiggeenn  ddiivviinnoo,,  llllaammóó  aa  ssuuss  ssaabbiiooss  ppaarraa  qquuee  llee  ccoonnttaasseenn  eell  ssuueeññoo  yy  ssuu  
ssiiggnniiffiiccaaddoo..  IInnssiissttiieerroonn  eenn  qquuee  nnoo  ppooddííaann  ssaabbeerr  ccuuááll  hhaabbííaa  ssiiddoo  eell  ssuueeññoo,,  ppeerroo  
NNaabbuuccooddoonnoossoorr  lleess  aammeennaazzóó  ccoonn  llaa  mmuueerrttee  ssii  ffrraaccaassaabbaann..  
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DDaanniieell,,  ffaammoossoo  yyaa  ppoorr  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  vviissiioonneess  yy  ssuueeññooss,,  ssaallvvóó  llaa  ssiittuuaacciióónn..  
RRooggóó  ppaarraa  qquuee  DDiiooss  llee  rreevveellaarraa  eell  ssuueeññoo,,  yy  eessaa  nnoocchhee  ttuuvvoo  uunnaa  vviissiióónn..  VViioo  uunnaa  
iimmaaggeenn  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  oorroo,,  eell  ppeecchhoo  yy  llooss  bbrraazzooss  ddee  ppllaattaa,,  eell  vviieennttrree  yy  llooss  
mmuussllooss  ddee  bbrroonnccee,,  llaass  ppiieerrnnaass  ddee  hhiieerrrroo  yy  llooss  ppiieess  ppaarrttee  ddee  hhiieerrrroo  yy  ppaarrttee  ddee  
aarrcciillllaa..  LLaa  iimmaaggeenn  ffuuee  ddeessttrruuiiddaa  ppoorr  uunnaa  rrooccaa,,  qquuee  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  uunnaa  mmoonnttaaññaa  yy  
ccuubbrriióó  ttooddaa  llaa  TTiieerrrraa..  EEll  rreeyy  rreeccoonnoocciióó  ssuu  ssuueeññoo,,  yy  DDaanniieell  lloo  iinntteerrpprreettóó  aassíí::  llaa  
ccaabbeezzaa  ddee  oorroo  rreepprreesseennttaabbaa  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddeell  rreeyy,,  yy  llaass  oottrraass  ppaarrtteess  ddee  llaa  iimmaaggeenn  eell  
ddeecclliivvee  ddeell  rreeiinnaaddoo  bbaajjoo  llooss  ssuucceessiivvooss  ggoobbiieerrnnooss,,  ffiinnaalliizzaannddoo  ccoonn  ssuu  ddeessttrruucccciióónn..  
EEll  rreeiinnaaddoo  ssiigguuiieennttee  sseerrííaa  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  DDiiooss  yy  yyaa  nnoo  tteennddrrííaa  ffiinn..  EEll  rreeyy  rriinnddiióó  
ttrriibbuuttoo  aa  DDaanniieell  yy  lloo  aasscceennddiióó  aa  uunn  aallttoo  ccaarrggoo..  
  
EEll  ppaattrriiaarrccaa  ddeell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  JJaaccoobb,,  ccuuaannddoo  hhuuííaa  ddee  ssuu  ssaanngguuiinnaarriioo  
hheerrmmaannoo  EEssaaúú  ((aa  qquuiiéénn  hhaabbííaa  eennggaaññaaddoo  aacceerrccaa  ddee  ssuu  pprriimmooggeenniittuurraa)),,  dduurrmmiióó  eenn  
eell  ddeessiieerrttoo  yy  ttuuvvoo  eell  ssiigguuiieennttee  ssuueeññoo::  vviioo  uunnaa  eessccaallaa  tteennddiiddaa  ddeessddee  llaa  ttiieerrrraa  aall  
cciieelloo,,  ppoorr  llaa  qquuee  llooss  áánnggeelleess  ddeell  SSeeññoorr  ssuubbííaann  yy  bbaajjaabbaann,,  mmiieennttrraass  ééll  ppeerrmmaanneeccííaa  
eenn  lloo  aallttoo..  
  
DDiiooss  llee  ddiijjoo  aa  JJaaccoobb  qquuee  llaa  ttiieerrrraa  eenn  llaa  qquuee  yyaaccííaa  sseerrííaa  ppaarraa  ééll,,  yy  llee  pprroommeettiióó::  ""ddee  
aaqquuíí  yy  ddee  ttii  ssuurrggiirráánn  ttooddaass  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  llaa  TTiieerrrraa""..  EEll  ssuueeññoo  iinnssppiirróó  ppáánniiccoo  aa  
JJaaccoobb,,  ppeerroo  lluueeggoo  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  rreeaalliiddaadd,,  ppuueess  ééll  ffuuee  eell  aanntteecceessoorr  ddee  ttooddaass  llaass  
ttrriibbuuss  ddee  IIssrraaeell..    
  
AAll  iigguuaall  qquuee  llooss  ppaattrriiaarrccaass,,  llooss  ggeenneerraalleess  ttaammbbiiéénn  ddiirriiggííaann  ssuuss  aassuunnttooss  sseeggúúnn  eell  
ssuuppuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llooss  ssuueeññooss..  AAlleejjaannddrroo  MMaaggnnoo,,  dduurraannttee  eell  aasseeddiioo  aa  llaa  
cciiuuddaadd  FFeenniicciiaa  ddee  TTiirroo,,  eenn  eell  aaññoo  333322  aa..CC..,,  ssooññóó  ccoonn  uunn  ssááttiirroo  ddaannzzaannddoo  ssoobbrree  uunn  
eessccuuddoo..  SSuu  iinntteerrpprreettaaddoorr  ddee  ssuueeññooss,,  AArriissttaannddrroo,,  rreeccoonnoocciióó  eessttee  ssuueeññoo  ccoommoo  uunn  
hháábbiill  jjuueeggoo  ddee  ppaallaabbrraass::  ssaattyyrrooss  ((ssááttiirroo  eenn  GGrriieeggoo)),,  ppooddííaa  sseerr  ttoommaaddoo  ccoommoo  ssaa--
TTyyrrooss,,  ccuuyyoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  sseerrííaa  ""TTiirroo  eess  ttuuyyoo""..  AAlleejjaannddrroo  pprroossiigguuiióó  llaa  ccaammppaaññaa  yy  
ccoonnqquuiissttóó  llaa  cciiuuddaadd..  
  
EEssttee  eejjeemmpplloo  ddee  ssuueeññoo  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  jjuueeggoo  ddee  ppaallaabbrraass  aappuunnttaa  aa  llaa  tteeoorrííaa  
ffrreeuuddiiaannaa  ddee  qquuee  eell  iinnccoonnsscciieennttee  eess  uunn  ggrraann  bbuurrllóónn  qquuee  eexxpprreessaa  llooss  iimmppuullssooss  
rreepprriimmiiddooss  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  mmúúllttiipplleess  jjuueeggooss  ddee  ppaallaabbrraass,,  ccrreeaannddoo  ssuueeññooss  
ccooddiiffiiccaaddooss  eenn  mmeennssaajjeess  qquuee  ppuueeddaann  eelluuddiirr  llaa  cceennssuurraa  ddee  llaa  mmeennttee  ccoonnsscciieennttee..  
  
PPeerroo  eennttrree  llooss  ppeennssaaddoorreess  eessppeeccuullaattiivvooss  ddeell  aannttiigguuoo  mmuunnddoo,,  aallgguunnaass  vvoocceess  ssee  
aallzzaarroonn  ccoonnttrraa  llaass  tteeoorrííaass  ddee  llooss  ssuueeññooss  ccoommúúnnmmeennttee  aacceeppttaaddaass..  CCiicceerróónn,,  eell  mmááss  
ggrraannddee  ddee  llooss  oorraaddoorreess  rroommaannooss,,  aasseegguurraabbaa  ccoonn  vveehheemmeenncciiaa  eenn  eell  ssiigglloo  II  aa..CC..  
qquuee  aaqquueellllooss  qquuee  ssee  aattrriibbuuííaann  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  iinntteerrpprreettaarr  llooss  ssuueeññooss,,  lloo  hhaaccííaann  
bbaassáánnddoossee  eenn  ccoonnjjeettuurraass  yy  nnoo  eenn  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  bbiieenn  ffuunnddaammeennttaaddoo..  YY  aauunnqquuee  
eennttrree  llooss  mmuussuullmmaanneess  llaa  aaddiivviinnaacciióónn  ddee  llooss  ssuueeññooss  eerraa  aacceeppttaaddaa  ccoommoo  uunn  mmeeddiioo  
vváálliiddoo  ppaarraa  ccoonnoocceerr  eell  ffuuttuurroo,,  MMaahhoommaa  llaa  pprroohhiibbiióó  eenn  eell  ssiigglloo  VVII  dd..CC..,,  ppoorrqquuee  
hhaabbííaa  aallccaannzzaaddoo  pprrooppoorrcciioonneess  aallaarrmmaanntteess  eennttrree  eell  ppuueebblloo..  
  
AAccttuuaallmmeennttee  rreessuullttaa  mmuuyy  mmaall  vviissttoo  ccoonnssiiddeerraarr  llooss  ssuueeññooss  ccoommoo  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  
llooss  ddiioosseess  oo  eessppíírriittuuss..  EExxiissttee  uunnaa  ddiivviissiióónn  eennttrree  llooss  ppssiiccóóllooggooss  aaccaaddéémmiiccooss  qquuee  
ccoonnssiiddeerraann  llooss  ssuueeññooss  ccoommoo  rreefflleejjoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ssuubbccoonnsscciieennttee  yy  eexxpprreessiióónn  ddee  
nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass  yy  tteemmoorreess,,  yy  aaqquueellllooss  qquuee  ccrreeeenn  qquuee  llooss  ssuueeññooss  
ssiimmpplleemmeennttee  vvaaccííaann  eell  cceerreebbrroo  ddee  llaa  bbaassuurraa  aaccuummuullaaddaa  dduurraannttee  eell  ddííaa..  
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SSiinn  dduuddaa  aallgguunnooss  ssuueeññooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llaass  ppeessaaddiillllaass,,  ssoonn  ccaauussaaddooss  ppoorr  
iinnfflluueenncciiaass  ppssiiccoollóóggiiccaass  ccoommpplleejjaass,,  ccuuyyaass  rraaíícceess  ddeessccaannssaann  mmááss  eenn  eell  ppaassaaddoo  qquuee  
eenn  eell  eennttoorrnnoo  iinnmmeeddiiaattoo..  PPeerroo  eexxiissttee  oottrraa  ccllaassee  ddee  ssuueeññooss::  eessooss  ssuueeññooss  
ssoorrpprreennddeenntteess  qquuee  ppaarreecceenn  pprreeddeecciirr  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ffuuttuurrooss  yy  qquuee  
pprroobbaabblleemmeennttee  ssee  hhaallllaann  eenn  llaa  bbaassee  ddee  llaass  aannttiigguuaass  ccrreeeenncciiaass  aacceerrccaa  ddee  llaa  
aaddiivviinnaacciióónn..  
  
UUnn  ssuueeññoo  pprrooffééttiiccoo  cciittaaddoo  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  eess  eell  ccoonncceerrnniieennttee  aall  aasseessiinnaattoo  ddeell  
pprriimmeerr  mmiinniissttrroo  bbrriittáánniiccoo  SSppeenncceerr  PPeerrcciivvaall,,  ooccuurrrriiddoo  eell  1111  ddee  mmaayyoo  ddee  11881122..  
OOcchhoo  ddííaass  aanntteess  aallgguuiieenn  qquuee  vviivvííaa  eenn  CCoorrnnuuaalllleess  ssooññóó  lloo  ssiigguuiieennttee::  vviioo  aa  uunn  
hhoommbbrree  ppeeqquueeññoo  eennttrraannddoo  eenn  llaa  CCáámmaarraa  ddee  llooss  CCoommuunneess;;  vveessttííaa  ccaassaaccaa  aazzuull  yy  
cchhaalleeccoo  bbllaannccoo..  LLuueeggoo  vviioo  aa  oottrroo  hhoommbbrree  ssaaccaannddoo  uunnaa  ppiissttoollaa  ddee  uunnaa  ccaassaaccaa  
mmaarrrróónn,,  llaa  ppiissttoollaa  eessttaabbaa  aaddoorrnnaaddaa  ccoonn  ccllaavvooss  aammaarriillllooss..  EEssttee  hhoommbbrree  llee  ddiissppaarróó  
aall  pprriimmeerroo,,  qquuee  ccaayyóó  aall  ssuueelloo  ssaannggrraannddoo  ppoorr  llaa  hheerriiddaa  ddeell  ppeecchhoo..  OOttrrooss  
ccaabbaalllleerrooss  qquuee  eessttaabbaann  pprreesseenntteess  ddeetteennííaann  aall  aasseessiinnoo..  PPrreegguunnttóó  qquuiiéénn  hhaabbííaa  
rreecciibbiiddoo  eell  ddiissppaarroo,,  yy  llee  ddiijjeerroonn  qquuee  eerraa  eell  sseeññoorr  PPeerrcceevvaall..  QQuueeddóó  ttaann  
iimmpprreessiioonnaaddoo  ppoorr  eessttee  ssuueeññoo  qquuee  qquuiissoo  aaddvveerrttiirr  aall  pprriimmeerr  mmiinniissttrroo,,  ppeerroo  ssuuss  
aammiiggooss  llee  ddiissuuaaddiieerroonn  ddiicciiéénnddoollee  qquuee  llee  ddeessppeeddiirrííaann  ccoommoo  aa  uunn  ffaannááttiiccoo..  MMááss  
aaddeellaannttee,,  dduurraannttee  uunnaa  vviissiittaa  aa  LLoonnddrreess,,  vviioo  llooss  ccuuaaddrrooss  ddeell  aasseessiinnaattoo  eenn  ttiieennddaass  
ddee  ggrraabbaaddooss,,  ddiibbuujjaaddooss  sseeggúúnn  eell  rreellaattoo  ddee  tteessttiiggooss  pprreesseenncciiaalleess..  RReeccoonnoocciióó  
mmuucchhooss  ddeettaalllleess  ddee  ssuu  ssuueeññoo::  iinncclluussoo  llaa  iinndduummeennttaarriiaa  ddee  llooss  ddooss  hhoommbbrreess  
ccooiinncciiddííaa..    
  
AAuunnqquuee  ssee  ddiiccee  qquuee  eessttee  iinncciiddeennttee  ffuuee  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  eessttuuddiiaaddoo  yy  ccoonnffiirrmmaaddoo  
eenn  ssuu  ttiieemmppoo,,  eessttáá  lleejjooss  ddee  ccoonnssttiittuuiirr  uunnaa  bbuueennaa  eevviiddeenncciiaa,,  ppuueess  ssee  ddeessccoonnooccee  llaa  
iiddeennttiiddaadd  ddee  ssuu  aauuttoorr..  EEnn  ccoonnttrraassttee,,  eell  ssiigguuiieennttee  ssuueeññoo  ffuuee  ddeessccrriittoo  ppoorr  uunn  ggrraann  
eessccrriittoorr,,  CChhaarrlleess  DDiicckkeennss::  ““SSooññéé  qquuee  vveeííaa  aa  uunnaa  ddaammaa  ccoonn  cchhaall  rroojjoo  ddee  eessppaallddaass  aa  
mmíí..  CCuuaannddoo  ssee  vvoollvviióó  aaddvveerrttíí  qquuee  nnoo  llaa  ccoonnooccííaa  yy  ddiijjoo::  ""SSooyy  mmiissss  NNaappiieerr""..  
MMiieennttrraass  mmee  vveessttííaa,,  aa  llaa  mmaaññaannaa  ssiigguuiieennttee,,  ppeennsséé::  ¡¡qquuéé  ccoossaa  mmááss  aabbssuurrddaa  tteenneerr  
uunn  ssuueeññoo  ttaann  pprreecciissoo  aacceerrccaa  ddee  nnaaddaa!!  YY  ¿¿ppoorr  qquuéé  mmiissss  NNaappiieerr??  JJaammááss  hhaabbííaa  
ssaabbiiddoo  ddee  nniinngguunnaa  mmiissss  NNaappiieerr..  AAqquueell  mmiissmmoo  vviieerrnneess  ppoorr  llaa  nnoocchhee  eessttuuvvee  
lleeyyeennddoo  eenn  llaa  ssaallaa  yy  ddeessppuuééss  eennttrraarroonn  mmiissss  BBooyyllee  ccoonn  ssuu  hheerrmmaannoo,,  yy  llaa  ddaammaa  ddeell  
cchhaall  rroojjoo,,  qquuee  mmee  pprreesseennttaarroonn  ccoommoo  ""mmiissss  NNaappiieerr""..  
  
SSuueeññooss  ddee  mmuueerrttee  yy  ddeessaassttrree  
  
EEssttooss  ssuueeññooss,,  ccoommoo  iinnddiiccaa  DDiicckkeennss,,  ssoonn  mmuuyy  ddeettaallllaaddooss,,  oo  bbiieenn  pprreesseennttaann  
aallgguunnaa  ccuuaalliiddaadd  eessppeecciiaall  qquuee  lleess  eess  pprrooppiiaa..  EEll  ddooccttoorr  WWaalltteerr  FFrraannkklliinn  PPrriinnccee,,  
cclléérriiggoo  ee  hhiissttoorriiaaddoorr  aammeerriiccaannoo,,  yy  bbrriillllaannttee  iinnvveessttiiggaaddoorr  ppssííqquuiiccoo,,  ccoonnttaabbaa  qquuee  
eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  ssuu  vviiddaa  ttuuvvoo  ccuuaattrroo  ssuueeññooss  qquuee,,  ccoommppaarraaddooss  ccoonn  eell  rreessttoo,,  ssoonn  
""ccoommoo  llaa  nnoocchhee  aall  ddííaa""..  LLaass  iimmáággeenneess  eenn  eessttooss  ssuueeññooss  eerraann  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee  
rreeaalleess,,  yy  llaass  eemmoocciioonneess  qquuee  pprroodduuccííaann,,  iinntteennssaass..  EEssttee  eess  eell  rreellaattoo  ddee  uunnoo  ddee  ssuuss  
ssuueeññooss::  ““EEssttaabbaa  mmiirraannddoo  uunn  ttrreenn  ccuuyyaa  ccoollaa  ssaallííaa  ddee  uunn  ttúúnneell..  DDee  pprroonnttoo,,  ppaarraa  mmii  
hhoorrrroorr,,  oottrroo  ttrreenn  ssee  aarrrroojjóó    ssoobbrree  ééll..  VVii  aarrrruuggaarrssee  yy  aammoonnttoonnaarrssee  llooss  vvaaggoonneess,,  yy  
ddee  eennttrree  llaa  mmaassaa  ddee  rreessttooss  ssaallííaann  llooss  ggrriittooss    aagguuddooss  yy  aaggoonniizzaanntteess  ddee  llooss  
hheerriiddooss......  LLuueeggoo  lloo  qquuee  ppaarreeccííaann  sseerr  nnuubbeess  ddee  vvaappoorr  oo  hhuummoo  ssee    iinncceennddiiaarroonn  yy  llooss  
ggrriittooss  ddee  aaggoonnííaa  aauummeennttaarroonn..  EEnn  eessttee  iinnssttaannttee  mmii  eessppoossaa  mmee  ddeessppeerrttóó,,  
pprreeooccuuppaaddaa  ppoorr  mmiiss  ggrriittooss  aanngguussttiiaaddooss””..  
  
AA  llaa  mmaaññaannaa  ssiigguuiieennttee  ooccuurrrrííaa  eenn  NNuueevvaa  YYoorrkk,,  aa  112255  kkmm..  ddee  ddiissttaanncciiaa,,  uunnaa  
ccaattáássttrrooffee  ffeerrrroovviiaarriiaa..  CCuuaannddoo  eell  ddooccttoorr  BBrriiccee  lleeyyóó  llaass  ccrróónniiccaass  ddee  llooss  ppeerriióóddiiccooss  
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qquueeddóó  ssoorrpprreennddiiddoo  ppoorr  llaa  ssiimmiilliittuudd  ddee  mmuucchhooss  ddeettaalllleess::  llooss  ttrreenneess  ccoolliissiioonnaarroonn  aa  
llaa  eennttrraaddaa  ddee  uunn  ttúúnneell,,  llooss  ccoonndduuccttooss  ddee  vvaappoorr  rreevveennttaarroonn  yy  ssee  pprroodduujjoo  uunn  
iinncceennddiioo,,  eettccéétteerraa..  
  
JJoohhnn  WW..  DDuunnnnee,,  iinnggeenniieerroo  aaeerroonnááuuttiiccoo  bbrriittáánniiccoo,,  eessttaabbaa  iinnttrriiggaaddoo  ppoorr  ssuuss  
pprrooppiiooss  ssuueeññooss  qquuee,,  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa,,  ppaarreeccííaann  pprreeddeecciirr  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ffuuttuurrooss..  
EEnn  ssuu  lliibbrroo  ““AAnn  eexxppeerriimmeenntt  wwiitthh  ttiimmee””  ((EExxppeerriimmeennttoo  ccoonn  eell  ttiieemmppoo,,  11992277))  
ddeessccrriibbiióó  mmeettiiccuulloossaammeennttee  aallgguunnooss  ddee  eellllooss..  EEll  ssiigguuiieennttee,,  ooccuurrrriiddoo  eenn  oottooññoo  ddee  
11991133,,  eess  uunn  eejjeemmpplloo  ttííppiiccoo::  ““LLaa  eesscceennaa  eerraa  uunn  tteerrrraapplléénn  ccoonn  uunnaa  vvííaa  ddee  
ffeerrrrooccaarrrriill..  SSuuppee  eennttoonncceess  qquuee  eell  lluuggaarr  ssee  eennccoonnttrraabbaa  aall    nnoorrttee  ddeell  ppuueennttee  ddee  
FFiirrtthhFFoorrtthh,,  eenn  EEssccoocciiaa..  AAll  ppiiee  ddeell  tteerrrraapplléénn  hhaabbííaa  uunnaa  sseennddaa,,  ppoorr  llaa  qquuee  llaa  ggeennttee    
ppaasseeaabbaa  eenn  ppeeqquueeññooss  ggrruuppooss..  LLaa  eesscceennaa  ssee  rreeppiittiióó  aallgguunnaass  vveecceess,,  ppeerroo  eenn  llaa  
úúllttiimmaa  vvii  qquuee  uunn  ttrreenn  qquuee  iibbaa  eenn  ddiirreecccciióónn  nnoorrttee  hhaabbííaa  ccaaííddoo  ppoorr  eell  tteerrrraapplléénn..  VVii  
vvaarriiooss  vvaaggoonneess  ccaayyeennddoo  yy  bbllooqquueess  ddee    ppiieeddrraa  rrooddaannddoo””..    
  
TTrraattóó  ddee  ffiijjaarr  llaa  ffeecchhaa,,  ppeerroo  ttooddoo  lloo  qquuee  ppuuddoo  ccoonnsseegguuiirr  ffuuee  llooccaalliizzaarrllaa  eenn  llaa  
pprriimmaavveerraa  ssiigguuiieennttee  ((aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  aabbrriill))..  
  
EEll  1144  ddee  aabbrriill  ddee  11991144  eell  ttrreenn--ccoorrrreeoo  ""EEll  eessccooccééss  vvoollaaddoorr""  ssaallttóó  eell  ppaarraappeettoo  cceerrccaa  
ddee  llaa  eessttaacciióónn  ddee  BBuurrnnttiissllaanndd,,  2244  kkiillóómmeettrrooss  aall  nnoorrttee  ddeell  ppuueennttee  FFoorrtthh,,  ccaayyeennddoo  
ssoobbrree  eell  ccaammppoo  ddee  ggoollff  ddeessddee  66  mmeettrrooss  ddee  aallttuurraa..  
  
RReecciieenntteemmeennttee  ssee  hhaann  iinnssttaallaaddoo  eenn  ddiivveerrssooss  lluuggaarreess  ddeell  mmuunnddoo  ooffiicciinnaass  ppaarraa  
rreeccooggeerr  llaass  pprreemmoonniicciioonneess  ddeell  ppúúbblliiccoo,,  eenn  uunn  iinntteennttoo  ddee  ccoonnttrraarrrreessttaarr  llaa  ooppiinniióónn  
ddee  qquuee  eessttooss  rreellaattooss  ssóólloo  ssee  ccoonnoocceenn  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  llooss  hheecchhooss  hhaayyaann  ooccuurrrriiddoo..  
LLaa  OOffiicciinnaa  ddee  pprreemmoonniicciioonneess  ddee  TToorroonnttoo,,  rreecciibbiióó  eell  ssiigguuiieennttee  rreellaattoo  ddee  uunnaa  
pprreemmoonniicciióónn  qquuee,,  ccoommoo  mmuucchhaass  oottrraass,,  ttiieennee  ssuu  oorriiggeenn  eenn  uunn  ssuueeññoo..  
  
LLaa  sseeññoorraa  ZZmmeennaakk  ssooññóó  qquuee  rreecciibbííaa  uunnaa  llllaammaaddaa  ddee  llaa  ppoolliiccííaa..  LLee  ddiijjeerroonn  qquuee  ssuu  
mmaarriiddoo  lllleeggaarrííaa  aa  ccaassaa  aallggoo  mmááss  ttaarrddee  ppoorrqquuee  ssee  hhaabbííaa  pprroodduucciiddoo  uunnaa  mmuueerrttee;;  
lluueeggoo  vviioo  uunn  ccuueerrppoo  ssiinn  ppiieerrnnaass..  AAll  ddeessppeerrttaarr  eessttaabbaa  sseegguurraa  ddee  qquuee  ssuu  eessppoossoo  nnoo  
iibbaa  aa  mmoorriirr,,  ppeerroo  ssii  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  mmoorriirrííaa  ssii  ééll  ssaallííaa  ddee  ccaassaa  aall  ddííaa  ssiigguuiieennttee..  EEll  
eessppoossoo  ddeesseessttiimmóó  llaa  aaddvveerrtteenncciiaa..  
  
DDee  rreeggrreessoo  aa  ccaassaa,,  eell  ccoocchhee  ddeell  sseeññoorr  ZZmmeennaakk  ssuuffrriióó  uunnaa  aavveerrííaa  yy  ssee  ddeettuuvvoo..  
MMiieennttrraass  ééll  iibbaa  aa  tteelleeffoonneeaarr,,  uunn  ccoocchhee  ddee  llaa  ppoolliiccííaa  ssee  ddeettuuvvoo  ppaarraa  ccoommpprroobbaarr  lloo  
qquuee  hhaaccííaa,,  yy  ttaammbbiiéénn  ssee  ddeettuuvvoo  oottrroo  ccoocchhee  aall  oottrroo  llaaddoo  ddee  llaa  ccaallzzaaddaa..  SSuu  
ccoonndduuccttoorr  ssee  hhaabbííaa  ppeerrddiiddoo  yy  ccrruuzzóó  llaa  ccaarrrreetteerraa  ppaarraa  iinnffoorrmmaarrssee..  EEll  ppoolliiccííaa  llee  
iinnddiiccóó  llaa  rruuttaa,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  rreeggrreessaabbaa  aa  ssuu  ccoocchhee  ffuuee  aattrrooppeellllaaddoo  yy  mmuurriióó  eenn  eell  
aaccttoo..  SSuuss  ppiieerrnnaass  qquueeddaarroonn  ccoommoo  sseeppaarraaddaass  ddeell  ccuueerrppoo..  
  
CCuuaannddoo  uunn  ssuueeññoo  pprrooffééttiiccoo  ccooiinncciiddee  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ttaann  eexxaaccttaa,,  ssee  
ddiirrííaa  qquuee  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  llaass  bbaarrrreerraass  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ddeell  eessppaacciioo  ssee  ppuueeddeenn  ssaallttaarr..  
CCoommoo  ttooddooss  ddoorrmmiimmooss  yy  ssooññaammooss,,  ttooddooss  tteenneemmooss  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ttrraassppaassaarr  
eessaass  bbaarrrreerraass  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn..  
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ÁÁbbaaccoo::        
UUssaarr  eessttee  iinnssttrruummeennttoo  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  rreeaalliizzaarreemmooss  mmuucchhooss  eessffuueerrzzooss  eenn  eell  
tteerrrreennoo  llaabboorraall  ppaarraa  oobbtteenneerr  ppooccooss  rreessuullttaaddooss..      
AAbbaadd  oo  aabbaaddeessaa::      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrvviieenneenn  ssaacceerrddootteess,,  sseeaann  ddee  llaa  rreelliiggiióónn  qquuee  sseeaann,,  
iinnddiiccaann  nnuueessttrraa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnffiiaarr  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass  aa  aallgguuiieenn  qquuee  nnooss  
ccoommpprreennddaa  yy  nnooss  aayyuuddee  aa  ssoolluucciioonnaarrlloo..  TTooddoo  ddeeppeennddee  ddee  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  
ssaacceerrddoottee..      
AAbbaaddííaa::      
LLoo  ppooddeemmooss  aapplliiccaarr  aa  ccuuaallqquuiieerr  tteemmpplloo  rreelliiggiioossoo..  SSooññaarr  ccoonn  eellllaa  ssiiggnniiffiiccaa  
iinnqquuiieettuuddeess  eessppiirriittuuaalleess,,  mmoorraalleess  oo  iinntteelleeccttuuaalleess..  SSii  rreezzaammooss  ddeennttrroo  eess  sseeññaall  ddee  
ffeelliicciiddaadd..      
AAbbaannddeerraaddoo::      
PPrróóxxiimmaa  pprroommoocciióónn  pprrooffeessiioonnaall,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  ccoommoo  ddiissccuurrrraa  eell  ccoommbbaattee..      
AAbbaannddoonnoo::      
SSii  llaa  ppeerrssoonnaa  aabbaannddoonnaaddaa  eerreess  ttúú::      
--SSii  nnooss  aabbaannddoonnaa  ggeennttee  ppooddeerroossaa  oo  nnuueessttrroo//aa  aammaannttee  iinnddiiccaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  
lliibbeerraarrnnooss  ddee  ssuu  ddoommiinniioo..      
--SSii  nnooss  aabbaannddoonnaa  nnuueessttrraa  mmaaddrree  tteennddrreemmooss  aapprriieettooss  mmaatteerriiaalleess..      
--SSii  eess  eell  ppaaddrree  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  vvoolluunnttaadd  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
--CCuuaannddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  nnuueessttrroo  ccóónnyyuuggee  nnooss  mmuueessttrraa  qquuee  ssee  eessttáánn  pprroodduucciieennddoo  
pprroobblleemmaass  mmaatteerriiaallmmeennttee  ppoorr  nnuueessttrraa  ccaauussaa..      
SSii  eerreess  ttúú  qquuiieenn  aabbaannddoonnaa::      
LLoo  qquuee  aabbaannddoonneemmooss  eenn  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  iinnddiiccaarráá  qquuee  oo  qquuiieenn  eess  lloo  qquuee  nnooss  
aattoorrmmeennttaa  yy  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  mmooddiiffiiccaarr  oo  ddee  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  lliibbeerraarrnnooss..      
EEnn  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ssiieemmpprree  hhaabbrráá  pprroobblleemmaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  eexxiisstteenn  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  
aallggoo  nnoo  vvaa  bbiieenn  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  ssiinn  rreessppoonnddeerr  aa  nniinnggúúnn  ssuuffrriimmiieennttoo  eexxtteerrnnoo,,  
eennttoonncceess  aaccuuddiirreemmooss  aall  mmééddiiccoo  qquuee  nnooss  aaccllaarraarráá  ssii  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  ssiinn  
ssaabbeerrlloo..      
AAbbaanniiccoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssee  ddiissffrraazzaann  llaass  vveerrddaaddeerraass  iinntteenncciioonneess..  EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ccooqquueetteerrííaa..  
QQuuiieenn  mmaanneejjaa  eell  aabbaanniiccoo  eess  qquuiieenn  lllleevvaa  llaa  iinniicciiaattiivvaa  eenn  eell  mmuunnddoo  rreeaall  ppeerroo  ccoonn  
ffaallttaa  ddee  ffrraannqquueezzaa,,  ddeesslleeaallttaadd  ee  iinnttrriiggaa..      
AAbbaattiimmiieennttoo::      
IInnddiiccaa  uunnaa  eexxttrreemmaa  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
AAbbsscceessoo::      
PPrrooyyeeccttooss  nnoo  ccoonnsseegguuiiddooss..      
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AAbbddiiccaarr::      
NNooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  mmuuyy  aauuttoorriittaarriiooss  ccoonn  llooss  qquuee  ddeeppeennddeenn  ddee  nnoossoottrrooss..      
AAbbddoommeenn::      
SSii  eennggoorrddaammooss  iinnddiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  hhoonnoorreess  pprrooffeessiioonnaalleess..  SSii  aaddeellggaazzaammooss  iinnddiiccaa  
ppoobbrreezzaa..  SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ttee  aavviissaa  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  ttee  qquuiieerree  ttrraaiicciioonnaarr  oo  mmeennttiirr..      
AAbbeecceeddaarriioo::      
SSuuss  ddeesseeooss  yy  aassppiirraacciioonneess  eennccoonnttrraarráánn  nnuueevvaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
AAbbeedduull::      
SSuueerrttee  yy  ffeelliicciiddaadd..  BBeenneeffiicciiooss  ffiinnaanncciieerrooss..      
AAbbeejjaa::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ddee  ééxxiittoo  llaabboorraall..      
--VVeerrllaass  eenn  lliibbeerrttaadd  eess  uunn  pprreessaaggiioo  ffeelliizz..      
--VVeerrllaass  ddee  fflloorr  eenn  fflloorr  iinnddiiccaa  uunn  aammoorr  nnaacciieennttee..      
--SSii  ttee  ppiiccaa  uunnaa  aabbeejjaa  eexxiissttee  uunn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  nnuueessttrraa  rreeppuuttaacciióónn..      
--SSii  eessttáánn  eennffuurreecciiddaass  oo  nnooss  aattaaccaann  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  llooss  aassoocciiaaddooss  oo  ddeejjaaddeezz  
eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ccoonn  llaa  ccoonnssiigguuiieennttee  rruuiinnaa..      
--MMaattaarrllaass    iinnddiiccaa  qquuee  llaa  rruuiinnaa  eess  iinneevviittaabbllee  yy  eessttáá  pprróóxxiimmaa..      
--DDeessttrruuiirr  llaa  ccoollmmeennaa  sseeññaallaa  qquuee  ssoommooss  aannttiissoocciiaalleess  ee  iinnaaddaappttaaddooss  ccoonn  eell  
eennttoorrnnoo..      
AAbbeejjóónn::      
TTrraaiicciióónn,,  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss  ssoonn  aammeennaazzaanntteess..      
AAbbeejjoorrrroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  iinntteennttaa  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss..  SSii  lloo  mmaattaammooss  ddeessccuubbrriirreemmooss  llaass  
ttrraammppaass..      
AAbbeerrttuurraa::      
EEss  sseeññaall  ddee  eessppeerraannzzaa..      
AAbbeettoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  oo  tteennddrreemmooss  uunn  aammiiggoo  ssiinncceerroo  qquuee  nnoo  ddeebbeemmooss  ddeessccuuiiddaarr..      
AAbbiissmmoo::      
EEll  aabbiissmmoo  rreepprreesseennttaa  uunn  ppeelliiggrroo..      
--SSii  ccaaeemmooss  eenn  eell  nnooss  aavviissaa  ddee  uunn  ffiinnaall  ddeessaassttrroossoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  íínnddoollee..      
--SSii  ccaaeemmooss  ppeerroo  ppooddeemmooss  ssaalliirr  eess  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aappaarrttaarrnnooss  ccoonn  
mmuucchhaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeell  ddeessaassttrree..      
--LLoo  mmiissmmoo  ooccuurrrree  ssii  ppaassaammooss  ssoobbrree  eell  aabbiissmmoo  ppoorr  uunn  ffrráággiill  ppuueennttee..      
--SSii  lloo  vveemmooss  ppeerroo  nnoo  ccaaeemmooss  eenn  eell  eessttaammooss  aa  ttiieemmppoo  ddee  eevviittaarr  llooss  mmaalleess..      
AAbbjjuurraarr::      
DDeebbeerreemmooss  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  uunnaa  ggrraann  ddeecceeppcciióónn..      
AAbbllaannddaammiieennttoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ppuueeddee  pprroodduucciirrssee  uunn  ééxxiittoo  iimmppoorrttaannttee..      
AAbblluucciioonneess::      
CCoonn  aagguuaa  lliimmppiiaa  ssiiggnniiffiiccaa  vviittaalliiddaadd  yy  aalleeggrrííaa..  CCoonn  aagguuaa  ssuucciiaa  iinnddiiccaa  ddeecceeppcciióónn..      
AAbbooggaaddoo::      
SSii  ttuu  eerreess  eell//llaa  aabbooggaaddoo//aa  sseerrááss  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..  
SSii  vveemmooss  uunn//aa  aabbooggaaddoo//aa  sseerreemmooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  tteennddrreemmooss  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
AAbboonnoo::      
EEssppeerraannzzaa  yy  ffoorrttuunnaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  yy  eenn  llaa  ccaassaa..      
AAbboorrddaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  iinnddiiccaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccaammbbiiaarr..      
--SSii  ssoommooss  llaa  vvííccttiimmaa  ddeell  aabboorrddaajjee  eess  qquuee  ddeesseeaammooss  uunn  ccaammbbiioo  pprrooffuunnddoo  ppeerroo  nnoo  
eennccoonnttrraammooss  llaa  ffoorrmmaa  ddee  hhaacceerrlloo..      
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--SSii  llooss  qquuee  aabboorrddaammooss  ccoonn  ééxxiittoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  hhaa  
lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  iinntteennttaarr  eessee  ccaammbbiioo..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  nnoo  ssaalliirr  ttrriiuunnffaaddoorreess  ddeell  aabboorrddaajjee  ddeebbeerreemmooss  ppoossppoonneerr  eell  
ccaammbbiioo  ppaarraa  uunn  mmoommeennttoo  mmááss  pprrooppiicciioo..      
AAbboorrttoo::      
AAuugguurraa  qquuee  aallggoo  nnoo  lllleeggaarráá  aa  ffeelliizz  ttéérrmmiinnoo..  SSii  vveemmooss  oo  ppaarrttiicciippaammooss  eenn  eell  aabboorrttoo  
ccoorrrreemmooss  eell  ppeelliiggrroo  ddee  qquuee  nnooss  aallccaannccee  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
AAbbrraazzaarr::      
SSuueelleenn  iinnddiiccaarr  llaa  ppaarrttiiddaa  ddee  uunn  aammiiggoo  yy  eess  uunn  aavviissoo  ddee  qquuee  nnoo  ttooddaass  llaass  mmuueessttrraass  
ddee  aaffeeccttoo  ssoonn  ssiinncceerraass..      
AAbbrreevvaaddeerroo::      
EEss  sseeññaall  ddee  ttrraannqquuiilliiddaadd..      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  aagguuaa  lliimmppiiaa  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííoo  ppéérrddiiddaass  ddee  ppooccaa  iimmppoorrttaanncciiaa..      
--SSii  bbeebbeess  eenn  eell  ttee  eessttááss  eeqquuiivvooccaannddoo  eenn  eell  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  ttuu  ffeelliicciiddaadd..      
AAbbrriiggoo::      
SSii  eerreess  ttuu  eell  qquuee  lloo  vviisstteess  eessccoonnddeess  ttuu  vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  SSii  eell  qquuee  lloo  lllleevvaa  
eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eessccoonnddee  iinntteenncciioonneess  eeggooííssttaass..      
AAbbsscceessoo::      
SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  lloo  ppaaddeecceemmooss  tteennddrreemmooss  uunnaa  ééppooccaa  ddeessggrraacciiaaddaa  eenn  
nnuueessttrraa  vviiddaa..  SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  qquuiieenn  lloo  ttiieennee    iinnddiiccaa  qquuee  ppaaddeecceerreemmooss  
pprroobblleemmaass  eemmoocciioonnaalleess  ccoonn  oottrraa  ppeerrssoonnaa  qquuee  nnoo  ttiieennee  ppoorrqquuee  sseerr  llaa  ddeell  ssuueeññoo..      
AAbbssoolluucciióónn::      
SSii  llaa  rreecciibbiimmooss  nnoossoottrrooss  eess  uunn  aauugguurriioo  aaffoorrttuunnaaddoo..  SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  llaa  qquuee  llaa  
rreecciibbee  tteenneemmooss  uunn  ggrraann  sseennttiiddoo  ddee  llaa  aammiissttaadd..      
AAbbssuurrddoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  qquueerreemmooss  hhaacceerr  ccoossaass  iimmppoossiibblleess  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
AAbbssttiinneenncciiaa::      
RReecciibbiirreemmooss  uunnaa  nnoottiicciiaa  ccoonn  ggrraann  aalleeggrrííaa..      
AAbbuueellooss::      
--SSii  vviivveenn    eess  uunn  pprreessaaggiioo  ffaavvoorraabbllee..  ÉÉxxiittoo  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..      
--SSii  aappaarreecceenn  ccoonn  rreepprroocchheess  ttee  aalleerrttaann  ddee  qquuee  ppooddrrííaass  ccoommeetteerr  eerrrroorreess..      
--SSii  eessttáánn  mmuueerrttooss  ppuueeddee  rreecciibbiirr  nnoottiicciiaass  ttrriisstteess..  SSeeppaa  eessccuucchhaarr  ssuuss  ccoonnsseejjooss..      
--SSii  eessttáánn  eennffeerrmmooss  aauugguurraa  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
AAbbuunnddaanncciiaa::      
NNooss  iinnddiiccaa  qquuee  vviivviimmooss  eenn  uunnaa  sseegguurriiddaadd  eeffíímmeerraa  yy  qquuee  ssee  aapprrooxxiimmaa  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ppuueeddeenn  mmeenngguuaarrssee  nnuueessttrrooss  rreeccuurrssooss..      
AAbbuurrrriirrssee::      
DDiiffiiccuullttaaddeess..  AAqquueellllooss  qquuee  ccoommppiitteenn  ccoonn  uusstteedd  ppoorr  uunn  mmiissmmoo  oobbjjeettiivvoo  lloo  tteennddrráánn  
ffáácciill..  EEssttaa  uusstteedd  ssoolloo  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  ssuu  ccaauussaa..    
AAccaacciiaa::        
UUnnaa  ppoossiibbllee  ddeessggrraacciiaa  llee  aammeennaazzaa..  NNoo  ssee  ddeejjee  aabbaattiirr..        
AAccaaddeemmiiaa::        
SSuuffrriirráá  ddeessddiicchhaass..        
AAccaannttiillaaddoo::        
SSii  vveemmooss  uunn  aaccaannttiillaaddoo  eenn  ssuueeññooss  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrreemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ssaallvvoo  
qquuee  lloo  eessccaalleemmooss..        
AAccaappaarraammiieennttoo::        
NNoo  ccoonncceeddaa  mmuucchhaa  iimmppoorrttaanncciiaa  aa  llaass  pprroommeessaass  qquuee  llee  hhaaggaann..        
AAccaarriicciiaarr::        
IInnddiiccaa  bbuueennooss  sseennttiimmiieennttooss,,  nnoobblleezzaa  yy  ppoossiibblleess  aalleeggrrííaass..        
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AAcccciiddeennttee::        
--IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ttoommaarr  uunnaa  ddeecciissiióónn  iimmppoorrttaannttee..        
--PPuueeddee  iinnddiiccaarr  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  ccaammiinnoo  ssuurrggiirráá  uunn  ggrraann  oobbssttááccuulloo..        
--SSii  eessccaappaammooss  ddeell  aacccciiddeennttee  nnuueessttrroo  bbiieenn  hhaacceerr  nnooss  lliibbrraarráá  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ccoommpprroommeettiiddaa..        
--SSii  úúnniiccaammeennttee  lloo  vveemmooss  tteennddrreemmooss  aallgguunnaa  ccoonnttrraarriieeddaadd  ssiinn  ccoonnsseeccuueenncciiaass..        
AAcceecchhaarr::        
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  aacceecchhaaddooss  eess  qquuee  ssuuss  iinntteerreesseess  ssee  vveerráánn  eenn  ppeelliiggrroo..        
--SSii  eell  aacceecchhaaddoo  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eessttee  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  tteemmoorreess  yy  aanngguussttiiaass  ppoorr  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnoo  ppuueeddee  ccoonnttrroollaarr..        
AAcceeddeerraa::        
FFrreessccaa  ssiiggnniiffiiccaa  ssiittuuaacciióónn  ssoocciiaall  vveennttaajjoossaa..        
AAcceeiittee::        
ÉÉxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd,,  ssoobbrree  ttooddoo  ssii  nnooss  lloo  vviieerrtteenn  ssoobbrree  llaa  ccaabbeezzaa..  SSii  ssee  rroommppee  uunn  
rreecciippiieennttee  lllleennoo  ddee  aacceeiittee  iinnddiiccaa  ddeessggrraacciiaa..        
AAcceeiittuunnaass::        
VVeerrllaass  eenn  eell  áárrbbooll  eess  uunn  pprreessaaggiioo  ffeelliizz..  SSii  eessttáánn  eenn  eell  ssuueelloo  pprreessaaggiiaa  pprroobblleemmaass  
aaffeeccttiivvooss..        
AAcceelleerraaddoorr::        
CCuuiiddaaddoo  ccoonn  eell  tteemmppeerraammeennttoo  eenn  ccuueessttiioonneess  eemmoocciioonnaalleess..        
AAcceellggaa::          
PPrroobblleemmaass  eeccoonnóómmiiccooss..        
AAcceennttoo::        
HHaabbllaarr  oo  eessccuucchhaarr  hhaabbllaarr  ccoonn  aacceennttoo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..        
AAcceeqquuiiaa::        
SSiimmbboolliizzaa  eell  iinnssttiinnttoo  ffeemmeenniinnoo..        
AAcceerraa::        
--SSii  nnooss  ssuubbiimmooss  aa  llaa  aacceerraa  hheemmooss  aallccaannzzaaddoo  cciieerrttaa  sseegguurriiddaadd  eenn  llaa  vviiddaa..        
--SSii  ppaasseeaammooss  ppoorr  eellllaa  nnooss  sseennttiimmooss  sseegguurrooss  ddee  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn..        
--SSii  bbaajjaammooss  ddee  eellllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ppooddeemmooss  ppeerrddeerr  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnooss  ddaa  
sseegguurriiddaadd..        
AAcceerroo::        
IInnddiiccaa  ééxxiittoo  ggrraacciiaass  aa  ssuu  vvoolluunnttaadd,,  ffiirrmmeezzaa,,  ssoolliiddeezz  yy  ddeecciissiióónn..        
AAcchhaaqquueess::        
SSii  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  sseennssaacciióónn  ppllaacceenntteerraa  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  eeccoonnóómmiiccoo..  SSii  nnoo  eess  aassíí  
ccoonnssuullttaarreemmooss  aall  mmééddiiccoo..        
AAcchhiiccoorriiaa::        
HHiippooccrreessííaa  ddee  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..        
AAcciiccaallaarrssee::        
SSii  aappaarreecceenn  ppeerrssoonnaass  mmuuyy  mmaaqquuiillllaaddaass  oo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  eell  ssuueeññoo  nnooss  
eessttáá  iinnddiiccaannddoo  ffaallsseeddaadd  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  aammiissttaadd..        
ÁÁcciiddooss::        
PPrroonnttoo  nnooss  eennggaaññaarráánn..        
AAccllaammaarr::        
SSooññaarr  qquuee  ssoommooss  aaccllaammaaddooss  sseeññaallaa  ppeelliiggrroo..  NNoo  ttee  ddeejjeess  aarrrraassttrraarr  ppoorr  llaass  bbaajjaass  
ppaassiioonneess..        
AAccllaarraarr::        
DDeessccuubbrriirreemmooss  uunn  aassuunnttoo  ssoossppeecchhoossoo..        
AAccooggeerr::        
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SSii  aaccooggeemmooss  aa  aallgguuiieenn  nnooss  vveerreemmooss  pprrootteeggiiddooss  yy  aappooyyaaddoo  eenn  nnuueessttrraass  
aaccttiivviiddaaddeess  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  ppeerrssoonnaa..  SSii  rreecchhaazzaammooss  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eenn  ssuueeññooss  
iinnddiiccaa  llaa  cceerrccaannííaa  ddee  uunnaa  aammeennaazzaa  ddee  ttrraaiicciióónn..        
AAccoollcchhaaddoo::        
DDuullzzuurraa  yy  tteerrnnuurraa..  TTooddooss  ttee  qquueerrrráánn..        
AAccoommooddaaddoorr::        
SSeeggúúnn  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeell  ssuueeññoo  ssiiggnniiffiiccaarráá  qquuee  nnooss  qquuiieerreenn  ssiittuuaarr  eenn  uunn  bbuueenn  
oo  mmaall  ppuueessttoo  eenn  lloo  pprrooffeessiioonnaall..        
AAccoommppaaññaarr::        
TTeennddrreemmooss  uunnaa  vviissiittaa  iinneessppeerraaddaa  qquuee  nnooss  aalleeggrraarráá..        
AAccoonntteecciimmiieennttooss::        
PPrrooccuurree  rrooddeeaarrssee  ddee  ppeerrssoonnaass  sseenncciillllaass  yy  lleeaalleess..        
AAccooppllaarr::        
NNaacciimmiieennttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..        
AAccoorrddeeóónn::        
FFeelliicciiddaadd  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..        
AAccoossttaarrssee::        
--AAccoossttaaddoo  ssoolloo  pprreessaaggiiaa  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree..        
--AAccoossttaaddooss  aa  llaa  iinntteemmppeerriiee  eess  ssoollaammeennttee  uunnaa  iinnccoommooddiiddaadd  ttrraannssiittoorriiaa..        
--CCoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  sseennttiirreemmooss  ttoorrmmeennttoo  ppoorr  lloo  qquuee  ddiirráánn  llooss  
ddeemmááss..        
--CCoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  oottrroo  sseexxoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass  hhaann  ffiinnaalliizzaaddoo..        
AAccrreeddiittaarr::        
HHeerreenncciiaa  pprróóxxiimmaa..        
AAccrreeeeddoorr::        
MMaallaass  nnoottiicciiaass..        
AAccrriimmoonniiaa::        
EEnnffrreennttaammiieennttooss..        
AAccrróóbbaattaa::        
--SSii  rreeaalliizzaammooss  llaa  aaccrroobbaacciiaa  ccoonn  ééxxiittoo  ssaallddrreemmooss  ffoorrttaalleecciiddooss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  
aaccttuuaall..        
--SSii  llaa  rreeaalliizzaammooss  ssiinn  ééxxiittoo  ffrraaccaassaarreemmooss  oo  tteennddrreemmooss  ppéérrddiiddaass  eeccoonnóómmiiccaass..        
AAccttoorreess::        
VVeerrllooss  ssiiggnniiffiiccaann  ppllaacceerreess  ffrríívvoollooss  yy  sseerrlloo  ééxxiittoo..        
AAccuuaarreellaa::        
TTrraannqquuiilliiddaadd  eenn  uunn  ppeerriiooddoo  aaggiittaaddoo  ddee  llaa  vviiddaa..        
AAccuuaarriioo::        
VVeerr  llooss  ppeecceess  nnaaddaannddoo  eess  uunnaa  sseeññaall  ddee  ttrraannqquuiilliiddaadd  yy  ffeelliicciiddaadd..        
AAccuueedduuccttoo::        
SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  sseeññaallaa  aabbuunnddaanncciiaa  yy  ssii  eessttáá  vviieejjoo  yy  aabbaannddoonnaaddoo  
ppoobbrreezzaa..        
AAccuueerrddoo::        
ÉÉxxiittoo  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..        
AAccuummuullaarr::        
--TTrraattáánnddoossee  ddee  ddiinneerroo  ddeebbeemmooss  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ppuueess  nnooss  aammeennaazzaa  uunnaa  ppoossiibbllee  
ppéérrddiiddaa..        
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  oobbjjeettooss  aallgguuiieenn  ccoonnssppiirraa  ccoonnttrraa  nnoossoottrrooss..        
AAccuussaarr::        
--SSii  eell  aaccuussaaddoo  eerreess  ttuu  eess  uunn  pprreessaaggiioo  ddee  aalleeggrrííaa..          
--SSii  eell  aaccuussaaddoo  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  pprreessaaggiiaa  iinnqquuiieettuuddeess  ddee  ttooddaass  ccllaasseess..  
AAddáánn  yy  EEvvaa::        
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PPrróóxxiimmoo  nnaacciimmiieennttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..  ÉÉxxiittoo  aaffeeccttiivvoo  yy  pprrooffeessiioonnaall..      
AAddeellaannttaarrssee::      
IInnddiiccaa  qquuee  eell  ssooññaaddoorr  ttiieennee  uunnaass  aammbbiicciioonneess  eexxcceessiivvaass..      
AAddeellggaazzaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  uunn  aavviissoo  ppaarraa  qquuee  ccuuiiddeemmooss  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
AAddiióóss::      
--SSii  aallgguuiieenn  ssee  ddeessppiiddee  ddee  nnoossoottrrooss  aabbaannddoonnaarreemmooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  bbeenneeffiicciiaa  
nnaaddaa..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  nnooss  ddeessppeeddiimmooss  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  
vvoollvveerreemmooss  aa  vveerrllaa..      
--SSii  eenn  llaa  ddeessppeeddiiddaa  lllloorraammooss  nnooss  eessppeerraa  uunnaa  ggrraann  ffeelliicciiddaadd..      
AAddiivviinnaarr::      
--SSooññaarr  qquuee  ccoonnssuullttaammooss  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ddee  aaddiivviinnaacciióónn  pprreessaaggiiaa  aanngguussttiiaass..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  pprreeddeecciimmooss  llaa  ssuueerrttee  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  iinnddiiccaa  qquuee  
eessttaass  nnooss  sseerráánn  ddee  uuttiilliiddaadd..      
AAddjjuuddiiccaacciióónn::      
PPrroobblleemmaass  ccoommeerrcciiaalleess..      
AAddmmiinniissttrraacciióónn::      
MMaallaa  ssuueerrttee,,  llooss  pprrooyyeeccttooss  nnoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ppoorr  mmuucchhooss  eessffuueerrzzooss  qquuee  eemmpplleeee  eenn  
eelllloo..      
AAddmmiirraarr::      
MMaallooss  aammiiggooss  eennttrree  ttuuss  rreellaacciioonneess..      
AAddoolleesscceennttee::      
EEssttee  ssuueeññoo  sseeññaallaa  iiddeeaalleess  iimmppoossiibblleess..  BBúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  ppaarreejjaa  ddeemmaassiiaaddoo  
ppeerrffeeccttaa..      
AAddooppttaarr::      
--SSii  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  ttiieenneess  hhiijjooss  eell  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaarrííaass  tteenneerrllooss..      
--SSii  llooss  ttiieenneess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccaarrggaammooss  ccoonn  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  qquuee  nnoo  nnooss  
ccoorrrreessppoonnddeenn  ppuuddiieennddoo  sseerr  ccaauussaa  ttaannttoo  ddee  aaddmmiirraacciióónn  ccoommoo  ddee  oobbssttááccuullooss..      
AAddoorraarr::      
--AA  DDiiooss  oo  aa  LLaa  VViirrggeenn  iinnddiicciioo  ddee  aalleeggrrííaass  yy  ppaazz..      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aauugguurraa  pprroobblleemmaass  sseennttiimmeennttaalleess  ssiinn  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
AAddoorrmmeecceerrssee::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess,,  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  ddiiffíícciilleess..      
AAddoorrmmiiddeerraa::      
DDeecceeppcciióónn  sseennttiimmeennttaall..      
AAddoorrnnooss::      
DDiiggnniiddaaddeess  yy  hhoonnoorreess..      
AAddqquuiissiicciióónn::      
SSuueerrttee  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
AAdduuaannaa::      
--VVeerrllaa  oo  ddeetteenneerrssee  aannttee  eellllaa  ssiiggnniiffiiccaa  oobbssttááccuullooss  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--PPaassaarr  llaa  aadduuaannaa  iinnddiiccaa  uunn  pprrooggrreessoo  ffaavvoorraabbllee..      
--NNoo  ppooddeerrllaa  ppaassaarr  pprroonnoossttiiccaa  mmaallaa  ssuueerrttee..      
AAdduullaarr::      
--SSii  ssoommooss  aadduullaaddooss  ddeebbeemmooss  ddeessccoonnffiiaarr  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  rreefflleejjaa  eell  ssuueeññoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  aadduullaammooss  ssiinncceerraammeennttee  oobbtteennddrreemmooss  lloo  qquuee  
ddeesseeaammooss..      
--SSii  aadduullaammooss  ffaallssaammeennttee  nnooss  vveerreemmooss  hhuummiillllaaddooss  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
AAdduulltteerriioo::      
DDiissccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa..      
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AAddvveerrssaarriioo::      
--SSii  vveenncceemmooss  tteennddrreemmooss  ccoonnttrraattiieemmppooss..      
--SSii  nnooss  vveenncceenn  ccoonnsseegguuiirreemmooss  uunn  ttrriiuunnffoo  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
AAddvveerrssiiddaadd::      
ÉÉxxiittoo  iinneessppeerraaddoo..      
AAeerrooppuueerrttoo::      
LLooss  iinnssttaanntteess  ddee  eessppeerraa  aanntteess  ddee  iinniicciiaarr  uunn  vviiaajjee  ssiimmbboolliizzaann  nnuueessttrraass  dduuddaass..      
TTooddoo  lloo  qquuee  ssuucceeddaa  eenn  eell  aaeerrooppuueerrttoo  sseerráá  uunnaa  pprreemmoonniicciióónn  ddee  lloo  qquuee  nnooss  eessppeerraa..      
--SSii  eell  aavviióónn  ssee  rreettrraassaa  oo  nnoo  lllleeggaa  tteennddrreemmooss  iimmppeeddiimmeennttooss  ppaarraa  ttoommaarr  uunn  nnuueevvoo  
rruummbboo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ttooddoo  ttrraannssccuurrrree  ffeelliizzmmeennttee  llooss  pprreessaaggiiooss  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  mmeejjoorreess..      
AAffeeccttoo::      
SSeennttiirr  aaffeeccttoo  iinnddiiccaa  hhoonnoorreess  yy  ddiissttiinncciióónn..  IImmppoorrttaanntteess  ggaannaanncciiaass  ddee  ddiinneerroo..      
AAffeeccttaacciióónn::      
SSee  vveerráá  eennvvuueellttoo  eenn  uunn  llííoo  ssiinn  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
AAffeeiittaarr::      
SSeerráá  eennggaaññaaddoo  ppoorr  aammiissttaaddeess  oo  ffaammiilliiaarreess..      
AAffiillaarr::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  aaffiillaammooss  sseeññaallaa  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  eexxiisstteenn  
sseennttiimmiieennttooss  aaggrreessiivvooss..      
--SSii  qquuiieenn  aaffiillaa  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eess  ddee  tteemmeerr  qquuee  ddeesseeee  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss..      
AAffiinnaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  rreeccoonncciilliiaarrnnooss  ccoonn  qquuiieenn  hheemmooss  ssooññaaddoo..      
AAfflliicccciióónn::      
PPrreessaaggiioo  ffeelliizz..      
AAfflluueenncciiaa::      
NNeeggoocciiooss  ppooccoo  aaffoorrttuunnaaddooss..      
AAffoonnííaa::      
EEss  uunnaa  aammeennaazzaa  ppaarraa  nnuueessttrraa  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
AAffrreennttaa::      
--SSii  ssee  ssuuffrree  aannuunncciiaa  uunn  ééxxiittoo  iinneessppeerraaddoo..      
--SSii  ssee  hhaaccee  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  yy  ddeessaavveenneenncciiaass  ffaammiilliiaarreess  oo  
pprrooffeessiioonnaalleess..  
ÁÁggaattaa::        
PPrreessaaggiiaa  qquuee  ssuuffrriirreemmooss  uunnaa  ccoorrttaa  eennffeerrmmeeddaadd  qquuee  ssuuppeerraarreemmooss  ffáácciillmmeennttee..      
AAggeennddaa::      
PPaarraa  qquuee  eenn  ttuu  hhooggaarr  llaass  ccoossaass  mmaarrcchheenn  bbiieenn  ddeebbeerrááss  rreecchhaazzaarr  uunnaa  cciittaa..      
AAggeennttee::      
RReessoollvveerráá  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  llaa  aauuttoorriiddaadd  rreessuullttaannddoo  vveenncceeddoorr//aa..      
AAggiittaacciióónn::      
PPrróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..  SSoolleeddaadd  yy  ttrriisstteezzaa..      
AAggoonnííaa::      
AAuugguurraa  uunn  ccaammbbiioo  rraaddiiccaall..      
--SSii  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssaannaarreemmooss  pprroonnttoo..      
--SSii  eessttaammooss  ssaannooss  vviiggiillaarreemmooss  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
AAggoottaammiieennttoo::      
FFrraaccaassoo  ddee  ssuuss  ggeessttiioonneess..      
AAggrraaddeecciimmiieennttoo::      
RReellaacciioonneess  ffaavvoorraabblleess  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
AAggrreessiióónn::      
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--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  aaggrraaddeecciiddooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  aayyuuddaa  
iinneessppeerraaddaa..      
--SSii  aaggrraaddeecceemmooss  nnoossoottrrooss  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  nnoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ppoorr  eexxcceessiivvaa  
pprreecciippiittaacciióónn..      
AAggrreetteess::      
BBuueennaa  ffoorrttuunnaa..      
AAggrriiccuullttuurraa::      
EEss  ssiiggnnoo  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  eell  ccaammppoo  eessttáá  bbiieenn  ccuuiiddaaddoo  iinnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  fflloorreecciieennttee..      
--SSii  eell  ccaammppoo  eessttáá  ddeessccuuiiddaaddoo  eess  llaa  ffeelliicciiddaadd  ddeell  ccoonnffoorrmmiissttaa..      
AAggrriioo::      
MMoolleessttiiaass  yy  ppeessaarreess..      
AAgguuiinnaallddoo::      
SSíínnttoommaa  ddee  iinnggrraattiittuudd..      
AAgguuaa::      
EEll  aagguuaa  eenn  eell  lleenngguuaajjee  ddee  llooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  ssiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa,,  llooss  
sseennttiimmiieennttooss,,  eess  ddeecciirr,,  llaa  vviiddaa  iinntteerriioorr  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass..      
--CCuuaannddoo  eell  aagguuaa  eess  ccllaarraa  yy  lliimmppiiaa  aannuunncciiaa  uunnaa  vviiddaa  ttaann  llaarrggaa  yy  ffeelliizz  ccoommoo  
nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss::      
    **EEll  aagguuaa  mmiinneerraall  ssiimmbboolliizzaa  ccoonnvvaalleecceenncciiaa,,  mmeejjoorrííaa  ddee  llaa  ssaalluudd..      
    **EEll  aagguuaa  bbeennddiittaa  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  eell  aagguuaa  eess  ssuucciiaa  oo  eessttaannccaaddaa  pprroonnoossttiiccaa  mmaalleess  yy  ddeessggrraacciiaass  ddee  ccaarráácctteerr  mmoorraall  
ppoorr  lloo  ggeenneerraall::      
    **SSii  eell  aagguuaa  ssee  pprreesseennttaa  aammaarrggaa,,  ttuurrbbiiaa  oo  aammaarriilllleennttaa  pprroonnoossttiiccaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
    **CCoorrrroommppiiddaa,,  vviivviirr  ccoonn  rraabbiiaa  eenn  eell  ccuueerrppoo..      
    **HHeeddiioonnddaa,,  bbiieenneess  mmaall  aaddqquuiirriiddooss..      
    **EEssttaannccaaddaa,,  ppéérrddiiddaa  ddee  lliibbeerrttaadd..      
    **NNeeggrruuzzccaa,,  mmaattrriimmoonniioo  ddeessggrraacciiaaddoo..      
--RReecciibbiirr  aagguuaa  eenn  uunn  rreecciippiieennttee  iinnddiiccaa  ssaalluudd..      
--RReecciibbiirr  aagguuaa  yy  gguuaarrddaarrllaa  ssiinn  bbeebbeerr  iinnddiiccaa  aavvaarriicciiaa..      
--SSii  nnoossoottrrooss  lllleevvaammooss  aagguuaa  aa  oottrraa  ccaassaa  rreecciibbiieennddoo  ddiinneerroo  eenn  rreeaalliiddaadd  eessttaammooss  
vveennddiieennddoo  nnuueessttrraa  hhoonnrraaddeezz  yy  ppuurreezzaa..      
--SSii  llaa  lllleevvaammooss  ssiinn  ccoobbrraarr  ddeemmuueessttrraa  ppiieeddaadd  yy  rreelliiggiioossiiddaadd..      
--EEll  aagguuaa  ddee  lllluuvviiaa  pprroonnoossttiiccaa  aabbuunnddaannttee  ccoosseecchhaa  ssaallvvoo  qquuee  eemmppaappee  llaa  ttiieerrrraa  yy  
ddeessaappaarreezzccaa  rrááppiiddaammeennttee,,  eennttoonncceess  iinnddiiccaa  ppéérrddiiddaa  ddee  bbiieenneess  yy  hhuummiillllaacciioonneess..      
--SSii  ccaaeenn  ggootteerraass  eenn  uunnaa  ccaassaa  ssiinn  qquuee  eessttee  lllloovviieennddoo  aannuunncciiaa  dduueelloo  eenn  eessaa  ccaassaa..  SSii  
ssoolloo  eess  uunnaa  ggootteerraa  lloo  qquuee  aannuunncciiaa  ssoonn  ssuuffrriimmiieennttooss  yy  ppeelliiggrrooss  ppaarraa  eell  ssooññaaddoorr..      
--SSii  eell  aagguuaa,,  nnoo  iimmppoorrttaa  ssuu  pprroocceeddeenncciiaa,,  ccoorrrree  ppoorr  llaa  ccaassaa  eess  uunn  mmaall  pprreessaaggiioo..  SSii  
vveemmooss  mmaannaarr  aagguuaa  ddee  llaass  ppaarreeddeess  iinnddiiccaa  dduueelloo  ppoorr  ppaarriieenntteess  oo  aammiiggooss..      
--VVeerr  mmaannaarr  uunnaa  ffuueennttee  ddee  aagguuaa  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  pprrooppiieeddaadd  ddeell  ssooññaaddoorr  aannuunncciiaa  
ggrraann  pprroossppeerriiddaadd  mmaatteerriiaall  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  bbuueennooss  sseennttiimmiieennttooss..      
--CCaammiinnaarr  ssoobbrree  eell  aagguuaa  nnooss  ddiiccee  qquuee  eessttaammooss  aattrraavveessaannddoo  uunn  ppeerriiooddoo  ppeelliiggrroossoo..  
SSii  nnooss  hhuunnddiimmooss  ccoorrrreemmooss  ggrraavvee  ppeelliiggrroo..      
--VVeerr  mmuucchhaa  aagguuaa  aaggiittaaddaa  ppoorr  eell  ffuueerrttee  oolleeaajjee  pprreessaaggiiaa  ppeennaass  yy  ssuuffrriimmiieennttooss..  SSii  eell  
aagguuaa  eess  aappaacciibbllee  yy  ttrraannqquuiillaa  ssiiggnniiffiiccaa  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  nnooss  mmiirraammooss  eenn  eell  aagguuaa  yy  nnooss  rreefflleejjaammooss  ccllaarraammeennttee  iinnddiiccaa  qquuee  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  llaa  rriiqquueezzaa  yy  ssii  nnooss  rreefflleejjaa  mmááss  bbeellllooss  ddee  lloo  qquuee  ssoommooss  eenn  llaa  
rreeaalliiddaadd  eennccoonnttrraarreemmooss  aammoorr  eenn  llooss  ddeemmááss..      
--BBeebbeerr  aagguuaa  ffrrííaa  pprreessaaggiiaa  ssaalluudd  yy  ccaalliieennttee  eennffeerrmmeeddaadd..      
--BBaaññaarrssee  eenn  aagguuaa  ffrrííaa  pprreessaaggiiaa  iinnccoommpprreennssiióónn..  TTeemmppllaaddaa  ffeelliicciiddaadd  yy  mmuuyy  
ccaalliieennttee  sseeppaarraacciióónn  oo  ddiivvoorrcciioo..      
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AAgguuaaccaattee::      
EErreess  aapprreecciiaaddoo  ppoorr  ttuuss  aammiiggooss..      
AAgguuaacceerroo::      
SSuueerrttee,,  ééxxiittoo  ffiinnaanncciieerroo..      
AAgguuaammaarriinnaa::      
--PPoosseeeerrllaa  ssiiggnniiffiiccaa  aalleeggrrííaa  yy  eenntteennddiimmiieennttoo  ccoonnyyuuggaall..      
--PPeerrddeerrllaa  iinnddiiccaa  ddeessiilluussiióónn  aammoorroossaa..      
AAgguuaarrddiieennttee::      
PPllaacceerreess  ddee  ccoorrttaa  dduurraacciióónn..      
ÁÁgguuiillaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  áágguuiillaa  rreepprreesseennttaa  ddoommiinniioo  yy  ttrriiuunnffoo  ccuuaannddoo  nnooss  iiddeennttiiffiiccaammooss  ccoonn  
eellllaa,,  yy  aanngguussttiiaa  ssii  nnooss  iinnffuunnddee  tteemmoorr  oo  ddoolloorr..      
--SSii  llaa  vveemmooss  vvoollaannddoo  ttrraannqquuiillaa  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  aa  ppuunnttoo  ddee  ssaaccrriiffiiccaarrlloo  
ttooddoo  ppoorr  uunn  iiddeeaall..      
--SSii  ttee  aattaaccaa  iinnddiiccaa  qquuee  ttee  vveess  iinnccaappaazz  ddee  aassuummiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  uunn  aammoorr  
vveerrddaaddeerroo..      
--VVeerrllaa  vvoollaarr  aasscceennddiieennddoo  aall  cciieelloo  sseeññaallaa  qquuee  vveerreemmooss  ccoonnsseegguuiiddooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  vvuueellaa  lleennttoo  oo  iinntteerrrruummppiiddaammeennttee  iinnddiiccaa  rreettrraassooss..      
--SSii  eessttáá  iinnmmóóvviill  nnoo  aallccaannzzaarreemmooss  eell  ffiinn  pprrooppuueessttoo..      
--SSii  ccaaee  lloo  mmiissmmoo  ooccuurrrriirráá  ccoonn  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  llaa  vveemmooss  vvoollaannddoo  ccoonn  ssuu  pprreessaa  ddeebbeerreemmooss  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  nnuueessttrrooss  
eenneemmiiggooss..      
--SSii  ssee  aabbaallaannzzaa  ssoobbrree  nnoossoottrrooss  oo  nnooss  hhiieerree  ccoorrrreemmooss  ppeelliiggrroo..      
--VVeerrllaa  eennjjaauullaaddaa  aauugguurraa  hhuummiillllaacciióónn..      
AAgguujjaass::      
--SSii  ssoonn  ddee  ggaanncchhiilllloo  oo  ddee  ttrriiccoottaarr  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  eenntteerraarreemmooss  ddee  lloo  qquuee  ssee  ddiiccee  ddee  
nnoossoottrrooss  aa  eessppaallddaass  nnuueessttrraass..      
--LLaass  aagguujjaass  ddee  ccoosseerr  ssii  eessttáánn  ccoonn  hhiilloo  ssoonn  uunn  bbuueenn  aauugguurriioo..      
--SSiinn  hhiilloo,,  rroottaass  oo  nnooss  ppiinncchhaammooss  ccoonn  eellllaass  ssoonn  mmaall  aauugguurriioo..      
--SSii  ssoonn  aallffiilleerreess  pprreessaaggiiaa  ppeeqquueeññaass  ddeecceeppcciioonneess  ccaauussaaddaass  ppoorr  llooss  aammiiggooss..      
AAgguujjeerreeaarr::      
SSuuss  ffaammiilliiaarreess  nnoo  eessttáánn  ccoonnffoorrmmeess  ccoonn  ssuu  aaccttiittuudd..      
AAgguujjeerroo::      
--IInnddiiccaa  ppeelliiggrroo  ppaarraa  ssuu  rreeppuuttaacciióónn..      
--SSii  ddeessddee  eell  bboorrddee  qquuiieerree  eexxaammiinnaarr  eell  ffoonnddoo  ssuu  ssiittuuaacciióónn  mmeejjoorraarráá..      
--SSii  ccaaee  aall  ffoonnddoo  tteennddrráá  ggrraannddeess  ddiiffiiccuullttaaddeess..  
AAhhiijjaaddoo//aa::        
UUnnaa  aammiissttaadd  nnooss  aayyuuddaarráá  eenn  bbrreevvee..      
AAhhooggaaddoo::      
--VVeerrlloo  eess  uunn  bbuueenn  aauugguurriioo..  AAnnuunncciiaa  uunnaa  hheerreenncciiaa  oo  eell  aasscceennssoo  eenn  eell  ttrraabbaajjoo..      
--AAhhooggaarrssee  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  áámmbbiittoo  ssaallvvoo  qquuee  eesstteemmooss  
aaggoottaaddooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  qquuee  eennttoonncceess  iinnddiiccaa  qquuee  nneecceessiittaammooss  uunnaass  vvaaccaacciioonneess..      
AAhhoorrccaaddoo::      
--VVeerrlloo  iinnddiiccaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ddiinneerroo..      
--SSeerrlloo  pprreessaaggiiaa  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ccoossaass  ppeerrddiiddaass..      
AAiirree::      
--SSii  eell  aaiirree  eess  uunnaa  ssuuaavvee  bbrriissaa  nnooss  eessppeerraa  uunnaa  ééppooccaa  ttrraannqquuiillaa  yy  ssii  eess  ppeerrffuummaaddoo  
aauunn  mmeejjoorr..      
--SSii  eessttáá  aaggiittaaddoo  aauugguurraa  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo  yy  ssii  eess  ffrrííoo  iinnddiiccaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn  aammiiggoo  
ssiinncceerroo..      
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--SSii  eess  bbrruummoossoo  nnooss  ddiiccee  qquuee  sseeaammooss  pprruuddeenntteess..      
--SSii  eess  oossccuurroo  tteennddrreemmooss  pprroobblleemmaass  ccoonn  nnuueessttrrooss  ssuuppeerriioorreess  aauunnqquuee  ssii  ssee  aaccllaarraa  
nnooss  eessttaarráá  ddiicciieennddoo  qquuee  ffuueerroonn  mmaallooss  eenntteennddiiddooss  yy  ttooddoo  ssee  ssoolluucciioonnaarráá..      
AAjjeeddrreezz::      
TTooddoo  ssaallddrráá  sseeggúúnn  nnuueessttrrooss  ccáállccuullooss..      
AAjjoo::      
DDiissccuussiioonneess  ccoonn  ppaarriieenntteess..      
AAjjuuaarr::      
AAuugguurraa  ffeelliicciiddaadd..  
AAllaabbaannzzaass::      
TTaammbbiiéénn  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  llaass  rreecciibbiirreemmooss  ppeerroo  nnoo  ddeebbeemmooss  ccoonnffiiaarr  eenn  eellllaass..      
AAllaacceennaa::      
IInnddiiccaa  bbiieenneessttaarr  yy  ééxxiittooss  pprrooffeessiioonnaalleess..      
AAllaammbbrree::      
RReellaacciioonneess  ddiiffíícciilleess..      
AAllaammbbiiqquuee::      
PPrrooyyeeccttoo  rreeaalliizzaaddoo  ccoonn  ééxxiittoo..      
AAllaammeeddaa::      
AAuugguurraa  ccaammbbiiooss  ffaavvoorraabblleess..      
ÁÁllaammoo::      
GGaannaanncciiaass  ffiinnaanncciieerraass..      
AAllaarrmmaa::      
CCaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
AAllaass::      
EEss  eell  ssiiggnnoo  ddee  llaa  vviiccttoorriiaa,,  ssee  uunn  ppooccoo  llaannzzaaddoo//aa  yy  vveerrááss  uunn  ccaammbbiioo  eenn  ttuu  
ssiittuuaacciióónn..      
AAllbbaa::      
RReennoovvaacciióónn..  CCoommiieennzzaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddiicchhoossoo..      
AAllbbaacceeaa::      
DDeebbeess  ppoonneerr  eenn  oorrddeenn  llooss  aassuunnttooss  ffaammiilliiaarreess..      
AAllbbaahhaaccaa::      
EEss  pprreessaaggiioo  ddee  aammaarrgguurraa..      
AAllbbaaññiill::      
RReeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
AAllbbaarriiccooqquuee::      
--SSii  eell  áárrbbooll  eessttáá  eenn  fflloorr  eess  uunn  bbuueenn  aauugguurriioo  ppaarraa  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass..      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  aallbbaarriiccooqquueess  tteennddrreemmooss  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  nnuueevvaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess..      
--SSii  eessttáá  sseeccoo  pprreessttaarreemmooss  mmááss  aatteenncciióónn  aa  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppaarraa  
eevviittaarr  eennggaaññooss..      
AAllbbaattrrooss::      
PPaarriieenntteess  oo  aammiiggooss  nneecceessiittaann  ssuu  aayyuuddaa..  NNoovveeddaaddeess  pprróóxxiimmaass..      
AAllbbaayyaallddee::      
EEnnvveenneennaammiieennttoo..      
AAllbbeerrgguuee::      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  aannuunncciiaa  uunn  pprróóxxiimmoo  rreeppoossoo..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííoo  uunnaa  ddeessggrraacciiaa..      
AAllbbiinnoo::      
VVeerrlloo  eenn  ssuueeññooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  vveejjeezz  aannttiicciippaaddaa..      
AAllbbóónnddiiggaass::      
SSii  ssoonn  ddee  ccaarrnnee  aauugguurraa  ccuurraacciióónn,,  ssiittuuaacciióónn  eessttaabbllee..      
AAllbboorrnnoozz::      
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IInnddiiccaa  ddeessccaannssoo..      
AAllbboorroottoo::      
MMaallaass  eessppeeccuullaacciioonneess..  PPéérrddiiddaass..      
ÁÁllbbuumm::      
RReeccuueerrddooss  ffeelliicceess..  EEssttee  ssuueeññoo  mmaarrccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  ééppooccaa  ddee  ssuu  vviiddaa..      
AAllbbuurraa::      
AAiissllaammiieennttoo,,  aabbaannddoonnoo..      
AAllccaacchhooffaa::      
PPaarraa  aallccaannzzaarr  eell  aammoorr  qquuee  ddeesseeaammooss  ddeebbeemmooss  sseerr  ppaacciieenntteess  yy  ppeerrssiissttiirr  ccoonn  
tteerrnnuurraa..      
AAllccaallddee::      
PPeerrssoonnaass  iinnfflluuyyeenntteess  iinntteerrvveennddrráánn  eenn  ssuu  ffaavvoorr..      
AAllccaannccííaa::      
RReedduuzzccaa  ssuuss  ggaassttooss..      
AAllccaannttaarriillllaa::      
PPeelleeaass  vviioolleennttaass..      
AAllccaannzzaarr::      
SSuuss  ddeesseeooss  ddee  ttrriiuunnffaarr  qquueeddaarráánn  rreeccoommppeennssaaddooss..      
AAllccaappaarrrraass::      
RReecciibbiirráá  mmaallaass  nnoottiicciiaass..      
AAllccáázzaarr::      
--PPeerrmmaanneecceerr  aaffuueerraa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  aammbbiicciioonneess  ssee  vveerráánn  ffrruussttrraaddaass..      
--EEnnccoonnttrraarrssee  eenn  ssuu  iinntteerriioorr  aauugguurraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  eessppeerraannzzaass  yy  ssuueerrttee..      
AAllccee::      
--SSii  vvaann  eenn  mmaannaaddaa  iinnddiiccaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ééxxiittooss  cceerrccaannooss..      
--SSii  ssee  llee  mmaattaa  pprrooyyeeccttooss  ffrruussttrraaddooss..      
AAllccoohhooll::      
SSeeññaallaa  llaa  ddeesslleeaallttaadd  yy  ffaallsseeddaadd  ddee  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
AAllccoorrnnooqquuee::      
SSuu  ccoorrtteezzaa  ((eell  ccoorrcchhoo))  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  nnooss  sseennttiimmooss  ccoommoo  aaddoolleesscceenntteess,,  yy  ssii  lloo  
ssoommooss,,  nnooss  eemmbbaarrggaa  llaa  aalleeggrrííaa  ddee  vviivviirr..      
AAllddeeaa::      
--SSii  eess  aaggrraaddaabbllee  yy  ssoolleeaaddaa  aauugguurraa  uunnaa  vviiddaa  sseerreennaa..      
--SSii  eess  ttrriissttee  yy  aabbaannddoonnaaddaa  iinnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  ssuu  mmaanneerraa  ddee  vviivviirr..      
--SSii  eess  ppeeqquueeññaa  ssee  aavveecciinnaann  ssuucceessooss  mmuuyy  aaggrraaddaabblleess..      
AAlleeggaattoo::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  oorrggaanniissmmooss  ooffiicciiaalleess..      
AAlleeggrrííaa::      
DDeebbeerráá  eennffrreennttaarrssee  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd..  IInnqquuiieettuuddeess..      
AAlleellíí::      
HHoonneessttiiddaadd..  SSiiggnnoo  ddee  jjuuvveennttuudd  ddeell  ccuueerrppoo  yy  ddeell  aallmmaa..      
AAlleennttaarr::      
RRiieessggoo  ddee  sseerr  eennggaaññaaddoo..      
AAlleerrggiiaa::      
MMaallaa  ssuueerrttee..      
AAlleerrttaa::      
CCaammbbiiooss  iimmppoorrttaanntteess..  EEll  ttrraannssccuurrssoo  ddeell  ssuueeññoo  llee  iinnddiiccaarráá  ccoommoo  ffiinnaalliizzaarráá  eessttee  
ccaammbbiioo..      
AAlleettaa::      
PPrreessaaggiioo  ppoossiittiivvoo..  TToommaarráá  iimmppoorrttaanntteess  ddeecciissiioonneess..  SSii  llaa  aalleettaa  eessttáá  rroottaa  iinnddiiccaa  
ffaallssaass  eessppeerraannzzaass..      
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AAllffaabbeettoo::      
NNuummeerroossooss  ssaaccrriiffiicciiooss..      
AAllffaallffaa::      
AAmmbbiieennttee  ffaammiilliiaarr  ffeelliizz..      
AAllffiilleerr::      
AAnnuunncciiaa  ddiissccoorrddiiaass  ffaammiilliiaarreess..  PPéérrddiiddaa  ffiinnaanncciieerraa..      
AAllffoommbbrraa::      
--SSii  ccaammiinnaammooss  ssoobbrree  eellllaa  iinnddiiccaa  qquuee  vviivviirreemmooss  ccoonn  hhoollgguurraa  ggrraacciiaass  aa  nnuueessttrroo  
ttrraabbaajjoo..      
--SSii  llaa  eennccoonnttrraammooss  eexxtteennddiiddaa  ddoonnddee  nnoo  ddeebbiieerraa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaarreemmooss  ddiissppuueessttooss  
aa  rreeccuurrrriirr  aa  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  nnuueessttrrooss  pprrooppóóssiittooss..      
AAllffoorrffóónn::      
MMiisseerriiaa  yy  ppeennuurriiaa..      
AAllffoorrjjaass::      
SSii  eessttáánn  vvaaccííaass  iinnddiiccaa  ppoobbrreezzaa  yy  ssii  eessttáánn  lllleennaass  rriiqquueezzaa..      
ÁÁllggeebbrraa::      
SSuu  nneeggoocciioo  ffuunncciioonnaarráá  ccoonn  ééxxiittoo..      
AAllggooddóónn::      
EEmmppiieezzaa  uunnaa  ééppooccaa  ddeelliiccaaddaa..  DDeesseeaa  llaa  ffeelliicciiddaadd..      
AAlliiaannzzaa::      
PPrroommeessaa  ddee  mmaattrriimmoonniioo..      
AAlliieennaaddoo::      
--EEssttaarrlloo  iinnddiiccaa  iimmppeeddiimmeennttooss  ppaarraa  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ssoonn  oottrrooss  uusstteedd  ttrriiuunnffaarráá..      
AAlliieennttoo::      
--PPeerrddeerrlloo  iinnddiiccaa  aanngguussttiiaass..      
--RReeccuuppeerraarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  rreeccuuppeerraarráá  llaa  sseegguurriiddaadd  eenn  ssuuss  ddeecciissiioonneess..      
--TTeenneerr  mmaall  aalliieennttoo  iinnddiiccaa  cceellooss..      
AAlliimmeennttooss::      
--SSii  ssoonn  aaggrraaddaabblleess  ddee  ccoommeerr  iinnddiiccaa  aaccoonntteecciimmiieennttooss  pprroommeetteeddoorreess  yy  ssii  ssoonn  
aammaarrggooss  aanngguussttiiaa  yy  ssoolleeddaadd..      
--DDee  ssaabboorr  mmuuyy  ffuueerrttee,,  aaffrreennttaass..      
--MMuuyy  ccaalliieenntteess  nneerrvviioossiissmmoo  yy  mmuuyy  ffrrííooss  mmoolleessttiiaass  ddee  ssaalluudd..      
--CCoocciinnaarrllooss,,  aaccuueerrddoo  ffaammiilliiaarr..      
--OOffrreecceerrllooss  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr  yy  rreecchhaazzaarrllooss  ccoonnfflliiccttooss  ffaammiilliiaarreess..      
AAllmmaa::      
--VVeerr  uunn  aallmmaa  eenn  ppeennaa  iinnddiiccaa  iinnqquuiieettuuddeess  yy  ppoobbrreezzaa..      
--VVeerrllaa  ssuubbiirr  aall  cciieelloo  aannuunncciiaa  uunnaa  nnoottiicciiaa  aaffoorrttuunnaaddaa..      
AAllmmaaccéénn::      
BBuueennaass  ppeerrssppeeccttiivvaass,,  ccoommooddiiddaadd..      
AAllmmaaddííaa::      
SSiigguuee  aaddeellaannttee  ccoonn  ttuuss  pprrooyyeeccttooss..      
AAllmmeennaa::      
SSuu  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo  llee  ddeeppaarraa  lliittiiggiiooss  yy  mmoolleessttiiaass..      
AAllmmeennddrraass::      
--SSii  eessttáánn  eenn  fflloorr  iinnddiiccaa  llaa  ffeelliizz  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss,,  ppeerroo  ssii  ccaaee  llaa  
fflloorr  iinnddiiccaa  pprróóxxiimmaass  ddeecceeppcciioonneess..      
--SSii  vveemmooss  llaass  aallmmeennddrraass  ppeerroo  nnoo  llaass  ttooccaammooss  pprreessaaggiiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess..        
--SSii  llaass  rreeccooggeemmooss  nnooss  eessppeerraa  llaa  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  llaass  ssaaccaammooss  ddee  llaa  ccáássccaarraa  aauugguurraa  ggaannaanncciiaass..      
--SSii  ssoonn  aammaarrggaass  iinnddiiccaa  ddiissttuurrbbiiooss  ffaammiilliiaarreess  ssiinn  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
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AAllmmiiaarr::      
IInnddiiccaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeessaahhooggaaddaa..      
AAllmmííbbaarr::      
PPeeqquueeññaass  ggaannaanncciiaass..      
AAllmmiiddóónn::      
CCoonnffiiaannzzaa  mmaall  ddeeppoossiittaaddaa..      
AAllmmiirraannttee::      
AAssíí  ccoommoo  aaccttúúee  eell  aallmmiirraannttee  sseerráá  ttuu  ppoossttuurraa  aannttee  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
AAllmmiizzccllee::      
PPaassiioonneess  sseennssuuaalleess..      
AAllmmoohhaaddaa::      
GGoocceess  aaffeeccttiivvooss  ssaallvvoo  qquuee  eessttéé  ssuucciiaa  yy  rroottaa  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  ttrriisstteezzaa  yy  ssoolleeddaadd..      
AAllmmoorrzzaarr::      
RReevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ddeebbiiddaa  aa  ccaauussaass  ppssííqquuiiccaass,,  eemmoocciioonnaalleess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ccoommeemmooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  
eennffrreennttaarrnnooss  aa  aallggoo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  mmiissmmoo  ssii  
tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  aall  mmaassttiiccaarr  oo  ttrraaggaarr..      
--CCoommeerr  aaccoommppaaññaaddooss  rreevveellaa  aammiissttaadd  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--CCoommeerr  ssoollooss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ddeepprreessiióónn..      
--SSii  ccoommeemmooss  aalliimmeennttooss  nnaattuurraalleess  yy  sseenncciillllooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttaammooss  
aapprroovveecchhaannddoo  bbiieenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
AAlloojjaarrssee::      
SSii  eell  lluuggaarr  eess  ddeessccoonnoocciiddoo  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass  yy  ssii  eess  uunn  lluuggaarr  aaggrraaddaabbllee  ssee  
aannuunncciiaa  uunn  ppeerrííooddoo  ffeelliizz..      
AAlloonnddrraa::      
--SSii  llaa  vveemmooss  vvoollaannddoo  eess  mmuuyy  bbuueenn  pprreessaaggiioo  ddee  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  ddeesscciieennddee  oo  llee  ooccuurrrree  aallggoo  ffiinnaalliizzaann  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass..      
--SSii  eessttáá  ppoossaaddaa  eenn  eell  ssuueelloo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  sseeaammooss  pprruuddeenntteess..      
AAllppeess::      
ÉÉxxiittoo,,  eelleevvaacciióónn  pprróóxxiimmaa..      
AAllppiinniissttaa::      
LLooggrrooss  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..  SSaalluudd  eexxcceelleennttee..      
AAllqquuiillaarr::      
AAnnuunncciiaa  ccaammbbiiooss  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
AAllqquuiimmiissttaa::      
EEss  uunn  aavviissoo  ppaarraa  qquuee  ssaaqquuee  mmááss  pprroovveecchhoo  ddee  llaass  eennsseeññaannzzaass  qquuee  rreecciibbee..      
AAllqquuiittrráánn::      
EEss  uunn  mmaall  aauugguurriioo..  IInnddiiccaa  mmaallaass  rreellaacciioonneess  yy  ppéérrddiiddaass  ffiinnaanncciieerraass..      
AAllttaarr::      
--SSii  aappaarreeccee  eenn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  eess  uunn  bbuueenn  aauugguurriioo,,  pprreessaaggiiaa  eell  mmaattrriimmoonniioo  
nnuueessttrroo  oo  ddee  aallggúúnn  ccoonnoocciiddoo..      
--SSii  eessttáá  ddeerrrruuiiddoo  eess  uunn  mmaall  pprreessaaggiioo,,  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn..      
AAllttaavvoozz::      
AAnnuunncciiaa  nnoottiicciiaass  iimmppoorrttaanntteess  aa  llaass  qquuee  aaccuuddiirráá  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  yy  rraappiiddeezz..      
AAlltteerraacciióónn::      
EEss  mmuueessttrraa  ddee  ttrriisstteezzaa..      
AAlltteerrccaaddoo::      
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AAnnuunncciiaa  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
AAllttiivveezz::      
IInnddiiccaa  qquuee  eessttáá  ccoommeettiieennddoo  eell  eerrrroorr  ddee  ssuubbeessttiimmaarr  aa  ssuuss  iinnffeerriioorreess  eenn  ttooddaass  llaass  
áárreeaass..      
AAllttuurraa::      
IInnddiiccaa  qquuee  aa  mmááss  aallttuurraa  mmaayyoorr  sseerráá  eell  ééxxiittoo..      
AAlluummbbrree::      
TTrriiuunnffoo,,  vviiccttoorriiaa..      
AAlluummnnooss::      
--SSeerrlloo  iinnddiiccaa  uunnaa  iinnqquuiieettuudd  ppoorr  ssuuss  hhiijjooss..      
--VVeerrllooss  iinnddiiccaa  qquuee  ttiieennee  dduuddaass  ssoobbrree  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
AAlluuvviioonneess::      
AAuugguurraa  uunn  ppoorrvveenniirr  mmeejjoorr..  
AAmmaa::      
LLee  aaddvviieerrttee  qquuee  ddeebbee  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  ssuu  aalliimmeennttaacciióónn..      
AAmmaammaannttaarr::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  ppoossiibbllee  mmaatteerrnniiddaadd..      
AAmmaanneecceerr::      
FFiinnaalliizzaann  nnuueessttrraass  ppeennaass..  RReennoovvaaddoo  ooppttiimmiissmmoo..      
AAmmaannttee::      
--SSii  nnoo  ttiieenneess  nniinngguunnaa  rreellaacciióónn  sseennttiimmeennttaall  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssppeeccttiivvaass  
ffaavvoorraabblleess  ppaarraa  llaa  ffeelliicciiddaadd..      
--EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  hhaabbrráá  ddiissppuuttaass  yy  eennggaaññooss..      
AAmmaappoollaa::      
CCoonnssuueelloo  ddeell  ddoolloorr  ddeell  ccuueerrppoo  yy  ddeell  aallmmaa..      
AAmmaarr::      
ÉÉxxiittooss  eenn  eell  tteerrrreennoo  sseennttiimmeennttaall..      
AAmmaarraannttoo::      
--SSii  vveemmooss  llaa  fflloorr  eess  mmaall  aauugguurriioo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  ssuu  ccoolloorr  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
AAmmaarrgguurraa::      
--CCuuaannddoo  ssee  rreeffiieerree  aa  nnuueessttrroo  eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo  ssiiggnniiffiiccaa  ggrraann  aalleeggrrííaa..      
--SSii  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ssaabboorr  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  eenn  llaass  ooppeerraacciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess..      
AAmmaarriilllloo::      
EEss  eell  ccoolloorr  ddee  llaa  iinnttuuiicciióónn,,  ddee  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
AAmmaassaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  eerreess  ddeemmaassiiaaddoo  ccooddiicciioossoo..      
AAmmaattiissttaa::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ssuueerrttee..  BBuueenn  sseennttiiddoo  ccoommúúnn  ddeell  ssooññaaddoorr..      
AAmmaazzoonnaa::      
AAllgguuiieenn  qquuee  ssee  hhaaccee  ppaassaarr  ppoorr  aammiiggaa  nnoo  lloo  eess  eenn  rreeaalliiddaadd..      
ÁÁmmbbaarr::      
EEss  sseeññaall  ddee  ddiinneerroo..  TTuu  oorrgguulllloo  ppuueeddee  aalleejjaarr  ddee  ttii  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
AAmmbbaarriinnaa::      
SSiiggnniiffiiccaa  ppeerrffiiddiiaa  yy  aassttuucciiaa..      
AAmmbbiicciióónn::      
--SSii  eess  hhoonneessttaa  ssiiggnniiffiiccaa  ééxxiittoo..      
--SSii  eess  eexxaaggeerraaddaa  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
AAmmbbrroossííaa::      
DDeebbeess  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  llooss  ggaassttooss  ssuuppeerrfflluuooss..      
AAmmbbuullaanncciiaa::      
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--SSii  llaa  aammbbuullaanncciiaa  ccoonnttiieennee  aallggúúnn  hheerriiddoo  aallgguuiieenn  aa  qquuiieenn  eessttiimmaammooss  eess  
aammeennaazzaaddoo  ppoorr  aallggúúnn  ppeelliiggrroo..      
--SSii  eell  hheerriiddoo  hhaabbllaa  oo  ssee  mmuueevvee  iinnddiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  tteennddrreemmooss  nnoottiicciiaass  ddee  aallgguuiieenn  
qquuee  hhaabbííaammooss  oollvviiddaaddoo..      
AAmmeennaazzaass::      
CCoorrrreemmooss  rriieessggoo  ddee  ddiissppuuttaass  ppoorr  rreennccoorreess  yy  cceellooss..      
AAmmeettrraallllaaddoorraa::      
--SSii  ffuunncciioonnaa  bbiieenn  pprreeddiiccee  ééxxiittoo..      
--SSii  ssee  eennccaassqquuiillllaa  oo  nnoo  ffuunncciioonnaa  bbiieenn  iinnddiiccaa  qquuee  ppoorr  mmááss  qquuee  nnooss  eessffoorrcceemmooss  
sseerráá  iimmppoossiibbllee  ccoonnsseegguuiirr  lloo  qquuee  ddeesseeáábbaammooss..      
AAmmiiaannttoo::      
CCoorrrreenn  ppeelliiggrroo  ssuuss  ppeerrtteenneenncciiaass..      
AAmmiiggooss::      
--SSii  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  eessttaammooss  aattrraavveessaannddoo  uunnaa  ccrriissiiss  ssooññaarr  ccoonn  uunn  aammiiggoo  iinnddiiccaa  qquuee  
llaa  ccrriissiiss  eessttáá  tteerrmmiinnaaddaa..      
--SSii  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  rreeaall  eess  nnoorrmmaall  vveerreemmooss  ccoommoo  vvaa  vveessttiiddoo::      
    **SSii  vvaa  mmeejjoorr  vveessttiiddoo  qquuee  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  sseeññaallaa  qquuee  nnuueessttrraa  aammiissttaadd  eess  ssóólliiddaa..      
    **VVeerrlloo  ddeessaalliiññaaddoo  oo  ssuucciioo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  aammiissttaadd  vvaa  eenn  ddeecclliivvee..      
    **SSii  aappaarreeccee  ttaall  yy  ccoommoo  eess  aannuunncciiaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  nnoottiicciiaass,,  ssuu  vviissiittaa  oo  qquuee  nnooss  
eennccoonnttrraarreemmooss  ccoonn  eell..      
AAmmnniissttííaa::      
BBuueennaass  nnoottiicciiaass..      
AAmmoollaaddoorr::      
SSiiggnniiffiiccaa  ddeessoorrddeenn  eenn  ssuuss  aassuunnttooss  ppeerrssoonnaalleess,,  ffaammiilliiaarreess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess..      
AAmmoonniiaaccoo::      
RReellaacciioonneess  ddiiffíícciilleess..  SSuuffrriirráá  ooffeennssaass..      
AAmmoorr::      
--SSii  ssee  eessttáá  eennaammoorraaddoo  eessttee  ssuueeññoo  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddee  ssuuss  aannhheellooss..      
--SSii  nnoo  ssee  eessttáá  eennaammoorraaddoo  yy  nnooss  vveemmooss  ddeessggrraacciiaaddooss  eess  qquuee  nnooss  aammaann  yy  vviicceevveerrssaa..      
AAmmoorrííooss::      
CCaalluummnniiaa,,  mmaalleeddiicceenncciiaa..      
AAmmoorrttaajjaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  sseerrvviicciiaalleess  yy  bboonnddaaddoossooss..      
AAmmppoollllaa::      
EEmmpprreessaa  aaffoorrttuunnaaddaa..      
AAmmppuuttaacciióónn::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  llaass  mmaannooss  aammppuuttaaddaass  eess  qquuee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  mmeennttaall  nnooss  
iimmppeeddiirráá  hhaacceerr  nnaaddaa  aa  ddeerreecchhaass..      
--SSii  lloo  qquuee  vveemmooss  aammppuuttaaddaa  eess  uunnaa  ppiieerrnnaa  eess  qquuee  nnooss  eess  mmuuyy  ddiiffíícciill  ""aannddaarr  ccoommoo  
DDiiooss  mmaannddaa""..  
AAnnaallffaabbeettoo::      
--SSeerrlloo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ppaassaarreemmooss  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree..      
--VVeerrlloo  eess  qquuee  uusstteedd  ssee  iimmppoonnee  ccoonn  ffaacciilliiddaadd..      
AAnnáálliissiiss::      
AAuugguurraa  ééxxiittoo  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
AAnnaannáá::      
PPrreessaaggiiaa  ppeennaass  qquuee  vviieenneenn  ddee  lleejjooss..      
AAnnaaqquueelleess::      
PPrreeooccuuppaacciióónn..      
AAnnaarrqquuiissttaa::      
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SSee  pprroodduucciirráánn  hheecchhooss  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  llee  ccoonndduucciirráánn  aa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ccaallmmaa  yy  
sseerreenniiddaadd..      
AAnncciiaannooss::      
CCuuaannddoo  eess  rreeaallmmeennttee  vviieejjoo  rreepprreesseennttaa  ssaabbiidduurrííaa..  EEss  uunn  ssuueeññoo  bbeennééffiiccoo  yy  
pprrootteeccttoorr..  SSeeaa  hhoommbbrree  oo  mmuujjeerr  nnooss  ccoollooccaa  eenn  eell  lluuggaarr  qquuee  nnooss  ccoorrrreessppoonnddee..      
VVeellaann  ppoorr  nnoossoottrrooss..  EEssttooss  ssuueeññooss  ssiieemmpprree  ssoonn  ttrraasscceennddeennttaalleess  ee  iimmpprreessiioonnaann..  
EEss  uunn  bbuueenn  ssuueeññoo..  SSii  eell  aanncciiaannoo  eess  mmaallvvaaddoo  lloo  qquuee  ssee  rreefflleejjaa  eenn  eell  ssuueeññoo  eess  
nnuueessttrraa  mmaallddaadd  ooccuullttaa..      
AAnnccllaa::      
--EEcchhaarr  eell  aannccllaa  oo  vveerr  qquuee  aallgguuiieenn  llaa  eecchhaa  eess  uunn  aavviissoo  ddee  qquuee  ddeebbeemmooss  mmeeddiittaarr  ssii  
nnooss  hhaallllaammooss  eenn  eell  bbuueenn  ccaammiinnoo..      
--SSii  aarrrriiaammooss  eell  aannccllaa  yyaa  eess  hhoorraa  ddee  qquuee  nnooss  ppoonnggaammooss  eenn  aacccciióónn..      
AAnncchhooaass::      
BBuueennaa  ffoorrttuunnaa..      
AAnnddaammiioo::      
--SSii  eess  ssóólliiddoo  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ccoonn  ééxxiittoo..      
--SSii  lloo  vveemmooss  ttaammbbaalleeáánnddoossee  oo  hhuunnddiiddoo  ttaammbbiiéénn  ssee  hhuunnddiirráánn  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eessttaammooss  ssuubbiiddooss  eenn  ééll,,  sseeggúúnn  eell  eessttaaddoo  ddeell  aannddaammiioo,,  ssee  iinnccrreemmeennttaarráánn  ttaannttoo  
ppaarraa  bbiieenn  ccoommoo  ppaarraa  mmaall..      
--SSii  aallgguuiieenn  nnooss  ccoonndduuccee  hhaacciiaa  eell  aannddaammiioo  nnoo  ddeeppeennddeerráá  ddee  nnoossoottrrooss  eell  ééxxiittoo  oo  eell  
ffrraaccaassoo..      
AAnnddrraajjooss::      
IInnttrriiggaass  yy  ddiissppuuttaass..  SSii  llooss  aannddrraajjooss  llooss  lllleevvaammooss  nnoossoottrrooss  nnooss  aannuunncciiaa  mmiisseerriiaass  
mmoorraalleess..      
AAnnééccddoottaa::      
AAccoonntteecciimmiieennttooss  ffaavvoorraabblleess..      
AAnnéémmoonnaa::      
RReecciibbiirráá  uunnaa  nnoottiicciiaa  iimmppoorrttaannttee  qquuee  llee  ccaauussaarráá  aalleeggrrííaa..      
AAnnffiitteeaattrroo::      
--VVeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  ddeemmaassiiaaddoo  aammbbiicciioossooss..      
--EEssttaarr  eenn  uunnoo  iinnddiiccaa  qquuee  aallggúúnn  aalllleeggaaddoo  ccoorrrree  ppeelliiggrroo..      
ÁÁnnffoorraa::      
--SSii  eessttáá  lllleennaa  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  pprrooffuunnddaa..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  oo  rroottaa  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo..      
ÁÁnnggeell::      
SSooññaarr  ccoonn  áánnggeelleess  uu  oottrrooss  sseerreess  cceelleessttiiaalleess  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  ssuueeññooss  qquuee  ssee  
ppuueeddeenn  tteenneerr..  AAuugguurraann  eell  ffiinn  ddee  ttooddooss  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  
aattoorrmmeennttaann  aall  ssooññaaddoorr..      
EEnn  sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eennttrreeggaa  aall  ssuupprreemmoo..      
SSii  llooss  áánnggeelleess  eessttáánn  ttrriisstteess,,  aammeennaazzaaddoorreess  oo  ffuurriioossooss  eell  ccaammbbiioo  eess  ppaarraa  mmaall  yy  eenn  
sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  rreefflleejjaann  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  ee  iinnsseegguurriiddaaddeess..      
ÁÁnnggeelluuss::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  ooíímmooss  aall  áánnggeelluuss  iinnddiiccaa  ppaazz  yy  ccoonnssuueelloo..      
AAnnggiinnaass::      
PPuueeddee  rreeffeerriirrssee  aa  uunn  ppaaddeecciimmiieennttoo  rreeaall  oo  aallggoo  qquuee  nnooss  aaggoobbiiaa..      
AAnngguuiillaa::      
--SSii  eessttáánn  vviivvaass  yy  eessccuurrrriiddiizzaass  ssee  nnooss  pprreesseennttaarráá  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ccoonn  llaa  qquuee  nnoo  
ccoonnttáábbaammooss..      
--SSii  eessttáánn  ffuueerraa  ddeell  aagguuaa  oo  mmuueerrttaass  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  hheemmooss  ssaabbiiddoo  aapprroovveecchhaarr  llaass  
ooppoorrttuunniiddaaddeess..      
AAnngguussttiiaa::      
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AAnnuunncciiaa  ééxxiittoo..      
AAnniilllloo::      
EEll  aanniilllloo  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aa  llaa  vveezz  qquuee  pprrootteeggee  yy  aaííssllaa..      
--SSii  eess  uunnaa  aalliiaannzzaa  ddee  bbooddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  mmaattrriimmoonniioo..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  sseerr  uunn  sseelllloo  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ppooddeerr..      
--SSii  ttiieennee  ppiieeddrraass  pprreecciioossaass  ssee  uunnee  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  ppiieeddrraa  aall  ddeell  aanniilllloo..      
--SSii  ssee  rroommppee  uunnaa  aalliiaannzzaa  aannuunncciiaa  llaa  rruuppttuurraa  ddeell  mmaattrriimmoonniioo..      
--PPeerrddeerr  uunn  aanniilllloo  aauugguurraa  ddiissppuuttaass  ccoonn  qquuiieenn  nnooss  lloo  ddiioo..      
--PPoonnéérrsseelloo  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddoommiinnaarrllaa..      
AAnniimmaall::      
((BBuussccaa  eell  nnoommbbrree  ddeell  aanniimmaall  ssoobbrree  eell  qquuee  ddeesseeaass  ssaabbeerr))..      
AAnnííss::      
--TTrraattáánnddoossee  ddee  llaa  fflloorr  iinnddiiccaa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  bbuueennaa  aacccciióónn  qquuee  llee  vvaallddrráá  uunn  
pprreemmiioo..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  eell  lliiccoorr  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaa  yy  ssaattiissffaacccciióónn..      
AAnniivveerrssaarriioo::      
RRiiññaass  yy  qquueerreellllaass..      
AAnnoottaarr::      
EEll  ddeessoorrddeenn  llee  rreessuullttaarráá  ppeerrjjuuddiicciiaall..      
AAnnssiieeddaadd::      
EExxaaggeerraacciióónn  aannttee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss..      
AAnntteeccáámmaarraa::      
GGaannaanncciiaa  iinneessppeerraaddaa..      
AAnntteennaa::      
--UUssaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  nnoottiicciiaass  ddee  lleejjooss..      
--DDeeffeeccttuuoossaa  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
AAnntteeoojjooss::      
SSíímmbboolloo  ddee  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  yy  rreevveellaacciióónn..      
AAnntteeppaassaaddooss::      
--SSii  yyaa  ffaalllleecciieerroonn::      
    **SSii  eessttáánn  iirrrriittaaddooss  oo  ttrriisstteess  pprreessaaggiiaa  ppeelleeaass..      
    **SSii  eessttáánn  aalleeggrreess  eell  aaccoonntteecciimmiieennttoo  sseerráá  aalleeggrree  yy  bbeenneeffiicciioossoo..      
--SSii  aaúúnn  vviivveenn  ssee  ddiiccee  qquuee  eessttee  ssuueeññoo  aallaarrggaa  llaa  vviiddaa..  TTaammbbiiéénn  eess  rreefflleejjoo  ddee  
aaññoorraannzzaa  ddee  ttiieemmppooss  ppaassaaddooss  mmeejjoorreess..      
AAnntteessaallaa::      
CCuuaannddoo  eessppeerraammooss  eenn  eellllaa  nnooss  rreeccuueerrddaa  qquuee  llaa  ppaacciieenncciiaa  eess  uunnaa  vviirrttuudd  qquuee  
ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa..      
AAnnttiiccuuaaddoo::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess,,  nnoossttaallggiiaa..      
AAnnttiiccuuaarriioo::      
EEss  ppoossiibbllee  qquuee  rreecciibbaa  uunn  rreeggaalloo..      
AAnnttiiggüüeeddaaddeess::      
RReecciibbiirreemmooss  uunn  lleeggaaddoo  iinneessppeerraaddoo  aauunnqquuee  aallgguuiieenn  iinntteennttaarráá  aarrrreebbaattáárrnnoosslloo..      
AAnnttííllooppee::      
AAuugguurraa  ééxxiittoo  eeccoonnóómmiiccoo..      
AAnnttoorrcchhaa::      
--LLlleevvaarrllaa  eenncceennddiiddaa  eess  pprreessaaggiioo  ddee  aalleeggrrííaa..      
--SSii  eessttáá  aappaaggaaddaa  oo  ssee  nnooss  aappaaggaa  ssee  aapprrooxxiimmaa  aallgguunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
AAnnttrroo::      
EEnnccuueennttrroo  iinneessppeerraaddoo  yy  ssii  eessttáá  lllleennoo  ddee  mmaallhheecchhoorreess  ssuu  ttrriiuunnffoo  sseerráá  ddeeffiinniittiivvoo..      
AAnnuullaarr::      
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UUnniióónn  pprróóxxiimmaa  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
AAnnuunncciiooss::      
--SSii  llooss  lleeeemmooss  ddee  uunn  ppeerriióóddiiccoo  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreeaalliizzaarreemmooss  uunn  hhaallllaazzggoo  
iimmppoorrttaannttee..      
--SSii  iinnsseerrttaammooss  uunnoo  pprreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn..      
AAnnzzuueelloo::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ttrraaiicciióónn..      
AAññoo::      
--SSooññaarr  ccoonn  aaññooss  ppaassaaddooss  iinnddiiccaa  nnoossttaallggiiaa..      
--CCoonn  aaññooss  vveenniiddeerrooss  aannuunncciiaa  nnuueevvooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSooññaarr  ccoonn  eell  aaññoo  nnuueevvoo  pprreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  ssuu  vviiddaa..  
AAppaaggaarr::      
--SSii  eess  llaa  lluuzz  ddee  uunnaa  lláámmppaarraa  oo  uunnaa  vveellaa  aannuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  iinncceennddiioo  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  cceessaarráánn..      
--SSii  lloo  qquuee  aappaaggaammooss  eess  nnuueessttrraa  sseedd  aannuunncciiaa  ééxxiittooss  yy  llooggrrooss..      
AAppaarraaddoorr::      
NNeeggoocciiooss  bbeenneeffiicciioossooss..      
AAppaarrccaammiieennttoo::      
--UUssaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  eessttáá  ppaassaannddoo  ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  iinntteerrvvaalloo  eennttrree  ddooss  mmooddooss  
ddee  vviiddaa..      
--SSaalliirr  ddee  ééll  aannuunncciiaa  mmeejjoorreess  ppeerrssppeeccttiivvaass..      
--EEnnttrraarr  eenn  ééll  yy  eexxttrraavviiaarrssee  sseeññaallaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  rreefflleexxiióónn..      
AAppaarriicciióónn::      
SSii  ssooññaammooss  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  aannttee  uunnaa  aappaarriicciióónn  ssoobbrreennaattuurraall  nnooss  iinnddiiccaa  
qquuee  eessttaammooss  eenn  eell  bbuueenn  ccaammiinnoo  yy  ccoonnsseegguuiirreemmooss  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss..      
AAppaarrttaammeennttoo::      
--SSii  eess  lluujjoossoo  iinnddiiccaa  qquuee  rreeaalliizzaammooss  ggaassttooss  eexxcceessiivvooss..      
--SSii  eess  mmooddeessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ppooddrreemmooss  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass..      
--SSii  lloo  vviissiittaammooss  yy  nnoo  eess  nnuueessttrroo  ccaammbbiiaarráá  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  sseeggúúnn  sseeaa  eell  
eessttaaddoo  ddeell  aappaarrttaammeennttoo..      
AAppeerriittiivvoo::      
PPrreessaaggiiaa  ttrriiuunnffoo  eenn  llaa  vviiddaa..      
AAppeettiittoo::      
--BBuueenn  aappeettiittoo  aauugguurraa  mmoommeennttooss  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
--MMaall  aappeettiittoo  ssiiggnniiffiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
AAppiiccuullttoorr::      
SSeeññaallaa  qquuee  eell  ééxxiittoo  ddee  ssuuss  eemmpprreessaass  ddeeppeennddee  ddee  ssuu  iinniicciiaattiivvaa..      
AAppiioo::      
IInnddiiccaa  iinnffiiddeelliiddaaddeess..      
AAppllaannaarr::      
RReellaacciioonneess  íínnttiimmaass  ccoonn  ppeelliiggrroo  ddee  rroommppeerrssee..      
AAppllaassttaarr::      
--IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ttoommaarr  uunnaa  ddeecciissiióónn  iimmppoorrttaannttee..      
--PPuueeddee  iinnddiiccaarr  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  ccaammiinnoo  ssuurrggiirráá  uunn  ggrraann  oobbssttááccuulloo..      
--SSii  eessccaappaammooss  ddeell  aacccciiddeennttee  nnuueessttrroo  bbiieenn  hhaacceerr  nnooss  lliibbrraarráá  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ccoommpprroommeettiiddaa..      
--SSii  úúnniiccaammeennttee  lloo  vveemmooss  tteennddrreemmooss  aallgguunnaa  ccoonnttrraarriieeddaadd  ssiinn  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
AAppllaauussooss::      
--SSii  eess  aappllaauuddiiddoo//aa  ssuuss  aammiiggooss  nnoo  mmeerreecceenn  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
--SSii  eess  uusstteedd  qquuiieenn  aappllaauuddee  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttúúaa  ccoonn  lliiggeerreezzaa..      
AApplliiccaacciióónn::      
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SSii  ssee  eessffuueerrzzaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  sseerráá  rreeccoommppeennssaaddoo..      
AApplloommoo::      
--CCoonnsseerrvvaarrlloo  eess  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo..      
--PPeerrddeerrlloo  aannuunncciiaa  ssiittuuaacciioonneess  eeqquuiivvooccaaddaass..      
AAppoopplleejjííaa::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  llaa  ppaaddeecceemmooss  nnuueessttrrooss  iinntteerreesseess  mmaatteerriiaalleess  yy  mmoorraalleess  ssee  vveerráánn  
aammeennaazzaaddooss..      
AAppoorrrreeaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaass  ppaassaajjeerraass..      
--SSeerr  aappoorrrreeaaddoo  sseeññaallaa  qquuee  eell  ééxxiittoo  aaúúnn  nnoo  lllleeggaa..      
AAppóóssiittoo::      
PPeerrssppeeccttiivvaass  aaccoorrddeess  ccoonn  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass..      
AAppóóssttooll::      
--VVeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbee  bbuussccaarr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  qquuee  llee  aaccoonnsseejjee  ssoobbrree  
ssuuss  eemmpprreessaass..      
--SSeerrlloo  aannuunncciiaa  ééxxiittoo  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
AAppooyyoo::      
SSuuss  ppaarriieenntteess  yy  aammiiggooss  llee  aayyuuddaarráánn  aa  rreessoollvveerr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..      
AApprreennddeerr::      
EEvvoolluucciióónn  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa..      
AApprreennddiizz::      
--VVeerrlloo  aannuunncciiaa  nnoottiicciiaass  aaggrraaddaabblleess..      
--SSeerrlloo,,  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
AApprreennssiióónn::      
IInnddiiccaa  aaccoonntteecciimmiieennttooss  eennoojjoossooss..      
AApprreettuurraass::      
NNeeggoocciiooss  qquuee  ccaammiinnaann  hhaacciiaa  llaa  ddeerriivvaa..      
AApprriieettooss::      
--EEssttaarr  eenn  aapprriieettooss  aaddvviieerrttee  qquuee  ddeebbee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  ssuuss  
ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--VVeerr  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  eenn  aapprriieettooss  iinnddiiccaa  qquuee  hhaa  lllleennaaddoo  ddee  dduuddaass  yy  ppeerrpplleejjiiddaadd  aa  
ssuuss  rriivvaalleess..      
AApprriissiioonnaarr::      
IInnccoonnvveenniieenntteess  yy  oobbssttááccuullooss..      
AAppuueessttaa::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  ppeerrddeerreemmooss  eell  ddiinneerroo  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  aabbssuurrddaa..    
AArraaddoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  ggaarraannttiizzaa  eell  ééxxiittoo  yy  uunnaa  bbuueennaa  vveejjeezz..      
AArraaññaa::      
PPrreessaaggiioo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  HHaa  ccoommeettiiddoo  aallgguunnaa  iinnddiissccrreecciióónn  qquuee  llee  lllleevvaarráá  aa  
ttrraammppaass  oo  eennggaaññooss..      
AArraaññaarr::      
EEll  qquuee  aarraaññaa  eess  qquuiieenn  ddeesseeaa  ppeerrjjuuddiiccaarr  aall  aallgguuiieenn,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  aarraaññaaddoo  sseerráá  
eell  ppeerrjjuuddiiccaaddoo..    
AArraarr::      
--SSiieennddoo  llaa  ttiieerrrraa  fféérrttiill  ssiiggnniiffiiccaa  bbuueennaa  ccoosseecchhaa..      
--SSii  eess  áárriiddaa  iinnffoorrttuunniioo  yy  ccaallaammiiddaaddeess..      
AArrbbiittrraajjee::      
BBuussqquuee  aallgguuiieenn  qquuee  llee  aaccoonnsseejjee  bbiieenn..      
AArrbbiittrraarriioo::      
PPrroocceessoo  ppoorr  mmaallooss  pprrooppóóssiittooss..      



 42

AArrbbiittrroo::      
IInnjjuussttiicciiaa..      
ÁÁrrbbooll::      
SSíímmbboolloo  ddee  pprrootteecccciióónn  mmaatteerriiaall..      
--SSii  vveemmooss  uunnoo  oo  vvaarriiooss  áárrbboolleess  ffrroonnddoossooss  yy  rroobbuussttooss  mmaayyoorr  sseerráá  llaa  pprrootteecccciióónn..      
--SSii  ssoonn  áárrbboolleess  eenncclleennqquueess  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  ddeessvvaalliiddooss..      
--LLlleennooss  ddee  fflloorreess  oo  ffrruuttooss  ffuueerraa  ddee  tteemmppoorraaddaa  iinnddiiccaa  ppeennaa..      
--SSii  eessttoo  ooccuurrrree  eenn  llaa  eessttaacciióónn  ccoorrrreeccttaa  ppaarraa  eelllloo  pprreessaaggiiaa  aammiissttaadd  yy  aammoorr..      
--SSeeccooss  iinnddiiccaa  iinnffoorrttuunniioo..      
--CCoonn  rraammaass  rroottaass,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--CCoollmmaaddoo  ddee  hhoojjaass  vveerrddeess,,  ggaannaanncciiaass..      
--SSuubbiirrnnooss  aa  uunnoo,,  hhoonnoorreess  yy  ffoorrttuunnaa..      
--CCaaeerrssee,,  ppéérrddiiddaa  ddeell  ffaavvoorr  ddee  nnuueessttrrooss  ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  llaa  ccaaííddaa  eess  ddeessddee  ppooccaa  aallttuurraa,,  rriiddííccuulloo..      
--SSii  eenn  eell  áárrbbooll  aanniiddaann  ppáájjaarrooss,,  ééxxiittooss  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eessttooss  ppáájjaarrooss  ssoonn  nneeggrrooss,,  qquueerrrráánn  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss  ppoorr  eennvviiddiiaa..      
AArrccaabbuuzz::      
DDeecciissiioonneess  ccoonnttrraaddiiccttoorriiaass..      
AArrccaaddaass::      
PPrrootteecccciioonneess  eenn  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
AArrccee::      
SSíímmbboolloo  ddee  aammiissttaadd..      
AArrcchhiivvoo::      
DDiissccuussiioonneess  aa  ccaauussaa  ddee  uunnaa  hheerreenncciiaa..      
AArrcciillllaa::      
SSee  eessffoorrzzaarráá  ppaarraa  ssuuppeerraarr  nnuummeerroossooss  oobbssttááccuullooss..      
AArrccoo::      
IInnddeecciissiióónn  eenn  eell  aammoorr..      
--SSii  eell  aarrccoo  eessttáá  íínntteeggrroo  nnoo  ttaarrddaarreemmooss  eenn  rreessoollvveerr  llaass  dduuddaass..      
--SSii  lloo  vveemmooss  rroottoo  nnooss  ffaallttaa  ttiieemmppoo  ppaarraa  rreessoollvveerrllaass..      
AArrccoo  iirriiss::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ffiinn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  yy  ccaallaammiiddaaddeess..  TTaammbbiiéénn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
rriiqquueezzaa..      
--SSii  aappaarreeccee  ppoorr  oorriieennttee  aauugguurraa  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess  yy  ssaalluudd..      
--SSii  eess  ppoorr  oocccciiddeennttee  aauugguurraa  llaa  ccuurraacciióónn  ddee  llooss  eennffeerrmmooss..      
--SSii  aappaarreeccee  ssoobbrree  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass  eess  eell  ssuueeññoo  ddee  qquuiieenn  hhaa  ggaannaaddoo  eell  eeqquuiilliibbrriioo  yy  
llaa  ppaazz  iinntteerriioorr..      
AArrddiillllaa::      
SSíímmbboolloo  ddee  ssuuppeerrffiicciiaalliiddaadd..      
AArrddoorr::      
PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  ssuu  eeccoonnoommííaa  mmeejjoorree..      
AArreennaa::      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  uunnaa  ppllaayyaa  ccoonn  aarreennaa  ffiinnaa  aauugguurraa  ppllaacciiddeezz  yy  sseennssuuaalliiddaadd..      
--SSii  ccaammiinnaammooss  ffaattiiggoossaammeennttee  ssoobbrree  eellllaa  rreefflleejjaa  tteemmoorr..      
--SSii  tteenneemmooss  aarreennaa  eenn  llaa  ccoommiiddaa  oo  rrooppaa  aanngguussttiiaa  ppoorr  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  
eeccoonnóómmiiccaa..      
AArreennqquuee::      
SSeeññaallaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ddiinneerroo..      
AArrggoollllaa::      
NNoo  ssoommooss  ddeell  ttooddoo  hhoonneessttooss..      
ÁÁrriiddoo::      
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MMaallaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..      
AArriissttóóccrraattaa::      
PPrrooyyeeccttooss  ffaavvoorraabblleess..      
AArriittmmééttiiccaa::      
NNoottiicciiaa  ssaattiissffaaccttoorriiaa..      
AArrlleeqquuíínn::      
RReellaacciioonneess  hhiippóóccrriittaass..      
AArrmmaa::      
--CCoorrttaanntteess  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  llaass  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..      
--DDee  ffuueeggoo,,  ccoommpplloott  ccoonnttrraa  eell  ssooññaaddoorr..      
AArrmmaadduurraa::      
NNoo  ssoommooss  ttaann  iinnddeeffeennssooss  ccoommoo  nnooss  ccrreeeemmooss..      
AArrmmaarriioo::      
--SSii  eess  uunn  aarrmmaarriioo  ddee  ccoocciinnaa::      
    **EEssttaannddoo  vvaaccííoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraarreemmooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  eemmbbaarraazzoossaa  ppoorr  
ffaallttaa  ddee  pprreevviissiióónn..      
    **SSii  eessttáá  lllleennoo  pprreessaaggiiaa  bbiieenneessttaarr  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  eess  uunn  aarrmmaarriioo  rrooppeerroo::      
    **SSii  eessttáá  ddeessoorrddeennaaddoo  ddeebbeerreemmooss  rreeoorrddeennaarr  yy  aaccttuuaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  
ccoonnoocciimmiieennttooss..      
    **VVaaccííoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnooss  gguussttaarrííaa  
ppoorr  ffaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
    **SSii  lloo  ssooññaammooss  lllleennoo  yy  oorrddeennaaddoo  yy  ssuu  ccoonntteenniiddoo  eess  ddee  mmaallaa  ccaalliiddaadd  ddeebbeemmooss  
aaccttuuaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
    **SSii  llaass  tteellaass  ssoonn  ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  yy  ssii  ttooddoo  eess  rrooppaa  bbllaannccaa,,  ssuuffrriirreemmooss  aallgguunnaa  
eennffeerrmmeeddaadd  oo  hheerriiddaa..      
    **SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  rrooppaa  ddee  ccoolloorr  aannuunncciiaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  rriiqquueezzaa  yy  bbiieenneessttaarr  
ggrraacciiaass  aa  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
AArrmmaazzóónn::      
--SSii  eess  ssóólliiddoo  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  uunn  ééxxiittoo..      
--SSii  aappaarreeccee  ddéébbiill  ffrraaccaassaarráánn  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
AArrmmiiññoo::      
HHoonnoorreess  ppeerroo  ccoonn  eennvviiddiiaass..      
AArrmmiissttiicciioo::      
PPaazz  eenn  eell  hhooggaarr..      
AArrmmóónniiccaa::      
MMoommeennttooss  ddee  ppllaacceerr  eenn  ffaammiilliiaa..      
AArroo::      
FFeelliicciiddaadd  eenn  eell  mmeeddiioo  ffaammiilliiaarr..      
AArroommaass::      
SSee  eennccoonnttrraarráá  eenn  uunnaa  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall  eennvviiddiiaabbllee..      
AArrppaa::      
SSuueerrttee  eenn  eell  aammoorr  yy  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
AArrppííaa::      
RReellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  oo  ffaammiilliiaarreess  ddiiffíícciilleess..      
AArrppiilllleerraa::      
SSuuss  ddeecciissiioonneess  bbeenneeffiicciiaarráánn  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
AArrppóónn::      
DDeebbeerráá  ttoommaarr  aallgguunnaa  ddeecciissiióónn  ccoonn  pprroonnttiittuudd..      
AArrqquueerroo::      
--SSeerrlloo  ssiiggnniiffiiccaa  mmaallaa  ssuueerrttee..      
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--VVeerrlloo  aauugguurraa  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  uunnaa  pprróóxxiimmaa  mmeejjoorrííaa..      
AArrqquuiitteeccttoo::      
RReeccuurrrriirráá  aa  uunnaa  aayyuuddaa  eexxtteerriioorr  ppaarraa  ssoolluucciioonnaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..      
AArrrraannccaarr::      
SSii  aarrrraannccaammooss  oo  vveemmooss  qquuee  ssee  aarrrraannccaann  hhiieerrbbaass  ppeerrjjuuddiicciiaalleess  eell  ddeessttiinnoo  jjuueeggaa  eenn  
nnuueessttrroo  ffaavvoorr..    
AArrrraassttrraarr::      
AAuugguurraa  ppeelliiggrroo  iinnmmiinneennttee  ppaarraa  qquuiieenn  eess  aarrrraassttrraaddoo..      
AArrrreebbaattoo::      
SSuu  ccaarráácctteerr  llee  aaccaarrrreeaarráá  pprroobblleemmaass  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
AArrrreecciiffee::      
OObbssttááccuullooss  eenn  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
AArrrreellllaannaarrssee::      
IInnccoommpprreennssiióónn  aannttee  uunn  ccoonnfflliiccttoo  ffaammiilliiaarr..      
AArrrreennddaajjoo::      
CCoommpprroommiissoo  aaffeeccttiivvoo..      
AArrrreennddaarr::      
RReepprreesseennttaa  uunnaa  aattaadduurraa  oo  ccaammbbiiooss  qquuee  nnooss  ooccaassiioonnaarráánn  mmoolleessttiiaass..      
AArrrreennddaattaarriioo::      
SSii  lloo  vveemmooss  eenn  llooss  ccaammppooss  iinnddiiccaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ffeelliicciiddaadd..      
AArrrreeooss::      
--PPoonneerrllooss  ssoobbrree  eell  ccaabbaalllloo  ssiiggnniiffiiccaa  mmeejjoorraa  bbeenneeffiicciioossaa..      
--QQuuiittaarrllooss  iinnddiiccaa  ppeerrííooddoo  ddee  eessppeerraa  yy  rreefflleexxiióónn..      
AArrrreeppeennttiirrssee::      
SSooññaarr  qquuee  nnooss  aarrrreeppeennttiimmooss  ddee  uunnaa  ffaallttaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  aa  
ppuunnttoo  ddee  ccoommeetteerrllaa..      
AArrrreessttoo::      
--SSii  llooss  aarrrreessttaaddoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  cceellooss  ee  iinnccoommpprreennssiióónn..      
--SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  llaa  aarrrreessttaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
AArrrriiaattee::      
SSiiggnniiffiiccaa  pprróóxxiimmaass  ccoonnffiiddeenncciiaass  aammoorroossaass..      
AArrrriieennddoo::      
--SSii  lloo  eessttaammooss  ppaaggaannddoo  iinnddiiccaa  ssaanneeaammiieennttoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa..      
--SSii  cceeddee  ssuuss  bbiieenneess  eenn  aarrrriieennddoo,,  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ggeessttiioonnaarr  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
--TToommaarr  bbiieenneess  eenn  aarrrriieennddoo,,  llee  iinntteennttaarráánn  ddoommiinnaarr  ddeessddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
AArrrrooddiillllaarrssee::      
--SSii  aallgguuiieenn  ssee  aarrrrooddiillllaa  aannttee  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssooppoorrttaarreemmooss  ccaalluummnniiaass  
aauunnqquuee  nnaaddiiee  llaass  ccrreeeerráá..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  nnooss  aarrrrooddiillllaammooss  aannttee  uunnaa  mmuujjeerr  nnooss  eessppeerraa  uunn  
eennggaaññoo  yy  ssii  eess  aannttee  uunn  hhoommbbrree  nnooss  eessppeerraa  uunnaa  hhuummiillllaacciióónn..      
AArrrroojjaarr::      
SSuu  mmaanneerraa  iinnccoonnsscciieennttee  ddee  aaccttuuaarr  llee  aaccaarrrreeaarráá  pprroobblleemmaass..      
AArrrrooyyoo::      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  aappaacciibblleess  ssiiggnniiffiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  ttuurrbbiiaass  oo  eessttáá  sseeccoo  pprroonnoossttiiccaa  ppéérrddiiddaa  oo  eennffeerrmmeeddaadd..      
AArrrroozz::      
PPrroonnoossttiiccaa  aalliivviioo  yy  ccoonnssuueelloo  ddee  llaass  ppeennaass..      
AArrrroozzaall::      
AAuugguurraa  ggaannaanncciiaass  ddeessppuuééss  ddee  mmuucchhoo  ttrraabbaajjoo..      
AArrrruuggaarr::      
SSeennttiimmiieennttoo  ddee  ffrraaccaassoo..      
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AArrrruuggaass::      
SSooññaarr  qquuee  tteenneemmooss  eell  rroossttrroo  lllleennoo  ddee  aarrrruuggaass  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  eennvveejjeecceerr..      
AArrsseennaall::      
PPoossiibbllee  ddiissccoorrddiiaa  eennttrree  ppaarriieenntteess  oo  aammiiggooss..      
AArrsséénniiccoo::      
EEss  sseeññaall  ddee  vveennggaannzzaa..      
AArrtteessaa::      
LLlleennaa  aannuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  vvaaccííaa  ppoobbrreezzaa..      
AArrtteessaannoo::      
PPrreessaaggiioo  ddee  bbuueennaa  ssaalluudd..      
AArrttiiccuullaacciióónn::      
CCaammbbiioo  bbeenneeffiicciioossoo..      
AArrttiiffiicciiaall::      
EEvviiddeenncciiaa  qquuee  uunn  ssoocciioo  eessttáá  ffrraagguuaannddoo  uunnaa  mmaallaa  aacccciióónn  ccoonnttrraa  nnoossoottrrooss..      
AArrttiissttaa::      
--VVeerrlloo  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..      
--SSii  eessttáá  ppiinnttaannddoo  ssuu  rreettrraattoo  sseeññaallaa  ttrraaiicciióónn  ddee  uunnaa  rreellaacciióónn..      
AArrzzoobbiissppoo::      
AAuugguurraa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ffeelliicceess  ppaarraa  eell  qquuee  ssuueeññaa..  SSuueerrttee..    
AAss::      
VVeerr  eenn  ssuueeññooss  uunn  aass  ddeell  jjuueeggoo  ddee  llaass  ccaarrttaass  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  bbuueennaass  
nnoottiicciiaass  yy  ssii  ssoonn  vvaarriiaass  ccaarrttaass  qquuee  iinniicciiaammooss  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  bbuueennaa  ssuueerrttee..      
AAssaa::      
VVeerr  ccuuaallqquuiieerr  oobbjjeettoo  pprroovviissttoo  ddee  uunn  aassaa  nnooss  pprroommeettee  uunnaa  pprrootteecccciióónn  eessppeecciiaall  eenn  
llaa  vviiddaa..      
AAssaaddoorr::      
--SSii  llee  ddaammooss  vvuueellttaass  mmiieennttrraass  ssee  aassaa  llaa  ccaarrnnee  iinnddiiccaa  sseerrvviidduummbbrree  ssii  ssoommooss  rriiccooss  yy  
pprroovveecchhoo  ssii  ssoommooss  ppoobbrreess..      
--SSii  ssoollaammeennttee  llaa  ccoollooccaammooss  eenn  eell  aassaaddoorr  aauugguurraa  ttrraabbaajjoo  ffáácciill  yy  bbiieenn  rreemmuunneerraaddoo..      
--CCuuaannddoo  ssoolloo  vveemmooss  eell  aassaaddoorr  vveerreemmooss  ddee  qquuee  mmaatteerriiaall  eessttáá  ccoonnssttrruuiiddoo::      
  **SSii  eess  ddee  mmaaddeerraa  eess  qquuee  vvoollvveerráá  aa  ssoonnrreeíírrnnooss  llaa  ffoorrttuunnaa..      
  **SSii  eess  ddee  hhiieerrrroo  nnooss  eessppeerraa  uunn  ttrraabbaajjoo  ppeennoossoo  aauunnqquuee  eess  ppoossiibbllee  qquuee  bbiieenn  
ppaaggaaddoo..      
AAssaallttoo::      
--SSii  ssoommooss  aassaallttaaddooss  nnoo  ccoorrrreenn  ppeelliiggrroo  nnuueessttrraass  ppeerrtteenneenncciiaass  ssaallvvoo  qquuee  sseeaann  
ssoollddaaddooss  qquuee  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  nneecceessiittaarreemmooss  mmuucchhoo  vvaalloorr  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  
nnuueessttrrooss  pprrooppóóssiittooss..      
--SSii  llooss  aassaallttaanntteess  ssoommooss  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  ééxxiittooss  llooss  hheemmooss  llooggrraaddoo  
ggrraacciiaass  aa  nnuueessttrraa  tteemmeerriiddaadd..      
AAssaammbblleeaa::      
--EEnnccoonnttrraarrssee  eenn  uunnaa  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
--VVeerrssee  eenn  mmeeddiioo  ddee  eellllaa,,  aaccuussaacciióónn  iinnjjuussttaa..      
--NNoo  eessttaarr  mmeezzccllaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssaabbeemmooss  aapprroovveecchhaarr  bbiieenn  llooss  ccoonnsseejjooss  qquuee  llee  ddaann..      
AAsscceennddeerr::      
ÍÍnnddiiccee  ddee  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..  LLooss  oobbssttááccuullooss  qquuee  hhaallllee  sseerráánn  llaass  eexxiiggeenncciiaass  
ppaarraa  aallccaannzzaarr  ssuuss  oobbjjeettiivvooss..      
AAsscceennssoorr::      
IInnddiiccaa  llaass  ssuubbiiddaass  oo  bbaajjaaddaass  ddee  ccaatteeggoorrííaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  uunn  eemmpplleeoo  yy  
ssiieemmpprree  ddeebbiiddoo  aa  rreellaacciioonneess  oo  iinnfflluueenncciiaass..      
--SSii  eell  aasscceennssoorr  eessttáá  vvaaccííoo  hheemmooss  ppeerrddiiddoo  uunnaa  ooccaassiióónn..      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  ggeennttee  eess  qquuee  ssoommooss  mmuucchhooss  aassppiirraanntteess  aa  uunnaa  mmiissmmaa  ppllaazzaa..      
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AAssccoo::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  eessttaammooss  oobbrraannddoo  mmaall..      
AAsseeaarr::      
SSaabbeemmooss  qquuee  eessttaammooss  oobbrraannddoo  mmaall..      
AAsseeddiiaarr::      
SSii  ssoommooss  aasseeddiiaaddooss  ssee  iimmppoonnee  uunn  ccaammbbiioo  rraaddiiccaall  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ssii  nnoo  qquueerreemmooss  
ssuuffrriirr  uunnaa  ccrriissiiss..      
AAsseegguurraarr::      
SSii  lloo  qquuee  aasseegguurraammooss  eess  uunn  oobbjjeettoo  eess  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aappooyyaannddoo  ddeemmaassiiaaddoo  eenn  
eelllloo  ppaarraa  ttrriiuunnffaarr,,  ccoossaa  qquuee  nnoo  nnooss  bbeenneeffiicciiaa  eenn  nnaaddaa..      
AAsseessiinnaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ggrraavveess  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..  SSee  iimmppoonnee  uunn  aannáálliissiiss..  DDeebbeemmooss  
ddeessaahhooggaarrnnooss  hhaacciieennddoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  ddeeppoorrttee..      
AAssffaallttoo::      
CCoommpplliiccaaddooss  aassuunnttooss  ppeerrssoonnaalleess..      
AAssffiixxiiaa::      
--MMuucchhaass  vveecceess  eess  qquuee  nnuueessttrroo  aappaarraattoo  rreessppiirraattoorriioo  nnoo  ffuunncciioonnaa  ddeell  ttooddoo  bbiieenn..      
--OOttrraass  vveecceess  iinnddiiccaa  qquuee  ttrriiuunnffaarreemmooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  aassffiixxiiaaddoo  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  uunn  sseerr  qquueerriiddoo..      
AAssiiddeerroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ppeelliiggrroo  ddeell  qquuee  nnooss  ssaallvvaarreemmooss  pprroovviiddeenncciiaallmmeennttee..      
AAssiieennttoo::      
EEll  aassiieennttoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..  SSeeggúúnn  sseeaa  eell  aassiieennttoo  ddee  ssóólliiddoo  sseerráá  
nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn..      
AAssiiggnnaarr::      
NNeeggoocciiooss  aall  bboorrddee  ddee  llaa  qquuiieebbrraa..      
AAssiilloo::      
RReefflleejjaa  qquuee  eessttaammooss  nneecceessiittaaddooss  ddee  aayyuuddaa..  SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  lloo  eennccoonnttrraammooss  nnooss  
aayyuuddaarráánn  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
AAssiisstteenncciiaa::      
SSii  aassiissttiimmooss  aa  uunn  aaccttoo  ccuuaallqquuiieerraa  llee  aaddvviieerrttee  qquuee  ssuuffrriirráá  uunn  rreevvééss  ssiinn  
iimmppoorrttaanncciiaa..      
AAssiisstteennttaa::      
--TTeenneerrllaa  aa  nnuueessttrroo  sseerrvviicciioo  iinnddiiccaa  ddeessaahhooggoo  ffiinnaanncciieerroo..      
--DDeessppeeddiirrllaa  aannuunncciiaa  ttrraassttoorrnnooss  ffaammiilliiaarreess..      
AAssiissttiirr::      
--AA  uunnaa  cceerreemmoonniiaa  aauugguurraa  uunn  ccaammbbiioo  ffaavvoorraabbllee..      
--AA  uunnaa  rreecceeppcciióónn,,  aalleeggrrííaa  ffaammiilliiaarr..      
--AA  uunn  eennffeerrmmoo,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  eenn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--AA  uunn  mmoorriibbuunnddoo,,  tteerrmmiinnaammooss  uunnaa  eettaappaa  yy  ccoommeennzzaammooss  oottrraa  ccoonn  nnuueevvaass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
AAssmmaa::      
--MMuucchhaass  vveecceess  eess  qquuee  nnuueessttrroo  aappaarraattoo  rreessppiirraattoorriioo  nnoo  ffuunncciioonnaa  ddeell  ttooddoo  bbiieenn..      
--OOttrraass  vveecceess  iinnddiiccaa  qquuee  ttrriiuunnffaarreemmooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  aassffiixxiiaaddoo  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  uunn  sseerr  qquueerriiddoo..      
AAssnnoo::      
LLooss  aanniimmaalleess  ddee  ccaarrggaa  rreefflleejjaann  llaa  ppaarrttee  aanniimmaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  eell  aassnnoo  eess  ffuueerrttee  yy  eessttáá  ssaannoo  ssoonn  ssíímmbboolloo  ddee  ééxxiittoo  yy  rriiqquueezzaa..      
--UUnn  aassnnoo  ddéébbiill  oo  eennffeerrmmiizzoo  aauugguurraa  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  eessttáá  mmuueerrttoo  nnooss  ddiiccee  qquuee  eessttaammooss  eenn  llaa  rruuiinnaa..      
--SSii  ccoommpprraammooss  uunn  aassnnoo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  nnuueessttrrooss  mmeeddiiooss..      
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--VVeerr  vvaarriiooss  aassnnooss  pprreessaaggiiaa  aalltteerrccaaddooss  ccoonn  ccoollaabboorraaddoorreess  oo  ssuubboorrddiinnaaddooss..      
--LLaass  vviioolleenncciiaass  ccoonnttrraa  eell  aassnnoo  ssoonn  llaass  aaffrreennttaass  qquuee  rreecciibbiimmooss  oo  hhaacceemmooss  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  eell  aassnnoo  eessttáá  ccaarrggaaddoo  eess  ssíímmbboolloo  ddee  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSeerr  ppeerrsseegguuiiddooss  ppoorr  uunnoo,,  rreebbeelliióónn  oo  ttrraaiicciióónn..      
--VVeerrnnooss  ccaarrggaaddooss  ccoommoo  uunn  aassnnoo  eess  qquuee  yyaa  ssoommooss  vvííccttiimmaass  ddee  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  iinnffeerriioorr..      
--SSii  vvaammooss  mmoonnttaaddooss  ssoobbrree  eell  aassnnoo  eessttaammooss  eenn  eell  bbuueenn  ccaammiinnoo..  LLooggrraarreemmooss  
ccuuaannttoo  nnooss  pprrooppoonneemmooss..      
--SSii  eell  aassnnoo  eess  bbllaannccoo  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  yy  ooppttiimmiissmmoo..      
--SSii  eess  rroojjoo,,  ppaassiióónn  yy  ccóólleerraa..      
--GGrriiss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ttrraaiicciióónn..      
--NNeeggrroo,,  ffúúnneebbrree  yy  ppeessiimmiissttaa..      
AAssoocciiaacciióónn::      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  pprroodduuccee  uunnaa  sseennssaacciióónn  aaggrraaddaabbllee  nnooss  eessppeerraann  bbeenneeffiicciiooss..      
--SSii  llaa  sseennssaacciióónn  eess  ddee  iinnqquuiieettuudd  nnooss  hhaallllaarreemmooss  aannttee  uunnaa  ccoommppeetteenncciiaa  
ddeessppiiaaddaaddaa..      
AAssppaass::      
--CCuuaannttoo  mmááss  rrááppiiddoo  ssee  mmuueevvaann  llaass  aassppaass  mmááss  iinnggrreessooss  tteennddrreemmooss..      
--VVeerrnnooss  aattrraappaaddooss  ppoorr  eellllaass  aannuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  llaass  eemmpprreessaass..      
ÁÁssppeerroo::      
PPeelliiggrroo  eenn  uunn  pprroocceessoo..      
AAssppeerrssiióónn::      
CCuuaannddoo  eess  ccoonn  aagguuaa  bbeennddiittaa  aauugguurraa  eell  ffiinn  ddee  llaass  eenneemmiissttaaddeess..      
ÁÁssppiidd::      
UUnniióónn  sseennttiimmeennttaall  aaffoorrttuunnaaddaa..      
AAssppiirraaddoorraa::      
AAuugguurriioo  ddee  ffeelliicciiddaadd  rreeccuuppeerraaddaa..      
AAssttiillllaa::      
DDiissccuussiioonneess  yy  rreepprroocchheess  ddee  ppeerrssoonnaass  aammiiggaass..      
AAssttrroo::      
LLooss  aassttrrooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--CCuuaannttoo  mmááss  bbrriillllaanntteess  llooss  ssooññeemmooss  mmeejjoorr  sseerráá  eell  pprreessaaggiioo  yy  ttooddaavvííaa  mmeejjoorr  ssii  eess  
uunn  ssoolloo  aassttrroo  eesspplleennddoorroossoo    eenn  eell  ffiirrmmaammeennttoo,,  eenn  eessttee  ccaassoo  eell  ééxxiittoo  sseerráá  
iinnmmeeddiiaattoo..      
--SSii  eell  aassttrroo  ssooññaaddoo  eess  ddéébbiill  yy  ppaarrppaaddeeaannttee  ttaammbbiiéénn  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo  sseerráá  
ddeecceeppcciioonnaannttee..      
--SSooññaarr  ccoonn  aassttrrooss  qquuee  ccaaeenn,,  eennnneeggrreecciiddooss  ee  iinncclluussoo  ssaannggrriieennttooss  pprreessaaggiiaann  
ggrraannddeess  ddeessaassttrreess..      
AAssttrróóllooggoo::      
--CCoonnssuullttaarrlloo  iinnddiiccaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnssuueelloo..      
--SSeerrlloo,,  bbúússqquueeddaa  ddee  uunn  mmaayyoorr  ccoonnoocciimmiieennttoo..      
AAssttrroonnaauuttaa::      
PPrrooggrreessiivvaa  mmeejjoorrííaa  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess..      
AAssttrroonnoommííaa::      
LLooss  pprroobblleemmaass  qquuee  pprreeooccuuppaann  aall  ssooññaaddoorr  ppuueeddeenn  sseerr  ssuuppeerraaddooss  ccoonn  rreennuunncciiaa  yy  
ssaaccrriiffiicciioo..      
AAssuussttaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  sseerreemmooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeessaaggrraaddaabbllee..      
--SSeerr  aassuussttaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssee  ddiissccuuttiirráá  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  iinntteerreesseess..  
AAttaaccaarr::      
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AAddvviieerrttee  qquuee  ssee  aavveecciinnaann  ccoonnttrraattiieemmppooss..      
AAttaajjoo::      
SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  nnuueessttrroo  aannhheelloo  ddee  ttrriiuunnffaarr..      
AAttaallaayyaa::      
NNooss  iinnddiiccaa  qquuee  vviivviimmooss  aa  llaa  ddeeffeennssiivvaa  ppoorr  mmiieeddoo  aa  eennffrreennttaarrnnooss  aa  llaass  
ddiiffiiccuullttaaddeess..      
AAttaarr::      
--SSooññaarrnnooss  aattaaddooss  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  nnooss  ppeessaa  ddeemmaassiiaaddoo..  SSii  
ccoonnsseegguuiimmooss  ddeessaattaarrnnooss  eennccoonnttrraarreemmooss  llaa  lliibbeerraacciióónn..      
--SSii  aattaammooss  aa  aallgguuiieenn  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccoommeetteerreemmooss  uunnaa  iinnjjuussttiicciiaa  ssaallvvoo  qquuee  sseeaa  ddeell  
sseexxoo  ooppuueessttoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  aattrraacccciióónn..      
AAttaassccoo::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ttuubbeerrííaa  oo  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  
rreeaall  eexxiissttee  uunn  hheecchhoo  qquuee  nnoo  hheemmooss  ssiiddoo  ccaappaacceess  ddee  aassiimmiillaarr..      
--SSii  eess  eell  ccoocchhee  oo  eell  vveehhííccuulloo  eenn  eell  qquuee  vviiaajjaammooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  
aallggúúnn  eerrrroorr..      
AAttaaúúdd::      
SSiiggnniiffiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall  ssaallvvoo  qquuee  eesstteemmooss  
aarrrrooddiillllaaddooss  aannttee  ééll,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aauugguurraa  ppeennaass..      
AAtteennttaaddoo::      
SSuu  ddeessttiinnoo  ssee  vveerráá  mmooddiiffiiccaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  iimmppoorrttaannttee..      
AAtteerrrriizzaajjee::      
EEll  aatteerrrriizzaajjee  pprreessaaggiiaa  eell  ffeelliizz  ttéérrmmiinnoo  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn..      
AAttiizzaaddoorr::      
PPeelleeaass  ffaammiilliiaarreess..      
AAttllaass::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  eevvaaddiirrssee..      
AAttlleettaa::      
SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  aattlleettaa  yy  ddeessppuuééss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnooss  pprrooppoonneenn  
uunn  nneeggoocciioo  nnoo  lloo  aacceeppttaarreemmooss  ddee  iinnmmeeddiiaattoo,,  ppuueeddee  sseerr  pprroobblleemmááttiiccoo..  RReefflleexxiioonnaa  
pprriimmeerroo..      
AAttoollllaaddeerroo::      
EErrrroorreess  qquuee  rreettrraassaann  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
AAttrraaccoo::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..  SSii  lloo  eevviittaammooss,,  ffeelliizz  ssoolluucciióónn  ddee  ssuuss  pprroobblleemmaass..      
AAttrraavveessaarr::      
--UUnnaa  ccaallllee  iinnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn..      
--UUnn  ppaassaajjee  ddiiffíícciill  sseeññaallaa  qquuee  ssaabbrráá  rreessoollvveerr  ssuuss  pprroobblleemmaass..      
AAttrriill::      
IInnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaa  tteenneerr  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  llee  aappaarrtteenn  ddee  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
AAttrrooppeelllloo::      
CCoommeetteerreemmooss  uunnaa  iinnjjuussttiicciiaa..      
AAttúúnn::      
LLaabboorr  ppaacciieennttee  yy  ssoolliittaarriiaa  eenn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
AAttuurrddiimmiieennttoo::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  ffaammiilliiaarreess  ddeepprriimmeenntteess..      
AAuuddaacciiaa::      
FFeelliicciiddaadd  yy  ééxxiittoo  ssii  ssoommooss  ccaappaacceess  ddee  vveenncceerr  nnuueessttrraass  dduuddaass  yy  vvaacciillaacciioonneess..  
AAuuddiieenncciiaa::      
AAnnuunncciiaa  uunn  ppeerrííooddoo  ccoonn  ddiissttiinncciioonneess..      
AAuuddiittoorriioo::      
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UUsstteedd  eessttáá  bbuussccaannddoo  uunnaa  eevvoolluucciióónn  qquuee  nnoo  aallccaannzzaa  aa  mmaatteerriiaalliizzaarr..      
AAuullaa::      
PPiieennssee  eenn  oottrrooss  ppllaanneess  ppaarraa  ssuu  nneeggoocciioo..      
AAuulllliiddoo::      
AAddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  nnooss  aammeennaazzaa  uunn  ppeelliiggrroo..      
AAuummeennttoo::      
--QQuuee  ssee  nnooss  ccoonncceeddee  uunn  aauummeennttoo  ddee  ssuueellddoo  aannuunncciiaa  ffeelliicceess  mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  ssuu  
ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa..      
--QQuuee  ssee  ddeemmoorree  oo  rreehhúússee  eell  aauummeennttoo  eess  sseeññaall  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
AAuurroorraa::      
AAuugguurraa  eell  ffiinn  ddee  llaass  ppeennaass  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
AAuusseenncciiaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aauusseennttee  aauugguurraa  ssuu  pprróóxxiimmoo  rreettoorrnnoo..      
AAuuttoo--ssttoopp::      
IInnddiiccaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aayyuuddaa..      
AAuuttoobbúúss::      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  aauuttoobbúúss  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  aauuttoobbúúss  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  aauuttoobbúúss,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  
ppaassaajjeerrooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  aauuttoobbúúss  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
AAuuttóóggrraaffoo::      
BBúússqquueeddaa  ddee  eessttiimmaa  yy  rreeccoonnoocciimmiieennttoo..      
AAuuttóómmaattaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  rreennuunncciiaannddoo  aa  ttoommaarr  nnuueevvaass  iinniicciiaattiivvaass  ccrreeaaddoorraass..  EEssttaammooss  
eessttaannccaaddooss..      
AAuuttoommóóvviill::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--LLaa  ccaarrrroocceerrííaa,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  vvoollaannttee,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  eell  aauuttoommóóvviill  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  aauuttoommóóvviill  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
AAuuttooppssiiaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  ddeessccuubbrree  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aannáálliissiiss..      
AAuuttoorr::      
PPrreessaaggiioo  ffeelliizz..  AAccoonntteecciimmiieennttooss  ffaavvoorraabblleess..      
AAuuttoorriiddaadd::      
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--SSii  ssee  hhaa  tteenniiddoo  ccoonnttaaccttoo  eell  ddííaa  aanntteerriioorr  ccoonn  aaggeenntteess  ddee  llaa  aauuttoorriiddaadd  eessttee  ssuueeññoo  
ccaarreeccee  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa..      
--SSii  nnoo  eess  aassíí  iinnddiiccaa  qquuee  eell  ssooññaaddoorr  ttiieennee  uunn  ggrraavvee  ccoonnfflliiccttoo  eenn  ssuu  iinnttiimmiiddaadd..  
AAvvaallaanncchhaa::      
--CCuuaannddoo  llaa  aavvaallaanncchhaa  ccaaee  ssoobbrree  nnoossoottrrooss  ppeerroo  ssaalliimmooss  iilleessooss::      
    **SSii  eess  ddee  ttiieerrrraa  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  eelleemmeennttoo  ssóólliiddoo  nnooss  bbeenneeffiicciiaarreemmooss  ddee  cciieerrttaa  
ccaannttiiddaadd  ddee  ddiinneerroo..      
    **SSii  eess  ddee  aagguuaa  oo  nniieevvee  nnooss  vveerreemmooss  eennvvuueellttooss  eenn  pprroobblleemmaass  ddee  llooss  qquuee  
ssaallddrreemmooss  vviiccttoorriioossooss..    
    **SSii  eess  ddee  ffuueeggoo  eess  llaa  pprreemmoonniicciióónn  ddeell  ppaassoo  aa  uunn  eessttaaddoo  ssuuppeerriioorr  ddee  ccoonncciieenncciiaa..      
--CCuuaannddoo  llaa  aavvaallaanncchhaa  ccaaee  ssoobbrree  nnoossoottrrooss  yy  ppeerreecceemmooss::      
    **SSii  eess  ddee  ttiieerrrraa  oo  mmaatteerriiaalleess  ssóólliiddooss  nnooss  pprreevviieennee  ddee  uunn  aacccciiddeennttee..      
    **SSii  eess  ddee  aagguuaa,,  nniieevvee  oo  ffuueeggoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  mmaanneejjaammooss  sseennttiimmiieennttooss  qquuee  
nnooss  ppuueeddeenn  ddeessttrruuiirr..      
    **CCuuaannddoo  llaa  aavvaallaanncchhaa  ccaaee  ssoobbrree  oottrraass  ppeerrssoonnaass  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  ccoorrrreemmooss  
ppeelliiggrroo..      
AAvvaarroo::      
MMiisseerriiaa  yy  ssoolleeddaadd..      
AAvvee::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  aallmmaa  yy  ssuu  aannssiiaa  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--VVeerr  ppáájjaarrooss  vvoollaannddoo  ppoorr  eell  cciieelloo  rreefflleejjaa  iimmppaacciieenncciiaa..      
--PPáájjaarrooss  eemmiiggrraannddoo,,  ddeesseeoo  ddee  ccaammbbiioo  ddee  aammbbiieennttee..      
--SSii  eessttáá  eennjjaauullaaddoo,,  nnooss  vveemmooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  lliimmiittaaddaa..      
--EEnnjjaauullaaddoo  yy  ccoonn  uunn  aallaa  oo  uunnaa  ppaattaa  rroottaa  oo  tteemmbbllaannddoo  ddee  ffrrííoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  
aallmmaa  eessttáá  pprriissiioonneerraa..      
--VVeerr  uunn  ppáájjaarroo  vvoollaarr  eenn  uunn  eessppaacciioo  lliimmiittaaddoo,,  cchhooccaannddoo  ccoonnttrraa  llaass  ppaarreeddeess  yy  
ffiinnaallmmeennttee  ppoossáánnddoossee  eenn  nnuueessttrraa  ccaabbeezzaa  rreevveellaa  qquuee  tteenneemmooss  iiddeeaass  ffiijjaass  yy  
ppeennssaammiieennttooss  ccoommpplleejjooss..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  ttrraattaa  ddee  llaa  lluucchhaa  ccoonn  llaass  aavveess  nnooccttuurrnnaass  nnooss  ccaauussaarráá  ggrraann  iimmpprreessiióónn  
yy  rreevveellaa  nnuueessttrraa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  ppeennssaammiieennttooss  ddeessttrruuccttoorreess..      
((TTaammbbiiéénn  ppuueeddeess  mmiirraarr  eell  nnoommbbrree  ddeell  ppáájjaarroo))      
AAvveellllaannaass::      
AAllccaannzzaarreemmooss  eell  ffiinn  pprrooppuueessttoo  ddeessppuuééss  ddee  ssuuppeerraarr  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
AAvveennaa::      
--SSii  llaa  ssooññaammooss  eenn  ggrraannoo  oo  eenn  eell  ccaammppoo  iinnddiiccaa  aabbuunnddaanncciiaa..      
--SSii  eessttáá  ccoorrttaaddaa,,  ttooddaavvííaa  vveerrddee  ssiiggnniiffiiccaa  ppéérrddiiddaass..      
AAvveenniiddaa::      
--VVeerrllaa  ccoonn  áárrbboolleess  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss..      
--SSii  llooss  áárrbboolleess  ssoonn  ddéébbiilleess  pprreessaaggiiaa  qquuee  tteennddrreemmooss  mmuucchhaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  
ttrriiuunnffaarr..      
AAvveennttuurraa::      
--SSii  eess  eenn  uunn  ppaaííss  lleejjaannoo  iinnddiiccaa  uunn  ppoossiibbllee  vviiaajjee..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrraa  aavveennttuurraa  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  rreellaacciioonneess  dduuddoossaass..      
AAvveerrííaass::      
IInnddiiccaa  eessccaassaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
AAvveessttrruuzz::      
SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  aavviissoo  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  ssiinncceerrooss  ccoonn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  
rreeccoonnoozzccaammooss  llaa  eevviiddeenncciiaa  ddee  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
AAvviiddeezz::      
SSeeaa  mmááss  mmooddeerraaddoo//aa  yy  sseennssaattoo//aa..      
AAvviióónn::      
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RReevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  aallccaannzzaarr  uunn  nniivveell  ssuuppeerriioorr..      
AAvviissppaass::      
--SSii  nnooss  ppeerrssiigguueenn  oo  nnooss  ppiiccaann  aannuunncciiaa  ppeeqquueeññooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  llaass  mmaattaammooss  ssuuppeerraammooss  llooss  pprroobblleemmaass..      
AAxxiillaass::      
--MMááss  aabbuullttaaddaa  ssiiggnniiffiiccaa  ffeelliicciiddaadd..      
--MMeennooss  aabbuullttaaddaa  iinnddiiccaa  ddeeffiicciieenncciiaa..      
--CCoonn  vveelllloo,,  pprrootteecccciióónn  ffrreennttee  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
AAyyuuddaa::      
--OOffrreecceerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  sseerráá  mmuuyy  qquueerriiddoo  ppoorr  ssuuss  aammiissttaaddeess..      
--PPeeddiirrllaa,,  ccuueennttaa  ccoonn  aappooyyoo  ddee  ssuuss  aammiissttaaddeess  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssuuss  pprroobblleemmaass..      
AAyyuunnoo::      
EEss  uunn  aavviissoo  ddee  qquuee  eessttaammooss  ppoonniieennddoo  eenn  ppeelliiggrroo  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
AAyyuunnttaammiieennttoo::      
SSeerráá  aasscceennddiiddoo//aa  eenn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  ssuu  ttrraabbaajjoo..      
AAzzaabbaacchhee::      
AAnnuunncciiaa  aallggoo  iirrrreeppaarraabbllee  aauunnqquuee  nnoo  nnooss  pprroodduucciirráá  mmuucchhaa  ppeennaa..      
AAzzaaddaa::      
SSuu  ppeerrsseevveerraanncciiaa  llee  aauugguurraa  uunn  bbiieenneessttaarr  ffuuttuurroo..      
AAzzaaffrráánn::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  vviiggiilleemmooss  qquuee  nnuueessttrroo  bbiieenneessttaarr  nnoo  nnooss  hhaaggaa  oollvviiddaarr  ccoossaass  
mmááss  iimmppoorrttaanntteess..      
AAzzaalleeaa::      
NNooss  aaccoonnsseejjaa  ddeessccoonnffiiaarr  ddee  llooss  qquuee  nnooss  aadduullaann..      
AAzzúúccaarr::      
RReeuunniioonneess  ffaammiilliiaarreess  ppllaacceenntteerraass..      
AAzzuuffrree::      
EEll  aazzuuffrree  eess  ssíímmbboolloo  ddee  ppuurriiffiiccaacciióónn..  VVeerrlloo  uu  oolleerrlloo  eenn  ssuueeññooss  ddeebbee  ddiissiippaarr  ssuuss  
cceellooss..      
AAzzuull::      
--SSii  eell  ssooññaaddoorr  eess  ddee  nnaattuurraalleezzaa  eessppiirriittuuaall  iinnddiiccaa  uunnaa  mmaayyoorr  aappeerrttuurraa  hhaacciiaa  lloo  
eessppiirriittuuaall..      
--SSii  ssoommooss  mmááss  mmaatteerriiaalliissttaass  oo  tteerrrreennaalleess  eessttee  ssuueeññoo  rreepprreesseennttaa  uunnaa  aammeennaazzaa  
ppaarraa  ssuuss  eessppeerraannzzaass..      
AAzzuulleejjoo::      
PPrrooccuurree  qquuee  eell  mméérriittoo  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo  sseeaa  aapprreecciiaaddoo  ssii  nnoo  qquuiieerree  vveerrssee  ccoonnddeennaaddoo  
aall  aannoonniimmaattoo..      
AAzzuurr::      
PPrreessaaggiioo  ffaavvoorraabbllee  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..  
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BBaabbeeaarr::      
EEnnggaaññooss  yy  aabbuussoo  ddee  ccoonnffiiaannzzaa..      
BBaabbeerroo::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  qquuee  eexxiiggeenn  uunnaa  rrááppiiddaa  rreessoolluucciióónn..      
BBaabboossaa::      
NNooss  aaddvviieerrttee  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  rraassttrreerraass  aa  nnuueessttrroo  aallrreeddeeddoorr..      
BBaabbuucchhaass::      
RReellaacciioonneess  aammiissttoossaass  yy  ffaammiilliiaarreess  ffaavvoorraabblleess..      
BBaaccaallaaoo::      
SSii  lloo  vveemmooss  sseeccoo  aannuunncciiaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..      
BBaaccaannaall::      
CCuuiiddaaddoo  ccoonn  llooss  eexxcceessooss..      
BBaaccaanntteess::      
IInnmmoorraalliiddaadd..      
BBaaccaarráá::      
SSii  jjuueeggaa  yy  ggaannaa  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrráá  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
BBaaddaajjoo::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  ccaammbbiieemmooss  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  oo  nnooss  vveerreemmooss  eexxppuueessttooss  aa  uunn  
eessccáánnddaalloo..      
BBaaggaajjee::      
LLoo  qquuee  llee  ssuucceeddaa  aa  nnuueessttrroo  eeqquuiippaajjee  rreefflleejjaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  ssoobbrree  nnuueessttrraa  
aappaarriieenncciiaa  ssoocciiaall,,  yy  ssii  lloo  ppeerrddeemmooss  oo  aabbaannddoonnaammooss,,  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  
mmoossttrraarrnnooss  ttaall  yy  ccoommoo  ssoommooss..      
BBaaggaatteellaa::      
HHuuyyaa  ddee  llooss  aammoorreess  ffáácciilleess..      
BBaaiillee::      
--SSii  eess  ddee  ddiissffrraacceess  iinnddiiccaa  qquuee  ppaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo  ccoonn  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  ddeebbeemmooss  sseerr  
ssiinncceerrooss..      
--SSii  bbaaiillaammooss  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eess  uunnaa  uunniióónn  ssóólliiddaa..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  mmiieennttrraass  bbaaiillaammooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  sseeaammooss  ttaann  
aallttaanneerrooss//aass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  rreessuullttaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  ddeennoottaa  tteemmoorr  eenn  nnuueessttrraa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa..      
BBaajjaarr::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  bbaajjaammooss  ddee  aallggúúnn  ssiittiioo  iinnddiiccaa  qquuee  hheemmooss  tteerrmmiinnaaddoo  uunnaa  eettaappaa  
ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  eell  ddeesscceennssoo  eess  ffoorrzzaaddoo  oo  iinnccoonnttrroollaaddoo  rreefflleejjaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  
ccoommoo  hhaacceerrllee  ffrreennttee..      
BBaallaaddaa::      
HHiippooccrreessííaa  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr..      
BBaallaannzzaass::      
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NNuueessttrroo  tteessttiimmoonniioo  sseerráá  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  aaccllaarraarr  uunn  aassuunnttoo  ccoonnffuussoo..      
BBaallaarr::      
LLaass  mmuurrmmuurraacciioonneess  nnooss  ccaauussaarráánn  pprroobblleemmaass..      
BBaallaauussttrraaddaa::      
--SSii  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  yy  ssee  aappooyyaa  eenn  eellllaa  rreecciibbiirráá  aayyuuddaa  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssuuss  
pprroobblleemmaass..      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  ddeetteerriioorraaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrreemmooss  uunnaa  ddeecceeppcciióónn  ccoonn  nnuueessttrrooss  
aammiiggooss..      
BBaallccóónn::      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ssoollooss  pprreessaaggiiaa  qquuee  sseerráánn  rreeccoonnoocciiddooss  nnuueessttrrooss  mméérriittooss..      
--SSii  eessttaammooss  ccoonn  aallgguuiieenn  ddeell  sseexxoo  ooppuueessttoo  iinnddiiccaa  qquuee  mmeejjoorraarreemmooss  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ppeerroo  llaa  ggeennttee  mmuurrmmuurraarráá  ddee  nnoossoottrrooss..      
BBaallddaaqquuiinnoo::      
NNooss  ooffrreecceerráánn  pprrootteecccciióónn  yy  aammiissttaadd..      
BBaallddííoo::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..      
BBaallddoossaa::      
BBiieenneessttaarr  ffaammiilliiaarr..      
BBaalllleennaa::      
PPoorr  lloo  ggeenneerraall  ssoommooss  eenngguulllliiddooss  ppoorr  eellllaa..  EEnn  eessttooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  
ddaarrssee  ccuueennttaa  ddee  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ddeennttrroo  ddee  llaa  bbaalllleennaa  ppuueess  ssuuppoonnee  ssii  ssoommooss  
ccaappaacceess  oo  nnoo  ddee  eennffrreennttaarrnnooss  ccoonn  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa,,  ssii  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  eess  aaccttiivvaa  oo  
ppaassiivvaa..      
BBaalllleessttaa::      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ddee  aavvaannccee  iimmppoorrttaannttee  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn,,  ddee  ééxxiittoo..      
BBaalllleett::      
MMoolleessttiiaass  yy  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
BBaallnneeaarriioo::      
IInnddiiccaa  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ppuurriiffiiccaacciióónn..      
BBaallóónn::      
SSuuss  ttrriiuunnffooss  eessttáánn  ccoonnddiicciioonnaaddooss  aa  llaa  pprruuddeenncciiaa  yy  aall  ssaaccrriiffiicciioo..      
BBaallssaa::      
IInnddiiccaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  eenn  eell  qquuee  ddeebbeemmooss  ccuuiiddaarr  nnoo  ccaaeerr  eenn  uunn  
nneeggoocciioo  iinnsseegguurroo..      
BBaallssaammiinnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  iimmppaacciieenncciiaa..      
BBáállssaammoo::      
CCuurraacciióónn  ppaarraa  uunn  eennffeerrmmoo..      
BBaammbbúú::      
PPeerrííooddoo  ddee  ssuueerrttee  yy  ddee  pprroossppeerriiddaadd..      
BBaannaannaa::      
LLaa  bbaannaannaa  eess  uunn  ssíímmbboolloo  sseexxuuaall  mmaassccuulliinnoo..      
BBaannccaa::      
--SSii  gguuaarrddaammooss  ddiinneerroo  eenn  uunn  bbaannccoo  oo  jjooyyaass  eenn  uunnaa  ccaajjaa  ffuueerrttee  iinnddiiccaa  uunnaa  
nneecceessiiddaadd  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  qquuiieenn  lloo  ssuueeññaa..      
--SSii  ssaaccaammooss  ddiinneerroo  iinnddiiccaa  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  nnooss  qquueeddaa  eenneerrggííaa  ppaarraa  
aaffrroonnttaarr  llooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eell  bbaannccoo  nnooss  nniieeggaa  eell  ddiinneerroo  ddeebbeemmooss  aacceeppttaarr  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa..      
--ÚÚnniiccaammeennttee  eell  ssaalliirr  ddeell  bbaannccoo  ccoonn  eell  ddiinneerroo  eell  lliiggeerraammeennttee  ffaavvoorraabbllee..      
BBaannccaarrrroottaa::      
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UUnnaa  ssiittuuaacciióónn  iinnjjuussttaa  tteennddrráá  uunnaa  ssoolluucciióónn  iimmpprreevviissttaa  yy  ffeelliizz..      
BBaannccoo::      
--SSii  eess  ddee  mmaaddeerraa  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  nnooss  hhaann  hheecchhoo  eess  eennggaaññoossaa..      
--SSii  eell  bbaannccoo  eess  ddee  ppiieeddrraa  llaa  pprrooppoossiicciióónn  ddeebbeerráá  sseerr  tteenniiddaa  eenn  ccuueennttaa..      
--SSii  eess  ddee  hhiieerrrroo  llaa  pprrooppoossiicciióónn  iirraa  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  uunn  rreeggaalloo..  DDeessccoonnffiieemmooss..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddeell  bbaannccoo  ddee  uunnaa  iigglleessiiaa  llaa  pprrooppoossiicciióónn  sseerráá  ddee  mmaattrriimmoonniioo..  
EEnnttoonncceess  ccoonnffiiaarreemmooss  eenn  eellllaa..      
--SSii  eess  eell  bbaannccoo  ddee  uunnaa  eessccuueellaa  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddaavvííaa  tteenneemmooss  mmuucchhoo  qquuee  aapprreennddeerr..      
BBaannddaa::      
VVeerrllaa  ddeessffiillaarr  ccoonn  aalleeggrrííaa  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  nnoottiicciiaass  ffeelliicceess..      
BBaannddeerraa::      
--SSii  vveemmooss  oonnddeeaarr  uunnaa  bbaannddeerraa  pprreessaaggiiaa  rriiqquueezzaa  yy  hhoonnoorr..      
--SSii  llaa  ppoorrttaammooss  nnoossoottrrooss  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  nnuueessttrroo  vvaalloorr..      
--SSii  llaa  ppeerrddeemmooss  oo  nnooss  llaa  qquuiittaann  iinnddiiccaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ppooddeerr  yy  mmaannddoo..      
--SSii  eess  llaa  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss  nnuueessttrrooss  mméérriittooss  sseerráánn  rreeccoonnoocciiddooss..      
--SSiieennddoo  ddee  uunn  ppaaííss  eexxttrraannjjeerroo  iinnddiiccaa  qquuee  ssoolloo  sseerráá  rreeccoonnoocciiddaa  nnuueessttrraa  vvaallííaa  eenn  
oottrroo  ppaaííss..      
--SSii  eess  llaa  ddee  uunn  ppaaííss  iimmaaggiinnaarriioo  eess  qquuee  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ddee  ggrraannddeezzaa  nnoo  ssee  
ccuummpplliirráánn..      
--SSii  llaa  bbaannddeerraa  eess  nneeggrraa  eessttaarreemmooss  lluucchhaannddoo  ccoonnttrraa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eess  rroojjaa  lluucchhaammooss  ppoorr  ddeeffeennddeerr  sseennttiimmiieennttooss..      
--SSii  eess  vviioolleettaa,,  ppoorr  llaa  lliibbeerrttaadd..      
--AAmmaarriilllloo,,  ppoorr  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--MMaarrrróónn,,  ppoorr  nnuueessttrrooss  iinntteerreesseess  mmaatteerriiaalleess..      
--CCuuaannttoo  mmááss  rroottaa  eessttéé  llaa  bbaannddeerraa  mmaayyoorreess  sseerráánn  llooss  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aa  nnuueessttrrooss  
mméérriittooss  yy  nnuueessttrroo  vvaalloorr..      
BBaannddeerriillllaa::      
UUssaarrllaa  ccoonn  ééxxiittoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  tteennaacciiddaadd  ssoorrpprreennddeerráá  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
BBaannddeerríínn::      
IInnddiiccaa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  pprroonnttoo  uunnaa  rreeccoommppeennssaa  hhoonnoorrííffiiccaa..      
BBaannddiiddooss::      
--SSii  llooss  bbaannddiiddooss  nnooss  aattaaccaann  aauugguurraa  ééxxiittoo  yy  rriiqquueezzaa..      
--SSii  ssee  rreettiirraann  ssiinn  aattaaccaarrnnooss  iinnddiiccaa  qquuee  ppeerrddeemmooss  llaa  ffoorrttuunnaa..      
BBaannjjoo::      
PPrroobblleemmaass  ddee  ddiinneerroo..      
BBaannqquueerroo::      
DDeecceeppcciioonneess..  PPéérrddiiddaass  ffiinnaanncciieerraass..      
BBaannqquueettee::      
--EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  ssooññaaddoorr  sseeaa  pprrooffuunnddaammeennttee  rreelliiggiioossoo  eell  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  ppllaacceerreess  
eessppiirriittuuaalleess  ccoommppaarrttiiddooss..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  sseerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoorrrriieennttee  aannuunncciiaa  rreeuunniioonneess  ffaammiilliiaarreess  aaggrraaddaabblleess  oo  
ccoonn  llooss  aammiiggooss..      
BBaaññaaddoorr::      
VViiaajjee  ddee  ccoorrttaa  dduurraacciióónn..      
BBaaññoo::      
--SSii  eell  bbaaññoo  eess  aaggrraaddaabbllee  iinnddiiccaa  ssaalluudd  ttaannttoo  ffííssiiccaa  ccoommoo  eessppiirriittuuaall,,  ssoobbrree  ttooddoo  ssii  eell  
aagguuaa  eess  ccllaarraa  yy  ttrraannssppaarreennttee..      
--SSii  eess  ttuurrbbiiaa,,  ddeemmaassiiaaddoo  ccaalliieennttee  oo  ddeemmaassiiaaddoo  ffrrííaa  iinnddiiccaa  qquuee  aallggoo  nnoo  mmaarrcchhaa  
bbiieenn  ppeerroo  ssii  tteerrmmiinnaa  ssiieennddoo  aaggrraaddaabbllee  oobbtteennddrreemmooss  uunn  bbeenneeffiicciioo..      
--SSii  llaa  bbaaññeerraa  eessttáá  vvaaccííaa  oo  nnoo  nnooss  mmeetteemmooss  eenn  eellllaa  iinnddiiccaa  ooccaassiioonneess  
BBaarr::      
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SSeeaa  pprruuddeennttee  ccoonn  ssuuss  rreellaacciioonneess,,  llee  ppuueeddeenn  ppeerrjjuuddiiccaarr..      
BBaarraannddaa::      
--SSii  llaa  bbaarraannddiillllaa  ssooññaaddaa  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  ssiiggnnoo  ddee    ssuueerrttee  yy  pprrootteecccciióónn..      
--SSii  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  uunn  lluuggaarr  ddee  eessppeeccttááccuullooss  pprreessaaggiiaa  aammoorreess  ffáácciilleess  yy  ssiinn  ffuuttuurroo..      
--SSii  eessttáá  rroottaa,,  ddeessiilluussiioonneess  yy  eessppeerraannzzaass  ffrruussttrraaddaass..      
BBaarraattiijjaa::      
GGaassttooss  iinnúúttiilleess..      
BBaarraattiilllloo::      
DDeebbeemmooss  ppoonneerr  oorrddeenn  eenn  nnuueessttrrooss  rraazzoonnaammiieennttooss,,  eexxiissttee  ffaallttaa  ddee  ccoohheerreenncciiaa  eenn  
nnuueessttrraass  iiddeeaass..      
BBaarrbbaa::      
--SSii  nnooss  aaffeeiittaammooss  llaa  bbaarrbbaa  iinnddiiccaa  qquuee  eess  mmoommeennttoo  ddee  eemmppeezzaarr  uunnaa  aacccciióónn  
eennéérrggiiccaa  yy  ddiirreeccttaa..      
--SSii  qquuiieenn  ssee  aaffeeiittaa  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa,,  llaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  qquuee  nnooss  vveemmooss  rreeqquuiieerree  
mmeeddiiddaass  eennéérrggiiccaass  yy  ddeecciiddiiddaass..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  bbaarrbbaa  nnooss  aavviissaa  ppaarraa  qquuee  mmooddeerreemmooss  nnuueessttrraass  aannssiiaass  ddee  
ppooddeerr  yy  ddiinneerroo..      
--SSii  aappaarreecceenn  ppeerrssoonnaass  bbaarrbbuuddaass  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  lloo  qquuee  hhaacceemmooss  ddeebbee  pprriimmaarr  llaa  
iimmaaggiinnaacciióónn  yy  eell  iinnggeenniioo  ppaarraa  aallccaannzzaarr  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
--CCuuaannttoo  mmááss  hheerrmmoossaa  yy  oossccuurraa  mmaayyoorreess  ssoonn  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ééxxiittoo..      
--SSii  eess  bbllaannccaa,,  lloo  qquuee  ggaannaarreemmooss  sseerráá  pprreessttiiggiioo  yy  ddiiggnniiddaadd..      
--SSii  eess  eessccaassaa  oo  ddéébbiill  sseerráánn  eessccaassaass  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ééxxiittoo..      
--TTeeññiirrssee  llaa  bbaarrbbaa,,  eessttaarreemmooss  tteennttaaddooss  ddee  ddiissiimmuullaarr..      
--LLaavváárrsseellaa,,  ssiiggnnoo  ddee  aannssiieeddaadd..      
--SSii  aappaarreeccee  uunn  bbaarrbbeerroo  rreevveellaa  ccoollaabboorraacciióónn  yy  aayyuuddaa  ddee  ppeerrssoonnaass  iimmppoorrttaanntteess..      
BBaarrbbaaddoo::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttee  ppeezz  aauugguurraa  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ssiinn  ddoolloorr..      
BBaarrccaa//oo::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  bbaarrccoo  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  bbaarrccoo  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  bbaarrccoo,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  bbaarrccoo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
BBaarrccaazzaa::      
SSee  llee  pprreesseennttaarráánn  oottrraass  ppeerrssppeeccttiivvaass  qquuee  llee  sseerráánn  iinnddiiccaaddaass  ppoorr  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  llaa  
nnaavveeggaacciióónn  yy  eell  aassppeeccttoo  ddee  llaa  oorriillllaa  ooppuueessttaa..      
BBaarrgguueeññoo::      
--RReecciibbiirráá  aappooyyoo  aaffeeccttiivvoo  eenn  mmoommeennttooss  ppeennoossooss..      
--SSii  eell  mmuueebbllee  eessttáá  vvaaccííoo  yy  eenn  mmaall  eessttaaddoo  iinnddiiccaa  ddeessaammppaarroo  mmoorraall,,  ssoolleeddaadd..      
BBaarróómmeettrroo::      
--VVeerrlloo  sseeññaallaannddoo  mmaall  ttiieemmppoo  iinnddiiccaa  ppeelliiggrroo..      
--SSii  aannuunncciiaa  bbuueenn  ttiieemmppoo  eess  uunn  aauugguurriioo  ffeelliizz..      
--RRoommppeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  pprroobblleemmaass  cceessaarráánn  pprroonnttoo..      
BBaarrqquueerroo::      
EEmmpprreessaa  ffáácciill  yy  aasseeqquuiibbllee..      
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BBaarrrraaccaa::      
PPeerrííooddoo  ddee  ttrriisstteezzaa  yy  ssoolleeddaadd..      
BBaarrrraannccoo::      
--SSii  vveemmooss  eell  bbaarrrraannccoo  yy  lloo  ssoorrtteeaammooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  ssoorrtteeaarreemmooss  
llooss  ppeelliiggrrooss..      
--SSii  ccaaeemmooss  eenn  eell  ddiiffíícciillmmeennttee  llooggrraarreemmooss  ttrriiuunnffaarr..      
BBaarrrreennddeerroo::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  eessttáá  ddeessccuuiiddaannddoo  llaa  ssoolluucciióónn  eenn  aassuunnttooss  mmuuyy  
iimmppoorrttaanntteess..      
BBaarrrreeññoo::      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  ffaammiilliiaarr..      
--VVaaccííoo,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
--LLaavvaarrssee  eenn  ééll,,  pprroobblleemmaass  sseennttiimmeennttaalleess..      
BBaarrrreerr::      
RReessoollvveerráá  ssuuss  pprroobblleemmaass  sseeggúúnn  ssuuss  ddeesseeooss..      
BBaarrrreerraa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  aallccaannzzaarr  uunn  ffiinn..      
--SSii  aappaarreecceenn  bbaarrrrootteess  ccrruuzzaaddooss  aaddeemmááss  ddee  oobbssttááccuullooss  tteennddrreemmooss  ppeennaass..      
--SSii  llooss  bbaarrrrootteess  eessttáánn  rroottooss,,  eenn  llaa  bbaarrrreerraa  eexxiisstteenn  ppuueerrttaass  oo  aallggoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  
ffrraannqquueeaarr  eell  oobbssttááccuulloo  eess  ffaavvoorraabbllee  ppuueess  tteennddrreemmooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  rreessoollvveerr  
nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  llaa  bbaarrrreerraa  yyaa  eessttaabbaa  ffoorrmmaaddaa  llooss  oobbssttááccuullooss  nnooss  vviieenneenn  ddee  ffuueerraa..      
--SSii  llaa  ccoonnssttrruuiimmooss  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  llooss  pprroobblleemmaass  ttaammbbiiéénn  llooss  ggeenneerraammooss  
nnoossoottrrooss..      
--SSii  llaa  bbaarrrreerraa  ssee  ddeerrrriibbaa,,  aaddeemmááss  ddee  pprroobblleemmaass  ccoorrrreemmooss  ppeelliiggrroo..      
--SSii  ccoonnsseegguuiimmooss  mmaanntteenneerrnnooss  ssoobbrree  llaa  bbaarrrreerraa  nnuueessttrroo  eessffuueerrzzoo  nnooss  aauugguurraa  
ééxxiittoo  ffiinnaall..      
BBaarrrriiccaaddaa::      
PPeelleeaass  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr..      
BBaarrrriiggaa::      
NNooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  ddeemmaassiiaaddoo  oorrgguulllloossooss..      
BBaarrrriill::      
--AAnnuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ccuuaannttoo  mmááss  vviinnoo  ccoonntteennggaa,,  mmaayyoorr  aabbuunnddaanncciiaa,,  ééxxiittoo  yy  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aagguuaa,,  aallccoohhooll,,  ppeettrróólleeoo  oo  aacceeiittee  ffrraaccaassaarreemmooss  ppoorr  sseerr  ddeemmaassiiaaddoo  
aammbbiicciioossooss..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aarreennqquueess  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  nnooss  ffaallttaarráá  nnuunnccaa  lloo  mmááss  iinnddiissppeennssaabbllee..      
BBaarrrroo::      
--EEnn  ccaassoo  ddee  ttrraattaarrssee  ddee  bbaarrrroo  ppaarraa  mmooddeellaarr  iinnddiiccaa  qquuee  ccrreeaarreemmooss  eexxcceelleenntteess  
pprrooyyeeccttooss  yy  ttrriiuunnffaarreemmooss..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  sseerr  bbaarrrroo  mmuuyy  llííqquuiiddoo,,  qquuee  ssoolloo  eennssuucciiaa,,  pprreessaaggiiaa  llaa  ccaaííddaa  eenn  llaa  
iinnmmoorraalliiddaadd  aauunnqquuee  ssiieemmpprree  eess  ppoossiibbllee  rreeggeenneerraarrssee..      
BBáássccuullaa::      
NNuueessttrroo  tteessttiimmoonniioo  sseerráá  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  aaccllaarraarr  uunn  aassuunnttoo  ccoonnffuussoo..      
BBaassttaarrddoo::      
UUsstteedd  llooggrraarráá  ssuuppeerraarr  llooss  pprroobblleemmaass  ee  iimmppoonneerrssee..      
BBaassttiióónn::      
--SSii  eessttaammooss  eenn  ééll  nnooss  iinncciittaa  aa  sseerr  pprruuddeenntteess..      
--SSii  lloo  ccoonnssttrruuiimmooss  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaammooss  nnuueessttrraa  sseegguurriiddaadd  yy  llaa  ddee  nnuueessttrrooss  
bbiieenneess..      
--SSii  pprreesseenncciiaammooss  ssuu  ddeemmoolliicciióónn  aauugguurraa  ppéérrddiiddaass  ppoorr  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  pprruuddeenncciiaa..      
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BBaassttóónn::      
--UUttiilliizzaaddoo  ccoommoo  aarrmmaa  pprreessaaggiiaa  sseeppaarraacciioonneess  yy  rruuppttuurraass  ccuuyyoo  ccuullppaabbllee  sseerráá  eell  
aaggrreessoorr..      
--SSii  ssiirrvvee  ddee  ssoossttéénn  ssiimmbboolliizzaa  aa  nnuueessttrrooss  aammiiggooss..      
--SSii  eessttáá  rroottoo  llaa  aayyuuddaa  qquuee  nnooss  pprreessttaann  eess  iinneeffiiccaazz  yy  ffrraaccaassaarreemmooss..      
BBaassuurraa::      
AA  ssuu  aallrreeddeeddoorr  eexxiisstteenn  mmaallooss  sseennttiimmiieennttooss..      
BBaassuurreerroo::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  ddeessffaavvoorraabblleess  ppaarraa  ssuuss  iinntteerreesseess..  
BBaattaa::      
SSeennttiimmiieennttooss  rreennoovvaaddooss..  FFeelliicciiddaadd  cceerrccaannaa..      
BBaattaallllaa::      
IInnddiiccaa  iinnjjuussttiicciiaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  vveenncceemmooss  aa  llooss  eenneemmiiggooss  pprreessaaggiiaa  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss..      
--SSii  ppeerrddeemmooss  ssuuffrriirreemmooss  hhuummiillllaacciioonneess..      
--SSii  ssoommooss  hheerriiddooss  ssuuffrriimmiieennttooss  mmoorraalleess..      
BBaattiirr::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  llaannaa  ssuuffrriirreemmooss  ppoorr  hhaabbllaadduurrííaass..      
--SSii  eess  uunn  ccoollcchhóónn  iinnddiiccaa  aammoorrííooss  nnaaddaa  sseerriiooss..      
BBaattiirrssee::      
SSiittuuaacciióónn  ddiiffíícciill  ee  iinncciieerrttaa..      
BBaaúúll::      
--SSii  eessttáá  ddeessoorrddeennaaddoo  ddeebbeerreemmooss  rreeoorrddeennaarr  yy  aaccttuuaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
--VVaaccííoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnooss  gguussttaarrííaa  
ppoorr  ffaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  lllleennoo  yy  oorrddeennaaddoo  yy  ssuu  ccoonntteenniiddoo  eess  ddee  mmaallaa  ccaalliiddaadd  ddeebbeemmooss  
aaccttuuaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
--SSii  llaass  tteellaass  ssoonn  ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  yy  ssii  ttooddoo  eess  rrooppaa  bbllaannccaa,,  ssuuffrriirreemmooss  aallgguunnaa  
eennffeerrmmeeddaadd  oo  hheerriiddaa..      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  rrooppaa  ddee  ccoolloorr  aannuunncciiaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  rriiqquueezzaa  yy  bbiieenneessttaarr  
ggrraacciiaass  aa  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
BBaauuttiissmmoo::      
--SSii  lloo  pprreesseenncciiaammooss  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  hhaacciiaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssee  
ppuurriiffiiccaarráánn  yy  tteennddrreemmooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoommppaarrttiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa  ccoonn  eellllaa..      
--SSii  eell  bbaauuttiizzoo  nnoo  eess  ddee  uunn  nniiññoo  ssee  ttrraattaarráá  ddee  aallggoo  eemmoottiivvoo  yy  eennttrraaññaabbllee..      
BBaayyaass::      
AAccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  eexxiittoossaass  ssaallvvoo  qquuee  eessttéénn  ppooddrriiddaass  qquuee  iinnddiiccaa  
ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
BBaayyoonneettaa::      
--VVeerrllaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquueerreellllaass..      
--UUssaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  pprreevvaalleecceerráá  ssoobbrree  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
--SSii  llaa  uussaann  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ssuuffrriirráá  aa  ccaauussaa  ddee  ssuuss  eenneemmiiggooss..      
BBaazzaarr::      
DDeebbeemmooss  ppoonneerr  oorrddeenn  eenn  nnuueessttrrooss  rraazzoonnaammiieennttooss,,  eexxiissttee  ffaallttaa  ddee  ccoohheerreenncciiaa  eenn  
nnuueessttrraass  iiddeeaass..      
BBeeaattaa::      
--SSiiggnnoo  ddee  pprrooppóóssiittooss  mmaalléévvoollooss  ccoonnttrraa  nnoossoottrrooss..      
--GGoollppeeaarrllaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  aaccaabbaarreemmooss  ccoonn  llooss  ddiiffaammaaddoorreess..      
BBeebbéé::      
EEss  ssiiggnnoo  ddee  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..  SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonnvveerrttiiddooss  eenn  bbeebbéé  iinnddiiccaa  qquuee  eell  
ssooññaaddoorr  ssee  sseennttííaa  mmuuyy  aammaaddoo  yy  aatteennddiiddoo..      
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BBeebbeerr::      
--SSii  bbeebbeemmooss  vviinnoo  eenn  uunn  lluuggaarr  aaggrraaddaabbllee  pprreessaaggiiaa  qquuee  ssee  aapprrooxxiimmaann  ttiieemmppooss  
ffeelliicceess..      
--SSii  bbeebbeemmooss  ddee  uunn  vvaassoo  lluujjoossoo  llaa  ffoorrttuunnaa  nnooss  sseerráá  pprrooppiicciiaa..      
--SSii  lloo  qquuee  bbeebbeemmooss  eess  aammaarrggoo  nnooss  pprreevviieennee  ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  yy  ssooññaammooss  ccoonn  aanniimmaalleess  bbeebbiieennddoo  eenn  uunnaa  vvaassiijjaa  oo  ffuueennttee  yy  
pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  ppaarreejjaass,,  pprroonnoossttiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  sseerreemmooss  ccaappaacceess  ddee  aassiimmiillaarr  
llaa  vveerrddaaddeerraa  ddooccttrriinnaa  ddee  DDiiooss..      
BBeeccaaddaa  oo  aaggaacchhaaddiizzaa::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttee  ppáájjaarroo  aavviissaa  ddee  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnooss  rrooddeeaann  nnoo  ssoonn  ttaann  
iinnggeennuuaass  ccoommoo  ccrreeeemmooss..      
BBeedduuiinnoo::      
PPrreessaaggiiaa  ssoolleeddaadd  yy  ddeessaassoossiieeggoo..      
BBeelllleezzaa::      
AAnnuunncciiaa  cceellooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ssooññaaddoorr  hhaacciiaa  ssuu  ppaarreejjaa..      
BBeelllloottaass::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..  EEnn  uunn  ppllaannoo  eessppiirriittuuaall  ssiimmbboolliizzaann  eell  ppooddeerr  ddeell  
eessppíírriittuu  yy  llaa  vveerrddaadd..      
BBeennddeecciirr::      
--SSeerr  bbeennddeecciiddoo  pprroonnoossttiiccaa  aayyuuddaa  yy  pprrootteecccciióónn..      
--BBeennddeecciirr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  ppeennaass..      
BBeenneeffaaccttoorr::      
RRiieessggooss  ffiinnaanncciieerrooss..      
BBeenneeffiicciioo::      
--PPrrooccuurraarrllooss  ppaarraa  llooss  ddeemmááss  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  bbuurrllaarráánn  ddee  uusstteedd..      
--RReecciibbiirrllooss,,  cceellooss  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess..      
BBeerreennjjeennaa::      
AAuugguurraa  ppeennaass  yy  ssuuffrriimmiieennttoo  aa  ccaauussaa  ddee  aallgguunnaa  ppaassiióónn  sseeccrreettaa..      
BBeerrrrooss::      
PPrroonnoossttiiccaa  mmeejjoorrííaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ffaacceettaa..      
BBeessaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  sseexxoo  ooppuueessttoo  pprreessaaggiiaa  iinnffiiddeelliiddaadd  ssaallvvoo  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  nnuueessttrraa  
ppaarreejjaa,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  bbuueennaa  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquueerriiddaa  aannuunncciiaa  ssuu  ppaarrttiiddaa..      
--SSii  bbeessaammooss  aa  aallgguuiieenn  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  ssiinn  aaffeeccttoo  nnooss  bbeenneeffiicciiaarreemmooss  ddee  eellllaa..      
--SSii  hhaacceemmooss  lloo  mmiissmmoo  ppeerroo  ccoonn  aaffeeccttoo  eellllaa  sseerráá  llaa  qquuee  ssee  bbeenneeffiicciiee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--BBeessaarr  llaa  ttiieerrrraa  pprreessaaggiiaa  ppeennaass..      
--AA  uunn  mmuueerrttoo,,  pprróóxxiimmaa  hheerreenncciiaa..      
BBeessttiiaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  bbeessttiiaa  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddiissttoorrssiioonnaaddoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  nnooss  
aaccuussaa  ddee  aallgguunnaa  ffaallttaa  qquuee  nnooss  aattoorrmmeennttaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  bbeessttiiaa  aatteerrrraaddoorraa  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  rreevveellaa  qquuee  sseegguuiimmooss  aattaaddooss  aa  
llooss  tteemmoorreess  iinnffaannttiilleess  yy  aa  llooss  ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  llaa  bbeessttiiaa  eess  tteennttaaddoorraa  rreefflleejjaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  tteemmoorr  aannttee  
nnuueessttrraass  ddeebbiilliiddaaddeess..      
--LLaa  bbeessttiiaa  ccoonncciilliiaaddoorraa  yy  aammiissttoossaa  rreevveellaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  oo  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  
ddiissmmiinnuuiirr  llaa  ccuullppaabbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraass  ffaallttaass..      
BBeettúúnn::      
MMaallaass  iinncclliinnaacciioonneess..      
BBiibbeerróónn::      
EEll  ssooññaaddoorr  eennggeennddrraarráá  uunn  hhiijjoo  yy  ttooddoo  ssee  pprroodduucciirráá  ffeelliizzmmeennttee..      
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BBiibblliiaa::      
--LLeeeerrllaa  oo  ppoosseeeerrllaa  iinnddiiccaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ssoolleeddaadd  yy  ddee  rreefflleexxiióónn..      
--PPeerrddeerrllaa,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffaammiilliiaarreess..      
BBiibblliiootteeccaa::      
--SSii  llaa  bbiibblliiootteeccaa  eessttáá  vvaaccííaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  aaúúnn  ccaarreecceemmooss  ddee  ssuuffiicciieenntteess  
ccoonnoocciimmiieennttooss  ppaarraa  aaccoommeetteerr  lloo  qquuee  nnooss  pprrooppoonneemmooss..      
--SSii  llaa  ssooññaammooss  lllleennaa  ddee  lliibbrrooss  nnooss  ggaarraannttiizzaa  eell  ééxxiittoo  eenn  nnuueessttrrooss  ttrraabbaajjooss..      
BBiicciicclleettaa::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--RReepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--SSuu  aassppeeccttoo,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  mmaanniillllaarr,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  ccaammbbiioo  ddee  mmaarrcchhaass,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLaass  lluucceess,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  llaa  bbiicciicclleettaa  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  llaa  bbiicciicclleettaa  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
BBiieenneess::      
--AAddqquuiirriirrllooss  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  nnooss  llooss  rroobbaann,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..      
--VVeerrllooss  qquueemmaarrssee,,  ppéérrddiiddaa  ddee  ddiinneerroo..      
BBiiffuurrccaacciióónn::      
DDeebbeerreemmooss  eessccooggeerr  eennttrree  ddooss  oo  mmááss  ddeecciissiioonneess..      
BBiiggaammiiaa::      
FFeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall..      
BBiiggoottee::      
--SSii  eess  uunnaa  mmuujjeerr  llaa  qquuee  ssuueeññaa  qquuee  ssuu  mmaarriiddoo  ssee  ddeejjaa  bbiiggoottee  yy  eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  lloo  
ttiieennee,,  eexxiisstteenn  ssoossppeecchhaass  ddee  qquuee  llaa  eessttáá  eennggaaññaannddoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  nnooss  vveemmooss  ccoonn  bbiiggoottee  eess  qquuee  eexxiissttee  aallggoo  ffaallssoo  eenn  
nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  lloo  aaffeeiittaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssiinncceerraarrnnooss..      
BBiilliinnggüüee::      
AAnnuunncciiaa  eennccuueennttrrooss  iinntteerreessaanntteess..      
BBiilliiss::      
GGaannaanncciiaa  ddee  ddiinneerroo..      
BBiillllaarr::      
SSii  nnooss  vveemmooss  jjuuggaannddoo  aall  bbiillllaarr  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ccoonnttaammooss  mmááss  ccoonn  eell  
aazzaarr  qquuee  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  yy  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..      
BBiilllleettee::      
TTooddooss  llooss  ssuueeññooss  ddee  bbiilllleetteess  ttiieenneenn  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssiimmiillaarr..  EEnn  eessttaa  vviiddaa  uunnaa  ccoossaa  
ssoonn  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  yy  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  qquuee  ppoosseeeemmooss  yy  oottrraa  mmuuyy  ddiissttiinnttaa  eell  ppaappeell  
qquuee  nnooss  hhaa  ttooccaaddoo  ddeesseemmppeeññaarr..  MMuucchhaass  vveecceess  nnooss  vveemmooss  oobblliiggaaddooss  aa  vviivviirr  mmuuyy  
ppoorr  ddeebbaajjoo  oo  mmuuyy  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  nnuueessttrraass  vveerrddaaddeerraass  ccaappaacciiddaaddeess..      
BBiilllleetteerroo::      
--UUssaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  mmiinnuucciioossooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
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--PPeerrddeerrlloo,,  pprroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss..      
BBiinnaarr::      
AAllgguunnaass  mmeejjoorraass  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
BBiioommbboo::      
IInnddiiccaa  qquuee  eexxiisstteenn  vveerrddaaddeess  ooccuullttaass..      
BBiirrrreettee::      
GGoozzaarráá  ddee  pprrootteecccciióónn  ddeevvoottaa  yy  ssiinncceerraa..      
BBiissoonnttee::      
MMeejjoorraa  ffiinnaanncciieerraa  ssiieemmpprree  qquuee  ddeecciiddaammooss  ccoorrrreerr  llooss  rriieessggooss  nneecceessaarriiooss..      
BBiissttuurríí::      
CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  aappaarreeccee  uunn  bbiissttuurríí  eess  qquuee  eexxiissttee  aallggoo  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  aall  ppuunnttoo  
eenn  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ddrráássttiiccaass  ppaarraa  ssaalliirr  ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn..      
BBiizzccoo::      
LLee  ccoonnvviieennee  rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ssuuss  aassuunnttooss  ddee  nneeggoocciiooss..      
BBiizzccoocchhoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  aauugguurriioo  ddee  bbuueennaa  ssaalluudd  yy  ppeeqquueeññooss  bbeenneeffiicciiooss..  
BBllaannccoo::      
--SSii  aappaarreeccee  eell  ccoolloorr  bbllaannccoo  iimmppoolluuttoo  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  nnooss  aauugguurraa  ccoonnffiiaannzzaa  
nnoo  ttrraaiicciioonnaaddaa..      
--SSii  llooss  oobbjjeettooss  bbllaannccooss  aappaarreecceenn  ssuucciiooss  sseerreemmooss  oobbjjeettoo  ddee  ttrraaiicciioonneess..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddeell  bbllaannccoo  ddee  uunnaa  ddiiaannaa  aauugguurraa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
BBllaannccuurraa::      
BBuueennaa  rreeppuuttaacciióónn  ddee  qquuiieenn  lloo  ssuueeññaa..      
BBllaannqquueeaarr::      
SSii  nnooss  vveemmooss  bbllaannqquueeaannddoo  aallggoo  pprreessaaggiiaa  uunnaa  rreeccoonncciilliiaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  
ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  qquueerreemmooss  aappaarreennttaarr  sseerr  bbuueennooss  ee  iinnoocceenntteess..      
BBllaassffeemmiiaa::      
EEssttaammooss  ssuuffrriieennddoo  aanngguussttiiaass..      
BBllaassóónn::      
SSiimmbboolliizzaa  hhoonnoorreess,,  ddiiggnniiddaaddeess  yy  rreeccoommppeennssaass..      
BBlloocc::      
PPaarraa  qquuee  eenn  ttuu  hhooggaarr  llaass  ccoossaass  mmaarrcchheenn  bbiieenn  ddeebbeerrááss  rreecchhaazzaarr  uunnaa  cciittaa..      
BBlloonnddaa::      
CCooqquueetteerrííaa  eexxaaggeerraaddaa..      
BBlluussaa::      
PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunn  vviiaajjee  iinneessppeerraaddoo..      
BBooaa::      
--EEll  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmááss  ffrreeccuueennttee  eess  ddee  ccaarráácctteerr  sseexxuuaall,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  llooss  
ssooññaaddoorreess  ssoonn  jjóóvveenneess..      
--TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  ssaabbiidduurrííaa  yy  ppooddeerr  ccuurraattiivvoo..      
--VVeerr  uunnaa  sseerrppiieennttee  ddoorrmmiiddaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass  iinnssttiinnttiivvaass  eessttáánn  
ddoorrmmiiddaass..      
--SSii  ssee  ddeessppiieerrttaa  yy  ssee  ddeesslliizzaa  ssiinn  pprroodduucciirrnnooss  tteemmoorr  rreevveellaa  ddeesseeooss  ddee  uunnaa  
eevvoolluucciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppiieell  ddee  sseerrppiieennttee  oo  vveerrllaa  ccoommoo  mmuuddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttáá  pprróóxxiimmoo  uunn  
pprrooffuunnddoo  ccaammbbiioo  eevvoolluuttiivvoo..      
--SSii  aappaarreecceenn  sseerrppiieenntteess  vveenneennoossaass  lloo  qquuee  iinnddiiccaa  eess  eell  tteemmoorr  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  eenn  
ssiittuuaacciioonneess  eemmbbaarraazzoossaass..      
BBooccaa::      
--SSii  hhaabbllaammooss  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  ccoommuunniiccaarrnnooss..      
--SSii  nnoo  ddeecciimmooss  nnaaddaa,,  rreecchhaazzoo  pprrooffuunnddoo  aa  llaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
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--SSii  qquuiieenn  ccaallllaa  eess  llaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eell  rreecchhaazzoo  eess  ddee  eellllaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..      
BBooccaaddiilllloo::      
MMoommeennttooss  rreeccoonnffoorrttaanntteess  dduurraannttee  uunn  ppeerrííooddoo  ddeepprriimmeennttee..      
BBoocciinnaa::      
PPrreessaaggiiaa  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ddeessddiicchhaaddooss..      
BBooddaa::      
--AAssiissttiirr  aa  uunnaa  bbooddaa::      
    **PPaarraa  uunn  ssoolltteerroo  iinnddiiccaa  pprroommeessaa  ddee  ffeelliicciiddaadd  cceerrccaannaa..      
    **PPaarraa  uunn//aa  ccaassaaddoo//aa,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..      
--AAssiissttiirr  aa  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  bbooddaa::      
    **SSii  eess  uusstteedd  ssoolltteerroo,,  ccaammbbiiooss  ffaavvoorraabblleess  eenn  ssuu  vviiddaa..      
    **SSii  eessttáá  ccaassaaddoo,,  ddiissgguussttooss  ccoonnyyuuggaalleess..      
    **SSii  eessttáá  ccaassaaddoo  yy  vvee  ccaassaarrssee  aa  ssuu  ppaarreejjaa  ttaammbbiiéénn  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonnyyuuggaalleess..      
BBooddeeggaa::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eessttáá  lliimmppiiaa  yy  oorrddeennaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  iinntteerriioorr  eess  rriiccoo  yy  
oorrddeennaaddoo..      
--SSii  eessttáá  ssuucciiaa,,  ddeessoorrddeennaaddaa  yy  lllleennaa  ddee  ttrraassttooss  iinnúúttiilleess  iigguuaall  eennccoonnttrraarreemmooss  
nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eessttáá  bbiieenn  ssuurrttiiddaa  pprreessaaggiiaa  aalleeggrrííaa  yy  rreeggoocciijjoo..      
BBooffeettaaddaa::      
--SSii  ddaammooss  uunnaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  sseerráánn  iinnjjuussttooss  ccoonn  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  llaa  ddaann  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunn  ccaassttiiggoo  ppoorr  nnuueessttrraa  mmaallddaadd..      
BBooggaavvaannttee::      
AAnnuunncciiaa  ppllaacceerreess  ddeelliiccaaddooss  ppeerroo  ppeerrjjuuddiicciiaalleess  ppaarraa  llaa  ssaalluudd..      
BBoohheemmiioo::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnoo  oo  ccoonn  eessttee  aammbbiieennttee  iinnddiiccaa  qquuee  cceeddeemmooss  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  aa  llaass  
bbaajjaass  ppaassiioonneess..      
BBooiinnaa::      
SSuu  ccoonnffiiaannzzaa  sseerráá  ppuueessttaa  aa  pprruueebbaa..      
BBoojj::      
--SSii  lloo  ppllaannttaammooss  iinnddiiccaa  llaarrggaa  vviiddaa..      
--RReeccooggeerrlloo,,  aafflliicccciióónn..      
--RReecciibbiirr  uunn  rraammoo,,  ccoonnssuueelloo..      
BBoolloo::      
SSooññaarr  qquuee  jjuuggaammooss  aa  llooss  bboollooss  pprreessaaggiiaa  aalleeggrrííaa,,  ppllaacceerr  yy  aammiissttaadd..      
BBoollssaa::      
--SSii  llooss  oobbjjeettooss  qquuee  ccoonnttiieennee  nnoo  ssoonn  llooss  qquuee  hhaayy  hhaabbiittuuaallmmeennttee  rreevveellaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  
ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddeell  eeddiiffiicciioo  ddee  llaa  bboollssaa  ddee  vvaalloorreess  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  nneeggoocciioo  ssee  vveerráá  
ccoommpprroommeettiiddoo  ppoorr  ddeecciissiioonneess  aazzaarroossaass..      
BBoollssiillllooss::      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  ccuuaannddoo  ddáábbaammooss  ppoorr  ccoonncclluuiiddoo  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  aauugguurraa  qquuee  
vvoollvveerráá  aa  aappaarreecceerr..      
--SSii  eell  bboollssiilllloo  eessttáá  lllleennoo,,  eessttee  pprroobblleemmaa  nnooss  pprroodduucciirráá  ggaassttooss..      
--SSii  lloo  vveemmooss  vvaaccííoo  tteerrmmiinnaarreemmooss  ggaannaannddoo  ddiinneerroo..      
--SSii  eessttáá  rroottoo  oo  aagguujjeerreeaaddoo  pprreessaaggiiaa  ppéérrddiiddaass..      
BBoollssoo::      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  tteenneemmooss  sseeccrreettooss  bbiieenn  gguuaarrddaaddooss..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííoo  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  pprrooppiieettaarriiaa  eess  iinnccaappaazz  ddee  gguuaarrddaarr  uunn  sseeccrreettoo..      
--PPeerrddeerr  eell  bboollssoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  ccoonnooccee  nnuueessttrrooss  sseeccrreettooss..      
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--SSii  nnooss  lloo  rroobbaann,,  aallgguuiieenn  ssee  eenntteerraarráá  ddee  lloo  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  uussaannddoo  llaa  ffuueerrzzaa..      
BBoommbbaa::      
--SSee  aavveecciinnaann  ggrraannddeess  pprroobblleemmaass..      
--SSii  aassiissttiimmooss  aa  uunn  bboommbbaarrddeeoo  iinnddiiccaa  qquuee  hheemmooss  ffiinnaalliizzaaddoo  uunnaa  eettaappaa  ddee  nnuueessttrraa  
vviiddaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  bboommbbaa  ddee  aagguuaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  pprroobblleemmaass  eemmppeezzaarráánn  aa  
ssoolluucciioonnaarrssee  ggrraacciiaass  aall  aappooyyoo  ddee  ssuuss  aammiissttaaddeess..      
BBoommbbeerrooss::      
--VVeerrllooss  eenn  aaccttiivviiddaadd  aannuunncciiaa  ggrraannddeess  ppeennuurriiaass..      
--CCoonn  eell  iinncceennddiioo  yyaa  aappaaggaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ffiinnaalliizzaann  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
BBoommbbiillllaa::      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eenncceennddiiddaa  pprreessaaggiiaa  aalleeggrrííaa  ffaammiilliiaarr..      
--DDee  ppootteenncciiaa  ddéébbiill  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  ssoonn  ffrráággiilleess..      
--SSii  eessttáá  aappaaggaaddaa,,  iinnccoommpprreennssiióónn  aaffeeccttiivvaa..      
--RRoommppeerrllaa,,  ppéérrddiiddaass  ffiinnaanncciieerraass..      
--PPoonneerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  eemmppiieezzaa  uunn  nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo..      
BBoommbboo::      
SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  bboommbboo  ddee  llootteerrííaa  aannuunncciiaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
BBoommbbóónn::      
AAnnuunncciiaa  ppeelliiggrroo  ddee  ccaalluummnniiaa..      
BBoommbboonnaa::      
LLaass  bboommbboonnaass  rreepprreesseennttaann  eenn  ssuueeññooss  nnuueessttrraass  rreesseerrvvaass  ddee  eenneerrggííaass  yy  ccaappaacciiddaadd  
ddee  ttrraabbaajjoo..  AAssíí  ccoommoo  ssee  eennccuueennttrree  llaa  bboommbboonnaa  ssee  eennccoonnttrraarráánn  nnuueessttrraass  eenneerrggííaass..      
BBooññiiggaa::      
SSeeññaall  ddee  ssuueerrttee  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
BBoooommeerraanngg::      
SSuuss  aammiiggooss  llee  ssoorrpprreennddeerráánn  aa  ttrraaiicciióónn..      
BBooqquueerroonneess::      
--SSii  llooss  vveemmooss  iinnddiiccaa  eessppeerraannzzaass  ffrruussttrraaddaass..      
--SSii  llooss  ccoommeemmooss  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  aaggrraaddaabblleess..  
BBoorrddaarr::      
RReevveellaa  aammbbiicciióónn  yy  vveerrssee  ccoonn  uunn  vveessttiiddoo  lllleennoo  ddee  bboorrddaaddooss  iinnddiiccaa  ffaallsseeddaadd  yy  
eennggaaññoo..      
BBoorrrraacchheerraa::      
VVeerrssee  eebbrriioo  eenn  ssuueeññooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssuu  vviiddaa  ccaarreeccee  ddee  oobbjjeettiivvooss..      
BBoorrrraarr::      
DDeebbee  eessttuuddiiaarr  mmeejjoorr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
BBoossqquuee::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  eess  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eell  pprrooppiioo  ssuueeññoo  ccoommoo  llaass  sseennssaacciioonneess  tteenniiddaass  
eenn  ééll..      
--SSii  ppaasseeaammooss  ppoorr  eell  bboossqquuee  yy  nnooss  sseennttiimmooss  sseegguurrooss  rreefflleejjaa  qquuee  ssoommooss  dduueeññooss  ddee  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  qquuee  ggoozzaammooss  ddee  bbuueenn  ccrriitteerriioo..      
--SSii  nnooss  ppeerrddeemmooss  eenn  eell  bboossqquuee  yy  sseennttiimmooss  mmiieeddoo..  SSii  rruuggeenn  oo  aappaarreecceenn  ffiieerraass  
aammeennaazzaaddoorraass..  SSii  eell  ssiilleenncciioo  eess  llúúgguubbrree..  EEnn  ttooddooss  eessttooss  ccaassooss  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  
ssoommooss  dduueeññooss  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--PPeerroo  ssii  vveemmooss  bbrriillllaarr  eell  ssooll..  SSii  ssuu  lluuzz  nnooss  ppeerrmmiittee  vveerr  ppoorr  ddoonnddee  aannddaammooss  eess  
sseeññaall  ddee  qquuee  tteerrmmiinnaarreemmooss  ccoommpprreennddiieennddoo  llaa  ccaauussaa  ddee  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  
iinntteerrnnooss  ppaarraa  ffiinnaallmmeennttee  ssuuppeerraarrllooss..      
BBoosstteezzoo::      
SSuu  iinnddiiffeerreenncciiaa  ppuueeddee  ppeerrjjuuddiiccaarr  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
BBoottaass::      
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SSíímmbboolloo  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  llooss  zzaappaattooss  ppuueessttooss,,  ssuucciiooss  iinnddiiccaa  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ccuullppaa..      
--AAnnddaarr  ssiinn  zzaappaattooss,,  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrnnooss  ssoommeettiiddooss  aa  llooss  ddeemmááss..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  zzaappaattooss  yy  ssiinn  aannddaarr  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppoobbrreezzaa..      
--VVeerrnnooss  bbiieenn  ccaallzzaaddooss  eeqquuiivvaallee  aa  sseennttiirrnnooss  lliibbrreess..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  zzaappaattooss  iinnffaannttiilleess  rreevveellaa  qquuee  ssoommooss  iinnmmaadduurrooss..      
--SSii  eell  zzaappaattoo  nnooss  aapprriieettaa  aaúúnn  nnoo  ssaabbeemmooss  ddeesseennvvoollvveerrnnooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  uunn  zzaappaattoo  pprreessaaggiiaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd..      
BBoottee::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  bboottee  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  bboottee  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  bboottee,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  bboottee  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
BBootteellllaa::      
--SSooññaarr  ccoonn  bbootteellllaass  lllleennaass  ddee  uunn  llííqquuiiddoo  ccllaarroo  yy  ttrraannssppaarreennttee  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--SSii  eell  llííqquuiiddoo  eess  ttuurrbbiioo,,  iinncciiddeenntteess  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
--VVaaccííaa,,  ppeessaarreess..      
--RRoottaass,,  ddiissccuussiioonneess..      
BBoottíínn::      
SSuuss  aacccciioonneess  sseerráánn  ccoonnttrraarriiaass  aa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
BBoottoonneess::      
--PPeerrddeerr  uunn  bboottóónn  iinnddiiccaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ddiinneerroo..      
--SSii  lloo  ccoosseemmooss  aauugguurraa  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..      
--SSii  ssoonn  mmeettáálliiccooss  pprreessaaggiiaann  iinnvviittaacciioonneess..      
--DDee  oorroo  oo  ppllaattaa,,  eexxcceessiivvaa  tteennddeenncciiaa  aall  ggaassttoo..      
--DDee  mmaaddeerraa,,  ééxxiittoo  ddeessppuuééss  ddee  mmuucchhoo  ttrraabbaajjaarr..      
--DDee  nnááccaarr,,  vviiaajjeess  oo  ppllaacceerreess  iinneessppeerraaddooss..      
--SSii  eessttáá  ffoorrrraaddoo  ddee  tteellaa  nnooss  aavviissaa  ppaarraa  qquuee  vviiggiilleemmooss  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
BBóóvveeddaa::      
RReepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall..      
--SSóólliiddaa  yy  bbiieenn  iilluummiinnaaddaa  rreepprreesseennttaa  qquuee  iigguuaall  sseerráá  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn..      
--SSii  eess  oossccuurraa  iigguuaallmmeennttee..      
--EEnn  rruuiinnaass  sseeññaallaa  qquuee  eessttáá  eenn  ppeelliiggrroo  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn..      
BBooxxeeaaddoorr::      
SSuu  ééxxiittoo  ddeeppeennddeerráá  ddeell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  lluucchhaa..      
BBoozzaall::      
SSuuss  rriivvaalleess  hhaarráánn  ssuuppoossiicciioonneess  ddee  ssuu  pprroocceeddeerr  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
BBrraammiiddoo::      
CCiirrccuullaann  rruummoorreess  ssoobbrree  nnoossoottrrooss..      
BBrraassaa::      
AAddvviieerrttee  qquuee  tteennggaa  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  llooss  iinncceennddiiooss..      
BBrraazzaalleettee::      
EEll  bbrraazzaalleettee  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aa  llaa  vveezz  qquuee  pprrootteeggee  yy  aaííssllaa..      
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--SSii  ttiieennee  ppiieeddrraass  pprreecciioossaass  ssee  uunnee  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  ppiieeddrraa  aall  ddeell  bbrraazzaalleettee..      
--SSii  ssee  rroommppee  uunn  bbrraazzaalleettee  aannuunncciiaa  llaa  rruuppttuurraa  ddeell  mmaattrriimmoonniioo..      
--PPeerrddeerr  uunn  bbrraazzaalleettee  aauugguurraa  ddiissppuuttaass  ccoonn  qquuiieenn  nnooss  lloo  ddiioo..      
--PPoonnéérrsseelloo  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddoommiinnaarrllaa..      
BBrraazzooss::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  aacccciióónn,,  llaa  aammiissttaadd  yy  llaa  ffuueerrzzaa..      
--UUnnooss  bbrraazzooss  ffuueerrtteess  iinnddiiccaann  qquuee  sseerreemmooss  ssiieemmpprree  bbiieennvveenniiddooss..      
--SSii  ssoonn  ddéébbiilleess  nnooss  aaccooggeerráánn  iigguuaall  ddee  bbiieenn  ppeerroo  sseerráá  ffaallssoo..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  bbrraazzooss,,  aammeennaazzaa  ddee  pprróóxxiimmaa  rruuiinnaa..      
--NNooss  ffaallttaa  uunn  bbrraazzoo,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  nnooss  rroommppeemmooss  uunn  bbrraazzoo  oo  lloo  vveemmooss  mmááss  ddeellggaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  eennffeerrmmeeddaadd  oo  
ppeennuurriiaa..      
--SSii  ssoonn  mmááss  llaarrggooss  oo  rroobbuussttooss  qquuee  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  vveerreemmooss  lllleeggaarr  eell  ééxxiittoo  yy  llaa  
rriiqquueezzaa..      
BBrreevviiaarriioo::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  aaiissllaammiieennttoo  yy  ccoonnssuueelloo..      
BBrreezzoo::      
--VVeerrlloo  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  iinnttiimmaa..      
--CCooggeerrlloo,,  mmeejjoorrííaa  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
BBrriiddaass::      
--PPoonnéérrsseellaass  aall  ccaabbaalllloo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  bbuueennooss  ccoonnsseejjooss  ppaarraa  aapplliiccaarr  aa  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess..      
--QQuuiittáárrsseellaass,,  aaccttiivviiddaaddeess  pprroovveecchhoossaass..      
BBrriinnccaarr::      
IImmppaacciieenncciiaa..      
BBrriinnddiiss::      
RReeuunniioonneess  ddee  aammiiggooss  ffaallssooss  ee  hhiippóóccrriittaass..      
BBrriissaa::      
RReeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  aammbbiicciioonneess..      
BBrroocchhaa::      
SSii  eess  ddee  aaffeeiittaarr  aannuunncciiaa  ccoonnfflliiccttooss  ffaammiilliiaarreess..      
BBrroocchhee::      
UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ppllaanneeaa  eennggaaññaarrllee..      
BBrroommaa::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  ccoommuunniiccaarrssee  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
BBrroonnccee::      
BBuueenn  pprreessaaggiioo  ppaarraa  llaa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ddee  nnuueessttrroo  bbiieenneessttaarr..      
BBrroonncceeaaddoo::      
AAddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  nnoo  ppooddrráá  bboorrrraarr  ssuuss  vveerrddaaddeerrooss  sseennttiimmiieennttooss..      
BBrroottee::      
CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  ddee  ssuu  vviiddaa..      
BBrruujjoo//aa::      
EEssttooss  ssuueeññooss  ssoonn  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  iirrrraacciioonnaall  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  iinnccuummpplliiddooss..      
BBrrúújjuullaa::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  rreecciibbiirr  ccoonnsseejjooss..      
--RRoommppeerr  llaa  bbrrúújjuullaa  ssiiggnniiffiiccaa  eelleecccciióónn  eeqquuiivvooccaaddaa..      
BBrruummaa::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  pprruuddeenntteess  aanntteess  ddee  ttoommaarr  uunnaa  ddeecciissiióónn..      
BBrruuttaalliiddaadd::      
--CCoommeetteerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ooffeennddeerráá  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSuuffrriirrllaa  qquuee  ssee  ccoommeetteerráá  uunnaa  iinnjjuussttiicciiaa  ccoonnttrraa  uusstteedd..  
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BBuuccllee::      
SSii  eess  uunn  bbuuccllee  ddee  ccaabbeelllloo  ssiiggnniiffiiccaa  aammoorr  pprrooffuunnddoo..      
BBuueeyy::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ssaaccrriiffiicciioo,,  llaa  ppaacciieenncciiaa,,  eell  ttrraabbaajjoo  yy  llaa  ffuueerrzzaa..      
--SSii  lloo  vveemmooss  lluussttrroossoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  ccoorrnnaammeennttaa  pprreeddiiccee  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  bbiieenneess  
mmaatteerriiaalleess..      
--SSiinn  ccuueerrnnooss  aauugguurraa  ppoobbrreezzaa..      
--SSii  eessttáá  ffuurriioossoo,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--DDuurrmmiieennddoo  oo  mmuuyy  ddeellggaaddoo,,  ppoobbrreezzaa..      
--MMuueerrttoo,,  mmiisseerriiaa  yy  ddeessggrraacciiaass..      
BBúúffaalloo::      
SSiiggnniiffiiccaa  lloo  mmiissmmoo  qquuee  bbuueeyy..      
BBuuffaannddaa::      
--SSii  llaa  bbuuffaannddaa  eess  ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  aapprreecciiaarráá  eexxcceelleenntteess  rreessuullttaaddooss  eenn  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess..      
--SSii  eess  mmooddeessttaa  rreefflleejjaarráá  mmooddeessttooss  rreessuullttaaddooss  yy  aassíí  sseerráá,,  ssiieemmpprree  ddeeppeennddiieennddoo  
ddeell  eessttaaddoo  ddee  llaa  bbuuffaannddaa..      
BBuuffóónn::      
IInnccoommpprreennssiióónn  hhaacciiaa  uusstteedd..      
BBuuhhaarrddiillllaa::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  vviivviimmooss  eenn  uunnaa  iinnddiiccaa  ppoobbrreezzaa  yy  ttrriisstteezzaa..      
BBúúhhoo::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnoo  pprreessaaggiiaa  cchhiissmmoorrrreeooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
--SSii  llee  mmaattaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  llooggrraarráánn  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss  ddiicchhaass  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
--SSii  vveemmooss  ccoommoo  mmaattaann  oo  mmaallttrraattaann  aa  uunn  bbúúhhoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  
hhaacceemmooss  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llooss  ddeemmááss..      
--OOíírr  eell  ggrriittoo  ddee  uunn  bbúúhhoo  aannuunncciiaa  ddeessggrraacciiaass..      
BBuuhhoonneerroo::      
IInncceerrttiidduummbbrree  eenn  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
BBuuiittrree::      
LLooss  bbuuiittrreess  eenn  ssuueeññooss  rreepprreesseennttaann  aa  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss..      
--SSii  eell  bbuuiittrree  nnooss  aattaaccaa  nnoo  ppooddeemmooss  eessppeerraarr  cclleemmeenncciiaa  ddee  eessttaass  ppeerrssoonnaass..      
--SSii  lloo  mmaattaammooss  nnoo  sseerráánn  ttaann  tteerrrriibbllee  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss..      
--SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  eell  bbúúhhoo  ppeerrmmaanneeccee  aajjeennoo  aa  nnoossoottrrooss  eess  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  
eesstteemmooss  mmuuyy  aalleerrttaass..      
BBuulleevvaarr::      
--VVeerrlloo  ccoonn  áárrbboolleess  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss..      
--SSii  llooss  áárrbboolleess  ssoonn  ddéébbiilleess  pprreessaaggiiaa  qquuee  tteennddrreemmooss  mmuucchhaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  
ttrriiuunnffaarr..      
BBuullttoo::      
FFoorrttuunnaa  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
BBuullllddoogg::      
PPrrooggrreessoo  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..      
BBuurrbbuujjaass::      
DDeecceeppcciioonneess  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
BBuurriill::      
TTeennddrráá  ééxxiittoo  ggrraacciiaass  aa  ssuu  ttrraabbaajjoo  yy  tteessóónn..      
BBuurrllaass::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  ssoommooss  vvííccttiimmaass  ddee  bbuurrllaass  ssee  aapprroovveecchhaarráánn  ddee  uusstteedd..      
BBuussccaarr::      
--SSii  bbuussccaammooss  aallggoo  pprreessaaggiiaa  qquuee  tteennddrreemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffáácciillmmeennttee  ssuuppeerraabblleess..      
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--CCuuaannddoo  bbuussccaammooss  aa  aallgguuiieenn  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  iinnqquuiieettuudd  ppoorr  ddiicchhaa  ppeerrssoonnaa..      
BBuussttoo::      
--VVeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  ssee  rreeaalliizzaarráánn..      
--SSii  lloo  vveemmooss  rroottoo,,  llooss  pprrooyyeeccttooss  ffrraaccaassaarráánn..      
BBuuzzoo::      
--BBuucceeaarr  ccoonn  ffaacciilliiddaadd  ssiinn  ccaannssaanncciioo  pprreessaaggiiaa  qquuee  llooggrraarreemmooss  eell  ééxxiittoo  ttaannttoo  
eeccoonnóómmiiccoo  ccoommoo  aammoorroossoo..      
--SSii  nnooss  aahhooggaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  aammbbiicciioonneess  ssee  eessffuummaarráánn..      
--SSii  ssaallvvaammooss  aa  aallgguuiieenn  ddee  mmoorriirr  aahhooggaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eevviittaarreemmooss  uunnaa  ppaassiióónn  
ppeelliiggrroossaa  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  eessttaammooss  aapprreennddiieennddoo  aa  bbuucceeaarr,,  dduuddaammooss  ddee  nnuueessttrraa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd..      
--BBuucceeaarr  eenn  aagguuaass  ccllaarraass  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssoommooss  ccllaarrooss  yy  nnoobblleess..      
--EEnn  aagguuaass  ttuurrbbiiaass,,  ppaassiióónn  ccoonn  mmaallooss  ppeennssaammiieennttooss..      
--SSii  eessttaammooss  bbuucceeaannddoo  yy  llaa  mmaarr  oo  eell  rrííoo  ssee  eennffuurreecceenn  oo  nnooss  aarrrraassttrraa  llaa  ccoorrrriieennttee  
iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ppaassiioonneess  sseerráánn  mmááss  ffuueerrtteess  qquuee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..    
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CCáábbaallaa::      
AAllgguuiieenn  pprreeppaarraa  ccaalluummnniiaass  eenn  ssuu  ccoonnttrraa..      
CCaabbaallggaattaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ccaabbaallggaattaa  ddee  ccaarrnnaavvaall  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  tteennddrreemmooss  qquuee  rreennddiirr  
ccuueennttaass  ssii  nnooss  ddeejjaammooss  aarrrraassttrraarr  ppoorr  llooss  ppllaacceerreess  ffáácciilleess..      
CCaabbaallggaarr::      
--GGaallooppaarr  aa  rriieennddaa  ssuueellttaa  iinnddiiccaa  ffuueerrtteess  ddeesseeooss  ddee  sseexxuuaalliiddaadd..      
--DDoommiinnaarr  oo  nnoo  aall  ccaabbaalllloo  eeqquuiivvaallee  aa  ssii  ssoommooss  oo  nnoo  ccaappaacceess  ddee  ddoommiinnaarr  nnuueessttrrooss  
sseennttiiddooss  yy  ppaassiioonneess..      
--SSii  eessttooss  ssuueeññooss  ssoonn  tteenniiddooss  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  hhaabbllaann  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  
aavveennttuurraa  yy  aacccciióónn..      
CCaabbaallllaa::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttee  ppeezz  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  eessttáá  eexxpplloottaannddoo  eenn  lloo  
pprrooffeessiioonnaall  yy  nnoo  nnooss  hheemmooss  ddaaddoo  ccuueennttaa..      
CCaabbaalllleerriizzaa::      
--CCoonn  hheerrmmoossooss  ccaabbaallllooss  pprreessaaggiiaa  rriiqquueezzaass..      
--SSii  eessttáánn  vvaaccííaass,,  pprróóxxiimmaass  ppeennuurriiaass..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo,,  rriiqquueezzaa  eessttaabbllee  yy  dduurraaddeerraa..      
CCaabbaalllleerroo::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  ssoommooss  uunn  ccaabbaalllleerroo  iinnddiiccaa  qquuee  aaffrroonnttaarráá  ccoonn  ddiiggnniiddaadd  ssuuss  
pprroobblleemmaass..      
CCaabbaalllleettee::      
SSii  uuttiilliizzaammooss  uunn  ccaabbaalllleettee  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  ccoommeennzzaammooss  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  
mmeeddiittaacciióónn  yy  rreefflleexxiióónn..      
CCaabbaalllliittoo  ddee  mmaarr::      
VVeerrlloo  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  bbuueennaa  ssuueerrttee  yy  ffeelliicciiddaadd..      
CCaabbaalllloo::      
--SSii  uunn  eennffeerrmmoo  ssuueeññaa  qquuee  ggaallooppaa  eenn  uunn  ccaabbaalllloo  aa  ttrraavvééss  ddee  bboossqquueess  ppuueeddee  
eemmppeeoorraarr  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  ggaallooppaa  ppoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  pprroonnttoo  ccuurraarráá..      
--MMoonnttaarr  aa  ccaabbaalllloo  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--CCaaeerr  ddeell  ccaabbaalllloo  sseeññaallaa  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  eell  ccaabbaalllloo  eessttáá  eennssiillllaaddoo  ppeerroo  nnoo  lloo  mmoonnttaa  nnaaddiiee  aauugguurraa  rreeuunniióónn  ddee  mmuujjeerreess..      
--VVeennddeerr  uunn  ccaabbaalllloo  aammeennaazzaa  ppéérrddiiddaa  ddee  bbiieenneess..      
--CCaassttiiggaarrlloo,,  ffaallssaass  aaccuussaacciioonneess..      
--VVeerrlloo  hheerrrraarr,,  ddeebbeemmooss  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  uunn  vviiaajjee..      
--DDaarrllee  ppiieennssoo,,  rriiqquueezzaa..      
--SSii  ttiieennee  llaa  ccoollaa  mmuuyy  llaarrggaa,,  ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  aammiiggooss..      
--SSii  eell  ccaabbaalllloo  eess  bbllaannccoo  aauugguurraa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      



 68

--NNeeggrroo,,  pprroobblleemmaass..      
--BBaayyoo,,  ddiiggnniiddaaddeess..      
--AAllaazzáánn,,  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--GGrriiss,,  oobbssttááccuullooss..      
CCaabbaaññaa::      
--VVeerr  uunnaa  ccaabbaaññaa  pprreeddiiccee  ttrraannqquuiilliiddaadd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  vviivviimmooss  eenn  uunnaa  yy  mmááss  ssii  eess  ccoonn  nniiññooss  aauugguurraa  ffeelliicciiddaadd  mmooddeessttaa  ppeerroo  
dduurraaddeerraa..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaa  ccaabbaaññaa  ssiieennddoo  aaddoolleesscceenntteess  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  llaass  
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llooss  aadduullttooss..      
CCaabbaarreett::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  ddiissttrraacccciióónn  yy  ddeessccaannssoo..      
CCaabbeellllooss::      
EEss  ssíímmbboolloo  ddee  eenneerrggííaa  yy  ffuueerrzzaa..      
LLooss  ssuueeññooss  ddee  ccaabbeellllooss  ssii  ccooiinncciiddeenn  ccoonn  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  rreeaall  ccaarreecceenn  ddee  
ssiiggnniiffiiccaaddoo..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  eell  ccaabbeelllloo  llaarrggoo  yy  sseeddoossoo  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  bbuueennaass  
ccaappaacciiddaaddeess  ppaarraa  ttrriiuunnffaarr..      
--CCoonn  eessccaasseezz  ddee  ccaabbeelllloo,,  ppéérrddiiddaass  yy  ddeessggrraacciiaass..      
--SSii  ssee  nnooss  ccaaee  oo  nnooss  eess  ccoorrttaaddoo  ppoorr  ccoommpplleettoo,,  rruuiinnaa  ttoottaall..      
--SSii  nnooss  lloo  ccoorrttaammooss  vvoolluunnttaarriiaammeennttee,,  eelleevvaacciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSooññaarrnnooss  ccaallvvooss  yy  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  tteenneemmooss  ppeelloo  pprreessaaggiiaa  ppéérrddiiddaa  ddee  aammiissttaaddeess..      
--EEll  ccaabbeelllloo  mmuuyy  rriizzaaddoo,,  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--DDeessppeeiinnaaddooss,,  mmaallvveerrssaacciióónn..      
--MMuuyy  ccuuiiddaaddooss,,  ssuuppeerrffiicciiaalliiddaadd..      
--NNeeggrrooss,,  ggrraann  ccaappaacciiddaadd  ddee  aammaarr..      
--RRuubbiiooss,,  aammiissttaadd..      
--CCaassttaaññooss,,  ssiinncceerriiddaadd..      
--PPeelliirrrroojjooss,,  cceellooss..      
--BBllaannccooss,,  ddiiggnniiddaadd  yy  ssaabbiidduurrííaa..      
CCaabbeessttrroo::      
AAccttúúee  ccoonn  sseennttiiddoo  ccoommúúnn..  NNoo  ddeessppiillffaarrrree  ttaannttoo..      
CCaabbeezzaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  aallmmaa  yy  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  ccoorrttaaddaa  aauugguurraa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  ppaarraa  
ooccuuppaarr  oottrraa  mmeejjoorr..    
--VVeerrnnooss  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  mmááss  ggrraannddee,,  aauummeennttoo  ddee  bbiieenneess..      
--MMááss  ppeeqquueeññaa,,  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  ffeeooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  ooppiinniióónn  ddee  llooss  ddeemmááss..      
CCaabbllee::      
--CCoonnttrraaddiicccciioonneess  eenn  aassuunnttooss  ccoonn  llaa  ffaammiilliiaa..      
--SSii  ccoorrttaammooss  eell  ccaabbllee  pprreessaaggiiaa  uunn  aarrrreegglloo..      
CCaabboo::      
SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  mmiilliittaarr  ddee  ggrraadduuaacciióónn  ccaabboo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  sseeaammooss  
ttaann  mmooddeessttooss..  SSeegguurraammeennttee  ppuueeddee  aassppiirraarr  aa  mmááss..      
CCaabbrraa::      
--SSii  ssoonn  ccaabbrraass  ssaallvvaajjeess  iinnddiiccaa  aannssiiaass  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--SSii  ssoonn  ddoommééssttiiccaass,,  aannssiiaass  ddee  rriiqquueezzaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  ccaabbrraass  bbiieenn  aalliimmeennttaaddaass  pprreessaaggiiaa  rriiqquueezzaa..      
--SSii  ssoonn  ppooccaass  yy  ffllaaccaass,,  ppoobbrreezzaa..      
CCaabbrreessttaannttee::      
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LLooggrraarreemmooss  nnuueessttrroo  pprrooppóóssiittoo  ccoonn  eessffuueerrzzoo..  DDeessppaacciioo  yy  bbiieenn..      
CCaabbrriittoo::      
SSii  eess  uunnaa  mmuujjeerr  llaa  qquuee  lloo  ssuueeññaa  aannuunncciiaa  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
CCaabbrróónn::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  vveemmooss  mmaacchhooss  ccaabbrrííooss  pprreessaaggiiaann  aammoorreess  ddeesshhoonneessttooss..  LLuujjuurriiaa..      
CCaacceerroollaa::      
--LLlleennaa  yy  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iinntteerreessaanntteess..      
--VVaaccííaa  oo  ssiinn  uussaarr  iinnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  sseegguurriiddaadd..      
CCaaccttuuss::      
DDeebbeerráá  aattrraavveessaarr  oobbssttááccuullooss  ssiinn  ccoommeetteerr  eerrrroorreess..      
CCaacchhaalloottee::      
PPoorr  lloo  ggeenneerraall  ssoommooss  eenngguulllliiddooss  ppoorr  eell..  EEnn  eessttooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  
ddaarrssee  ccuueennttaa  ddee  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ddeennttrroo  ddeell  ccaacchhaalloottee  ppuueess  ssuuppoonnee  ssii  ssoommooss  
ccaappaacceess  oo  nnoo  ddee  eennffrreennttaarrnnooss  ccoonn  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa,,  ssii  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  eess  aaccttiivvaa  oo  
ppaassiivvaa..      
CCaacchheemmiirraa::      
QQuuiieenn  lloo  ssuueeññaa  gguussttaa  ddeell  lluujjoo  yy  rreennuunncciiaa  aa  ttooddaa  vviirrttuudd..      
CCaaddaallssoo::      
SSuu  ffoorrmmaa  ddee  ccuummpplliirr  ccoonn  ssuuss  ccoommpprroommiissooss  llee  ttrraaeerráá  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
CCaaddáávveerr::      
--SSii  qquuiieenn  lloo  ssuueeññaa  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  nneeggoocciiooss  aannuunncciiaa  qquuee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  
ffrraaccaassaarráánn..      
--PPaarraa  uunn//aa  jjoovveenn  pprreessaaggiiaa  eell  ffiinn  ddeell  aammoorr..      
--SSii  eell  ccaaddáávveerr  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  ddeesseeaammooss  tteerrmmiinnaarr  ccoonn  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  hhuuyyeennddoo  eenn  vveezz  ddee  ssoolluucciioonnaarrlloo..      
CCaaddeennaass::      
--SSooññaarr  ccoonn  ccaaddeennaass  iinnddiiccaa  qquuee  llooss  pprroobblleemmaass  aaccttuuaalleess  ffuueerroonn  ccrreeaaddooss  eenn  eell  
ppaassaaddoo..      
--RRoommppeerr  uunnaa  ccaaddeennaa  aauugguurraa  eell  ffiinn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass..      
CCaaddeerraass::      
--FFuueerrtteess,,  ééxxiittoo  aammoorroossoo..      
--DDee  aassppeeccttoo  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd..      
--SSii  uunn  hhoommbbrree  ppoonnee  ssuuss  mmaannooss  eenn  llaass  ccaaddeerraass  ddee  uunnaa  mmuujjeerr  iinnddiiccaa  aammoorr  yy  
tteerrnnuurraa..  
CCaaeerr::      
--CCaaeerr  iinnddiiccaa  tteemmoorr..      
--SSii  ccaaeemmooss  yy  eennsseegguuiiddaa  nnooss  lleevvaannttaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  rreeccuuppeerraarreemmooss  llaa  
ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  nnooss  lleevvaannttaammooss,,  ppeelliiggrroo  ddee  ddeettrriimmeennttoo  mmaatteerriiaall..      
--RReessbbaallaarr  oo  ttrrooppeezzaarr  ccaayyeennddoo  ddeessddee  mmuuyy  ppooccaa  aallttuurraa  ssoolloo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  
nnoo  tteennggaammooss  ddeessccuuiiddooss..      
--CCaaeerr  eenn  eell  bbaarrrroo,,  ddeecceeppcciioonneess..      
--CCaaeerr  eenn  eell  aagguuaa,,  ppoossiibbllee  ppeelliiggrroo  ddee  eennffeerrmmeeddaadd..      
--DDeessddee  uunn  ssiittiioo  eelleevvaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  aaddvveerrssiiddaadd..      
--SSii  llaa  ccaaííddaa  ooccuurrrree  eenn  uunn  lluuggaarr  pprrooffuunnddoo  pprreessaaggiioo  mmuuyy  mmaalloo..      
--VVeerr  ccaaeerr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa,,  aallgguuiieenn  ssee  aarrrruuiinnaarráá  yy  ppoossiibblleemmeennttee  hheemmooss  tteenniiddoo  
mmuucchhoo  qquuee  vveerr  eenn  eelllloo..      
CCaafféé::      
VVeerr  ccaafféé  eenn  ssuueeññooss  aannuunncciiaa  ééxxiittooss  eenn  ttrraabbaajjooss  iinntteelleeccttuuaalleess  ssaallvvoo  qquuee  ssee  nnooss  
ddeerrrraammee  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaarráá  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
CCaaffeetteerrííaa::      
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FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaazzooss  aaffeeccttiivvooss..      
CCaajjaa::      
--EEssttaannddoo  lllleennaa  pprreessaaggiiaa  aabbuunnddaanncciiaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--VVaaccííaa,,  ppoobbrreezzaa..      
SSeeaa  ddeell  mmaatteerriiaa  qquuee  sseeaa  aannuunncciiaarráá  ssii  eess  bbuueennoo  oo  mmaalloo  eell  qquuee  eessttéé  lllleennaa  oo  vvaaccííaa..      
--SSii  eess  ddee  mmaaddeerraa  aannuunncciiaa  uunn  pprróóxxiimmoo  vviiaajjee..      
--DDee  ccoolloorreess,,  ssoorrpprreessaa..      
--DDee  mmeettaalleess  nnoobblleess,,  aaddoorrnnaaddooss  ccoonn  ppiieeddrraass  pprreecciioossaass  iinnddiiccaa  rriiqquueezzaa..      
--CCoonn  uunn  eessppeejjiittoo  aaddoossaaddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  llaa  ccooqquueetteerrííaa..      
CCaajjeerroo::      
RReellaacciioonneess  ddiiffíícciilleess  ccoonn  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
CCaajjóónn::      
SSii  aabbrriimmooss  eell  ccaajjóónn  ddee  uunn  mmuueebbllee  yy  eessttáá  vvaaccííoo  aannuunncciiaa  qquuee  vviivviirreemmooss  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ddiiffíícciill  ppeerroo  qquuee  ppaassaarráá  pprroonnttoo..      
CCaall::      
--UUssaarrllaa  aannuunncciiaa  ccoonnfflliiccttooss..      
--VVeerr  ppaarreeddeess  bbllaannqquueeaaddaass  ccoonn  ccaall,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
CCaallaabbaaccíínn::      
LLeennttaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
CCaallaabbaazzaa::      
--LLaa  ccaallaabbaazzaa  eenntteerraa  aannuunncciiaa  llaa  ccuurraacciióónn  ssii  ssee  eessttáá  eennffeerrmmoo..  BBeenneeffiicciiooss  
aaffoorrttuunnaaddooss  ssii  ssee  eessttáá  ssaannoo..      
--SSeeccaa  yy  vvaaccííaa  ssiimmbboolliizzaa  uunn  vviiaajjee  llaarrggoo  aa  ppiiee,,  ppeennoossoo  yy  ddiiffíícciill..      
--VVeerr  uunnaa  ccaallaabbaazzaa  aannuunncciiaa  aabbuunnddaanncciiaa  yy  ssii  llaa  eessttaammooss  rreeccoolleeccttaannddoo,,  ééxxiittoo  eenn  
ddiissppuuttaass..      
CCaallaabboozzoo::      
AAnnuunncciiaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
CCaallaaffaatteeaarr::      
TTrraattaarráá  ddee  eevviittaarr  oobblliiggaacciioonneess  iinnnneecceessaarriiaass..      
CCaallaammbbrree::      
IImmppootteenncciiaa  ppaarraa  rreessoollvveerr  cciieerrttooss  pprroobblleemmaass..      
CCaallaannddrriiaa::      
RRiieessggoo  ddee  sseerr  vvííccttiimmaa  ddee  uunnaa  eessttaaffaa..      
CCaallccaarr::      
FFaallttaa  ddee  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
CCaallcceettiinneess::      
--NNuueevvooss  yy  lliimmppiiooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  eess  ddeessaahhooggaaddaa..      
--AAgguujjeerreeaaddooss,,  nneegglliiggeenncciiaa..      
--QQuuiittáárrsseellooss,,  ddeesseeoo  ddee  ccaammbbiioo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
CCáállccuullooss::      
RReepprreesseennttaann  eell  eessttaaddoo  ddee  nnuueessttrraa  eeccoonnoommííaa..      
--SSii  llooss  ssoolluucciioonnaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  bbuueennooss  bbeenneeffiicciiooss..      
--SSii  nnoo  llooggrraammooss  ssoolluucciioonnaarrllooss  ddeebbeemmooss  eessppeerraarr  pprroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss..      
CCaallddeerreerroo::      
AAlleeggrrííaa  aaffeeccttiivvaa..      
CCaallddeerroo::      
--LLlleennoo  yy  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iinntteerreessaanntteess..      
--VVaaccííoo  oo  ssiinn  uussaarr  iinnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  sseegguurriiddaadd..      
CCaallddoo::      
BBeebbeerr  ccaallddoo  aauugguurraa  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..      
CCaalleeffaacccciióónn::      
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--FFrrííaa  oo  aavveerriiaaddaa  iinnddiiccaa  ssoolleeddaadd  yy  ttrriisstteezzaa..      
--EEnncceennddiiddaa,,  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--AAppaaggaaddaa,,  ppeennaass  aaffeeccttiivvaass..      
--CCoonn  hhuummoo  uu  hhoollllíínn,,  ppéérrddiiddaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn..      
--QQuueemmaarrnnooss  ccoonn  eellllaa,,  ccaalluummnniiaass..      
CCaalleeffaaccttoorr::      
EEll  ccoonnssuueelloo  yy  llaa  tteerrnnuurraa  eenndduullzzaarráánn  mmoommeennttooss  ddee  ppeennoossaa  ssoolleeddaadd..      
CCaalleennddaarriioo::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  aall  ssooññaaddoorr  ddee  qquuee  ttooddoo  rreeqquuiieerree  ssuu  ttiieemmppoo..  NNoo  pprreecciippiittee  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss..      
CCaalleessaa::      
SSii  vveemmooss  uunnaa  ccaalleessaa  eennggaanncchhaaddaa  aa  llooss  ccaabbaallllooss  pprreeddiiccee  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  sseerráá  
eennvviiddiiaaddaa..      
CCaalliieennttaappiiééss::      
SSii  lloo  uussaammooss  tteennddrreemmooss  aappooyyooss  aammiissttoossooss..      
CCáálliizz::      
SSeeññaall  ddee  ccuurraacciióónn  ppaarraa  uunn  eennffeerrmmoo..  SSii  eessttáá  rroottoo  mmaall  aauugguurriioo..      
CCaallllee::      
SSii  llaa  ccaallllee  eess  rreeccttaa,,  aammpplliiaa,,  vvaaccííaa  yy  ssee  ppiieerrddee  eenn  eell  hhoorriizzoonnttee  eevviiddeenncciiaa  ddeesseeooss  ddee  
mmeejjoorraa,,  ddee  ééxxiittoo,,  ddee  eessppeerraannzzaass  ffuunnddaaddaass..      
CCaalllleejjóónn::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  ccaalllleejjóónn  eess  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  mmeettiiddooss  eenn  aallggoo  qquuee  nnoo  ttiieennee  
ssoolluucciióónn..  MMeejjoorr  sseerráá  ttoommaarr  oottrraa  ddiirreecccciióónn..      
CCaallllooss::      
SSiimmbboolliizzaa  qquuee  hheemmooss  tteerrmmiinnaaddoo  uunnaa  eettaappaa  ddee  ggrraannddeess  eessffuueerrzzooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
EEnn  ppeerrssoonnaass  ccoonn  vvooccaacciióónn  rreelliiggiioossaa  iinnddiiccaa  qquuee  eess  lloo  qquuee  mmoolleessttaa  aa  ssuu  aallmmaa::      
--SSii  llooss  ttiieennee  eenn  llooss  ppiieess  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttáá  pprreeppaarraaddoo//aa..  DDeebbee  sseegguuiirr  llaa  sseennddaa  
ddee  llaa  ppeerrffeecccciióónn..      
--SSii  eessttáánn  eenn  llaass  mmaannooss  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  ssee  hhaallllaa  ddeemmaassiiaaddoo  aaffeerrrraaddoo  aa  ccoossaass  yy  
ppeerrssoonnaass..      
CCaallmmaa::      
SSee  sseennttiirráá  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ppeerrttuurrbbaaddoo//aa  ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  mmoolleessttaa..      
CCaalloorr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ppaaddeecceemmooss  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  ddee  ssaalluudd..      
CCaalluummnniiaa::      
--SSeerr  ccaalluummnniiaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuffrriirráá  rreepprroocchheess..      
--SSeerr  nnoossoottrrooss  llooss  ccaalluummnniiaaddoorreess  sseeññaallaa  qquuee  hheemmooss  ssiiddoo  iimmpprruuddeenntteess..      
CCaallvviicciiee::      
SSeennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaa  ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ppeennoossaa..      
CCaallvvoo::      
SSooññaarrnnooss  ccaallvvooss  ssii  tteenneemmooss  ppeelloo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  aauugguurraa  ppéérrddiiddaa  ddee  aammiissttaaddeess..      
SSii  eenn  rreeaalliiddaadd  ssoommooss  ccaallvvooss  eessttee  ssuueeññoo  ccaarreeccee  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa..      
CCaallzzaaddaa::      
--AAnncchhaa,,  lliissaa  yy  llllaannaa  iinnddiiccaa  bbuueennaa  mmaarrcchhaa  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
--EEssttrreecchhaa  yy  ttoorrttuuoossaa,,  ccoonn  ppeennddiieennttee  eemmppiinnaaddaa,,  nnuummeerroossooss  ccoonnttrraattiieemmppooss..      
--EEnn  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo..      
CCaallzzaaddoo::      
SSíímmbboolloo  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  llooss  zzaappaattooss  ppuueessttooss,,  ssuucciiooss  iinnddiiccaa  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ccuullppaa..      
--AAnnddaarr  ssiinn  zzaappaattooss,,  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrnnooss  ssoommeettiiddooss  aa  llooss  ddeemmááss..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  zzaappaattooss  yy  ssiinn  aannddaarr  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppoobbrreezzaa..      



 72

--VVeerrnnooss  bbiieenn  ccaallzzaaddooss  eeqquuiivvaallee  aa  sseennttiirrnnooss  lliibbrreess..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  zzaappaattooss  iinnffaannttiilleess  rreevveellaa  qquuee  ssoommooss  iinnmmaadduurrooss..      
--SSii  eell  zzaappaattoo  nnooss  aapprriieettaa  aaúúnn  nnoo  ssaabbeemmooss  ddeesseennvvoollvveerrnnooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  uunn  zzaappaattoo  pprreessaaggiiaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd..      
CCaallzzóónn::      
VViiddaa  aaffeeccttiivvaa  ddeecceeppcciioonnaannttee..  
CCaammaa::      
--SSii  llaa  ccaammaa  eess  ttééttrriiccaa,,  ddee  ccoolloorr  oossccuurroo,,  eenn  mmaall  eessttaaddoo  oo  ssiittuuaaddaa  eenn  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  
llóóbbrreeggaa  yy  oossccuurraa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  qquuiieenn  ssee  eennccuueennttrree  
aaccoossttaaddoo  eenn  eellllaa..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa,,  ppeelliiggrroo  ddee  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  aalllleeggaaddaa..      
--UUnnaa  ccaammaa  eennoorrmmee  iinnddiiccaa  oobbsseessiióónn  ppoorr  llooss  tteemmaass  sseexxuuaalleess..      
--SSii  eess  mmuuyy  ppeeqquueeññaa,,  ddeessiinntteerrééss  ppoorr  llooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llaa  ccaammaa  eess  lliimmppiiaa  yy  eessttáá  bbiieenn  aarrrreeggllaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  ccoonn  nnuueessttrraa  
ppaarreejjaa..      
--SSuucciiaa  yy  ddeessoorrddeennaaddaa,,  ddeessaaccuueerrddoo  yy  ddiissccoonnffoorrmmiiddaadd..      
--RRoottaa,,  ddiivvoorrcciioo  oo  vviiuuddeeddaadd..      
--UUnnaa  ccaammaa  mmuuyy  aaddoorrnnaaddaa,,  rreeffiinnaammiieennttoo  eenn  eell  aammoorr..      
--SSii  eess  ddiissttiinnttaa  ddee  llaa  nnuueessttrraa,,  nnuueevvooss  aammoorreess..      
--VVeerr  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ccoonnoocceemmooss  eenn  nnuueessttrraa  ccaammaa,,  ppeelliiggrroo  ddee  rriiññaass..      
CCaammaalleeóónn::      
LLaa  mmaallaa  ssuueerrttee  llee  ssoorrpprreennddeerráá  bbaajjoo  aassppeeccttooss  mmuuyy  ddiiffeerreenntteess..      
CCaammaarraaddaa::      
UUnn  aammiiggoo  llee  ddeecceeppcciioonnaarráá..      
CCaammaarreerroo//aa::      
--PPrreessttaarr  uunn  sseerrvviicciioo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  aapprreecciiaarráánn  ssuuss  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  sseerriieeddaadd  yy  
eeffiiccaacciiaa..      
--RReecciibbiirrlloo  aannuunncciiaa  qquuee  ppeerrssoonnaass  ccoonnoocciiddaass  llee  pprreessttaarráánn  ssuu  aayyuuddaa..      
CCaammaassttrroo::      
IInnddiiccaa  mmiisseerriiaa  ee  iinnffoorrttuunniioo..      
CCaammbbaallaacchheeaarr::      
CCoorrrree  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrssee  iinnvvoolluuccrraaddoo  eenn  uunnaa  eessppeeccuullaacciióónn  ffrraauudduulleennttaa..      
CCaammbbiioo::      
PPrreeooccuuppaacciióónn  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  ccaammbbiiaaddoo..      
CCaammeelliiaa::      
SSiinncceerriiddaadd  ddee  sseennttiimmiieennttooss..  AAmmoorr  pprrooffuunnddoo..      
CCaammeelllloo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa  yy  llaa  rreessiisstteenncciiaa..  AAnnuunncciiaa  lleennttaa  yy  ppaacciieennttee  
ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llaa  ffoorrttuunnaa  yy  llaa  ppoossiicciióónn  ggrraacciiaass  aa  llaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  yy  
llaa  ssoobbrriieeddaadd  ddee  nnuueessttrraass  ccoossttuummbbrreess..      
CCaammiillllaa::      
PPrreessaaggiiaa  eennffeerrmmeeddaadd  oo  aacccciiddeennttee..      
CCaammiinnoo::      
LLooss  ccaammiinnooss  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--LLaass  eennccrruucciijjaaddaass  nnooss  iinnddiiccaann  qquuee  ddeebbeerreemmooss  eessccooggeerr  eennttrree  vvaarriiaass  ooppcciioonneess..      
--SSii  eell  ccaammiinnoo  eess  rreeccttoo  yy  aammpplliioo  nnooss  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eess  eessttrreecchhoo,,  qquuee  nnuueessttrroo  mmaarrggeenn  ddee  aacccciióónn  eess  lliimmiittaaddoo..      
--SSii  ddiissccuurrrree  ppoorr  uunn  tteerrrreennoo  llllaannoo  eess  qquuee  nnoo  hhaallllaarreemmooss  ddeemmaassiiaaddooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eexxiisstteenn  mmuucchhaass  ccuurrvvaass,,  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  ccoommpplliiccaaddaa..      
CCaammiióónn::      
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EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..  
EEll  qquuee  sseeaa  uunn  vveehhííccuulloo  ddee  ccaarrggaa  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  eemmppeezzaammooss  ccoonn  llaass  mmaannooss  
vvaaccííaass..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--LLaa  ccaarrrroocceerrííaa,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  vvoollaannttee,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  eell  ccaammiióónn  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  ccaammiióónn  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
CCaammiissaa::      
--SSii  eess  uunn  hhoommbbrree  eell  qquuee  lllleevvaa  llaa  ccaammiissaa  oo  llaa  ccaammiisseettaa  eell  ssuueeññoo  ddeejjaa  ttrraasslluucciirr  ssuu  
iinnttiimmiiddaadd  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eess  mmuujjeerr  eess  qquuee  pprroonnttoo  eennccoonnttrraarráá  ccoonn  qquuiieenn  ccoommppaarrttiirr  ffeelliizzmmeennttee  ssuu  vviiddaa..      
--SSii  llaa  ccaammiissaa  eessttáá  lliimmppiiaa  yy  bbiieenn  aajjuussttaaddaa  iinnddiiccaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  ttiieennee  mmaannggaass  iinnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  ppeerroo  ssiinn  aallccaannzzaarr  llaa  rriiqquueezzaa..      
--SSii  eessttáá  rroottaa  oo  ddeessggaarrrraaddaa  pprreessaaggiiaa  ppoobbrreezzaa..      
--SSii  eessttáá  ssuucciiaa,,  ssiittuuaacciioonneess  ccoommpprroommeettiiddaass..      
--SSii  eess  ddeemmaassiiaaddoo  ccoorrttaa,,  lluujjuurriiaa..      
--SSii  llaa  eessttaammooss  llaavvaannddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssaabbeemmooss  ppeerrddoonnaarr  llaass  ooffeennssaass..      
CCaammppaammeennttoo::      
LLee  sseerráánn  iimmppuueessttaass  oottrraass  ffoorrmmaass  ddee  vviiddaa..      
CCaammppaannaa::      
SSuueellee  aannuunncciiaarr  uunnaa  ddeessggrraacciiaa  yy  eenn  oottrroo  nniivveell  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  llllaammaaddaa  ppaarraa  qquuee  
lllleevveemmooss  uunnaa  vviiddaa  mmááss  eessppiirriittuuaall..      
CCaammppaannaarriioo::      
PPrreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  eelleevvaacciióónn  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall..      
CCaammppaanniillllaa::      
AAnnuunncciiaa  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
CCaammppeeóónn::      
SSii  nnooss  vveemmooss  ccaammppeeoonneess  eell  ssuueeññoo  nnooss  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eemmpplleeaarr  ttooddaa  nnuueessttrraa  
eenneerrggííaa  yy  ccaappaacciiddaaddeess  ppaarraa  ttrriiuunnffaarr  eenn  llaa  vviiddaa..      
CCaammppeessiinnoo::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aappaarrttaannddoo  ddee  llaass  lleeyyeess  nnaattuurraalleess..      
--SSii  eessttáá  sseemmbbrraannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  
ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  ddeessppuuééss  nnooss  sseerráánn  úúttiilleess  eenn  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  eessttaa  ppooddaannddoo  eess  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  eexxiissttee  mmuucchhoo  ddee  ssuuppeerrfflluuoo..      
CCaammppiinngg::      
IInnddiiccaa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  aallttooss  bbeenneeffiicciiooss  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  uunn  mmaall  ppeerriiooddoo..      
CCaammppoo  yy  ccaammppiiññaa::      
--FFéérrttiill  yy  bbiieenn  ccuullttiivvaaddoo  pprreessaaggiiaa  pprroossppeerriiddaadd..  LLoo  mmiissmmoo  ssii  llaa  ccaammppiiññaa  eess  aammpplliiaa,,  
vveerrddee  yy  ssoolleeaaddaa..      
--SSii  eessttáánn  sseeccooss  oo  ddeessccuuiiddaaddooss  nnooss  eessppeerraa  llaa  ddeessggrraacciiaa  yy  llaa  ppoobbrreezzaa..      



 74

--RReesseeccoo  yy  ffaallttoo  ddee  aagguuaa,,  ddeebbeemmooss  ppoonneerr  mmááss  aammoorr  yy  sseennttiimmiieennttoo  eenn  lloo  qquuee  
hhaacceemmooss..      
--SSii  eell  ccaammppoo  nnoo  pprroodduuccee  aa  ppeessaarr  ddee  nnuueessttrrooss  ccuuiiddaaddooss  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  sseerr  
mmááss  aaccttiivvooss  yy  tteenneerr  mmááss  ffee  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  
CCaannaall::      
EEssttee  ssuueeññoo  vvaa  lliiggaaddoo  aall  aagguuaa..      
--SSii  eell  aagguuaa  ccoorrrree  mmaannssaa  yy  pplláácciiddaa  ppoorr  eell  ccaannaall  llaa  ffeelliicciiddaadd  aaccoommppaaññaarráá  aa  nnuueessttrroo  
aammoorr..      
--SSii  eell  ccaannaall  eessttáá  rroottoo  iinnddiiccaa  qquuee  hheemmooss  eeqquuiivvooccaaddoo  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss..      
--SSii  eess  mmuuyy  llaarrggoo  aannuunncciiaa  uunn  mmaattrriimmoonniioo  eenn  uunn  ppaaííss  lleejjaannoo..      
SSeeggúúnn  ccoommoo  sseeaa  eell  aagguuaa  ppooddrreemmooss  iinntteerrpprreettaarr  nnuueessttrroo  ssuueeññoo::      
EEll  aagguuaa  eenn  eell  lleenngguuaajjee  ddee  llooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  ssiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa,,  llooss  
sseennttiimmiieennttooss,,  eess  ddeecciirr,,  llaa  vviiddaa  iinntteerriioorr  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass..      
--CCuuaannddoo  eell  aagguuaa  eess  ccllaarraa  yy  lliimmppiiaa  aannuunncciiaa  uunnaa  vviiddaa  ttaann  llaarrggaa  yy  ffeelliizz  ccoommoo  
nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss::      
    **EEll  aagguuaa  mmiinneerraall  ssiimmbboolliizzaa  ccoonnvvaalleecceenncciiaa,,  mmeejjoorrííaa  ddee  llaa  ssaalluudd..      
    **EEll  aagguuaa  bbeennddiittaa  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  eell  aagguuaa  eess  ssuucciiaa  oo  eessttaannccaaddaa  pprroonnoossttiiccaa  mmaalleess  yy  ddeessggrraacciiaass  ddee  ccaarráácctteerr  mmoorraall  
ppoorr  lloo  ggeenneerraall::      
    **SSii  eell  aagguuaa  ssee  pprreesseennttaa  aammaarrggaa,,  ttuurrbbiiaa  oo  aammaarriilllleennttaa  pprroonnoossttiiccaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
    **CCoorrrroommppiiddaa,,  vviivviirr  ccoonn  rraabbiiaa  eenn  eell  ccuueerrppoo..      
    **HHeeddiioonnddaa,,  bbiieenneess  mmaall  aaddqquuiirriiddooss..      
    **EEssttaannccaaddaa,,  ppéérrddiiddaa  ddee  lliibbeerrttaadd..      
    **NNeeggrruuzzccaa,,  mmaattrriimmoonniioo  ddeessggrraacciiaaddoo..      
CCaannaallllaa::      
AAuugguurraa  ddeecceeppcciioonneess  yy  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
CCaannaarriioo::      
SSeennttiimmiieennttooss  ddiissccrreettooss..  TTeerrnnuurraa  yy  aammoorr..      
CCaannaassttaa::      
--LLlleennaa  ddee  fflloorreess  oo  ffrruuttooss  iinnddiiccaa  ddiicchhaa  yy  aalleeggrrííaa..      
--LLlleennaa  ddee  rrooppaa  ssuucciiaa,,  ccoommpplliiccaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..      
--LLlleennaa  ddee  ppaann,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
--SSii  eess  uunnaa  ppaappeelleerraa,,  ssee  rreevveellaarráánn  sseeccrreettooss..      
CCaannaassttiillllaa::      
AAnnuunncciiaa  oo  rreeccuueerrddaa  uunn  eemmbbaarraazzoo  oo  nnaacciimmiieennttoo..      
CCáánncceerr::      
IInnddiiccaacciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd..      
CCaanncciilllleerr::      
AAmmbbiicciioonneess  ffrruussttrraaddaass..      
CCaannddaaddoo::      
AAddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  mmááss  ddiissccrreettooss..      
CCaannddeellaabbrroo  oo  ccaannddeelleerroo::      
AAuugguurraa  bbiieenneessttaarr  yy  rriiqquueezzaass  qquuee  ssee  aaddqquuiirriirráánn  ccoonn  eessffuueerrzzoo..  SSii  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  
ssee  aappaaggaann  llaass  vveellaass  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  hhaabbrráá  ssiiddoo  eenn  vvaannoo..      
AA  eessttee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  uunniirreemmooss  eell  ddee  ""vveellaa""::      
--CCuuaannddoo  llaa  llllaammaa  ddee  uunnaa  vveellaa  eess  ffiirrmmee,,  lluummiinnoossaa  yy  ssee  eelleevvaa  vveerrttiiccaallmmeennttee  ssiinn  
aappeennaass  hhuummeeaarr,,  eess  qquuee  ssaabbeemmooss  mmuuyy  bbiieenn  lloo  qquuee  qquueerreemmooss  eenn  llaa  vviiddaa..      
--UUnnaa  vveellaa  ddee  llllaammaa  vvaacciillaannttee,,  qquuee  aarrddee  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  yy  aabbuunnddaannttee  hhuummoo  iinnddiiccaa  
qquuee  nnuueessttrraass  iiddeeaass  ssoonn  ffrráággiilleess  ee  iinneessttaabblleess..      
--SSii  ssee  aappaaggaa  eess  qquuee  eessttaammooss  lllleeggaannddoo  aall  llíímmiittee  ddee  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..  SSee  
iimmppoonnee  uunn  ddeessccaannssoo..      
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--CCuuaannddoo  eenncceennddeemmooss  uunnaa  vveellaa  ppaarraa  aalluummbbrraarr  uunn  ssiittiioo  oossccuurroo  yy  ssee  eenncciieennddee  bbiieenn,,  
iinnddiiccaa  qquuee  eemmpprreennddeerreemmooss  ccoonn  ddeecciissiióónn  yy  eeffiiccaazz  pprreeppaarraacciióónn  uunn  vviiaajjee  eessppiirriittuuaall  
hhaacciiaa  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  aarrddee  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  eessttee  vviiaajjee..      
CCaannddiiddaattoo::      
AA  ppeessaarr  ddee  llooss  oobbssttááccuullooss  llooggrraarráá  llaa  mmaatteerriiaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  ddeesseeooss..      
CCaannddiill::      
SSiimmbboolliizzaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  eess  ddéébbiill,,  iinncciieerrttoo  yy  vvaacciillaannttee,,  hhiippoottééttiiccoo  yy  ddee  ccoorrttaa  
dduurraacciióónn..      
CCaannggrreejjoo::      
SSii  eell  ccaannggrreejjoo  lloo  ssooññaammooss  ssiittuuaaddoo  eennttrree  nnoossoottrrooss  yy  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ddeell  oottrroo  sseexxoo::      
--SSii  ccaammiinnaa  hhaacciiaa  llaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  sseegguuiirr  eell  iimmppuullssoo  ddee  
nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss..      
--SSii  ccaammiinnaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss,,  ddeebbeemmooss  ddaarr  mmaarrcchhaa  aattrrááss  yy  pprroocceeddeerr  ccoonn  ccaauutteellaa..      
SSii  eell  ccaannggrreejjoo  lloo  ssooññaammooss  ssiittuuaaddoo  eennttrree  nnoossoottrrooss  yy  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo,,  
lloo  qquuee  aannuunncciiaa  eess  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  iinntteennttaann  rreettrraassaarr  oo  iimmppeeddiirr  lloo  
qquuee  ddeesseeaammooss..      
CCaanngguurroo::      
SSuuss  pprrooyyeeccttooss  ssee  vveerráánn  ccoonnttrraarriiaaddooss  yy  ccoommpprroommeettiiddooss..      
CCaannííbbaall::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ddee  llaa  pprróóxxiimmaa  vviissiittaa  ddee  aammiiggooss  oo  ppaarriieenntteess  iinntteerreessaaddooss..      
CCaanniicchhee::      
AAmmoorr,,  aappooyyoo  yy  aayyuuddaa  ddee  uunn  ppaarriieennttee  cceerrccaannoo..      
CCaannooaa::      
--SSii  nnaavveeggaammooss  ppoorr  aagguuaass  ttrraannqquuiillaass  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  
mmaanneejjaarr  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  aagguuaass  aaggiittaaddaass  oo  ppeerrddeemmooss  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaannooaa,,  nnooss  
eessppeerraann  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  pprroobblleemmaass  eenn  eell  hhooggaarr  yy  eenn  eell  ttrraabbaajjoo..      
CCaannssaanncciioo::      
SSuu  iimmppootteenncciiaa  ppaarraa  rreessoollvveerr  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  ffrraaccaassooss  rreeppeerrccuuttiirráánn  ssoobbrree  ssuu  
eessttaaddoo  ddee  ssaalluudd..      
CCaannttaarr::      
--CCaannttaarr  eenn  ssuueeññooss  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallgguunnaa  ppeennaa  sseeccrreettaa..      
--OOíírr  ccaannttaarr  aannuunncciiaa  ffeelliicciiddaadd  ssaallvvoo  qquuee  ssee  eessccaappee  uunn  ggaalllloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  
hhaabbrráá  ddiissccoorrddiiaa..      
CCáánnttaarroo::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llaa  mmuujjeerr,,  sseeggúúnn  bbeebbaammooss  ddee  ssuu  aagguuaa  oo  lloo  lllleenneemmooss  rreecciibbiirreemmooss  ssuu  
aaffeeccttoo  oo  llee  eennttrreeggaarreemmooss  eell  nnuueessttrroo..      
CCaanntteerraa::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ddííaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
CCaaññaa::      
NNooss  aaddvviieerrttee  qquuee  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttáánn  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  
mmeeddiittaaddooss  ppaarraa  llooggrraarr  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss  yy  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrraass  
aammiissttaaddeess..      
CCaaññóónn::      
AAuugguurriioo  ddee  ccoonnfflliiccttooss..      
--UUssaarrlloo  ccoonn  pprrooyyeeccttiilleess  aaddeeccuuaaddooss  yy  ddaarr  eenn  eell  bbllaannccoo  eess  sseeññaall  ddee  vviiccttoorriiaa..      
--EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  ddeecceeppcciióónn  yy  hhuummiillllaacciióónn..      
--SSeerr  hheerriiddoo,,  ppeelliiggrroo..      
CCaaoobbaa::      
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SSíímmbboolloo  ddee  oorrgguulllloo  yy  pprreetteennssiióónn  ppooccoo  aapprreecciiaaddooss  ppoorr  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..  DDeessiissttaa  
oo  llee  rreessuullttaarráá  ppeerrjjuuddiicciiaall..      
CCaappaa::      
NNooss  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  
qquuee  ssee  aavveecciinnaann..      
SSii  eerreess  ttuu  eell  qquuee  llaa  vviisstteess  eessccoonnddeess  ttuu  vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  SSii  eell  qquuee  llaa  lllleevvaa  
eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eessccoonnddee  iinntteenncciioonneess  eeggooííssttaass..      
CCaappiillllaa::      
EEssppeerraannzzaa  ddee  rreeccuuppeerraarr  llaa  ffeelliicciiddaadd  eenn  uunn  ccoorrttoo  ppllaazzoo  ddee  ttiieemmppoo..      
CCaappiittáánn::      
--HHaabbllaarrllee  iinnddiiccaa  uunnaa  mmeejjoorraa  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
--SSeerrlloo,,  pprroobblleemmaass  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa..      
CCaappiittuullaarr::      
SSeennttiimmiieennttoo  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd  aannttee  llooss  ddeemmááss..      
CCaappuucchhaa::      
EEll  ppeerrssoonnaajjee  qquuee  aappaarreeccee  eennccaappuucchhaaddoo  iinntteennttaa  ooccuullttaarr  ssuuss  iinntteenncciioonneess  oo  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  aa  llooss  ddeemmááss  oo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
CCaappuulllloo::      
EEll  ccaappuulllloo  ddee  gguussaannoo  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  sseegguurriiddaadd..      
CCaaqquuii::      
EEssttee  ccoolloorr  ssiimmbboolliizzaa  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..  
CCaarraa::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  llaa  bbooccaa  mmuuyy  ggrraannddee  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  hhaabbllaammooss  ddeemmaassiiaaddoo..      
--UUnnaa  ddeeffoorrmmaacciióónn  eenn  llaa  bbooccaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  llaa  
mmiissmmaa..      
--EEll  rroossttrroo  hhiinncchhaaddoo  ssee  rreeffiieerree  aall  eeggooííssmmoo..      
--CCoonn  llaa  ccaabbeezzaa  ppuueessttaa  aall  rreevvééss  iinnddiiccaa  iiddeeaass  pprreeccoonncceebbiiddaass,,  pprreejjuuiicciiooss..      
CCaarraaccooll::      
--VVeerrlloo  mmeetteerrssee  ddeennttrroo  ddeell  ccaappaarraazzóónn  iinnddiiccaa  qquuee  iirrrriittaa  aa  ppeerrssoonnaass  qquuee  uusstteedd  
nneecceessiittaa  aa  ccaauussaa  ddee  ssuu  iimmppaacciieenncciiaa  yy  nneerrvviioossiissmmoo..      
--CCoommeerrlloo  oo  aappllaassttaarrlloo  sseeññaallaa  qquuee  ccoommeetteerráá  uunnaa  aacccciióónn  iirrrreefflleexxiivvaa  qquuee  llee  ccaauussaarráá  
ppeerrjjuuiicciiooss..      
CCaarraavvaannaa::      
SSiittuuaacciióónn  ddee  ccaammbbiioo  lleennttoo  yy  pprrooggrreessiivvoo..      
CCaarrbbóónn::      
--SSii  eessttáá  eenncceennddiiddoo  yy  nnooss  qquueemmaammooss  ccoonn  llaass  bbrraassaass  nnooss  aallccaannzzaarráánn  llaass  ttrraammppaass  yy  
eennvviiddiiaass..      
--SSii  eessttáá  eenncceennddiiddoo  ppeerroo  nnoo  nnooss  qquueemmaammooss  ccoonn  llaass  bbrraassaass  eess  qquuee  ddeessccuubbrriirreemmooss  
aa  ttiieemmppoo  llaass  ttrraammppaass..      
--SSii  eell  ccaarrbbóónn  eessttáá  aappaaggaaddoo  nnooss  aannuunncciiaa  cceellooss  yy  eennvviiddiiaass  ssiinn  ffuunnddaammeennttoo..      
CCáárrcceell::      
LLaass  ccáárrcceelleess  aannuunncciiaann  eell  ccaammbbiioo  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  ccaarrcceelleerroo  eess  aammaabbllee  yy  ssoonnrriieennttee  oo  ssii  llaa  ppuueerrttaa  eessttáá  aabbiieerrttaa  eell  ccaammbbiioo  eess  
iinnmmiinneennttee..      
--SSii  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  ccaarrcceelleerroo  eess  hhoossccaa  yy  llaa  ccáárrcceell  oossccuurraa  ddeebbeerreemmooss  rreefflleexxiioonnaarr  
ssoobbrree  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa..      
--SSii  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoonn  vviioolleennttooss  oo  ddeesseessppeerraaddooss  sseeññaallaa  qquuee  eell  
ccaammbbiioo  hhaa  ssiiddoo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..      
CCaarrddeennaall::      
SSee  sseennttiirráá  eessttiimmaaddoo  yy  pprrootteeggiiddoo..      
CCaarrddoo::      
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SSooññaarr  ccoonn  uunn  ccaarrddoo  rreefflleejjaa  qquuee  eell  ssooññaaddoorr  eessttáá  ppaassaannddoo  uunnaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  mmaall  
hhuummoorr..      
--SSii  eenn  llee  ssuueeññoo  aarrrraannccaammooss  eell  ccaarrddoo  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  ssee  aacceennttúúaa..      
--SSii  aall  ccooggeerrlloo  nnooss  ppiinncchhaammooss  eess  uunn  eessttíímmuulloo  ppaarraa  rreeeemmpprreennddeerr  nnuueessttrraass  
oobblliiggaacciioonneess  ccoonn  eenntteerreezzaa  yy  ooppttiimmiissmmoo..      
CCaarreettaa::      
EEll  ppeerrssoonnaajjee  ssooññaaddoo  eess  aallgguuiieenn  qquuee  ddeemmuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  ssiinncceerriiddaadd..      
CCaarrggaa::      
--LLlleevvaarrllaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  uunnaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppooccoo  iinntteerreessaanntteess,,  dduurraass  yy  
ppeennoossaass..      
--TTiirraarr  llaa  ccaarrggaa,,  mmiisseerriiaa  yy  ppeessaarreess..      
--VVeerr  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ttiirraannddoo  uunnaa  ccaarrggaa,,  tteennddrráá  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  ppeennaass..      
--LLlleevvaarrllaass  eenn  uunn  vveehhííccuulloo,,  pprroommeessaass  ffiinnaanncciieerraass  iinntteerreessaanntteess..      
CCaarrggoo::      
--SSii  uusstteedd  aappaarreeccee  aasscceennddiieennddoo  aa  uunn  ccaarrggoo  mmááss  eelleevvaaddoo  pprroonnoossttiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  
hhoonnoorreess  yy  ddiiggnniiddaaddeess..      
CCaarriiccaattuurraa::      
SSee  bbuurrllaann  ddee  uusstteedd  yy  ssuuffrriirráá  llaa  mmaallddaadd  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
CCaarriicciiaass::      
--RReecciibbiirrllaass  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  ssuuffrree  uunnaa  ffaallttaa  ddee  ccoommpprreennssiióónn..      
--HHaacceerrllaass,,  eess  ccoonnsscciieennttee  ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
CCaarriiddaadd::      
--DDaarr  lliimmoossnnaa  aauugguurraa  rriiqquueezzaa  iinneessppeerraaddaa..      
--RReecciibbiirrllaa  sseerráá  ccaauussaa  ddee  ggrraavveess  ppéérrddiiddaass..      
CCaarriieess::      
RReellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  ccoommpprroommeettiiddaass  ppoorr  rriivvaalliiddaaddeess  aaffeeccttiivvaass..      
CCaarrnnaavvaall::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ccaabbaallggaattaa  ddee  ccaarrnnaavvaall  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  tteennddrreemmooss  qquuee  rreennddiirr  
ccuueennttaass  ssii  nnooss  ddeejjaammooss  aarrrraassttrraarr  ppoorr  llooss  ppllaacceerreess  ffáácciilleess..      
CCaarrnnee::      
--CCrruuddaa  oo  ppooccoo  hheecchhaa  iinnddiiccaa  ssuuffrriimmiieennttooss,,  ddeecceeppcciióónn..      
--CCoocciiddaa,,  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
--MMaalloolliieennttee  oo  ppooddrriiddaa,,  ffrraaccaassoo,,  mmaallaa  ssuueerrttee..      
--CCoommeerrllaa,,  sseerráá  mmeennoosspprreecciiaaddoo..      
CCaarrnneerroo::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  rreebbaaññoo  ddee  ccaarrnneerrooss  lluussttrroossooss  oo  ppaacciieennddoo  ttrraannqquuiillaammeennttee  pprreessaaggiiaa  
qquuee  tteennddrreemmooss  ppooddeerroossaass  ffoorrttuunnaass  yy  ppoosseessiioonneess..      
--CCooggeerr  aa  uunn  ccaarrnneerroo  rreepprreesseennttaa  ffoorrttuunnaa  iinnmmeeddiiaattaa..      
--SSii  lloo  lllleevvaammooss  aa  hhoommbbrrooss  llaa  ffoorrttuunnaa  sseerráá  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee..      
--OOíírr  bbaallaarr  aa  uunn  ccaarrnneerroo  aauugguurraa  qquuee  ccoonnttaarreemmooss  ccoonn  pprrootteecccciióónn  yy  aayyuuddaa  mmuuyy  
eeffiiccaacceess..      
--SSii  eell  rreebbaaññoo  vviieennee  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss  yy  llooss  ccaarrnneerrooss  ssee  nnooss  mmeetteenn  eennttrree  llaass  ppiieerrnnaass  
iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  eell  ééxxiittoo  ppeerroo  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd..      
--SSii  llooss  ccaarrnneerrooss  eessttáánn  mmuueerrttooss  pprreessaaggiiaa  mmaallaass  nnoottiicciiaass..      
--VVeerrlloo  ppeerrddiiddoo,,  dduuddaass  ee  iinncceerrttiidduummbbrree  eenn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
CCaarrnniicceerrííaa::      
SSee  aavveecciinnaa  uunn  ddeessaassttrree..      
CCaarrnniicceerroo::      
HHaayy  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ttrraattaa  ddee  ppeerrjjuuddiiccaarrllee..      
CCaarrppaa::      
EEssttee  ppeessccaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  iiggnnoorraanncciiaa,,  ddiissccrreecciióónn  yy  lloonnggeevviiddaadd..      
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--SSii  lloo  ssooññaammooss  eenn  eell  ppeerrííooddoo  aanntteerriioorr  aa  ssiinncceerraarrnnooss  ccoonn  aallgguuiieenn  nnooss  aaddvviieerrttee  
ppaarraa  qquuee  nnoo  lloo  hhaaggaammooss..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  eessttee  ppeezz  yy  nnoo  ddeesseeaammooss  ssiinncceerraarrnnooss  ccoonn  aallgguuiieenn  aauugguurraa  ssaalluudd  yy  
llaarrggaa  vviiddaa..      
CCaarrppiinntteerroo::      
--SSii  vveemmooss  ttrraabbaajjaarr  aa  uunn  ccaarrppiinntteerroo  eess  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  ccoonnsseejjooss  úúttiilleess  yy  
pprroovveecchhoossooss..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  ccaarrppiinntteerrooss  nnooss  aavviissaa  ppaarraa  qquuee  nnooss  ddeeddiiqquueemmooss  aa  nnuueessttrroo  
ttrraabbaajjoo  ccoonn  mmááss  eemmppeeññoo..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  eell  ccaarrppiinntteerroo  nnooss  rreeggaallaa  aallggoo  ddee  lloo  qquuee  eell  hhaaccee  oo  ssee  lloo  
ccoommpprraammooss  pprreessaaggiiaa  rreeoorrggaanniizzaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
CCaarrrraaccaa::      
AA  ppiiee  iinnddiiccaa  uunnaa  eevvoolluucciióónn  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
--DDee  ccaabbaallllooss  aauugguurraa  iinnggrreessooss  ddee  ddiinneerroo..      
--DDee  aauuttoommóóvviilleess,,  ddeesseeoo  pprrooffuunnddoo  ddee  ccaammbbiioo..      
CCaarrrreerraa::      
--AA  ppiiee  iinnddiiccaa  uunnaa  eevvoolluucciióónn  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
--DDee  ccaabbaallllooss  aauugguurraa  iinnggrreessooss  ddee  ddiinneerroo..      
--DDee  aauuttoommóóvviilleess,,  ddeesseeoo  pprrooffuunnddoo  ddee  ccaammbbiioo..      
CCaarriillllóónn::      
AAccoonntteecciimmiieennttoo  bbrruussccoo  ee  iimmpprreevviissttoo  qquuee  lloo  ttrraassttoorrnnaarráá..      
CCaarrrreetteerraa::      
LLaass  ccaarrrreetteerraass  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--LLaass  eennccrruucciijjaaddaass  nnooss  iinnddiiccaann  qquuee  ddeebbeerreemmooss  eessccooggeerr  eennttrree  vvaarriiaass  ooppcciioonneess..      
--SSii  llaa  ccaarrrreetteerraa  eess  rreeccttaa  yy  aammpplliiaa  nnooss  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eess  eessttrreecchhaa,,  qquuee  nnuueessttrroo  mmaarrggeenn  ddee  aacccciióónn  eess  lliimmiittaaddoo..      
--SSii  ddiissccuurrrree  ppoorr  uunn  tteerrrreennoo  llllaannoo  eess  qquuee  nnoo  hhaallllaarreemmooss  ddeemmaassiiaaddooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eexxiisstteenn  mmuucchhaass  ccuurrvvaass,,  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  ccoommpplliiccaaddaa..      
CCaarrrroo::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--SSii  eell  ccaarrrroo  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  ccaarrrroo  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
CCaarrrrooññaa::      
AAnnuunncciiaa  llaa  ddeeccaaddeenncciiaa  ddee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
CCaarrrroozzaa::      
AAuummeennttoo  ddee  ssuuss  bbiieenneess  ssaallvvoo  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  ddeesseennggaanncchhaaddaa  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  
iinnddiiccaa  ppéérrddiiddaass  ddee  eessooss  bbiieenneess..      
CCaarrttaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  ddeejjaa  vveerr  uunn  ddeesseeoo  ddee  rreecciibbiirr  aallggoo  qquuee  sseeaa  ccaappaazz  ddee  ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..      
--SSii  eell  ssoobbrree  eessttáá  oorrllaaddoo  ddee  lluuttoo,,  nnoo  ssee  ppuueeddee  aabbrriirr,,  lloo  aabbrriimmooss  yy  ccoonnttiieennee  aallggoo  
ddeessaaggrraaddaabbllee  oo  eessttáá  vvaaccííoo  iinnddiiccaa  tteemmoorr..      
--SSii  eessccrriibbiimmooss  nnoossoottrrooss  llaa  ccaarrttaa  yy  nnooss  ccuueessttaa  hhaacceerrlloo  ttaammbbiiéénn  rreefflleejjaa  tteemmoorr..      
--RRoommppeerr  oo  qquueemmaarr  llaa  ccaarrttaa  pprreessaaggiiaa  rruuppttuurraa  ccoonn  uunnaa  aammiissttaadd  oo  uunn  ppaarriieennttee..      
--RReecciibbiirr  uunnaa  ccaarrttaa  aannóónniimmaa,,  hhaayy  aallggoo  qquuee  ppeerrttuurrbbaa  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa..      
--SSii  eess  iilleeggiibbllee,,  ddeessaaccuueerrddoo  oo  cciittaass  iinnccuummpplliiddaass..      



 79

CCaarrttaass::      
--DDee  jjuueeggoo  iinnddiiccaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa..      
--GGeeooggrrááffiiccaass,,  vviiaajjeess,,  ddeessppllaazzaammiieennttooss..      
--PPoossttaalleess,,  nnoottiicciiaass  aaggrraaddaabblleess..      
--DDee  vviissiittaa,,  uunnaa  iinnddiissccrreecciióónn  ppuueeddee  ppeerrjjuuddiiccaarrllee..      
--DDee  iiddeennttiiddaadd  ((ccaarrnneett)),,  lliittiiggiioo  ccoonn  llaass  aauuttoorriiddaaddeess..      
CCaarrtteell::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprriivviilleeggiiaaddaa  qquuee  gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ccaarrtteell..      
CCaarrtteerraa::      
--SSii  llaa  lllleevvaammooss  lllleennaa  iinnddiiccaa  ppeelliiggrroo  ddee  ppéérrddiiddaass  eeccoonnóómmiiccaass..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  pprreessaaggiiaa  ssuueerrttee  eenn  eell  jjuueeggoo..      
CCaarrtteerroo::      
RReecciibbiirráá  nnoottiicciiaass  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  ppuueeddeenn  mmooddiiffiiccaarr  ssuu  ffoorrmmaa  ddee  vviivviirr..      
CCaarrttoommáánnttiiccoo::      
IInncceerrttiidduummbbrree  ppoorr  ssuu  ffuuttuurroo..      
CCaarrttóónn::      
SSeeññaall  ddee  uunn  pprróóxxiimmoo  ccaammbbiioo  eenn  ssuu  ffaavvoorr..      
CCaarrttuucchhoo::      
PPoosseeeerrlloo  eess  iinnddiiccaattiivvoo  ddee  ppoossiibblleess  ccoonnfflliiccttooss..  
CCaassaa::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  sseerr  yy  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  LLaa  ffaacchhaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  lloo  eexxtteerrnnoo  
ddeell  ssooññaaddoorr  yy  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  ccaassaa  eess  llaa  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
--EEll  ccoommeeddoorr  yy  llaa  ccoocciinnaa  rreepprreesseennttaann  llooss  aalliimmeennttooss  yy  llaa  ddiiggeessttiióónn..      
--EEll  ddoorrmmiittoorriioo,,  eell  ddeessccaannssoo  yy  eell  sseexxoo..      
--EEll  ccuuaarrttoo  ddee  bbaaññoo,,  llaa  lliimmppiieezzaa  ffííssiiccaa  yy  mmoorraall..      
--LLooss  ppiissooss  aallttooss  rreepprreesseennttaann  llaa  ccaabbeezzaa  yy  llaa  mmeennttee..      
--LLaa  bbooddeeggaa  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
--LLaass  ppuueerrttaass  rreepprreesseennttaann  llooss  aacccceessooss  aa  nnuueessttrraa  aallmmaa..      
--UUnnaa  ccaassaa  vviieejjaa  yy  ddeessttaarrttaallaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aannttiiccuuaaddaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa  yy  ddee  
ppeennssaammiieennttoo..      
--UUnn  ppiissoo  oo  uunn  tteecchhoo  qquuee  ssee  hhuunnddeenn  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeerrrruummbbaammiieennttoo  ddee  llooss  pprrooppiiooss  
iiddeeaalleess  yy  pprriinncciippiiooss..      
CCaassaammaattaa::      
CClliimmaa  hhoossttiill  hhaacciiaa  uusstteedd..      
CCaassccaabbeell::      
--JJuuggaarr  ccoonn  uunnoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
--AAggiittaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  llee  ffaallttaa  ddiissccrreecciióónn..      
--PPeerrddeerrlloo  oo  vveennddeerrlloo,,  ssuuss  mmoolleessttiiaass  ddeessaappaarreecceerráánn..      
--VVeerrlloo  eenn  eell  ccuueelllloo  ddee  uunn  aanniimmaall,,  rruummoorreess  ssoobbrree  uusstteedd..      
CCaassccaaddaa::      
--DDee  aagguuaa  aaggiittaaddaa  yy  aabbuunnddaannttee,,  ééxxiittoo,,  ssuueerrttee  yy  cclliimmaa  ffaammiilliiaarr  eexxcceelleennttee..      
--CCoonn  ppooccaa  aagguuaa,,  ssoolleeddaadd  yy  mmaallaa  ssuueerrttee..      
CCaassccaannuueezz::      
IInnddiiccaa  ddiissppuuttaass  ffaammiilliiaarreess..      
CCáássccaarraa::      
--SSii  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  aappaarreeccee  llaa  ccáássccaarraa  ddee  uunn  hhuueevvoo  rroottaa  aannuunncciiaa  llaa  ppéérrddiiddaa  
ddee  uunnaa  aammiissttaadd..      
--SSii  ssoonn  ccáássccaarraass  ddee  nnuueecceess  iinnddiiccaa  rreellaacciioonneess  sseennttiimmeennttaalleess  aattoorrmmeennttaaddaass..      
CCaassccoo::      
EEll  ppeerrssoonnaajjee  qquuee  aappaarreeccee  ccoonn  ccaassccoo  iinntteennttaa  ooccuullttaarr  ssuuss  iinntteenncciioonneess  oo  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  aa  llooss  ddeemmááss  oo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
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--SSii  eell  ccaassccoo  eess  ddee  llíínneeaass  aannaattóómmiiccaass  yy  ssiinn  ddeeccoorraacciioonneess  ddeejjaa  vveerr  qquuee  ssee  ooccuullttaann  
ppeennssaammiieennttooss  pprrááccttiiccooss  yy  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aacccciióónn  ddiirreeccttaa..      
--UUnn  ccaassccoo  bbeellllaammeennttee  ddeeccoorraaddoo  ssee  ppuueeddee  iinntteerrpprreettaarr  qquuee  lloo  qquuee  ssee  ooccuullttaa  ssoonn  
ppeennssaammiieennttooss  ddee  ggrraannddeezzaa  yy  aavveennttuurraa  ffuueerraa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
CCaasseerrííoo::      
EEss  ssiiggnnoo  ddee  ffeelliicciiddaadd  aappaacciibbllee  ee  iinncclluussoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  ddee  uunn  ffeelliizz  mmaattrriimmoonniioo..      
CCaassiinnoo::      
DDeecciissiioonneess  ffaattaalleess  ppaarraa  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
CCaassttaaññooss::      
EEll  ccaassttaaññoo  ssiimmbboolliizzaa  pprrootteecccciióónn  yy  llaass  ccaassttaaññaass  pprreevviissiióónn..      
--SSii  ccoommeemmooss  ccaassttaaññaass  ccrruuddaass  pprreessaaggiiaa  qquuee  ssoommooss  ddee  ccaarráácctteerr  ffuueerrttee  yy  pprreevviissoorr..      
--SSii  llaass  ccoommeemmooss  ccoocciiddaass  aannuunncciiaa  uunnaa  ccoommiiddaa  eennttrree  aammiiggooss..      
CCaassttaaññuueellaass::      
MMoommeennttooss  ddee  ssaattiissffaacccciióónn..      
CCaassttiiggoo::      
PPrroobblleemmaass  ccoonn  ssuuss  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass..      
CCaassttiilllloo::      
SSiiggnniiffiiccaa  pprrootteecccciióónn  yy  ttrraasscceennddeenncciiaa..      
--UUnn  ccaassttiilllloo  bbiieenn  iilluummiinnaaddoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  vviiddaa  mmááss  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  eell  ccaassttiilllloo  eess  bbllaannccoo,,  ddeesseeooss  ddee  uunnaa  vviiddaa  ttrraannqquuiillaa  ddee  rreeccooggiimmiieennttoo  yy  
eessppiirriittuuaalliiddaadd..      
--SSii  eess  oossccuurroo  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  lluucchhaa  ppoorr  ssaalliirr  ddee  uunnaa  ccoonnffuussiióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  eess  nneeggrroo  rreefflleejjaa  tteemmoorr  aall  ddeessttiinnoo,,  aa  nnoo  aallccaannzzaarr  llaa  ssaallvvaacciióónn..      
SSii  hhaabbllaammooss  eenn  uunn  sseennttiiddoo  mmeennooss  ttrraasscceennddeennttee,,  ddee  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa::      
--SSii  vveemmooss  uunn  ccaassttiilllloo  ssee  oobbtteennddrráánn  rriiqquueezzaass  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  ssuu  eessttaaddoo..      
--SSii  eessttáá  rruuiinnoossoo,,  ppeerroo  ttooddaavvííaa  bbeelllloo,,  tteennddrreemmooss  pprroobblleemmaass  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llaa  
rriiqquueezzaa  aauunnqquuee  aall  ffiinnaall  llaa  oobbtteennddrreemmooss..      
--SSii  vviivviimmooss  eenn  eell  ccaassttiilllloo  llaa  rriiqquueezzaa  eessttáá  aasseegguurraaddaa..      
CCaassttoorr::      
LLaabboorriioossiiddaadd,,  ccoorraajjee,,  oobbssttiinnaacciióónn,,  ssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  eell  ttrraabbaajjoo  ccuummpplliiddoo..      
CCaassttrraarr::      
SSeerráá  vvííccttiimmaa  ddee  eennggaaññooss  yy  mmeennttiirraass..      
CCaattaacclliissmmoo::      
RReepprreesseennttaann  uunn  ccaammiinnoo  vviioolleennttoo..  EEll  ccoonntteexxttoo  ddeell  ssuueeññoo  aaccllaarraarráá  ssii  eell  ccaammbbiioo  
aauugguurraaddoo  sseerráá  ppaarraa  bbiieenn  oo  ppaarraa  mmaall..      
CCaattaaccuummbbaa::      
NNuummeerroossaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  ppeerrttuurrbbaarráánn  ssuu  mmaanneerraa  ddee  vviivviirr..      
CCaattaaffaallccoo::      
SSiiggnniiffiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall  ssaallvvoo  qquuee  eesstteemmooss  
aarrrrooddiillllaaddooss  aannttee  ééll,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aauugguurraa  ppeennaass..      
CCaattáállooggoo::      
EEnnttrree  ddiivveerrssaass  aalltteerrnnaattiivvaass  tteennddrráá  qquuee  eelleeggiirr  llaa  vvííaa  jjuuddiicciiaall..      
CCaattaappuullttaa::      
SSuuss  ssoolluucciioonneess  pprroovvooccaarráánn  llaa  bbuurrllaa  ddee  ssuuss  rriivvaalleess..      
CCaattaassttrroo::      
OObblliiggaacciioonneess  aapprreemmiiaanntteess  mmooddiiffiiccaarráánn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
CCaattáássttrrooffee::      
RReepprreesseennttaann  uunn  ccaammiinnoo  vviioolleennttoo..  EEll  ccoonntteexxttoo  ddeell  ssuueeññoo  aaccllaarraarráá  ssii  eell  ccaammbbiioo  
aauugguurraaddoo  sseerráá  ppaarraa  bbiieenn  oo  ppaarraa  mmaall..      
CCaatteecciissmmoo::      
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IInnddiiccaa  qquuee  eell  ssooññaaddoorr  aaccttúúaa  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  yy  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  mmoorraall  yy  
eedduuccaacciióónn  rreecciibbiiddaass..      
CCaatteeddrraall::      
PPaassaarráá  ppoorr  mmoommeennttooss  ddiiffíícciilleess  ppeerroo  llee  bbrriinnddaarráánn  aayyuuddaa  yy  pprrootteecccciióónn..      
CCaauucchhoo::      
SSoolliiddeezz  ddee  sseennttiimmiieennttooss  yy  ssuuaavviiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
CCaavvaarr::      
AAllccaannzzaarráá  eell  ééxxiittoo  ssoocciiaall  ppoorr  ssuuss  eessffuueerrzzooss  yy  ccoorraajjee..      
CCaavveerrnnaa::      
EEss  uunn  ssuueeññoo  mmuuyy  ffrreeccuueennttee  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  ee  iinncclluussoo  eenn  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  LLoo  
vveerrddaaddeerraammeennttee  iimmppoorrttaannttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  ddeennttrroo  ddee  eellllaa,,  qquuee  nnooss  iinnddiiccaarráá  
qquuee  eess  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  mmaadduurraa  yy  ssee  ccoonnssoolliiddaa  eenn  nnoossoottrrooss..      
CCaavviiaarr::      
LLaa  aappaarriieenncciiaa  ddee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  nnoo  ddeebbee  iinncclliinnaarrllee  aa  ttoommaarr  uunnaa  ddeecciissiióónn..      
CCaayyaaddoo::      
PPrróóxxiimmaammeennttee  rreecciibbiirráá  nnoottiicciiaass  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  vviissttee  hháábbiittooss..      
CCaazzaa::      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  ttiieennee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  jjoovveenn  rreefflleejjaa  llaa  iinnqquuiieettuudd  yy  aaffáánn  ddee  aavveennttuurraass  
pprrooppiiaass  ddee  llaa  eeddaadd..      
--SSii  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aadduullttaa  qquuiieenn  lloo  ssuueeññaa  rreefflleejjaa  pprroobblleemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  
iinnssaattiissffaacccciióónn..  
CCeebbaaddaa::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cceebbaaddaa  ssooññaaddaa,,  ddeell  mmiissmmoo  
mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  llaa  cceebbaaddaa,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  
nnuueessttrraa  rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  cceebbaaddaa  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
CCeebbaarr::      
MMeejjoorraa  ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  eenn  uunn  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo..      
CCeebboo::      
--UUttiilliizzaarr  uunn  cceebboo  ppaarraa  ppeessccaarr  aannuunncciiaa  ééxxiittoo  ffiinnaanncciieerroo  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..      
--SSii  eess  uuttiilliizzaaddoo  ppoorr  oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  ddeecceeppcciioonneess  yy  ffrraaccaassoo..      
CCeebboollllaass::      
--SSii  eessttáánn  ppllaannttaaddaass  eenn  eell  hhuueerrttoo  iinnddiiccaa  qquuee  eennccoonnttrraarreemmooss  ooppoossiicciióónn  aa  nnuueessttrrooss  
ppllaanneess..      
--SSii  hhaann  ssiiddoo  rreeccoolleeccttaaddaass  pprreessaaggiiaa  qquuee  eessttaammooss  eeqquuiivvooccaaddooss..      
--SSii  llaass  eessttaammooss  ppeellaannddoo  oo  ccoorrttaannddoo  yy  nnooss  iirrrriittaa  llooss  oojjooss  ddeebbeerreemmooss  ttrraabbaajjaarr  yy  
eessffoorrzzaarrnnooss  ppaarraa  eevviittaarr  eell  ffrraaccaassoo..      
CCeebbrraa::      
PPrreessaaggiiaa  eenneemmiissttaaddeess  yy  qquueerreellllaass  ppoorr  iinntteerreesseess..      
CCeeddrroo::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttee  áárrbbooll  pprreessaaggiiaa  llaarrggaa  vviiddaa..      
CCeejjaass::      
--SSii  ssoonn  hheerrmmoossaass  yy  eessppeessaass  ssiimmbboolliizzaann  uunn  jjuueeggoo  aammoorroossoo..      
--SSii  aappaarreecceenn  aaffeeiittaaddaass  pprreeddiiccee  dduueelloo  ppoorr  aallggúúnn  ccoonnoocciiddoo..      
CCeellddaa::      
LLaass  ccáárrcceelleess  aannuunncciiaann  eell  ccaammbbiioo  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  ccaarrcceelleerroo  eess  aammaabbllee  yy  ssoonnrriieennttee  oo  ssii  llaa  ppuueerrttaa  eessttáá  aabbiieerrttaa  eell  ccaammbbiioo  eess  
iinnmmiinneennttee..      
--SSii  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  ccaarrcceelleerroo  eess  hhoossccaa  yy  llaa  ccáárrcceell  oossccuurraa  ddeebbeerreemmooss  rreefflleexxiioonnaarr  
ssoobbrree  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa..      
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--SSii  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoonn  vviioolleennttooss  oo  ddeesseessppeerraaddooss  sseeññaallaa  qquuee  eell  
ccaammbbiioo  hhaa  ssiiddoo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..      
CCéélleebbrree::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ssee  vvaa  aa  ddeetteerriioorraarr..      
CCeellooss::      
SSuuss  iinntteerreesseess  sseerráánn  pprriioorriittaarriiooss..      
CCeemmeenntteerriioo::      
--SSii  ssoonn  mmuuyy  rreeppeettiittiivvooss  eessttooss  ssuueeññooss  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  nneeuurroossiiss..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunn  rreecciieennttee  dduueelloo..      
--EEnn  oottrrooss  ccaassooss  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ppaassaannddoo  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  
dduuddaass..      
--AAññoorraannzzaa  ddeell  ppaassaaddoo..      
CCeemmeennttoo::      
DDiissppoonnddrráá  ddee  llooss  mmeeddiiooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  ffuuttuurroo  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  
qquuee  ddeesseeaa..      
CCeennaaddoorr::      
PPllaacceerreess  aammoorroossooss,,  aalleeggrrííaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn..      
CCeennaaggaall::      
AAnnddaa  iinnvvoolluuccrraaddoo  eenn  uunn  aassuunnttoo  ffrraauudduulleennttoo..      
CCeennaarr::      
--SSoolloo,,  ssiiggnniiffiiccaa  aaiissllaammiieennttoo  aaffeeccttiivvoo  yy  eenn  ccoommppaaññííaa,,  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..      
--IInnvviittaarr  aa  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  cceellooss..      
--VVeerr  aa  ssuu  ppaarreejjaa  cceennaarr  ccoonn  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  iinnffiiddeelliiddaadd..      
--VVeerr  aa  uunn  ppaarriieennttee  cceennaarr  ssoolloo  sseeññaallaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  ssaalluudd..      
CCeenniicceerroo::      
--VVaaccííoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  iinnqquuiieettuudd  ssee  aappllaaccaarráá  ssii  ttoommaa  llaass  pprreeccaauucciioonneess  nneecceessaarriiaass..      
--LLlleennoo,,  llaa  nneegglliiggeenncciiaa  yy  llaa  ddeesspprreeooccuuppaacciióónn  ddeejjaarráánn  sseeccuueellaass  eenn  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  
llooss  ddeemmááss..      
CCeenniitt::      
EEssttaa  ppoossiicciióónn  ddee  llooss  aassttrrooss  eenn  eell  ffiirrmmaammeennttoo  iinnddiiccaa  qquuee  lllleeggoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  
pplleennaa  rreeaalliizzaacciióónn..      
CCeenniizzaass::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  rreeccuueerrddaa  qquuee  nnuueessttrraass  aaccttuuaalleess  rriiqquueezzaass  ddee  nnaaddaa  sseerrvviirráánn  
ddeessppuuééss  ddee  nnuueessttrraa  mmuueerrttee..  TTooddoo  nnuueessttrroo  oorrgguulllloo  hhaa  ddee  tteerrmmiinnaarr  eenn  cceenniizzaass..  SSee  
mmááss  hhuummiillddee..      
CCeennssuurraarr::      
SSeerráá  oobbjjeettoo  ddee  iinntteenncciioonneess  mmaalléévvoollaass..      
CCeennttaauurroo::      
SSuuss  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  llee  pprroovvooccaann  ttrraassttoorrnnooss..      
CCeenntteellllaa::      
DDeebbeerráá  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  llaa  iinnssttaallaacciióónn  eellééccttrriiccaa..      
CCeenntteennoo::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cceenntteennoo  ssooññaaddaa,,  ddeell  
mmiissmmoo  mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  cceenntteennoo,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  
aa  nnuueessttrraa  rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  cceenntteennoo  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
CCéénnttiimmooss::      
TToommee  pprreeccaauucciioonneess  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuu  pprreessuuppuueessttoo..      
CCeennttiinneellaa::      
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--SSii  eell  cceennttiinneellaa  eessttáá  ffiirrmmee  yy  vviiggiillaannttee  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  iinntteerreesseess  eessttáánn  bbiieenn  
gguuaarrddaaddooss..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  dduurrmmiieennddoo,,  nnooss  aammeennaazzaann  ppéérrddiiddaass  ffiinnaanncciieerraass..      
--SSii  ssoorrpprreennddeemmooss  yy  ddoommiinnaammooss  aall  cceennttiinneellaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  tteennddrreemmooss  uunnaa  oossaaddaa  
iinniicciiaattiivvaa  qquuee  nnooss  lllleevvaarráá  aall  ééxxiittoo..      
CCeeppiilllloo::      
IInnddiiccaa  ssuujjeecciióónn  yy  ssuuppeeddiittaacciióónn..      
CCeerraa::      
SSeeaa  mmááss  pprreeccaavviiddoo  eenn  eell  uussoo  ddee  ssuu  ddiinneerroo..      
CCeerráámmiiccaa::      
EEssttáá  pprrootteeggiiddoo  ddee  llooss  aaccttooss  bbéélliiccooss..      
CCeerrbbaattaannaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuffrriirráá  aattaaqquueess  ssoollaappaaddooss  yy  ddee  bbaajjoo  nniivveell..      
CCeerrccaaddoo::      
BBúússqquueeddaa  ddee  pprrootteecccciióónn..  NNeecceessiiddaadd  ddee  aammiissttaadd..      
CCeerrccoo::      
SSiiggnnoo  pprreeccuurrssoorr  ddee  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
CCeerrddaa::      
((CCrriinn))  PPeerrssppeeccttiivvaass  ffeelliicceess  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ppaarraa  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
CCeerrddoo::      
--EEll  cceerrddoo  eess  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llooss  ddeesseeooss  iimmppuurrooss..      
--LLaa  cceerrddaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ffeeccuunnddiiddaadd..      
CCeerreeaalleess::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cceerreeaalleess  ssooññaaddoo,,  ddeell  
mmiissmmoo  mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  cceerreeaall,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  
nnuueessttrraa  rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  cceerreeaalleess  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
CCeerreebbrroo::      
IInnddiiccaa  aaggoottaammiieennttoo,,  nneerrvviioossiissmmoo..      
CCeerreezzaass::      
AAuugguurraa  bbuueennaa  ssuueerrttee..  DDeesseeooss  rreeaalliizzaaddooss..      
CCeerriillllaass::      
--UUssaarrllaass  aauugguurraa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ffaavvoorraabblleess..      
--NNoo  ccoonnsseegguuiirr  eenncceennddeerrllaass,,  ffrraaccaassoo  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
CCeerrrraadduurraa::      
SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  aannttee  uunn  pprroobblleemmaa  oo  uunn  ddiilleemmaa..      
--SSii  llaa  aabbrriimmooss  ssoolluucciioonnaarreemmooss  eell  pprroobblleemmaa..      
--SSii  nnoo  llaa  aabbrriimmooss  nnoo  ssoolluucciioonnaarreemmooss  lloo  qquuee  nnooss  pprreeooccuuppaa..      
--SSii  ffoorrzzaammooss  llaa  cceerrrraadduurraa  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  ddeetteennddrreemmooss  aannttee  nnaaddaa  ppaarraa  
ccoonnsseegguuiirr  nnuueessttrrooss  pprrooppóóssiittooss..      
--SSii  ddeessppeerrttaammooss  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  aabbrriirr  llaa  cceerrrraadduurraa  úúnniiccaammeennttee  rreefflleejjaa  eell  
eessffuueerrzzoo  qquuee  rreeaalliizzaammooss  aall  ddeessppeerrttaarr..      
CCeerrrraajjeerroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  ppaarraa  rreessoollvveerr  pprroobblleemmaass  ccoommpplleejjooss  yy  
ffaassttiiddiioossooss..      
CCeerrrraarr::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppuueerrttaa  oo  vveennttaannaa  sseeññaallaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  pprrootteeggeerrnnooss  ddee  lloo  
eexxtteerrnnoo..      
--SSii  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  llooss  ppoossttiiggooss  ddee  llaa  ccaassaa  aauugguurraa  ppeennaass  yy  ppeessaarreess..      
CCeerrrroojjoo::      
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RReepprreesseennttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  aasseennttaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  aauunnqquuee  nnoo  ddeessccaarrttaammooss  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunnaa  ssaalliiddaa  ddee  eemmeerrggeenncciiaa..      
CCeerrvveezzaa::      
BBeebbeerrllaa  eenn  ssuueeññooss  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreeaalliizzaarreemmooss  uunn  eessffuueerrzzoo  qquuee  nnooss  rreessuullttaarráá  
rreennttaabbllee..  
CCééssppeedd::      
--VVeerrlloo  hheerrmmoossoo  yy  ccuuiiddaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn  nnuueessttrraass  aammbbiicciioonneess..      
--SSii  lloo  ppiissaammooss  aappllaassttáánnddoolloo  iinnddiiccaa  qquuee  aanntteess  ddee  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  nnuueessttrraass  
aammbbiicciioonneess  ddeebbeerreemmooss  ssuuppeerraarr  mmuucchhaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  eessttaammooss  eennaammoorraaddooss  iinnddiiccaa  qquuee  sseerreemmooss  ccoorrrreessppoonnddiiddooss..      
CCeessttaa//oo::      
--LLlleennoo  iinnddiiccaa  sseegguurriiddaadd  mmaatteerriiaall..      
--VVaaccííoo,,  iinnsseegguurriiddaadd..      
--LLlleennoo  ddee  fflloorreess  aannuunncciiaa  eessccaarrcceeooss  aammoorroossooss..      
--CCoonn  ffrruuttooss,,  ppllaacceerreess  vvaarriiaaddooss..      
--CCoonn  mmaannjjaarreess,,  sseegguurriiddaadd  mmaatteerriiaall..      
--SSii  eess  bboonniittoo,,  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--FFeeoo,,  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  tteennggaammooss  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  nnuueessttrraass  aacccciioonneess..      
CCeettrroo::      
SSuuss  ééxxiittooss  llee  hhaarráánn  iimmaaggiinnaarr  iirrrreeaalliiddaaddeess..  PPoonnggaa  llooss  ppiieess  eenn  eell  ssuueelloo..      
CChhaabboollaa::      
PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ppoobbrreezzaa..      
CChhaaccaall::      
RRiieessggoo  ddee  ppéérrddiiddaa  ddee  ddiinneerroo..      
CChhaall::      
CCoonnssuueelloo  aaffeeccttiivvoo..  AAppooyyaarráánn  ssuu  ccaauussaa..      
CChhaalláánn::      
NNeeggoocciiooss  ddiiffíícciilleess  ddee  ttrraattaarr..      
CChhaallaannaa::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunnaa  cchhaallaannaa  rreepplleettaa  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  llaa  cchhaallaannaa  eessttáá  vvaaccííaa  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  llaa  cchhaallaannaa,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aa  llaa  mmiissmmaa,,  ddeesscciieennddeenn  
ppaassaajjeerrooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  llaa  cchhaallaannaa  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
CChhaalleeccoo::      
--LLlleevvaarrlloo  iinnddiiccaa  pprreessttiiggiioo  yy  aauuttoorriiddaadd..      
--AAjjaaddoo  oo  ssuucciioo  sseeññaallaa  qquuee  ssuu  ssaabbeerr  ssee  aalleejjaa  ddee  ssuuss  pprreetteennssiioonneess..      
--SSaallvvaavviiddaass,,  tteemmoorreess  nnoo  ccoonnffeessaaddooss  llee  iinnvviittaann  aa  sseerr  pprruuddeennttee..      
CChhaalluuppaa::      
--VVeerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  eexxiiggiirráánn  eexxttrreemmaarr  llaa  ppeerrssppiiccaacciiaa..      
--EEcchhaarr  aa  llaa  mmaarr  iinnddiiccaann  ddiiffiiccuullttaaddeess  aaúúnn  mmaayyoorreess..      
CChhaammaarriilleerroo::      
SSuuss  aaccttiivviiddaaddeess  aammeennaazzaann  ccoonn  ccrreeaarrllee  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
CChhaammppáánn::      
SSii  lloo  bbeebbeemmooss  aannuunncciiaa  ssaattiissffaacccciioonneess  yy  aalleeggrrííaa  ddee  vviivviirr..      
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CChhaammppiiññóónn::      
PPrroobblleemmaass  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
CChhaannttaajjee::      
SSeerráá  vvííccttiimmaa  ddee  rreellaacciioonneess  dduuddoossaass  aa  ccaauussaa  ddee  ssuuss  ddeecciissiioonneess  iirrrreefflleexxiivvaass..      
CChhaappaa::      
TTeennddrráá  qquuee  aaffrroonnttaarr  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
CChhaappootteeaarr::      
AAssuunnttooss  eemmbbrroollllaaddooss..      
CChhaarrllaattáánn::      
NNoo  ssee  ddeejjee  eennggaaññaarr  ppoorr  ssuuss  ccoonnoocciiddooss..      
CChheeqquuee::      
--RReecciibbiirrlloo  aannuunncciiaa  uunnaa  ttrraannssaacccciióónn  ffaavvoorraabbllee..      
--EEnnttrreeggaarrlloo,,  aapprreemmiiooss  ddee  ddiinneerroo..      
CChhiimmeenneeaa::      
--CCoonn  eell  ffuueeggoo  eenncceennddiiddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  vviiddaa  eenn  ffaammiilliiaa  ttrraannssccuurrrree  ffeelliizz..      
--CCoonn  eell  ffuueeggoo  aappaaggaaddoo,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
--CCoonn  hhuummoo,,  hhoollllíínn  oo  cceenniizzaass,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
--DDeemmoolleerrllaa,,  ddeessaappaarriicciióónn  ddee  bbiieenneess..      
--SSii  eess  llaa  cchhiimmeenneeaa  ddee  uunnaa  ffáábbrriiccaa  aannuunncciiaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
CChhiimmppaannccéé::      
EEll  cchhiimmppaannccéé  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  iinnssttiinnttiivvaa  yy  eess  uunnaa  llllaammaaddaa  ppaarraa  qquuee  
ddeessaarrrroolllleemmooss  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  hhaacciiaa  uunn  nniivveell  ssuuppeerriioorr..      
CChhiinncchhee::      
AAnnuunncciiaa  ddiissppuuttaass  yy  ppeelleeaass..      
CChhiinncchhiillllaa::      
FFrraaggiilliiddaadd  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
CChhiirrrriiddoo::      
IInnddiicciioo  ddee  aammeennaazzaass  ccoonnttrraa  ssuu  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
CChhiissmmeess::      
DDiissppuuttaass  ffaammiilliiaarreess,,  ccaalluummnniiaass..      
CChhiissppaass::      
AAlleeggrrííaass  ppaassaajjeerraass..      
CChhiissttee::      
--CCoonnttaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  aavveecciinnaann  mmoommeennttooss  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
--OOíírrlloo,,  ttrriisstteezzaa,,  ssoolleeddaadd  mmoorraall..      
CChhiivvoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  yy  llaa  bbrruuttaalliiddaadd..      
CChhooccaarr::      
--SSii  aallgguuiieenn  cchhooccaa  ccoonn  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  cchhooccaammooss  ccoonn  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  ttoommaammooss  llaass  ddeebbiiddaass  pprreeccaauucciioonneess  ppaarraa  
aallccaannzzaarr  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
CChhooccoollaattee::      
PPllaacceerreess  ffaammiilliiaarreess,,  aalleeggrrííaa  yy  ddiisstteennssiióónn..      
CChhooppoo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ppaassaaddoo  yy  eell  rreeccuueerrddoo  ee  iinnddiiccaa  aaññoorraannzzaa  yy  mmeellaannccoollííaa..      
CChhoorrrroo::      
AAlleeggrrííaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn,,  ppaazz  eenn  eell  aallmmaa,,  ggooccee  ddeell  eessppíírriittuu..      
CChhoozzaa::      
IInnddiiccaa  mmiisseerriiaa  yy  ssoolleeddaadd  ssaallvvoo  qquuee  ssee  rreeffuuggiiee  eenn  eellllaa  qquuee  iinnddiiccaa  qquuee  sseerráá  
rreeccoonnffoorrttaaddoo  ppoorr  ssuuss  aammiiggooss..      
CChhuuccrruutt::      
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DDeessaahhooggoo  eenn  eell  hhooggaarr,,  ggaannaanncciiaass  ddee  ddiinneerroo..      
CCiiaannuurroo::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  sseerráánn  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  nnoocciivvooss..      
CCiiccaattrriicceess::      
LLaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  vveeaammooss  ccoonn  llaass  cciiccaattrriicceess  ppoosseeee  iimmppeerrffeecccciioonneess  mmoorraalleess  oo  eessttáá  
ssuuffrriieennddoo  eenn  ssiilleenncciioo..      
CCiiccllaammeenn::      
SSeennttiimmiieennttooss  pprrooffuunnddooss  yy  ddiissccrreettooss..      
CCiiccuuttaa::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  sseerráánn  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  nnoocciivvooss..      
CCiieeggoo::      
--SSii  eell  cciieeggoo  eess  ddee  aassppeeccttoo  hhoonneessttoo  yy  llee  aayyuuddaammooss  nnooss  ooccuurrrriirráá  aallggoo  aaggrraaddaabbllee..      
--SSii  ddeessccoonnffiiaammooss  ddee  ééll,,  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  ddeebbeemmooss  ddeessccoonnffiiaarr  ttaammbbiiéénn  ddee  llooss  
ccoonnsseejjooss  qquuee  rreecciibbaammooss..      
--SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  eessttaammooss  cciieeggooss  ddeebbeemmooss  rreevviissaarr  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  ppoorrqquuee  
eessttaammooss  ccoonnffiiaannddoo  eenn  qquuiieenn  nnoo  ddeebbeemmooss  oo  hheemmooss  ppaassaaddoo  ppoorr  aallttoo  aallggúúnn  ddeettaallllee..      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  ssee  pprroodduuccee  dduurraannttee  uunn  vviiaajjee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  aanntteess  ddee  rreeggrreessaarr  
tteennddrreemmooss  aallggúúnn  ccoonnttrraattiieemmppoo..      
CCiieelloo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraass  aassppiirraacciioonneess  yy  ddeesseeooss..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  cciieelloo  nnooccttuurrnnoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  uunnaa  eettaappaa  ddee  
pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eess  ddee  ddííaa  eess  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessttooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eell  cciieelloo  eessttáá  ccllaarroo  sseeññaallaa  qquuee  llooss  pprróóxxiimmooss  ddííaass  ssee  nnooss  pprreesseennttaarráánn  ttrraannqquuiillooss..      
--SSii  eessttáá  nnuubbllaaddoo  ssee  aacceerrccaann  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
--MMuuyy  nnuubbllaaddoo,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  sseerriiaass..      
--TToorrmmeennttoossoo,,  ssiittuuaacciióónn  ccrrííttiiccaa..      
CCiieennaaggaa::      
SSee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  ccaammbbiieemmooss  rraaddiiccaallmmeennttee  ddee  vviiddaa..      
CCiieerrvvoo//aa::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  eelleevvaacciióónn..      
--SSii  eess  uunnaa  mmaannaaddaa  pprreessaaggiiaa  ggrraannddeess  ggaannaanncciiaass  yy  ttrriiuunnffooss..      
--SSii  vveemmooss  uunnaa  cciieerrvvaa  yy  ssuuss  ccrrííaass  aauugguurraa  ffeerrttiilliiddaadd  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  lloo  qquuee  vveemmooss  eess  llaa  ccoorrnnaammeennttaa  aabbaannddoonnaaddaa  aannuunncciiaa  qquuee  hheerreeddaarreemmooss  ddee  
uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  aavvaannzzaaddaa  eeddaadd..      
CCiiffrraass::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ggaannaarr  ddiinneerroo..  
CCiiggaarrrraa::      
--SSii  lloo  ssuueeññaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eennffeerrmmaa  aannuunncciiaa  uunnaa  rreeccaaííddaa  eenn  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssaannaa  iinnddiiccaa  ppeennuurriiaass  eeccoonnóómmiiccaass..      
CCiiggaarrrroo::      
--FFuummaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  nneecceessiiddaadd  ddee  ddiissttrraacccciióónn..      
--VVeerr  llaass  ccoolliillllaass,,  ppeeqquueeññaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ppoorr  ffaallttaa  ddee  pprreevviissiióónn..      
CCiiggüüeeññaa::      
--SSii  llaass  vveemmooss  vvoollaarr  eenn  ppaarreejjaass  aannuunncciiaann  aauummeennttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  oo  mmaattrriimmoonniioo..      
--SSii  vvuueellaa  ssoollaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  llooss  llaaddrroonneess..      
CCiimmaa::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  cciimmaa  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      



 87

CCíímmbbaallooss::      
GGrraann  ddiicchhaa  aaffeeccttiivvaa  yy  ffaammiilliiaarr..      
CCiimmiieennttooss::      
--SSii  llooss  ccoonnssttrruuiimmooss  iinnddiiccaa  nnuueevvaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  ssuu  ffuuttuurroo..      
--VVeerrllooss  ddeerrrruummbbaarrssee,,  ffrraaccaassoo  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
CCiinncc::      
AAnnuunncciiaa  aauummeennttoo  ddee  llooss  bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess..      
CCiinncceell::      
PPrreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  ppeerrffeecccciióónn  yy  eell  ddeettaallllee..      
CCiinnee::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  ppeellííccuullaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  ffiillmmaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttuuaammooss  aallgguunnaass  vveecceess  ccoonn  rreecceelloo..      
CCiinnttaass::      
RReepprreesseennttaann  uunn  aammoorrííoo  ssiinn  ppoorrvveenniirr..  EEll  ccoolloorr  ddee  llaass  cciinnttaass  nnooss  aayyuuddaarráá  aa  
ccoommpprreennddeerr  aallggoo  mmááss..      
CCiinnttuurraa::      
VVíínnccuulloo  aammoorroossoo  eessttaabbllee,,  rreellaacciióónn  sseennttiimmeennttaall  aaffoorrttuunnaaddaa..      
CCiinnttuurróónn,,  cciinnttoo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmoorraall  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  nnuueessttrroo  
ccuueerrppoo..      
--DDeessaattaarr  eell  cciinnttoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  oottrroo  sseexxoo  pprreessaaggiiaa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  ssuuss  
ffaavvoorreess..      
--SSii  llaass  ddooss  ppeerrssoonnaass  ssoonn  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  oo  nnoo  llee  eennttrreeggaammooss  eell  cciinnttoo  aa  nnaaddiiee  
iinnddiiccaa  qquuee  rreennuunncciiaammooss  aa  llaa  ffiiddeelliiddaadd  oo  ddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  eell  cciinnttuurróónn  oo  nnooss  lloo  aarrrraannccaann  pprreessaaggiiaa  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee  
aauuttoorriiddaadd..      
CCiipprrééss::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  yy  rreessuurrrreecccciióónn..  SSooññaarr  ccoonn  uunn  cciipprrééss  pprreessaaggiiaa  
iinnffoorrttuunniioo,,  aafflliicccciióónn  yy  ffrraaccaassooss  eenn  ssuuss  nneeggoocciiooss  yy  pprrooyyeeccttooss..      
CCiirrccoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ccoonn  aauuddaacciiaa  yy  vvoolluunnttaadd  rreessoollvveerráá  ssuuss  pprroobblleemmaass..      
CCiirrccuullaacciióónn::      
--SSii  llooss  vveehhííccuullooss  cciirrccuullaann  ccoonn  fflluuiiddeezz  iinnddiiccaa  qquuee  ddiissppoonnddrráá  ddee  ffaacciilliiddaaddeess  ppaarraa  
ccuummpplliirr  ssuuss  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..      
--SSii  llaa  cciirrccuullaacciióónn  eess  lleennttaa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss  ssee  vveerráá  ppeerrttuurrbbaaddaa..      
CCíírrccuulloo,,  cciirrccuunnffeerreenncciiaa::      
--EEll  ccíírrccuulloo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppeerrffeecccciióónn  yy  llaa  eetteerrnniiddaadd..      
--LLaa  cciirrccuunnffeerreenncciiaa,,  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  yy  llaa  pprrootteecccciióónn..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo  ddee  uunn  ccíírrccuulloo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ppeerrffeecccciióónn..      
--SSii  llaa  cciirrccuunnffeerreenncciiaa  eess  ddee  ffuueeggoo  nnooss  aasseegguurraa  llaa  vviiccttoorriiaa  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  nnooss  
pprrooppoonnggaammooss..      
CCiirrccuunncciissiióónn::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  vviiggiilleemmooss  mmááss  ddee  cceerrccaa  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..      
CCiirriioo::      
--CCuuaannddoo  llaa  llllaammaa  ddee  uunn  cciirriioo  eess  ffiirrmmee,,  lluummiinnoossoo  yy  ssee  eelleevvaa  vveerrttiiccaallmmeennttee  ssiinn  
aappeennaass  hhuummeeaarr,,  eess  qquuee  ssaabbeemmooss  mmuuyy  bbiieenn  lloo  qquuee  qquueerreemmooss  eenn  llaa  vviiddaa..      
--UUnn  cciirriioo  ddee  llllaammaa  vvaacciillaannttee,,  qquuee  aarrddee  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  yy  aabbuunnddaannttee  hhuummoo  iinnddiiccaa  
qquuee  nnuueessttrraass  iiddeeaass  ssoonn  ffrráággiilleess  ee  iinneessttaabblleess..      
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--SSii  ssee  aappaaggaa  eess  qquuee  eessttaammooss  lllleeggaannddoo  aall  llíímmiittee  ddee  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..  SSee  
iimmppoonnee  uunn  ddeessccaannssoo..      
--CCuuaannddoo  eenncceennddeemmooss  uunn  cciirriioo  ppaarraa  aalluummbbrraarr  uunn  ssiittiioo  oossccuurroo  yy  ssee  eenncciieennddee  bbiieenn,,  
iinnddiiccaa  qquuee  eemmpprreennddeerreemmooss  ccoonn  ddeecciissiióónn  yy  eeffiiccaazz  pprreeppaarraacciióónn  uunn  vviiaajjee  eessppiirriittuuaall  
hhaacciiaa  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  aarrddee  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  eessttee  vviiaajjee..      
CCiirruueellaass::      
--SSii  ssoonn  mmaadduurraass  iinnddiiccaann  ddeesseeooss  sseexxuuaalleess  ggoozzoossooss  yy  ccoommppaarrttiiddooss..      
--SSii  eessttáánn  vveerrddeess  aauugguurraann  ddeessiilluussiioonneess..      
--SSii  ssoonn  cciirruueellaass  ppaassaass  ddeebbeemmooss  mmeeddiittaarr  aallggúúnn  ttiieemmppoo  ssoobbrree  eessttaass  ccuueessttiioonneess..      
CCiirruujjaannoo::      
--VVeerr  uunn  cciirruujjaannoo  pprreessaaggiiaa  eennffeerrmmeeddaadd  oo  aacccciiddeennttee..      
--SSii  eell  cciirruujjaannoo  eessttáá  ooppeerraannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  aallggoo  mmaalloo  eenn  nnoossoottrrooss  ddeessddee  eell  
ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  mmoorraall..      
CCiissnnee::      
PPrreessaaggiiaa  gglloorriiaa  yy  ffoorrttuunnaa  ssaallvvoo  ssii  ssoonn  nneeggrrooss  qquuee  nnooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  llaa  
iinnmmoorraalliiddaadd..      
CCiisstteerrnnaa::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ddee  ppeelliiggrroo  ddee  ppeerrddeerr  uunnaa  aammiissttaadd..      
CCiittaa::      
--SSii  aaccuuddiimmooss  aa  uunnaa  cciittaa  yy  eessttaa  ttiieennee  bbuueenn  ffiinn  pprreessaaggiiaa  uunn  nnuueevvoo  aaffeeccttoo..      
--SSii  eexxiissttee  aallggúúnn  ccoonnttrraattiieemmppoo  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  tteenneemmooss  ddeesseeooss  iirrrreeaalliizzaabblleess..      
CCííttaarraa::      
AAnnuunncciiaa  ppeennaass  ddeell  ccoorraazzóónn..      
CCiiuuddaadd::      
--AAccttiivvaa  yy  aanniimmaaddaa  aannuunncciiaa  ccaammbbiiooss  eenn  ssuu  vviiddaa..      
--SSii  eess  oossccuurraa  yy  ttrriissttee,,  pprrooyyeeccttooss  ffrraaccaassaaddooss..      
CCllaarriiddaadd::      
IInnddiiffeerreenntteemmeennttee  ddee  lloo  qquuee  pprreessaaggiiee  eell  ssuueeññoo  ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  aa  
mmaayyoorr  ccllaarriiddaadd,,  mmaayyoorr  sseerráá  llaa  sseegguurriiddaadd  eenn  eell  pprreessaaggiioo,,  yy  aa  mmeennoorr  ccllaarriiddaadd  
mmeennoorr  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ddeeppoossiittaarr  eenn  eell  pprreessaaggiioo..      
CCllaarriinneettee::      
MMoommeennttooss  ddee  tteerrnnuurraa  yy  ccoommpprreennssiióónn..      
CCllaassiiffiiccaarr::      
IInnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  aaccllaarraarr  ssuuss  aassuunnttooss..      
CCllaauussttrroo::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  aaiissllaammiieennttoo  yy  qquuiieettuudd..  BBúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  vviiddaa  nnuueevvaa..      
CCllaavveeccíínn::      
AAnnuunncciiaa  eennccuueennttrrooss  ffeelliicceess..      
CCllaavveell::      
SSiimmbboolliizzaa  aammoorr  yy  ppaassiióónn..      
--SSii  ssoonn  rroojjooss  ssee  ttrraattaarráá  ddee  uunn  aammoorr  ppaassiioonnaall..      
--BBllaannccooss  iinnddiiccaa  qquuee  ppooddeemmooss  ccoonnffiiaarr  eenn  eell  aammoorr  qquuee  nnooss  pprroommeetteenn..      
--AAmmaarriillllooss  qquuee  eessttee  aammoorr  vveennddrráá  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  cceellooss..      
CCllaavvooss::      
--SSii  llooss  ccllaavvooss  ssoonn  nnuueevvooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  mmeeddiiooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ssee  vveerráánn  
iinnccrreemmeennttaaddooss..      
--SSii  eessttáánn  eenn  mmaall  eessttaaddoo  pprreessaaggiiaann  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  vveemmooss  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ccllaavváánnddoollooss  ddeebbeemmooss  tteemmeerr  ppoorr  nnuueessttrraa  rreeppuuttaacciióónn..      
CCllíínniiccaa::      
SSuuppeerraarreemmooss  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
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CCllooaaccaa::      
PPeelleeaass  vviioolleennttaass..      
CClloorroo::      
DDeessaavveenneenncciiaa  ccoonnyyuuggaall..      
CClloorrooffoorrmmoo::      
RRiieessggoo  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ccoonn  ppeerrssoonnaass..      
CCooaagguullaacciióónn::      
SSee  aaccaabbaa  uunn  ppeerriiooddoo  pprroobblleemmááttiiccoo..      
CCooaarrttaaddaa::      
IInnddiiccaa  nnoottiicciiaass  oo  vviissiittaass  iinneessppeerraaddaass..  
CCoobbaarrddííaa::      
SSee  eennccoonnttrraarráá  ccoonn  aaccttiittuuddeess  hhoossttiilleess  yy  mmaalléévvoollaass  hhaacciiaa  uusstteedd..      
CCoobbaayyoo::      
BBuussqquuee  oottrraass  ddiirreecccciioonneess  qquuee  llee  oorriieennttaarráánn  ddee  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
CCoobbrraa::      
--EEll  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmááss  ffrreeccuueennttee  eess  ddee  ccaarráácctteerr  sseexxuuaall,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  llooss  
ssooññaaddoorreess  ssoonn  jjóóvveenneess..      
--TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  ssaabbiidduurrííaa  yy  ppooddeerr  ccuurraattiivvoo..      
--VVeerr  uunnaa  sseerrppiieennttee  ddoorrmmiiddaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass  iinnssttiinnttiivvaass  eessttáánn  
ddoorrmmiiddaass..      
--SSii  ssee  ddeessppiieerrttaa  yy  ssee  ddeesslliizzaa  ssiinn  pprroodduucciirrnnooss  tteemmoorr  rreevveellaa  ddeesseeooss  ddee  uunnaa  
eevvoolluucciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppiieell  ddee  sseerrppiieennttee  oo  vveerrllaa  ccoommoo  mmuuddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttáá  pprróóxxiimmoo  uunn  
pprrooffuunnddoo  ccaammbbiioo  eevvoolluuttiivvoo..      
--SSii  aappaarreecceenn  sseerrppiieenntteess  vveenneennoossaass  lloo  qquuee  iinnddiiccaa  eess  eell  tteemmoorr  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  eenn  
ssiittuuaacciioonneess  eemmbbaarraazzoossaass..      
CCoobbrraarr::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  aallgguunnooss  ccoonnoocciiddooss  aabbuussaarráánn  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
CCoobbrree::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  eessttáá  mmeejjoorraannddoo,,  ddeessaahhooggoo  ffiinnaanncciieerroo..      
CCooccaaíínnaa::      
MMaallooss  nneeggoocciiooss,,  rreellaacciioonneess  ppeelliiggrroossaass,,  rriieessggooss  ddeessmmeessuurraaddooss..      
CCoocceerr::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  ccoocceemmooss  aalliimmeennttooss  aannuunncciiaa  bbuueennaa  ssaalluudd  yy  vveennttaajjaass  ffiinnaanncciieerraass..      
CCoocciinnaa,,  ccoocciinnaarr::      
RReepprreesseennttaa  ttooddoo  lloo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  nnuueessttrraa  aalliimmeennttaacciióónn..      
--SSii  llaa  ccoocciinnaa  eessttáá  bbiieenn  pprroovviissttaa  ddee  eennsseerreess  iinnddiiccaa  llooss  mmeeddiiooss  ccoonn  llooss  qquuee  
ccoonnttaammooss..      
--SSii  llee  ffaallttaa  lloo  mmááss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  eess  qquuee  eessttaammooss  mmaall  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo..      
--SSii  llaa  ccoocciinnaa  eessttáá  bbiieenn  rreepplleettaa  iinnddiiccaa  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  hhaacceerr  
ffrreennttee  aall  ffuuttuurroo..    
--SSii  ssee  qquueemmaa  llaa  ccoommiiddaa  oo  nnoo  ssee  ccuueeccee  bbiieenn  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  nnooss  ffaallttaa  mmuucchhoo  ppoorr  
aapprreennddeerr  ppaarraa  ttrriiuunnffaarr..      
CCooccooddrriilloo::      
RReepprreesseennttaa  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  ssoommbbrrííaass  yy  aaggrreessiivvaass  ddeell  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
--PPrreessaaggiiaa  qquuee  pprreetteennddeenn  ddeessppoojjaarrnnooss  ddee  lloo  qquuee  nnooss  ppeerrtteenneeccee  mmeeddiiaannttee  eell  
eennggaaññoo  oo  llaa  ffuueerrzzaa..      
--SSii  llooggrraammooss  eessccaappaarr  ddee  ééll  ppooddrreemmooss  eevviittaarr  uunn  rroobboo  oo  uunnaa  ttrraaiicciióónn..      
CCóócctteell::      
SSee  aarrrriieessggaa  aa  sseerr  eennggaaññaaddoo  ppoorr  ssuuss  aammiiggooss..      
CCoocchhee::      
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EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--LLaa  ccaarrrroocceerrííaa,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  vvoollaannttee,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  eell  ccoocchhee  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  ccoocchhee  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
CCooddoorrnniizz::      
AAuugguurraa  iinnffiiddeelliiddaaddeess  sseennttiimmeennttaalleess  yy  rruuppttuurraass  ccoonn  aammiissttaaddeess  ppoorr  ccuueessttiioonneess  
aammoorroossaass..      
CCooddooss::      
SSii  eessttáánn  hheerriiddooss  oo  ddoolloorriiddooss  aannuunncciiaa  pprróóxxiimmaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
CCooffrree::      
--VVeerr  uunn  ccooffrree  cceerrrraaddoo  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  rriiqquueezzaass..      
--SSii  eessttáá  cceerrrraaddoo  iinnddiiccaa  eell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  uunn  sseeccrreettoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  eennccoonnttrraammooss  eell  ccooffrree  aabbiieerrttoo  oo  lloo  aabbrriimmooss,,  
ddeessccuubbrriirreemmooss  uunn  sseeccrreettoo..      
--SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  uunn  sseeccrreettoo  nnuueessttrroo  lloo  qquuee  ssee  ddeessccuubbrraa  yy  ssee  ddiivvuullgguuee..      
CCoohheettee::      
SSiiggnniiffiiccaa  aalleeggrrííaa  qquuee  dduurraa  ppooccoo..      
CCoojjoo//aa::      
--SSooññaarrnnooss  ccoojjooss  aauugguurraa  rreettrraassooss,,  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccoonnsseegguuiirr  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss..      
--SSooññaarr  ccoojjaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa,,  aapplliiccaarreemmooss  aa  eessttaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
aanntteerriioorr..      
CCoojjíínn::      
SSuuss  hhaabbllaadduurrííaass  ssee  uuttiilliizzaann  ccoonnttrraa  uusstteedd..      
CCooll::      
UUsstteedd  ttrraattaarráá  ddee  nneeggoocciiooss  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppooccoo  rreeccoommeennddaabbllee..      
CCoollaa::      
--DDee  uunn  aanniimmaall  iinnddiiccaa  qquuee  tteerrmmiinnaarreemmooss  ccoonn  uunn  aassuunnttoo  ddeelliiccaaddoo..      
--HHaacceerr  ccoollaa  ssiiggnniiffiiccaa  ddeemmoorraa  eenn  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
CCoollaaddaa::      
--HHaacceerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  sseerráá  ppaarrttee  aaccttiivvaa  eenn  llaa  rreeccoonncciilliiaacciióónn  ddee  aallgguunnaa  
ddiissppuuttaa..      
--EExxtteennddeerrllaa  ppaarraa  qquuee  ssee  sseeqquuee  aauugguurraa  qquuee  llaass  hhaabbllaadduurrííaass  hhaarráánn  ppeelliiggrraarr  llaa  
eessttaabbiilliiddaadd  ffaammiilliiaarr..      
CCoollaaddoorr::      
DDeebbeerráá  hhaacceerr  pprreevvaalleecceerr  llooss  aarrgguummeennttooss  qquuee  ppuueeddaann  ddeeffeennddeerr  ssuu  pprrooppoossiicciióónn..      
CCoollcchhaa::      
DDuullzzuurraa  hhooggaarreeññaa  ddoonnddee  eell  ssooññaaddoorr  ssee  ssiieennttee  pplleennaammeennttee  iinntteeggrraaddoo..      
CCoollcchhóónn::      
--DDee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  yy  lliimmppiioo  iinnddiiccaa  ccoommooddiiddaadd  ffaammiilliiaarr..      
--RRaassggaaddoo  yy  ssuucciioo,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  ddiivveerrssaass..      
CCóólleerraa::      
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SSooññaarr  ccoonn  aallgguuiieenn  eennccoolleerriizzaaddoo,,  ddeebbeemmooss  pprreevveenniirr  llaa  ttrraaiicciióónn  ddee  uunn  aammiiggoo..  
PPrroobblleemmaass  eenn  llaa  ssaalluudd  yy  llooss  nneeggoocciiooss..      
CCoollggaarr::      
--RRooppaa  iinnddiiccaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  mmooddiiffiiccaarr  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
--OObbjjeettooss  qquuee  nnoo  ssuueelleenn  ccoollggaarrssee,,  ttrraassttoorrnnooss  ddiivveerrssooss..      
--UUnn  ccuuaaddrroo,,  sseerráá  ttrraaiicciioonnaaddoo..      
CCoolliibbrríí::      
PPrreessaaggiiaa  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
CCóólliiccoo::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  ccoonn  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ssoobbrree  ssuuss  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass..      
CCoolliinnaa::      
--SSuubbiirr  áággiillmmeennttee  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrraass  aammbbiicciioonneess  sseerráánn  ccoollmmaaddaass..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  eenn  llaa  cciimmaa  eess  qquuee  yyaa  tteenneemmooss  aa  llaa  vviissttaa  nnuueessttrraa  mmeettaa..      
--SSii  eessttaammooss  rreeccoossttaaddooss  eenn  llaa  llaaddeerraa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  aappooyyaarreemmooss  eenn  aallgguuiieenn  
ccuuyyaa  iinnfflluueenncciiaa  sseerráá  ddeecciissiivvaa  yy  bbeenneeffiicciioossaa..      
--SSii  rreessbbaallaammooss  yy  ccaaeemmooss  nnoo  llooggrraarreemmooss  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
CCoollllaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  vviiggiilleemmooss  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd  ee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  rreeccoonnoocceemmooss  aa  qquuiieenn  nnooss  ppoonnee  eell  ccoollllaarr  sseerráá  ddiicchhaa  ppeerrssoonnaa  ddee  llaa  
qquuee  pprroovveennddrráá  eell  ppeelliiggrroo..      
--SSii  nnoo  rreeccoonnoocceemmooss  aa  qquuiieenn  nnooss  lloo  ppoonnee  eell  ppeelliiggrroo  pprroovviieennee  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  
ddee  nnuueessttrraa  vvaanniiddaadd  oo  sseennssuuaalliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  rreeggaallaammooss  eell  ccoollllaarr  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaammooss  aa  eessttaa  
ppeerrssoonnaa  ccoommoo  ppaarreejjaa  oo  ppoorr  sseennssuuaalliiddaadd..      
AA  eessttoo  ppooddeemmooss  aaññaaddiirr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  mmaatteerriiaall  ddeell  qquuee  eessttee  ffaabbrriiccaaddoo  eell  
ccoollllaarr..      
CCoollmmeennaa::      
--SSii  llaass  aabbeejjaass  ssoonn  aammiissttoossaass  iinnddiiccaa  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  ccoolleeccttiivviiddaadd  yy  llaa  ffaammiilliiaa..      
--SSii  ssee  mmuueessttrraann  aammeennaazzaaddoorraass  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  sseennttiirreemmooss  rreecchhaazzaaddooss..      
CCoolloorreess::      
--AAzzuull::  EEss  eell  ccoolloorr  ddeell  cciieelloo,,  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss  yy  ppeennssaammiieennttooss  rreelliiggiioossooss,,  ddee  llaa  
iinnoocceenncciiaa..  EEss  eell  ccoolloorr  ddee  llaa  ddeevvoocciióónn..      
--VVeerrddee::  CCoolloorr  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa,,  llaa  ffeerrttiilliiddaadd,,  llaa  ssiimmppaattííaa  yy  llaa  aaddaappttaabbiilliiddaadd..  EEss  eell  
ccoolloorr  ddee  llaa  sseennssaacciióónn  yy  llaa  ppeerrcceeppcciióónn..      
--AAmmaarriilllloo::  CCoolloorr  ddeell  SSooll,,  ddeell  oorroo,,  llaa  ggeenneerroossiiddaadd  yy  llaa  lluuzz..  EEss  eell  ccoolloorr  ddeell  iinntteelleeccttoo..      
--RRoojjoo::  CCoolloorr  ddee  llaa  gguueerrrraa,,  ddee  llaa  ssaannggrree,,  ddeell  ffuueeggoo  yy  llaa  ppaassiióónn..  EEss  eell  ccoolloorr  ddeell  
sseennttiimmiieennttoo..      
--VViioolleettaa::  CCoolloorr  ddeell  rreeccuueerrddoo,,  llaa  nnoossttaallggiiaa  yy  eell  llíímmiittee  ccoonn  eell  mmááss  aalllláá..  EEss  eell  ccoolloorr  ddee  
llaa  ddeevvoocciióónn  ((aazzuull))  yy  eell  sseennttiimmiieennttoo  ((rroojjoo))..      
--GGrriiss::  CCoolloorr  ddeell  aabbaattiimmiieennttoo,,  llaa  iinneerrcciiaa,,  llaa  iinnddiiffeerreenncciiaa  yy  llaass  cceenniizzaass..  EEss  eell  ccoolloorr  
nneeuuttrroo..      
--AAnnaarraannjjaaddoo::  CCoolloorr  ddeell  oorrgguulllloo  yy  llaa  aammbbiicciióónn..  EEss  eell  ccoolloorr  ddeell  iinntteelleeccttoo  ((aammaarriilllloo))  
yy  llaa  ppaassiióónn  ((rroojjoo))..      
--RRoossaa::  CCoolloorr  ddee  llaa  ccaarrnnee,,  llaa  sseennssuuaalliiddaadd  yy  llooss  aaffeeccttooss..  EEss  eell  ccoolloorr  ddeell  llíímmiittee  yy  
rreennaacciimmiieennttoo  ((bbllaannccoo))  yy  llaa  ppaassiióónn  ((rroojjoo))..      
--OOrroo::  SSiimmbboolliizzaa  eell  aassppeeccttoo  mmííssttiiccoo  ddeell  ssooll..      
--PPllaattaa::  SSiimmbboolliizzaa  eell  aassppeeccttoo  mmííssttiiccoo  ddee  llaa  lluunnaa..      
--BBllaannccoo::  SSiimmbboolliizzaa  eell  llíímmiittee  yy  eell  rreennaacciimmiieennttoo..      
CCoolloossoo::      
RReepprreesseennttaa  ttooddoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  vveenncceerr  ppaarraa  lliibbeerraarrnnooss  yy  eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
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CCoolluummnnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  qquuiieenneess  ssiirrvveenn  ddee  aappooyyoo  aa  llooss  ddeemmááss..      
--DDooss  ccoolluummnnaass  ssiimmbboolliizzaann  aa  llaa  ppaarreejjaa..      
--EEssppiirriittuuaallmmeennttee  llaass  ccoolluummnnaass  ssiiggnniiffiiccaann  llaa  eetteerrnnaa  eessttaabbiilliiddaadd  yy  ssuu  hhuueeccoo  llaa  
eennttrraaddaa  aa  llaa  eetteerrnniiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeerrrruummbbaa  uunnaa  ccoolluummnnaa  aauugguurraa  ddeessaassttrree..      
--SSii  ssee  ddeerrrruummbbaann  ddooss  pprreessaaggiiaa  rruuiinnaa  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..      
--SSii  ssoonn  mmuucchhaass,,  rruuiinnaa  ddee  llaa  ccoolleeccttiivviiddaadd  eenn  qquuee  vviivviimmooss..      
CCoolluummppiioo::      
EEss  ssiiggnnoo  ddee  uunn  mmaattrriimmoonniioo  ffeelliizz  yy  ssii  llaa  ccuueerrddaa  ssee  rroommppee  iinnddiiccaa  qquuee  eell  
mmaattrriimmoonniioo  sseerráá  fféérrttiill..    
CCoommaa::      
UUsstteedd  ssee  hhaallllaarráá  iimmppootteennttee  aannttee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  ssee  llee  ppooddrráánn  pprreesseennttaarr..      
CCoommaaddrreejjaa::      
SSuuss  rreellaacciioonneess  llee  ddeecceeppcciioonnaarráánn..      
CCoommaaddrreeoo::      
SSii  ssoonn  ssoobbrree  uusstteedd  hhaabbrráá  ccaalluummnniiaass  ee  iinnttrriiggaass  ddeebbiiddaass  aa  llooss  cceellooss  yy  llaa  eennvviiddiiaa..      
CCoommaaddrroonnaa::      
RReecciibbiirráá  bbuueennaass  nnoottiicciiaass  qquuee  llee  rreeggoocciijjaarráánn..      
CCoommbbaattee::      
--SSii  vveenncceemmooss  tteennddrreemmooss  ccoonnttrraattiieemmppooss..      
--SSii  nnooss  vveenncceenn  ccoonnsseegguuiirreemmooss  uunn  ttrriiuunnffoo  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
CCoommbbiinnaacciióónn::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  eessttaa  pprreennddaa  iinntteerriioorr  ffeemmeenniinnaa  iinnddiiccaa  sseedduucccciióónn  yy  tteerrnnuurraa..      
--SSii  hhaabbllaammooss  ddeell  ttrraabbaajjoo  sseeññaallaa  qquuee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  rreessuullttaarráánn  bbeenneeffiicciioossaass..      
CCoommbbuussttiibbllee::      
RReellaacciioonneess  aappaassiioonnaaddaass  ppeerroo  ssiinn  ffuuttuurroo..      
CCoommeeddiiaa::      
NNoottiicciiaass  eennoojjoossaass..      
CCoommeerr,,  ccoommiiddaa::      
RReevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ddeebbiiddaa  aa  ccaauussaass  ppssííqquuiiccaass,,  eemmoocciioonnaalleess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ccoommeemmooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  
eennffrreennttaarrnnooss  aa  aallggoo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  mmiissmmoo  ssii  
tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  aall  mmaassttiiccaarr  oo  ttrraaggaarr..      
--CCoommeerr  aaccoommppaaññaaddooss  rreevveellaa  aammiissttaadd  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--CCoommeerr  ssoollooss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ddeepprreessiióónn..      
--SSii  ccoommeemmooss  aalliimmeennttooss  nnaattuurraalleess  yy  sseenncciillllooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttaammooss  
aapprroovveecchhaannddoo  bbiieenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
CCoommeerrcciiaannttee::      
NNeeggoocciiooss  ffrruuccttííffeerrooss,,  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  ggaannaanncciiaass..      
CCoommeettaa::      
--SSii  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  aa  uunn  ccoommeettaa  ((aassttrroo))  pprreessaaggiiaa  ggrraannddeess  ccaallaammiiddaaddeess..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ccoommeettaa  ((jjuugguueettee))  yy  vvuueellaa  bbiieenn  aauugguurraa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffaavvoorraabbllee..      
--SSii  eessttáá  rroottaa  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  pprreeooccuuppaacciioonneess  ppoorr  aallggoo  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  
rreessoollvveerr..      
--SSii  eessttáá  eenn  eell  ssuueelloo  pprreessaaggiiaa  mmaallaa  ssaalluudd..      
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--SSii  llaa  eessttaammooss  ccoonnssttrruuyyeennddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  nnooss  aarrrriieessgguueemmooss  eenn  
eessppeeccuullaacciioonneess..      
CCoommeezzóónn::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess,,  ttrraassttoorrnnooss  ssiinn  iimmppoorrttaanncciiaa..      
CCóómmiiccaa::      
--TTrraattáánnddoossee  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccóómmiiccaa  sseeññaallaa  qquuee  nnooss  mmoossttrraammooss  iinnddiiffeerreenntteess..      
--SSii  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccóómmiiccaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  ttoommaarráánn  aaccttiittuuddeess  bbuurrlloonnaass  eenn  rreellaacciióónn  
aa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
CCoommiissaarriioo::      
AAuugguurraa  aassuunnttooss  ffaammiilliiaarreess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess  ddiiffíícciilleess..      
CCóómmooddaa::      
SSii  eessttáá  lllleennaa  iinnddiiccaa  sseegguurriiddaadd  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
CCoommooddiiddaadd::      
SSuuss  pprroobblleemmaass  oo  ddiiffiiccuullttaaddeess  ssee  rreessoollvveerráánn  eenn  bbrreevvee..      
CCoommppaaññeerroo::      
RReecciibbiirráá  eell  aappooyyoo  aaffeeccttiivvoo  ddee  uunn  ppaarriieennttee  oo  ddee  uunn  aammiiggoo  ssiinncceerroo..      
CCoommppááss::      
UUsstteedd  rreefflleexxiioonnaa  ddeemmaassiiaaddoo  ssoobbrree  uunn  aassuunnttoo  ppaarraa  eell  qquuee  nnoo  hhaayy  ssaalliiddaa..      
CCoommppaassiióónn::      
PPrruueebbaa  ddee  ccaarriiññoo  ddee  ssuuss  aammiiggooss  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddeelliiccaaddaass..      
CCoommppeettiicciióónn::      
--SSii  vveenncceemmooss  tteennddrreemmooss  ccoonnttrraattiieemmppooss..      
--SSii  nnooss  vveenncceenn  ccoonnsseegguuiirreemmooss  uunn  ttrriiuunnffoo  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
CCóómmpplliiccee::      
DDeebbeerráá  sseerr  pprruuddeennttee  ssii  nnoo  qquuiieerree  ccoorrrreerr  eell  rriieessggoo  ddee  sseerr  ddeessppoojjaaddoo..      
CCoommppoossiittoorr::      
SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  ccoommppoossiittoorreess  ccoorrrreemmooss  eell  rriieessggoo  ddee  mmaalleenntteennddiiddooss  ccoonn  llooss  
aammiiggooss..      
CCoommppoossttuurraa::      
PPrriivvaacciioonneess..      
CCoommpprraarr::      
--OObbjjeettooss  nnuueevvooss,,  ssii  ssoonn  ddee  uuttiilliiddaadd  aauugguurraa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  bbeenneeffiicciiooss..      
--CCoommpprraarr  uunn  oobbjjeettoo  qquuee  yyaa  tteenneemmooss,,  rriieessggoo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
--RRooppaa,,  nneecceessiiddaadd  ddee  sseegguurriiddaadd,,  ddee  ccoommooddiiddaadd..      
--MMuueebblleess,,  pprreessaaggiioo  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  vveennttaajjoossaa..      
--VVeerrdduurraass,,  ddiissppuuttaass  eenn  eell  hhooggaarr..      
--FFrruuttaass,,  ddeecceeppcciióónn  sseennttiimmeennttaall..      
CCoommpprroommiissoo::      
--CCoommpprroommeetteerrssee  mmaattrriimmoonniiaallmmeennttee  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoonnoocciiddaa  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaa  
yy  ffeelliicciiddaadd..      
--CCoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccoonnoocciiddaa,,  ttrraassttoorrnnoo,,  aammeennaazzaa  ddee  ppeelliiggrroo..      
CCoommuunniióónn::      
--RReecciibbiirrllaa,,  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  ddeesseeooss..      
--SSiinn  hhaabbeerr  hheecchhoo  ppeenniitteenncciiaa,,  mmiisseerriiaa  yy  ddeessggrraacciiaa..      
CCoonncciieerrttoo::      
AAnnuunncciiaa  aalleeggrrííaa  yy  ppllaacceerreess  íínnttiimmooss..  EEssttiimmaa  yy  ccoonnssiiddeerraacciióónn..      
CCoonnccuurrssoo::      
IInntteerrvveenniirr  yy  ggaannaarr  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeerráá  ppaassaarr  ppoorr  uunnaa  sseerriiee  ddee  pprroobblleemmaass  ppaarraa  
aallccaannzzaarr  ssuuss  oobbjjeettiivvooss..      
CCoonncchhaa::      
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SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffeeccuunnddiiddaadd  yy  eell  eerroottiissmmoo..  SSiiggnniiffiiccaa  sseeggúúnn  eell  rreessttoo  ddeell  ssuueeññoo,,  eell  
aannuunncciioo  ddee  uunn  vviiaajjee  oo  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ppllaacceerreess..      
CCoonnddee//ssaa::      
UUsstteedd  ttiieennee  tteennddeenncciiaa  aa  qquueerreerr  aappaarreennttaarr  lloo  qquuee  nnoo  eess  ssiinn  ddiissppoonneerr  ddee  mmeeddiiooss..      
CCoonnddeennaarr::      
--SSeerr  ccoonnddeennaaddoo  iinnddiiccaa  hhuummiillllaacciióónn,,  mmaallaa  ssuueerrttee  yy  ttrriisstteezzaa..      
--CCoonnddeennaarr  aa  aallgguuiieenn  sseeññaallaa  qquuee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ssee  rreessoollvveerráá  ccoonn  vveennttaajjaass  ppaarraa  
uusstteedd..      
CCoonndduucciirr::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  uunn  aauuttoommóóvviill  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
CCoonneejjeerraa::      
CCoommaaddrreeooss..  AAccttiittuuddeess  ddeessccoommeeddiiddaass  hhaacciiaa  uusstteedd..      
CCoonneejjiilllloo::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  ccoonneejjiilllloo  ddee  iinnddiiaass  rreefflleejjaa  ssuu  ppaassiivviiddaadd  ee  iinnddiiffeerreenncciiaa  qquuee  ppooddrrííaann  
sseerrllee  ppeerrjjuuddiicciiaalleess..      
CCoonneejjoo::      
SSiimmbboolliizzaa  sseexxuuaalliiddaadd..  IInnddiicciioo  ddee  ddeesseeooss  sseexxuuaalleess..  CCuuiiddaaddoo  ccoonn  eell  ggaassttoo  yy  llaa  
lluujjuurriiaa..      
CCoonnffeerreenncciiaa::      
IInnddiiccaa  tteemmoorr  ppoorr  vveerr  rreecchhaazzaaddaass  ssuuss  iiddeeaass..      
CCoonnffeessaarr::      
--CCoonnffeessaarrssee  iinnddiiccaa  qquuee  hhaarráá  ccoonnffiiddeenncciiaass  aa  ppeerrssoonnaass  qquuee  pprroovvooccaarraann  ccrrííttiiccaass  
ppeerrjjuuddiicciiaalleess  aa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
--CCoonnffeessaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  ssee  vvaallddrráá  ddee  aallgguunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  rreessoollvveerr  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..      
CCoonnffeessiioonnaarriioo::      
SSuu  aaccttiittuudd  hhaacciiaa  llooss  ddeemmááss  nnoo  eess  ttooddoo  lloo  ccoorrrreeccttaa  qquuee  ddeebbiieerraa..      
CCoonnffiiddeenncciiaa::      
SSee  llee  rreevveellaarráánn  sseeccrreettooss  ccuuyyoo  uussoo  ppuueeddee  rreessuullttaarrllee  ppeerrjjuuddiicciiaall..      
CCoonnggeellaarr::      
CCoonnggeellaarr  uunn  aalliimmeennttoo  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrráá  qquuee  aaffrroonnttaarr  pprroobblleemmaass..      
CCoonnggrreessoo::      
SSii  eennssuueeññooss  aassiissttiimmooss  aa  uunn  ccoonnggrreessoo  iinnddiiccaa  qquuee  ppooddrreemmooss  aammpplliiaarr  nnuueessttrroo  
ccíírrccuulloo  ddee  rreellaacciioonneess  yy  aauummeennttaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
CCoonnjjuurraa::      
SSii  ddeennuunncciiaammooss  uunnaa  ccoonnjjuurraa  ppeerrddeerreemmooss  llaa  eessttiimmaa  ddee  aaqquueellllooss  aa  llooss  qquuee  nnooss  
qquueerrííaammooss  iimmppoonneerr..      
CCoonnoocciiddoo,,  ccoonnoocciimmiieennttoo::      
SSee  llee  rreevveellaarráá  uunn  sseeccrreettoo  ccuuyyaa  iimmppoorrttaanncciiaa  sseerráá  vvaalliioossaa  ppaarraa  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ssuuss  
nneeggoocciiooss..      
CCoonnsseejjooss::      
--DDaarrllooss  oo  rreecciibbiirrllooss  eenn  ssuueeññooss  aannuunncciiaa  ddiissccuussiioonneess  oo  rruuppttuurraa  ccoonn  llaass  aammiissttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ppiiddeenn  ccoonnsseejjoo  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  eenn  lloo  qquuee  eesstteemmooss  hhaacciieennddoo..      
CCoonnsseerrvvaass::      
SSee  aavveecciinnaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  pprriivvaacciioonneess  yy  rriiggoorreess..      
CCoonnssoollaarr::      
--SSeerr  ccoonnssoollaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  llaa  aammiissttaadd  yy  eell  aappooyyoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa..      
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--CCoonnssoollaarr  aa  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  uunnaa  ggrraann  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnssuueelloo  eenn  uunn  ppeerrííooddoo  ddiiffíícciill..      
CCoonnssppiirraarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  pprrootteeggeerr  ssuuss  iinntteerreesseess  sseerráánn  lliimmiittaaddooss..      
CCoonnssttaattaarr::      
FFiinn  ddee  uunn  ppeerrííooddoo..  CCuueessttiioonnaammiieennttoo  ddee  cciieerrttooss  pprriinncciippiiooss..      
CCoonnssttrruuiirr::      
SSee  pprroodduucciirráánn  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ffaavvoorraabblleess..      
CCoonnssuueelloo::      
CCoonnttaarráá  ccoonn  aayyuuddaa  eenn  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddoolloorroossaass..      
CCoonnttaabbiilliiddaadd::      
AAnnuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss..      
CCoonnttaarr::      
--CCoonnttaarr  uunnaa  aannééccddoottaa  oo  uunnaa  hhiissttoorriiaa  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  nneecceessiiddaadd  ddee  
ccoommpprreennssiióónn  yy  ddee  ssoolliicciittuudd  hhaacciiaa  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
--DDiinneerroo,,  tteemmoorr  ppoorr  nnoo  ppooddeerr  ccuummpplliirr  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
CCoonnttrraabbaajjoo::      
DDuullzzuurraa  aaffeeccttiivvaa..  IInnttiimmiiddaadd  yy  ccoommpprreennssiióónn..      
CCoonnttrraattaarr::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ssee  ccoonnttrraattaa  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  nneecceessiittaarráá  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  
ppaarraa  rreeaalliizzaarr  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  llooss  ccoonnttrraattaaddooss  ssoommooss  nnoossoottrrooss  aauugguurraa  qquuee  ssee  llee  pprrooppoonnddrráánn  nnuueevvaass  
ppeerrssppeeccttiivvaass  eenn  eell  tteerrrreennoo  llaabboorraall..      
CCoonnttrraattoo::      
FFiirrmmaarr  uunn  ccoonnttrraattoo  eenn  ssuueeññooss  aauugguurraa  ddeecceeppcciioonneess  yy  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
CCoonnttuussiioonneess::      
SSee  aannuunncciiaann  pprroobblleemmaass,,  rreepprroocchheess,,  ddiissppuuttaass  yy  mmaallddaaddeess..      
CCoonnvvaalleecceenncciiaa::      
AAnnuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  eell  iinniicciioo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  eenn  llaass  qquuee  llaass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ééxxiittoo  ssoonn  mmeejjoorreess..      
CCoonnvveennttoo::      
RReefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  hhuuiirr  ddee  llooss  ccoonnfflliiccttooss  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaa  vviiddaa..  EEssttee  
ssuueeññoo  rreevveellaa  iinnmmaadduurreezz..      
CCoonnvviiddaaddooss::      
SSuuss  aammiissttaaddeess  ssee  vveerráánn  eennvvuueellttaass  eenn  ppeelleeaass  yy  ddeessaaccuueerrddooss..      
CCooññaacc::      
MMoommeennttooss  ddee  ppllaacceerr  ccoonn  aammiiggooss  ssiinncceerrooss,,  ccoonnffiiddeenncciiaass  sseeccrreettaass..  
CCooppaa::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ccoorraazzóónn  hhuummaannoo,,  eell  aammoorr,,  llaa  rreevveellaacciióónn  yy  llaa  vviiddaa..      
--BBrriinnddaarr  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eess  ddeesseeaarr  ccoommppaarrttiirr  ccoonn  eellllaa  ppllaacceerr  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--BBeebbeerr  eenn  llaa  mmiissmmaa  ccooppaa  eess  ddeesseeoo  ddee  ffuunnddiirr  ddooss  vviiddaass  eenn  uunnaa  ssoollaa  ppoorr  ttooddaa  llaa  
eetteerrnniiddaadd..      
--RRoommppeerr  uunnaa  ccooppaa  ddeessppuuééss  ddee  bbrriinnddaarr  eeqquuiivvaallee  aa  rreennuunncciiaarr  aa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  
oottrroo  aammoorr  qquuee  nnoo  sseeaa  eell  qquuee  jjuurraammooss  ccoonn  eell  bbrriinnddiiss..      
CCooppiiaarr::      
VVeerrggüüeennzzaa,,  hhuummiillllaacciióónn  yy  ddeesshhoonnoorr..      
CCooppóónn::      
SSeeññaall  ddee  ccuurraacciióónn  ppaarraa  uunn  eennffeerrmmoo..  SSii  eessttáá  rroottoo  mmaall  aauugguurriioo..      
CCoorraall::      
RRiieessggoo  ddee  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess  iinnmmiinneenntteess..      
CCoorraazzóónn::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa  yy  eell  sseennttiimmiieennttoo..      
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--CCoorraazzóónn  eennffeerrmmoo  oo  ddoolloorriiddoo  iinnddiiccaa  pprróóxxiimmaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--CCoorraazzóónn  hheerriiddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  rreeccaaee  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa  mmááss  qquueerriiddaa  
ddeell  sseexxoo  ccoonnttrraarriioo..      
CCoorrbbaattaa::      
--LLlleevvaarrllaa  nnooss  ddiiccee  qquuee  sseeaammooss  mmeennooss  ccoonnffoorrmmiissttaass  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  aa  llaass  qquuee  
eessttiimmaammooss..      
--QQuuiittáárrnnoossllaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  ssuuffrriirráá  aallgguunnaass  ddeessvveennttaajjaass..      
CCoorrcceell::      
--SSii  uunn  eennffeerrmmoo  ssuueeññaa  qquuee  ggaallooppaa  eenn  uunn  ccoorrcceell  aa  ttrraavvééss  ddee  bboossqquueess  ppuueeddee  
eemmppeeoorraarr  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  ggaallooppaa  ppoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  pprroonnttoo  ccuurraarráá..      
--MMoonnttaarr  ssoobbrree  uunn  ccoorrcceell  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--CCaaeerr  ddeell  ccoorrcceell  sseeññaallaa  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  eell  ccoorrcceell  eessttáá  eennssiillllaaddoo  ppeerroo  nnoo  lloo  mmoonnttaa  nnaaddiiee  aauugguurraa  rreeuunniióónn  ddee  mmuujjeerreess..      
--VVeennddeerr  uunn  ccoorrcceell  aammeennaazzaa  ppéérrddiiddaa  ddee  bbiieenneess..      
--CCaassttiiggaarrlloo,,  ffaallssaass  aaccuussaacciioonneess..      
--VVeerrlloo  hheerrrraarr,,  ddeebbeemmooss  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  uunn  vviiaajjee..      
--DDaarrllee  ppiieennssoo,,  rriiqquueezzaa..      
--SSii  ttiieennee  llaa  ccoollaa  mmuuyy  llaarrggaa,,  ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  aammiiggooss..      
--SSii  eell  ccoorrcceell  eess  bbllaannccoo  aauugguurraa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--NNeeggrroo,,  pprroobblleemmaass..      
--BBaayyoo,,  ddiiggnniiddaaddeess..      
--AAllaazzáánn,,  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--GGrriiss,,  oobbssttááccuullooss..      
CCoorrcchhoo::      
PPrroobblleemmaass  ppaarraa  ddoommiinnaarr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  aauunnqquuee  ccoonn  ssuu  tteemmppeerraammeennttoo  
tteerrmmiinnaarráá  rreessppoonnddiieennddoo  aa  llaass  eexxiiggeenncciiaass  ddeell  mmoommeennttoo..      
CCoorrddeell::      
--SSii  eell  ccoorrddeell  ccuueellggaa  ddee  aarrrriibbaa  ssiimmbboolliizzaa  uunn  mmeeddiioo  ddee  aasscceennssiióónn..      
--SSii  eessttaammooss  ssuussppeennddiiddooss  ddee  uunn  ccoorrddeell  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  ttaarrddaarreemmooss  eenn  aallccaannzzaarr  
uunnaa  ppoossiicciióónn  mmááss  eelleevvaaddaa..      
--SSii  eessttaammooss  ssuubbiieennddoo  ppoorr  eell  ccoorrddeell  iinnddiiccaa  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  eessccaallaarr  ppoossiicciioonneess..      
--SSii  eessttaammooss  ddeesscceennddiieennddoo  oo  nnooss  ccaaeemmooss  pprreessaaggiiaa  uunn  ddeesscceennssoo  ddee  ppoossiicciióónn,,  llaa  
ffrruussttrraacciióónn  ddee  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass..      
--SSii  eell  ccoorrddeell  eessttáá  eenn  eell  ssuueelloo,,  ssoobbrree  uunn  mmuueebbllee  oo  eenn  nnuueessttrraass  mmaannooss  eess  uunnaa  
aaddvveerrtteenncciiaa  ssoobbrree  eell  eessttaaddoo  ddee  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..  EEll  mmiissmmoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ttiieennee  ssii  
aaddqquuiirriimmooss  oo  rreecciibbiimmooss  uunn  ccoorrddeell..      
CCoorrddeerroo::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  rreebbaaññoo  ddee  ccoorrddeerrooss  lluussttrroossooss  oo  ppaacciieennddoo  ttrraannqquuiillaammeennttee  pprreessaaggiiaa  
qquuee  tteennddrreemmooss  ppooddeerroossaass  ffoorrttuunnaass  yy  ppoosseessiioonneess..      
--CCooggeerr  aa  uunn  ccoorrddeerroo  rreepprreesseennttaa  ffoorrttuunnaa  iinnmmeeddiiaattaa..      
--SSii  lloo  lllleevvaammooss  aa  hhoommbbrrooss  llaa  ffoorrttuunnaa  sseerráá  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee..      
--OOíírr  bbaallaarr  aa  uunn  ccoorrddeerroo  aauugguurraa  qquuee  ccoonnttaarreemmooss  ccoonn  pprrootteecccciióónn  yy  aayyuuddaa  mmuuyy  
eeffiiccaacceess..      
--SSii  eell  rreebbaaññoo  vviieennee  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss  yy  llooss  ccoorrddeerrooss  ssee  nnooss  mmeetteenn  eennttrree  llaass  ppiieerrnnaass  
iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  eell  ééxxiittoo  ppeerroo  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd..      
--SSii  llooss  ccoorrddeerrooss  eessttáánn  mmuueerrttooss  pprreessaaggiiaa  mmaallaass  nnoottiicciiaass..      
--VVeerrlloo  ppeerrddiiddoo,,  dduuddaass  ee  iinncceerrttiidduummbbrree  eenn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
CCoorrddóónn::      
SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoorrddóónn  ddee  zzaappaattooss  eess  rreepprreesseennttaattiivvoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
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--UUssaarrlloo  iinnddiiccaa  llooss  ddiissttiinnttooss  sseennttiimmiieennttooss  ddee  llooss  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo  hhaacciiaa  uusstteedd,,  
ddeessccoonnffiiaannzzaa,,  cceellooss..    
--RRoommppeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  llee  ppeerrddeerráá  uunnaa  mmaallaa  aacccciióónn..      
CCoorrmmoorráánn::      
DDeecceeppcciióónn  yy  aammaarrgguurraa..      
CCoorrnneejjaa::      
DDeessaappaarriicciióónn  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
CCoorrnniissaa::      
RRiieessggoo  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpplleejjaa  yy  ddeessffaavvoorraabbllee..      
CCoorroo::      
PPllaacceerr  ddeell  ccoorraazzóónn  yy  ddeell  eessppíírriittuu..  AAlleeggrrííaa  ffaammiilliiaarr..      
CCoorroollaa::      
CCoorroollaa  ddee  fflloorreess  iinnddiiccaa  tteerrnnuurraa  yy  ffeelliicciiddaadd..  DDiicchhaa  aaffeeccttiivvaa..      
CCoorroonnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  ssuuppeerraacciióónn  yy  ttrriiuunnffoo..      
--CCoorroonnaa  ddee  fflloorreess  iinnddiiccaa  ppllaacceerr..      
--DDee  aazzaahhaarr,,  ccoommpprroommiissoo  mmaattrriimmoonniiaall..      
--LLaauurreell,,  ttrriiuunnffoo..      
--PPáámmppaannooss,,  ppooppuullaarriiddaadd  oo  ppllaacceerr  sseennssuuaall..      
--HHiieeddrraa,,  sseegguurraa  aammiissttaadd..      
--OOrroo,,  ddiiggnniiddaadd..      
--RRoobbllee,,  aammoorr  aa  llaa  ppaattrriiaa..      
--OOlliivvoo,,  dduullzzuurraa  ddee  ccaarráácctteerr..      
--EEssppiinnaass,,  ssuuffrriimmiieennttoo..      
CCoorroonneell::      
RReellaacciioonneess  iinnfflluuyyeenntteess  llee  aasseegguurraann  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
CCoorrppuulleenncciiaa::      
AAccrreecceennttaammiieennttoo  ddee  ssuuss  bbiieenneess..  BBuueennaa  ssaalluudd..      
CCoorrrraall::      
--SSii  eell  ccoorrrraall  eessttáá  ccuuiiddaaddoo  aauugguurraa  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess..      
--SSii  eessttáá  ssuucciioo  yy  aabbaannddoonnaaddoo  pprreessaaggiiaa  ppéérrddiiddaass  yy  ppoobbrreezzaa..      
CCoorrrreeaa::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmoorraall  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  nnuueessttrroo  
ccuueerrppoo..      
--DDeessaattaarr  llaa  ccoorrrreeaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  oottrroo  sseexxoo  pprreessaaggiiaa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  ssuuss  
ffaavvoorreess..      
--SSii  llaass  ddooss  ppeerrssoonnaass  ssoonn  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  oo  nnoo  llee  eennttrreeggaammooss  llaa  ccoorrrreeaa  aa  nnaaddiiee  
iinnddiiccaa  qquuee  rreennuunncciiaammooss  aa  llaa  ffiiddeelliiddaadd  oo  ddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  llaa  ccoorrrreeaa  oo  nnooss  lloo  aarrrraannccaann  pprreessaaggiiaa  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee  aauuttoorriiddaadd..      
CCoorrrreeddoorr::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  aaggeennttee  eell  ssuueeññoo  llee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  ttoommee  pprreeccaauucciioonneess  eenn  ssuuss  
nneeggoocciiooss..      
--SSii  hhaabbllaammooss  ddee  uunn  ppaassiilllloo  ccllaarroo  yy  aaggrraaddaabbllee  aauugguurraa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eell  ppaassiilllloo  eess  oossccuurroo  yy  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  
eessppeerraaddooss..      
CCoorrrreeoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  ddeejjaa  vveerr  uunn  ddeesseeoo  ddee  rreecciibbiirr  aallggoo  qquuee  sseeaa  ccaappaazz  ddee  ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..      
--SSii  eell  ssoobbrree  eessttáá  oorrllaaddoo  ddee  lluuttoo,,  nnoo  ssee  ppuueeddee  aabbrriirr,,  lloo  aabbrriimmooss  yy  ccoonnttiieennee  aallggoo  
ddeessaaggrraaddaabbllee  oo  eessttáá  vvaaccííoo  iinnddiiccaa  tteemmoorr..      
--SSii  eessccrriibbiimmooss  nnoossoottrrooss  llaa  ccaarrttaa  yy  nnooss  ccuueessttaa  hhaacceerrlloo  ttaammbbiiéénn  rreefflleejjaa  tteemmoorr..      
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--RRoommppeerr  oo  qquueemmaarr  llaa  ccaarrttaa  pprreessaaggiiaa  rruuppttuurraa  ccoonn  uunnaa  aammiissttaadd  oo  uunn  ppaarriieennttee..      
--RReecciibbiirr  uunnaa  ccaarrttaa  aannóónniimmaa,,  hhaayy  aallggoo  qquuee  ppeerrttuurrbbaa  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa..      
--SSii  eess  iilleeggiibbllee,,  ddeessaaccuueerrddoo  oo  cciittaass  iinnccuummpplliiddaass..      
CCoorrrreerr::      
--SSii  vveenncceemmooss  aa  oottrrooss  ccoommppeettiiddoorreess  pprroommeettee  bbeenneeffiicciiooss  mmaatteerriiaalleess  yy  ééxxiittooss  
ppeerrssoonnaalleess..      
--SSii  eenn  nnuueessttrraa  ccaarrrreerraa  nnuueessttrroo  ccoommppeettiiddoorr  eess  uunn  aanniimmaall  ssiiggnniiffiiccaa  vviiccttoorriiaa,,  ppeerroo  
tteennddrreemmooss  qquuee  vveerr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  aanniimmaall  ppaarraa  ssaabbeerr  ssoobbrree  qquuee  vveenncceemmooss..      
--SSii  vveemmooss  ccoorrrreerr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  pprreessaaggiiaa  aaccoonntteecciimmiieennttooss  iimmpprreevviissttooss..      
--SSii  ssoonn  vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass  pprreessaaggiiaa  ddiissppuuttaass  yy  qquueerreellllaass..      
--SSii  vvaann  aarrmmaaddooss  aannuunncciiaa  iinnssuurrrreecccciioonneess,,  rreevvuueellttaass  oo  gguueerrrraass..      
CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa::      
((VVeerr  ccoorrrreeoo))..      
CCoorrrriiddaa::      
SSiittuuaacciióónn  ccoonnfflliiccttiivvaa  ddee  llaa  qquuee  sseerráá  tteessttiiggoo..      
CCoorrssaarriioo::      
--VVeerrlloo  llee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  ddeessccoonnffííee  ddee  pprreetteennddiiddooss  aammiiggooss..      
--SSeerrlloo,,  llooggrrooss  yy  ééxxiittoo..  CCoonnffiiaannzzaa  eenn  ssii  mmiissmmoo..      
CCoorrsséé::      
--VVeerrlloo  uussaaddoo  ppoorr  uunn  hhoommbbrree  iinnddiiccaa  eexxiiggeenncciiaass  iimmppuueessttaass  ppoorr  ssuu  eennttoorrnnoo..      
--UUssaaddoo  ppoorr  uunnaa  mmuujjeerr,,  rriieessggoo  ddee  ddiissppuuttaass  ccoonnyyuuggaalleess..      
CCoorrttaapplluummaass::      
--SSii  eell  ccoorrttaapplluummaass  nnooss  lloo  ddaann  eess  qquuee  sseerreemmooss  vvííccttiimmaass  ddee  uunn  eennggaaññoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  lloo  eennttrreeggaammooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  rruuppttuurraa..      
CCoorrttaarr::      
--SSii  nnooss  ccoorrttaammooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ppoonneerr  ffiinn  aa  aallgguunnaa  
ssiittuuaacciióónn  iinnssoosstteenniibbllee..      
--CCoorrttaarr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ddeesseeaammooss  rroommppeerr  llaa  aammiissttaadd  oo  llooss  llaazzooss  qquuee  
nnooss  uunneenn  ccoonn  llaa  mmiissmmaa..      
CCoorrtteejjoo::      
--NNuuppcciiaall  iinnddiiccaa  ffeelliizz  aaccoonntteecciimmiieennttoo  ffaammiilliiaarr..      
--FFúúnneebbrree,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
CCoorrtteessííaa::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aaffaabbllee  yy  ccoonn  ccllaassee  oo  ddee  aallgguuiieenn  ttrraammppoossoo,,  ffuulllleerroo..      
CCoorrtteezzaa::      
--DDee  ppaann  aauugguurraa  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..      
--DDee  qquueessoo  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  llee  hhaa  ppeerrjjuuddiiccaaddoo..      
--DDee  áárrbbooll,,  pprrootteecccciióónn  ddeelliiccaaddaa  yy  ffrráággiill..      
--CCoorrtteezzaa  ppeellaaddaa  oo  aarrrraannccaaddaa,,  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn  aappooyyoo  vvaalliioossoo..      
CCoorrttiinnaass::      
--SSii  eessttáánn  ssuucciiaass  aannuunncciiaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--AAppaarrttaarrllaass  oo  ddeessggaarrrraarrllaass  eeqquuiivvaallee  aa  pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunnoo  
mmiissmmoo..      
CCoorrzzoo::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  eelleevvaacciióónn..      
--SSii  eess  uunnaa  mmaannaaddaa  pprreessaaggiiaa  ggrraannddeess  ggaannaanncciiaass  yy  ttrriiuunnffooss..      
--SSii  vveemmooss  aa  uunnaa  yy  ssuuss  ccrrííaass  aauugguurraa  ffeerrttiilliiddaadd  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  lloo  qquuee  vveemmooss  eess  llaa  ccoorrnnaammeennttaa  aabbaannddoonnaaddaa  aannuunncciiaa  qquuee  hheerreeddaarreemmooss  ddee  
uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  aavvaannzzaaddaa  eeddaadd..  
CCoosseecchhaa::        
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SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  ssaallvvoo  qquuee  ssee  ccoosseecchhee  aa  ddeessttiieemmppoo,,  ssii  aaúúnn  eessttáá  vveerrddee  oo  ssii  yyaa  
aammaarriilllleeaa,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
CCoosseerr::      
PPrreessaaggiioo  ddee  pprroossppeerriiddaadd  yy  ééxxiittoo..      
CCoossqquuiillllaass::      
RReecciibbiirráá  ddiinneerroo  qquuee  hhaabbííaa  pprreessttaaddoo  oo  ppeerrddiiddoo..      
CCoossttuurreerroo::      
SSii  ccoonnttiieennee  eelleemmeennttooss  ddee  ccoossttuurraa  aauugguurraa  qquuee  llee  ooffrreecceerráánn  nnuueevvaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  
ppaarraa  mmeejjoorraarr  ssuu  ssiittuuaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall..      
CCoottoorrrraa::      
SSeerreemmooss  vvííccttiimmaass  ddee  mmuurrmmuurraacciioonneess  yy  ccoottiilllleeooss  ddee  ttooddaass  ccllaasseess..      
CCooyyoottee::      
PPrroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss  ddaaññiinnooss..      
CCrráánneeoo::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  ddee  oorrddeenn  aaffeeccttiivvoo..      
CCrreecceerr::      
--SSii  vveemmooss  ccrreecceerr  aallggoo  ddeessmmeessuurraaddaammeennttee  pprreessaaggiiaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaass  
ccuuaalliiddaaddeess  oo  ddeeffeeccttooss  ssiimmbboolliizzaaddooss  ppoorr  ddiicchhoo  oobbjjeettoo  oo  aanniimmaall..      
--SSii  vveemmooss  ccrreecceerr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  pprroonnoossttiiccaa  aayyuuddaa  oo  aaggrreessiióónn,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  ssuu  
aaccttiittuudd  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccrreecceerr  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  pprroonnttoo  mmeejjoorraarráá..      
CCrreeddeenncciiaalleess::      
NNoottiicciiaass  ppooccoo  aaggrraaddaabblleess  qquuee  nnooss  ppoonnddrráánn  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..      
CCrrééddiittoo::      
SSiiggnnoo  ddee  pprróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
CCrreemmaa::      
GGrraann  aalleeggrrííaa..  SSuueerrttee  ccoonn  eell  ddiinneerroo..      
CCrreeppééss::      
FFeelliizz  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ffaammiilliiaarr..  RReeeennccuueennttrrooss  ccoonn  ppaarriieenntteess..      
CCrreeppúússccuulloo::      
PPrroonnoossttiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn..  LLaass  sseennssaacciioonneess  tteenniiddaass  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoonn  mmuuyy  
iimmppoorrttaanntteess..      
--SSii  vveemmooss  eell  ccrreeppúússccuulloo  yy  tteenneemmooss  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  ppaazz,,  bbiieenneessttaarr  yy  ffeelliicciiddaadd,,  
aauugguurraa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass  yy  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  uunnaa  eettaappaa  mmeejjoorr..      
--SSii  llaa  sseennssaacciióónn  eess  ddee  iinnqquuiieettuudd,,  ddee  ffrrííoo  oo  ddee  mmaalleessttaarr,,  iinnddiiccaa  qquuee  ppaassaarreemmooss  aa  
uunnaa  eettaappaa  mmeennooss  bbuueennaa  oo  ddee  mmaallaa  ssuueerrttee..      
--AAllgguunnaass  vveecceess  ssiiggnniiffiiccaa  aaññoorraannzzaa  ddee  ttiieemmppooss  qquuee  ppaassaarroonn  aall  rreeccuueerrddoo..      
CCrriiaaddooss::      
VVeerrnnooss  rrooddeeaaddooss  ddee  ccrriiaaddooss  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  vviissiittaa  qquuee  nnooss  
hhaallaaggaarráá..  CCuuiiddaaddoo  ccoonn  llooss  aammiiggooss  aadduullaaddoorreess..      
CCrriimmeenn::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  ccrriimmiinnaalleess  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnooss  sseennttiimmooss  
ccuullppaabblleess  ddee  hhaabbeerr  ccoommeettiiddoo  aallgguunnaa  iinnjjuussttiicciiaa..      
--SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  pprreessaaggiiaa  eessccáánnddaalloo  yy  ddeesshhoonnrraa..      
CCrriinn::      
SSiiggnniiffiiccaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  yy  ssoolleeddaadd..      
CCrriinnoolliinnaa::      
MMoommeennttooss  ffeelliicceess..  AAlleeggrrííaa  yy  bbuueenn  hhuummoorr..      
CCrrííqquueett::      
UUsstteedd  ffrreeccuueennttaa  ggeennttee  qquuee  nnoo  ccoonnccuueerrddaa  ccoonn  ssuu  ffoorrmmaa  ddee  sseerr..      
CCrriissaanntteemmoo::      
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IInnddiiccaa  ccoommpprroommiissooss  rroottooss..  PPeennaass  ddeell  ccoorraazzóónn..      
CCrriissttaall::      
RReepprreesseennttaa  aall  eessppíírriittuu  yy  eell  iinntteelleeccttoo..  SSiimmbboolliizzaa  ssaabbiidduurrííaa,,  aaddiivviinnaacciióónn  ee  
iinnttuuiicciióónn..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  ccrriissttaall  ttrraannssppaarreennttee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnuueessttrroo  eessppíírriittuu  ee  iinntteelleeccttoo  ssoonn  
ccllaarrooss  yy  lliimmppiiooss..  PPrreessaaggiiaa  hhoonnrraaddeezz  yy  hhoonneessttiiddaadd..      
--EEnn  uunn  nniivveell  eessppiirriittuuaall  aannuunncciiaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aacccceeddeerr  aa  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  
eexxppeerriieenncciiaass  yy  nniivveelleess  ddeell  mmuunnddoo  iinnvviissiibbllee..      
CCrriissttoo::      
SSeeññaall  ddee  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd,,  ppaazz  eenn  eell  ccoorraazzóónn  yy  eenn  eell  aallmmaa,,  aauunnqquuee,,  ssii  lloo  vveemmooss  
eenn  llaa  ccrruuzz  aannuunncciiaa  ttrriisstteezzaa  yy  ssuuffrriimmiieennttooss..      
CCrrííttiiccaa::      
--SSeerr  ccrriittiiccaaddooss  aannuunncciiaa  vveerrggüüeennzzaa  yy  ppeennaa..      
--CCrriittiiccaarr  sseeññaallaa  qquuee  eessttáá  bbiieenn  ccoonnssiiddeerraaddoo  ppoorr  llooss  ddeemmááss..      
CCrrooaarr::      
HHaabbllaadduurrííaass  yy  mmaalleeddiicceenncciiaa..      
CCrrooiissssaanntt::      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
CCrroommaaddoo::      
SSiiggnnoo  ddee  ffaallsseeddaadd  ee  hhiippooccrreessííaa  eenn  ssuu  ccíírrccuulloo  ddee  aammiissttaaddeess..      
CCrróónniiccaa::      
PPrróóxxiimmaass  nnoottiicciiaass..      
CCrroonnoommeettrroo::      
LLaa  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  uunnoo  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss  eexxiiggee  vviiggiillaanncciiaa  yy  pprreesstteezzaa..      
CCrroouuppiieerr::      
AApprreemmiiooss  ffiinnaanncciieerrooss..      
CCrruuccee::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ddeebbeemmooss  eessccooggeerr  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  hhaacciiaa  ddoonnddee  ddiirriiggiimmooss  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
CCrruucceerroo::      
SSooññaarr  qquuee  rreeaalliizzaammooss  uunn  ccrruucceerroo  rreefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  iinniicciiaarr  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  ddee  llaa  
vviiddaa  ((BBaarrccoo))  ee  iinniicciiaarrllaa  ccoonn  uunn  nnuueevvoo  aammoorr  ((AAgguuaa))..      
CCrruucciiffiijjoo::      
--SSii  llaa  lllleevvaammooss  eenn  eell  ppeecchhoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuuppeerraarr  nnuueessttrraass  
ccrreeeenncciiaass  pprriimmiittiivvaass  ddee  llaass  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aalleejjaannddoo..      
--SSii  llaa  vveemmooss  eenn  eell  ssuueelloo  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  eenn  
qquuee  ddeebbeemmooss  eessccooggeerr  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  hhaacciiaa  ddoonnddee  ddiirriiggiimmooss  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
CCrruucciiggrraammaa::      
--SSii  lloo  tteerrmmiinnaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  eennccoonnttrraarráá  ssoolluucciioonneess  jjuussttaass,,  mmeeddiittaaddaass  yy  pprreecciissaass..      
--SSii  nnoo  lloo  tteerrmmiinnaammooss  nnoo  tteennddrreemmooss  qquuee  eennffrreennttaarr  ccoonn  aaddvveerrssaarriiooss  aassttuuttooss  yy  
ppeerrttiinnaacceess..      
CCrruujjiiddooss::      
AAnnuunncciiaa  pprróóxxiimmaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
CCrruussttáácceeooss::      
SSee  aabbuussaarráá  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
CCrruuzz::      
SSuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  iigguuaall  aall  ddee  ""CCrruucciiffiijjoo""..      
CCrruuzzaarr::      
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SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  aacccceeddeerr  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddiissttiinnttaa  aa  llaa  aaccttuuaall  ssoorrtteeaannddoo  
oobbssttááccuullooss..      
--SSii  lloo  qquuee  ccrruuzzaammooss  eess  uunnaa  ccaallllee  llaa  bbaarrrreerraa  sseerráá  ddee  oorrddeenn  ssoocciiaall..      
--SSii  eennccoonnttrraammooss  uunn  sseemmááffoorroo  ssiimmbboolliizzaa  llaass  nnoorrmmaass  cciivviilliizzaaddaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa::      
        **SSii  eessttáá  eenn  vveerrddee  iinnddiiccaa  qquuee  yyaa  ddeebbeemmooss  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrroo  ccaammbbiioo..      
        **EEnn  rroojjoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  eessppeerraarr  aa  qquuee  ccaammbbiieenn  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass..      
--SSii  ccrruuzzaammooss  eenn  ccaammppoo  aabbiieerrttoo  eell  oobbssttááccuulloo  sseerráá  ddee  oorrddeenn  iinntteerrnnoo..      
--SSii  ccrruuzzaammooss  uunn  rrííoo,,  eell  oobbssttááccuulloo  eess  aagguuaa,,  eess  ddeecciirr,,  llooss  sseennttiimmiieennttooss  yy  eemmoocciioonneess..  
CCuuaaddeerrnnoo::      
RReepprreesseennttaann  llaa  nnoossttaallggiiaa  oo  eell  rreeccuueerrddoo  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa..      
--SSii  lloo  aabbrriimmooss  yy  vveemmooss  qquuee  eessttáá  eenn  bbllaannccoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaarrííaammooss  bboorrrraarr  eell  
ppaassaaddoo..      
--AAssíí  ccoommoo  sseeaa  eell  sseennttiimmiieennttoo  aall  tteenneerr  eessttee  ssuueeññoo  hhaabbrráá  ssiiddoo  nnuueessttrroo  ppaassaaddoo..      
CCuuaaddrroo::      
RReevveellaa  qquuee  nnooss  gguussttaa  hhuuiirr  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  ggoozzaarr  ddee  llaa  ffaannttaassííaa..      
--SSii  eell  ccuuaaddrroo  eess  bbeelllloo  nnooss  aauugguurraa  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  eess  ttrriissttee,,  aappaaggaaddoo  oo  ddeessddiibbuujjaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  vviivviimmooss  ddee  iirrrreeaalliiddaaddeess..      
CCuuaarreessmmaa::      
IInnddiiccaa  pprriivvaacciioonneess  yy  ssaaccrriiffiicciiooss..      
CCuuaarrtteell::      
LLooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ssee  ddeessaarrrroollllaarráánn  sseeggúúnn  llaa  aattmmóóssffeerraa  qquuee  rreeiinnee  eenn  eell  ccuuaarrtteell..      
CCuubbaa::      
--AAnnuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ccuuaannttoo  mmááss  vviinnoo  ccoonntteennggaa,,  mmaayyoorr  aabbuunnddaanncciiaa,,  ééxxiittoo  yy  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aagguuaa,,  aallccoohhooll,,  ppeettrróólleeoo  oo  aacceeiittee  ffrraaccaassaarreemmooss  ppoorr  sseerr  ddeemmaassiiaaddoo  
aammbbiicciioossooss..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aarreennqquueess  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  nnooss  ffaallttaarráá  nnuunnccaa  lloo  mmááss  iinnddiissppeennssaabbllee..      
CCuubbeettaa::      
--VVeerrllaa  lllleennaa  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  ssoorrpprreennddeenntteess..      
--VVaaccííaa,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  cceerrccaannaass..      
CCuubbiieerrttooss::      
--CCuucchhaarraa::  PPrreeddiiccee  ffeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall..      
--SSii  eess  ddee  ppaalloo  iinnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa..      
--SSii  ppeerrddeemmooss  uunnaa  ccuucchhaarraa  sseerreemmooss  vvííccttiimmaass  iinnoocceenntteess  ddee  uunnaa  ssoossppeecchhaa..      
--CCuucchhiilllloo::  SSiieemmpprree  vvaa  aassoocciiaaddoo  aa  iiddeeaass  ddee  vveennggaannzzaa..  RReefflleejjaa  ooddiioo  yy  tteemmoorr..      
--SSii  eess  uunn  ccuucchhiilllloo  ddee  mmeessaa  oo  ddee  ccoocciinnaa  aauugguurraa  ddiissppuuttaass  ccoonnyyuuggaalleess  qquuee  ppuueeddeenn  
lllleeggaarr  aa  sseerr  vviioolleennttaass..      
--TTeenneeddoorr::  IInnddiiccaa  qquuee  llooss  eennvviiddiioossooss  ttrraattaarráánn  ddee  ddeessaaffiiaarr  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss  yy  
ccoollooccaarr  ssuu  hhooggaarr  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttoo..      
CCuubboo::      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  aagguuaa  ssuucciiaa  pprreessaaggiiaa  pprroobblleemmaass  yy  ddiissgguussttooss  ffaammiilliiaarreess..      
--SSii  eell  aagguuaa  eessttáá  lliimmppiiaa  aannuunncciiaa  ffeelliicciiddaadd  ffaammiilliiaarr..      
CCuubbrreeppiiééss::      
DDeessaahhooggoo  eenn  eell  hhooggaarr..      
CCuubbrriirrssee::      
SSee  aavveecciinnaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  aapprreemmiiooss..      
CCuuccaaññaa::      
--LLlleeggaarr  hhaassttaa  lloo  aallttoo  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--NNoo  ppooddeerr  ttrreeppaarr,,  mmaallaa  ssuueerrttee  yy  bbuurrllaass..      
CCuuccaarraacchhaass::      
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--SSii  ttiieenneenn  mmaallaass  iinntteenncciioonneess  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  ccaalluummnniiaass,,  iinnttrriiggaass  yy  
ssoossppeecchhaass..      
--AAttrraappaarrllaass  oo  mmaattaarrllaass,,  uusstteedd  pprreevvaalleecceerráá  ssoobbrree  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
CCuucchhaarraa::      
PPrreeddiiccee  ffeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall..      
--SSii  eess  ddee  ppaalloo  iinnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa..      
--SSii  ppeerrddeemmooss  uunnaa  ccuucchhaarraa  sseerreemmooss  vvííccttiimmaass  iinnoocceenntteess  ddee  uunnaa  ssoossppeecchhaa..      
CCuucchhiicchheeooss::      
IInnddiiccaa  iinnggrraattiittuudd  ddee  llooss  ssuuyyooss..      
CCuucchhiilllloo::      
SSiieemmpprree  vvaa  aassoocciiaaddoo  aa  iiddeeaass  ddee  vveennggaannzzaa..  RReefflleejjaa  ooddiioo  yy  tteemmoorr..      
--SSii  eess  uunn  ccuucchhiilllloo  ddee  mmeessaa  oo  ddee  ccoocciinnaa  aauugguurraa  ddiissppuuttaass  ccoonnyyuuggaalleess  qquuee  ppuueeddeenn  
lllleeggaarr  aa  sseerr  vviioolleennttaass..      
CCuuccoo,,  ccuucclliilllloo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  eennvviiddiiaa,,  llaa  ppeerreezzaa  yy  eell  ppaarraassiittiissmmoo..      
--OOíírr  ccaannttaarr  aall  ccuucclliilllloo  aannuunncciiaa  rriiqquueezzaa..      
--SSii  lloo  vveemmooss  pprreessaaggiiaa  pprroobblleemmaass  ccoonnyyuuggaalleess  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  ppeerreezzaa  yy  llooss  cceellooss..      
CCuueelllloo::      
--SSóólliiddoo  iinnddiiccaa  sseegguurriiddaadd  eenn  ssii  mmiissmmoo..      
--CCoorrttoo  yy  ddeellggaaddoo,,  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
--EEnnffeerrmmoo,,  ffaallttaa  ddee  ppeerrssiisstteenncciiaa  eenn  eell  eessffuueerrzzoo..      
--DDeeccaappiittaaddoo,,  ppéérrddiiddaa  ddee  ppoossiicciióónn..      
CCuueennttaaggoottaass::      
UUsstteedd  ppooddrráá  aallccaannzzaarr  ssuuss  ffiinneess  ppeerroo  ddeessppuuééss  ddee  uunn  llaarrggoo  rreeccoorrrriiddoo..      
CCuueennttoo::      
MMoommeennttooss  aappaacciibblleess  ddee  ffeelliicciiddaadd  eenn  ffaammiilliiaa..  QQuuiieettuudd  yy  rreeppoossoo..      
CCuueerrddaa::      
--SSii  llaa  ccuueerrddaa  ccuueellggaa  ddee  aarrrriibbaa  ssiimmbboolliizzaa  uunn  mmeeddiioo  ddee  aasscceennssiióónn..      
--SSii  eessttaammooss  ssuussppeennddiiddooss  ddee  uunnaa  ccuueerrddaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  ttaarrddaarreemmooss  eenn  aallccaannzzaarr  
uunnaa  ppoossiicciióónn  mmááss  eelleevvaaddaa..      
--SSii  eessttaammooss  ssuubbiieennddoo  ppoorr  llaa  ccuueerrddaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  eessccaallaarr  ppoossiicciioonneess..      
--SSii  eessttaammooss  ddeesscceennddiieennddoo  oo  nnooss  ccaaeemmooss  pprreessaaggiiaa  uunn  ddeesscceennssoo  ddee  ppoossiicciióónn,,  llaa  
ffrruussttrraacciióónn  ddee  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass..      
--SSii  llaa  ccuueerrddaa  eessttáá  eenn  eell  ssuueelloo,,  ssoobbrree  uunn  mmuueebbllee  oo  eenn  nnuueessttrraass  mmaannooss  eess  uunnaa  
aaddvveerrtteenncciiaa  ssoobbrree  eell  eessttaaddoo  ddee  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..  EEll  mmiissmmoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ttiieennee  ssii  
aaddqquuiirriimmooss  oo  rreecciibbiimmooss  uunnaa  ccuueerrddaa..      
CCuueerrnnooss::      
--DDee  ttoorroo  yy  vvaaccaa  ssiimmbboolliizzaann  ffuueerrzzaa,,  ffeerrttiilliiddaadd  yy  ppaacciieenncciiaa..      
--DDee  ccaarrnneerroo,,  aaggrreessiivviiddaadd..      
--SSii  vveemmooss  llooss  ccuueerrnnooss  eenn  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  aallgguuiieenn  ssiiggnniiffiiccaa  ttrraaiicciióónn  aammoorroossaa  
ccoonnsseennttiiddaa..      
CCuueerroo::      
GGaannaanncciiaass  ffiinnaanncciieerraass,,  ssuueerrttee  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
CCuueerrppoo::      
--VVeerrnnooss  ccoonn  eell  ccuueerrppoo  ssuucciioo  pprreessaaggiiaa  pprroobblleemmaass  mmoorraalleess  oo  eeccoonnóómmiiccooss..      
--HHiinncchhaaddoo  oo  ddeemmaassiiaaddoo  ggrraannddee,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess  oo  ppooddeerr..      
--EEnnffllaaqquueecciiddoo  oo  ddeemmaassiiaaddoo  ppeeqquueeññoo,,  ppéérrddiiddaa  ddee  ssaalluudd  oo  ddee  ddiinneerroo..      
--SSooññaarrnnooss  eenn  ddooss  lluuggaarreess  aa  llaa  vveezz  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaarreemmooss  eemmppaarreejjaaddooss  ccoonn  ddooss  
ppeerrssoonnaass  ddeell  oottrroo  sseexxoo  aa  llaa  vveezz..      
--CCoonn  eell  ccuueerrppoo  ppaarrttiiddoo  eenn  ddooss,,  sseeppaarraacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
CCuueerrvvoo::      
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SSooññaarr  ccoonn  ccuueerrvvooss  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  ccuuyyoo  
ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
CCuueessttiioonnaarr::      
DDeebbeerráá  ddeeffeennddeerr  ssuuss  iinntteerreesseess  ddee  ccaarraa  aa  llaa  ooppoossiicciióónn  ddee  ssuu  mmeeddiioo..      
CCuueevvaa::      
EEss  uunn  ssuueeññoo  mmuuyy  ffrreeccuueennttee  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  ee  iinncclluussoo  eenn  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  LLoo  
vveerrddaaddeerraammeennttee  iimmppoorrttaannttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  ddeennttrroo  ddee  eellllaa,,  qquuee  nnooss  iinnddiiccaarráá  
qquuee  eess  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  mmaadduurraa  yy  ssee  ccoonnssoolliiddaa  eenn  nnoossoottrrooss..      
CCuuiiddaarr::      
TTaannttoo  ssii  ccuuiiddaammooss  aa  aallgguuiieenn  ccoommoo  ssii  nnooss  ccuuiiddaann  pprreessaaggiiaa  eell  ffiinn  ddee  eenneemmiissttaaddeess  yy  
qquueerreellllaass..      
CCuullaattaa::      
--VVeerr  llaa  ccuullaattaa  ddee  uunn  aarrmmaa  aannuunncciiaa  ooppoossiicciioonneess  yy  rriivvaalliiddaaddeess..      
--TTeenneerrllaa,,  aauuttoorriiddaadd  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  ssuuss  iinntteerreesseess..      
CCuulleebbrraa::      
--EEll  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmááss  ffrreeccuueennttee  eess  ddee  ccaarráácctteerr  sseexxuuaall,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  llooss  
ssooññaaddoorreess  ssoonn  jjóóvveenneess..      
--TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  ssaabbiidduurrííaa  yy  ppooddeerr  ccuurraattiivvoo..      
--VVeerr  uunnaa  ccuulleebbrraa  ddoorrmmiiddaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass  iinnssttiinnttiivvaass  eessttáánn  
ddoorrmmiiddaass..      
--SSii  ssee  ddeessppiieerrttaa  yy  ssee  ddeesslliizzaa  ssiinn  pprroodduucciirrnnooss  tteemmoorr  rreevveellaa  ddeesseeooss  ddee  uunnaa  
eevvoolluucciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppiieell  ddee  ccuulleebbrraa  oo  vveerrllaa  ccoommoo  mmuuddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttáá  pprróóxxiimmoo  uunn  
pprrooffuunnddoo  ccaammbbiioo  eevvoolluuttiivvoo..      
--SSii  aappaarreecceenn  ccuulleebbrraass  vveenneennoossaass  lloo  qquuee  iinnddiiccaa  eess  eell  tteemmoorr  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  eenn  
ssiittuuaacciioonneess  eemmbbaarraazzoossaass..      
CCuullppaabbllee::      
AAnnuunncciiaa  nnoottiicciiaass  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
CCuullttiivvaarr::      
EEss  ssiiggnnoo  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  eell  ccaammppoo  eessttáá  bbiieenn  ccuuiiddaaddoo  iinnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  fflloorreecciieennttee..      
--SSii  eell  ccaammppoo  eessttáá  ddeessccuuiiddaaddoo  eess  llaa  ffeelliicciiddaadd  ddeell  ccoonnffoorrmmiissttaa..      
CCuummbbrree::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccuummbbrree  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
CCuummpplleeaaññooss::      
FFeesstteejjaarr  uunn  ccuummpplleeaaññooss  aauugguurraa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  bbeenneeffiicciioossaass..      
CCuummpplliiddooss::      
--SSii  nnooss  hhaacceenn  uunn  ccuummpplliiddoo  ddeebbeemmooss  ddeessccoonnffiiaarr  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  rreefflleejjaa  eell  
ssuueeññoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  lloo  hhaacceemmooss  ssiinncceerraammeennttee  oobbtteennddrreemmooss  lloo  qquuee  
ddeesseeaammooss..      
--SSii  hhaacceemmooss  eell  ccuummpplliiddoo  ffaallssaammeennttee  nnooss  vveerreemmooss  hhuummiillllaaddooss  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
CCuunnaa::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ccuunnaa  vvaaccííaa  rreefflleejjaa  iinnsseegguurriiddaadd  ee  iinnssaattiissffaacccciióónn  ccoonn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  mmeecceemmooss  aa  uunn  nniiññoo  pprreessaaggiiaa  ffeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall..      
--SSii  eenn  llaa  ccuunnaa  hhaayy  mmááss  ddee  uunn  nniiññoo  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess  ssee  vveerráánn  
iinnccrreemmeennttaaddooss  ddííaa  aa  ddííaa..      
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CCuunneettaa::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  llee  sseerráánn  aaddvveerrssooss..      
CCuuññaaddaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ffaammiilliiaarr  ssee  mmooddiiffiiccaarráá..      
CCuuññaaddoo::      
IInntteerreesseess  ffaammiilliiaarreess  ppuueeddeenn  pprroovvooccaarr  uunn  llaarrggoo  ccoonnfflliiccttoo..      
CCuuppiiddoo::      
SSee  eessttáá  aavveennttuurraannddoo  eenn  iinnttrriiggaass  aammoorroossaass  qquuee  nnoo  llee  rreeppoorrttaarráánn  nnaaddaa  bbuueennoo..      
CCúúppuullaa::      
GGoozzaarráá  ddee  aappooyyoo  yy  pprrootteecccciióónn  ppaarraa  rreessoollvveerr  aassuunnttooss  ppeennoossooss  oo  ddoolloorroossooss..      
CCuurraa::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
CCuurraarr::      
AAnnuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  eell  iinniicciioo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  eenn  llaass  qquuee  llaass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ééxxiittoo  ssoonn  mmeejjoorreess..      
CCuurriioossooss::      
LLaa  ccuurriioossiiddaadd  ddee  llaa  qquuee  ssee  hhaaccee  oobbjjeettoo  ppooddrrííaa  sseerr  nneeggaattiivvaa  ppaarraa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
CCuurrrruuccaa::      
EEssttaa  aavvee  aauugguurraa  ttiieerrnnaass  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass..      
CCúússppiiddee::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccúússppiiddee  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..  
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DDaaccttiillooggrraaffííaa::      
RReecciibbiirráá  nnoottiicciiaass  ooffiicciiaalleess  qquuee  llee  ppeerrttuurrbbaarráánn..      
DDaaddoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nnooss  eessttaammooss  ddeejjaannddoo  aarrrraassttrraarr  ppoorr  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  ssiinn  hhaacceerr  nnaaddaa  ppoorr  ddoommiinnaarrllooss..      
DDaaggaa::      
--SSii  eell  ssooññaaddoorr  eess  uunn  hhoommbbrree  llee  aammeennaazzaann  rruuppttuurraass  yy  sseeppaarraacciioonneess  vviioolleennttaass..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmuujjeerr  aaddeemmááss  ddee  aammeennaazzaarrllee  uunnaa  rruuppttuurraa,,  eessttaa  ddeerriivvaarráá  eenn  
cchhiissmmeess  yy  ccaalluummnniiaass..      
DDaalliiaass::      
PPrróóxxiimmaass  aalleeggrrííaass..      
DDaallttoonniissmmoo::      
DDeebbeerráá  rreefflleexxiioonnaarr  aanntteess  ddee  ttoommaarr  ccuuaallqquuiieerr  ddeecciissiióónn..      
DDaammaass,,  ddaammeerroo::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddee  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  aannttee  llaa  vviiddaa..      
DDaannzzaarr::      
--SSii  ddaannzzaammooss  ddiissffrraazzaaddooss  iinnddiiccaa  qquuee  ppaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo  ccoonn  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  
ddeebbeemmooss  sseerr  ssiinncceerrooss..      
--SSii  ddaannzzaammooss  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eess  uunnaa  uunniióónn  ssóólliiddaa..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  mmiieennttrraass  ddaannzzaammooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  sseeaammooss  ttaann  
aallttaanneerrooss//aass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  rreessuullttaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  ddeennoottaa  tteemmoorr  eenn  nnuueessttrraa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa..      
DDaaññoo::      
CCaassii  ssiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  hheerriiddaass  aa  nnuueessttrraa  ddiiggnniiddaadd  yy  oorrgguulllloo..  AA  vveecceess  ssee  
mmaanniiffiieessttaann  ccoommoo  hheerriiddaass  eell  tteemmoorr  qquuee  tteenneemmooss  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aa  llooss  
aacccciiddeenntteess..      
DDaarrddoo::      
RRiieessggoo  ddee  ssiittuuaacciióónn  ccoonnfflliiccttiivvaa..      
DDááttiilleess::      
CCoommpprreennssiióónn  mmuuttuuaa,,  ppeennssaammiieennttooss  ssiinncceerrooss  yy  pprrooffuunnddooss..      
DDeebbaattee::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  ccoonnoocceerráánn  bbiieenn  ssuuss  iinntteenncciioonneess  yy  ssaabbrráánn  uuttiilliizzaarrllaass  eenn  ssuu  
pprroovveecchhoo..      
DDeebbiilliiddaadd::      
SSuuss  iinntteerreesseess  ccoommeerrcciiaalleess  eessttáánn  mmuucchhoo  ppeeoorr  ddee  lloo  qquuee  iimmaaggiinnaa..      
DDeebbuuttaarr::      
AAmmbbiicciioonneess  rreeaalleess  yy  mmeeddiittaaddaass..      
DDeeccaappiittaarr::      
LLaa  ccaabbeezzaa  ssiimmbboolliizzaa  aall  aallmmaa  yy  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..  SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  ccoorrttaaddaa  
aauugguurraa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  ppaarraa  ooccuuppaarr  oottrraa  mmeejjoorr..      
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DDeecceeppcciióónn::      
SSuu  ssiittuuaacciióónn  ssee  vveerráá  ccoommpprroommeettiiddaa  ppoorr  aacccciioonneess  nneeffaassttaass  ddee  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
DDeeccoolloorraarr::      
NNeecceessiiddaadd  ddee  mmoossttrraarr  uunn  aassppeeccttoo  ddiiffeerreennttee..      
DDeeddaall::      
AArrmmoonnííaa  ccoonnyyuuggaall  ccoommpprroommeettiiddaa..      
DDeeddiiccaattoorriiaa::      
UUsstteedd  sseerráá  aapprreecciiaaddoo  yy  eessttiimmaaddoo..      
DDeeddooss::      
SSiimmbbóólliiccaammeennttee  llooss  ddeeddooss  ssee  aassoocciiaann  aa  llooss  ppaarriieenntteess..      
--SSii  nnooss  dduueellee  uunn  ddeeddoo  oo  eessttáá  llllaaggaaddoo  eess  qquuee  aallgguuiieenn  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  ccaaeerráá  eennffeerrmmoo..      
--UUnn  ddeeddoo  ccoonn  ccoorrtteess  pprreessaaggiiaa  ddiissccuussiioonneess  yy  ppeelleeaass  ffaammiilliiaarreess..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  uunn  ddeeddoo  qquueemmaaddoo  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  ddee  cceellooss..      
--SSii  nnooss  ffaallttaa  uunn  ddeeddoo  aannuunncciiaa  uunn  ssuucceessoo  ttrráággiiccoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..      
DDeeffeeccaarr::      
PPrreessaaggiiaa  pprróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
DDeeffeennddeerrssee::      
SSuuss  iiddeeaass  nnoo  sseerráánn  aaddmmiittiiddaass..      
DDééffiicciitt::      
TTeennddrráá  qquuee  ssooppoorrttaarr  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  llooss  eerrrroorreess  ccoommeettiiddooss..      
DDeeffoorrmmiiddaadd::      
--UUnnaa  jjoorroobbaa  iinnddiiccaa  bbuueenn  pprreessaaggiioo  ee  iinnddiicciioo  ddee  ssuueerrttee..      
--SSii  llooss  ddeeffoorrmmeess  ssoommooss  nnoossoottrrooss  oobbsseerrvvaarreemmooss  ccuuaall  eess  llaa  ppaarrttee  ddeeffoorrmmee  yy  
aapplliiccaarreemmooss  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo..      
DDeeggoollllaarr::      
--SSii  ddeeggoollllaammooss  uunn  aanniimmaall  pprroonnoossttiiccaa  uunn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  ffeelliizz..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  ddeeggoollllaaddooss  oo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  nnuueessttrroo  sseexxoo  pprreessaaggiiaa  
vviioolleenncciiaass  oo  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  oottrroo  sseexxoo  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  mmaanntteenneerr  rreellaacciioonneess  
ccuullppaabblleess  ccoonn  llaa  mmiissmmaa..      
DDeehheessaa::      
--SSii  ssuu  aappaarriieenncciiaa  eess  hheerrmmoossaa  aauugguurraa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ffoorrttuunnaa..      
--DDee  mmoonnttaaññaa,,  tteennddrráá  qquuee  ssuuppeerraarr  oobbssttááccuullooss..      
--CCoonn  hhiieerrbbaa  sseeccaa,,  iinnccoonnvveenniieenntteess  ffiinnaanncciieerrooss..      
DDeejjaarr::      
SSii  nnooss  ddeejjaann  aabbaannddoonnaaddooss::      
--SSii  nnooss  ddeejjaa  ggeennttee  ppooddeerroossaa  oo  nnuueessttrroo//aa  aammaannttee  iinnddiiccaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  
lliibbeerraarrnnooss  ddee  ssuu  ddoommiinniioo..      
--SSii  nnooss  ddeejjaa  nnuueessttrraa  mmaaddrree  tteennddrreemmooss  aapprriieettooss  mmaatteerriiaalleess..      
--SSii  eess  eell  ppaaddrree  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  vvoolluunnttaadd  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
--CCuuaannddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  nnuueessttrroo  ccóónnyyuuggee  nnooss  mmuueessttrraa  qquuee  ssee  eessttáánn  pprroodduucciieennddoo  
pprroobblleemmaass  mmaatteerriiaallmmeennttee  ppoorr  nnuueessttrraa  ccaauussaa..      
SSii  eerreess  ttúú  qquuiieenn  ddeejjaa  aabbaannddoonnaaddoo  aa  aallgguuiieenn::      
LLoo  qquuee  ddeejjeemmooss  eenn  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  iinnddiiccaarráá  qquuee  oo  qquuiieenn  eess  lloo  qquuee  nnooss  aattoorrmmeennttaa  
yy  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  mmooddiiffiiccaarr  oo  ddee  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  lliibbeerraarrnnooss..      
EEnn  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ssiieemmpprree  hhaabbrráá  pprroobblleemmaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  eexxiisstteenn  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  
aallggoo  nnoo  vvaa  bbiieenn  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  ssiinn  rreessppoonnddeerr  aa  nniinnggúúnn  ssuuffrriimmiieennttoo  eexxtteerrnnoo,,  
eennttoonncceess  aaccuuddiirreemmooss  aall  mmééddiiccoo  qquuee  nnooss  aaccllaarraarráá  ssii  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  ssiinn  
ssaabbeerrlloo..      
DDeellaannttaall::      
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--SSiimmbboolliizzaa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  hhaacciiaa  eell  mmiissmmoo  ssii  eessttáá  lliimmppiioo..      
--SSii  eessttáá  ssuucciioo  aannuunncciiaa  ddiissccuussiioonneess  yy  ddeessoorrddeenn  eenn  eell  ttrraabbaajjoo..      
DDeellffíínn::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  ssaallvvaacciióónn  yy  llaa  rraappiiddeezz..  TTaannttoo  eenn  lloo  mmaatteerriiaall  ccoommoo  eenn  lloo  eessppiirriittuuaall  
nnooss  hhaallllaammooss  eenn  eell  bbuueenn  ccaammiinnoo..      
DDeellggaaddeezz::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
DDeelliinnccuueennttee::      
SSuuss  ppeerrtteenneenncciiaass  yy  rreeccuurrssooss  ssee  vveerráánn  ccoommpprroommeettiiddooss  ppoorr  llooss  mmaalliinntteenncciioonnaaddooss  
aaccttooss  ddee  ssuuss  rriivvaalleess..      
DDeelliirraarr::      
TTeennddrráá  pprreeooccuuppaacciioonneess  qquuee  ddeebbeerráá  aaffrroonnttaarr  eenn  ssoolleeddaadd..      
DDeemmaannddaa::      
OOffeerrttaass  ffiinnaanncciieerraass  ppooccoo  sseerriiaass,,  ssiinn  ffuunnddaammeennttoo..      
DDeemmeenncciiaa::      
--VVeerrssee  ddeemmeennttee  iinnddiiccaa  qquuee  vviivviirráá  ppeerrííooddooss  aaggiittaaddooss  eenn  llooss  qquuee  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  llee  sseerráánn  aaddvveerrssooss..      
--VVeerr  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ddeemmeenntteess,,  ssee  pprreeppaarraann  mmaallaass  aacccciioonneess  eenn  ssuu  ccoonnttrraa..      
DDeemmoolleerr::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  eess  ddeemmoolliiddoo  eess  lloo  qquuee  ddeessaappaarreeccee  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..  EEll  
nnoommbbrree  ddee  lloo  ddeemmoolliiddoo  nnooss  iinnddiiccaarráá  ccuuaall  eess  llaa  ppéérrddiiddaa..      
DDeemmoonniioo::      
SSooññaarr  ccoonn  eell  ddiiaabblloo  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddiissttoorrssiioonnaaddoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  nnooss  
aaccuussaa  ddee  aallgguunnaa  ffaallttaa  qquuee  nnooss  aattoorrmmeennttaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ddiiaabblloo  aatteerrrraaddoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  rreevveellaa  qquuee  sseegguuiimmooss  aattaaddooss  aa  
llooss  tteemmoorreess  iinnffaannttiilleess  yy  aa  llooss  ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  eell  ddiiaabblloo  eess  tteennttaaddoorr  rreefflleejjaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  tteemmoorr  aannttee  
nnuueessttrraass  ddeebbiilliiddaaddeess..      
--EEll  ddiiaabblloo  ccoonncciilliiaaddoorr  yy  aammiissttoossoo  rreevveellaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  oo  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  
ddiissmmiinnuuiirr  llaa  ccuullppaabbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraass  ffaallttaass..      
DDeennttiissttaa::      
AAuugguurraa  ddiiffiiccuullttaaddeess  sseennttiimmeennttaalleess,,  ddeesslleeaallttaadd..      
DDeennttííffrriiccoo::      
AAsseegguurraarráá  ssuuss  ddeerreecchhooss  yy  pprrootteeggeerráá  ssuu  vviiddaa  aaffeeccttiivvaa..      
DDeennuunncciiaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aannuunncciiaa  nnoottiicciiaass  ddeessaaggrraaddaabblleess,,  rriivvaalliiddaaddeess..      
--SSeerr  nnoossoottrrooss  llooss  ddeennuunncciiaaddooss  iinnddiiccaa  qquuee  llooggrraarreemmooss  vveenncceerr  aa  nnuueessttrrooss  
ddeettrraaccttoorreess..      
DDeeppóóssiittoo::      
EEss  uunn  ssuueeññoo  ddee  aabbuunnddaanncciiaa  yy  sseegguurriiddaadd,,  ssaallvvoo  ssii  nnooss  ccaaeemmooss  ddeennttrroo,,  eenn  ccuuyyoo  
ccaassoo  iinnddiiccaa  qquuee  hheemmooss  ppeerrddiiddoo  uunnaa  ooccaassiióónn..      
DDeerriivvaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  vviiddaa  vvaa  ssiinn  rruummbboo..  DDeebbeemmooss  ddeeffiinniirr  uunnooss  oobbjjeettiivvooss  aa  
aallccaannzzaarr..      
DDeerrrriibbaarr,,  ddeerrrruummbbaarr::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  eess  ddeerrrriibbaaddoo  eess  lloo  qquuee  ddeessaappaarreeccee  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..  EEll  
nnoommbbrree  ddee  lloo  ddeerrrriibbaaddoo  nnooss  iinnddiiccaarráá  ccuuaall  eess  llaa  ppéérrddiiddaa..      
DDeerrrroottaa::      
SSuuffrriirr  uunnaa  ddeerrrroottaa  aauugguurraa  vveerrggüüeennzzaa  yy  hhuummiillllaacciióónn..  
DDeessaabbrroocchhaarr::      
CCoonnffiiaannzzaa  ccoommppaarrttiiddaa..  CCoonnffiiddeenncciiaass  úúttiilleess  ppaarraa  ssuuss  ggeessttiioonneess..      
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DDeessaaccttiivvaarr::      
LLooggrraarráá  mmooddiiffiiccaarr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  aa  ssuu  ffaavvoorr..      
DDeessaaffííoo::      
--SSii  ddeessaaffiiaammooss  aa  aallgguuiieenn  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  eexxiisstteenn  oobbssttááccuullooss  iimmpprreevviissttooss..      
--SSii  llooss  ddeessaaffiiaaddooss  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ddeebbeerreemmooss  ttoommaarr  uunnaa  rreessoolluucciióónn  vvaalleerroossaa..      
DDeessaalloojjaarr::      
EEssppeerraannzzaa  ddee  ééxxiittoo..      
DDeessaammppaarroo::      
OOppoossiicciióónn  ddee  ssuu  ppaarrttee  hhaacciiaa  aallgguunnooss  ppaarriieenntteess  cceerrccaannooss..      
DDeessaappaarriicciióónn::      
--SSii  ddeessaappaarreeccee  uunn  oobbjjeettoo  oo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  rreevveellaa  rreepprreessiióónn  yy  ddeessiilluussiioonneess..      
--SSii  lloo  qquuee  ddeessaappaarreeccee  ppoosseeee  uunn  ssiimmbboolliissmmoo  sseexxuuaall  eell  ssuueeññoo  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz,,  
vveerrggüüeennzzaa  oo  sseennttiimmiieennttooss  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..      
DDeessaarrmmaarr::      
TTaall  ccoommoo  iinnddiiccaa  eell  ssuueeññoo  ssii  ddeessaarrmmaammooss  aa  aallgguuiieenn  eenn  ssuueeññooss  pprreeddiiccee  qquuee  
ddeessaarrmmaarreemmooss  aa  nnuueessttrrooss  aaddvveerrssaarriiooss  yy  nnoo  ppooddrráánn  hhaacceerr  nnaaddaa  ccoonnttrraa  nnoossoottrrooss..      
DDeessaarrrreegglloo::      
IInnddiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  nnooss  rreeccoonncciilliiaarreemmooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  aaccttuuaalleess  ooppoossiittoorreess..      
DDeessaassttrree::      
NNeeggoocciiooss  ddiiffíícciilleess,,  ppéérrddiiddaass  ffiinnaanncciieerraass  iimmppoorrttaanntteess..      
DDeessaattaarr::      
SSooññaarrnnooss  aattaaddooss  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  nnooss  ppeessaa  ddeemmaassiiaaddoo..  SSii  
ccoonnsseegguuiimmooss  ddeessaattaarrnnooss  eennccoonnttrraarreemmooss  llaa  lliibbeerraacciióónn..      
DDeessaayyuunnoo::      
RReevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ddeebbiiddaa  aa  ccaauussaass  ppssííqquuiiccaass,,  eemmoocciioonnaalleess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ccoommeemmooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  
eennffrreennttaarrnnooss  aa  aallggoo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  mmiissmmoo  ssii  
tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  aall  mmaassttiiccaarr  oo  ttrraaggaarr..      
--CCoommeerr  aaccoommppaaññaaddooss  rreevveellaa  aammiissttaadd  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--CCoommeerr  ssoollooss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ddeepprreessiióónn..      
--SSii  ccoommeemmooss  aalliimmeennttooss  nnaattuurraalleess  yy  sseenncciillllooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttaammooss  
aapprroovveecchhaannddoo  bbiieenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
DDeessccaarrggaarr::      
--DDeessccaarrggaarr  uunn  oobbjjeettoo  eenn  nnuueessttrraa  ccaassaa  iinnddiiccaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  
ccoonnffoorrttaabbllee,,  ggaannaanncciiaass  ddee  ddiinneerroo..      
--EEnn  ccaassaa  ddee  oottrraass  ppeerrssoonnaass  aauugguurraa  qquuee  lllleevvaarráá  aayyuuddaa  yy  ccoonnssuueelloo  aa  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  
ccíírrccuulloo..      
DDeessccaarrrriillaammiieennttoo::      
SSii  vveemmooss  uunn  ddeessccaarrrriillaammiieennttoo  aauugguurraa  pprróóxxiimmaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
DDeesscciiffrraarr::      
DDeesscciiffrraarr  uunn  mmeennssaajjee  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iimmppoorrttaanntteess  ccuuyyoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  llee  ppaarreecceerráá  
eexxttrraaññoo  yy  qquuee  ttrraassttoorrnnaarráá  aallgguunnaass  ccoossttuummbbrreess  ddee  ssuu  vviiddaa..      
DDeessccllaavvaarr::      
EEssppeerraannzzaa  ddee  ccoonnddiicciioonneess  ssaannaass  yy  eeqquuiilliibbrraaddaass..      
DDeessccoollggaarr::      
IInnggrraattiittuudd,,  iinnccoommpprreennssiióónn,,  mmeezzqquuiinnddaadd  eenn  ssuu  ccíírrccuulloo..      
DDeessccoonncceerrttaarr::      
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BBuurrllaass  yy  mmaallddaadd  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo..      
DDeessccoonnffiiaannzzaa::      
EEnn  ssuueeññooss  eessttee  sseennttiimmiieennttoo  eess  ddee  mmaall  aauugguurriioo..      
DDeessccoonnggeellaarr::      
CCiieerrttaass  iiddeeaass  ssuuyyaass  ccaauussaarráánn  uunnaa  mmeejjoorrííaa  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
DDeessccoonnoocciiddoo::      
--SSii  ssoonn  ddee  nnuueessttrroo  mmiissmmoo  sseexxoo  yy  eeddaadd  eell  ddeessccoonnoocciiddoo  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddee  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..  NNoo  ddee  ccoommoo  ssoommooss,,  ssiinnoo  ddee  ccoommoo  ddeesseeaarrííaammooss  sseerr..      
--SSii  eess  ddee  nnuueessttrraa  eeddaadd  yy  sseexxoo  ppeerroo  ssee  mmuueessttrraa  vviioolleennttoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  eessppeerraann  
ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  ppeelleeaass..      
--SSii  eess  ddeell  oottrroo  sseexxoo  yy  nnooss  sseennttiimmooss  aattrraaííddooss  hhaacciiaa  eessttaa  ppeerrssoonnaa  rreefflleejjaa  ddeesseeooss  
sseexxuuaalleess  iinnssaattiissffeecchhooss..      
--SSii  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  aattrraaííddooss  aannuunncciiaa  qquuee  ccoonnoocceerreemmooss  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  nnooss  
pprreessttaarráá  aayyuuddaa  yy  aammiissttaadd..      
--CCuuaannddoo  eell  ddeessccoonnoocciiddoo,,  nnoo  iimmppoorrttaa  eell  sseexxoo,,  eess  ddee  eeddaadd  mmaadduurraa  ssiimmbboolliizzaa  aayyuuddaa  
aaccoommppaaññaaddaa  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ééxxiittoo  eenn  nnuueessttrraass  eemmpprreessaass..      
DDeessccoorrtteessííaa::      
RReellaacciioonneess  ddiiffíícciilleess  ccoonn  llooss  ddeemmááss  sseerráánn  ccaauussaa  ddee  mmaalleenntteennddiiddooss  ppoosstteerriioorreess..      
DDeessccoosseerr::      
DDeecceeppcciióónn  aa  ccaauussaa  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
DDeessccuuaarrttiizzaarr::      
EEss  uunnaa  ppeessaaddiillllaa  qquuee  rreefflleejjaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall  iinnssoosstteenniibbllee..  NNoo  
iimmppoorrttaa  qquuee  oo  qquuiieenn  sseeaa  ddeessccuuaarrttiizzaaddoo,,  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssiieemmpprree  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  
qquuee  ppoonnggaammooss  ffiinn  aa  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  oo  ppeerrddeerreemmooss  llaa  ssaalluudd  ffííssiiccaa  oo  mmeennttaall..      
DDeessccuubbrriirr::      
SSoorrpprreessaa  ppoorr  uunn  ssuucceessoo  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
DDeessddéénn::      
SSee  llee  rreepprroocchhaarráánn  aacccciioonneess  eemmpprreennddiiddaass  bbaajjoo  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..      
DDeessddeennttaaddoo::      
SSooññaarr  qquuee  ssee  ppiieerrddeenn  llooss  ddiieenntteess  ssiimmbboolliizzaa  ffrruussttrraacciióónn,,  ccaassttrraacciióónn  oo  ffrraaccaassoo..      
--PPaarraa  uunn  hhoommbbrree  rreefflleejjaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  vviirriilliiddaadd  oo  llaa  ddeerrrroottaa  eenn  llaa  vviiddaa..      
--PPaarraa  uunnaa  mmuujjeerr  ssiiggnniiffiiccaa  aaddeemmááss  ssuu  tteemmoorr  aa  eennvveejjeecceerr  yy  eenn  ccaassoo  ddee  eessttaarr  
eemmbbaarraazzaaddaa,,  eell  tteemmoorr  aa  uunn  ppaarrttoo  ddiiffíícciill..      
TTaammbbiiéénn  ddeeppeennddeerráá  ddeell  ddiieennttee  qquuee  ssee  nnooss  ccaaiiggaa..      
--LLooss  iinncciissiivvooss  ssoonn  ddiieenntteess  ffiigguurraattiivvooss..  SSiimmbboolliizzaann  llaa  aappaarriieenncciiaa  eexxtteerrnnaa,,  eell  
rreennoommbbrree,,  llaa  cceelleebbrriiddaadd  yy  llaa  bbeelllleezzaa..      
--LLooss  ccaanniinnooss  ssiimmbboolliizzaann  eennccaarrnniizzaammiieennttoo  yy  aaggrreessiivviiddaadd..      
--LLooss  mmoollaarreess  ssiimmbboolliizzaann  oobbssttiinnaacciióónn  yy  ppeerrsseevveerraanncciiaa..      
DDeessddiicchhaa::      
IInnddiiccaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  
ddeebbiilliittaaddooss,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
DDeesseeaarr::      
--DDeesseeaarr  uunn  oobbjjeettoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  llooggrraarráá  rreeaalliizzaarr  lloo  qquuee  ddeesseeaa..      
--OObbtteenneerrlloo,,  ssuueerrttee  eenn  ssuuss  ggeessttiioonneess  ddeessppuuééss  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
DDeesseecchhaarr::      
IInnddiicciioo  ddee  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo..      
DDeesseecchhoo::      
LLooss  eerrrroorreess  ccoommeettiiddooss  llee  ccoonndduucciirráánn  aa  pprreeooccuuppaarrssee  ppoorr  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
DDeesseemmbbaallaarr::      
SSooññaarr  qquuee  ddeesseemmbbaallaammooss  aallggúúnn  oobbjjeettoo  pprreessaaggiiaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass  
qquuee  ssee  rreessoollvveerráánn..      
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DDeesseemmbbaarraazzaarrssee::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssaabbrráá  lliibbeerraarrssee  ddee  llaass  aattaadduurraass  qquuee  ddiiffiiccuullttaann  ssuu  eexxiisstteenncciiaa..      
DDeesseemmbbaarrccaarr::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ffiinnaall  ddee  uunnaa  pprruueebbaa,,  ddee  uunnaa  oobbeeddiieenncciiaa,,  ddee  uunn  ttrraabbaajjoo  yy  ddee  
ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  qquuee  eesstteemmooss  rreeaalliizzaannddoo..      
DDeesseemmbbooccaadduurraa::      
SSii  ssooññaammooss  ccoonn  llaa  ddeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  uunn  rrííoo  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaa  ppoorr  uunn  mmeerreecciiddoo  
ééxxiittoo..  EEss  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa  llaa  bbeelllleezzaa  ddeell  ppaaiissaajjee,,  eell  aagguuaa,,  llaa  rriibbeerraa......TTooddoo  eessttoo  
nnooss  aayyuuddaarráá  aa  ddeeffiinniirr  mmeejjoorr  eell  ssuueeññoo..      
DDeesseemmpplleeoo::      
FFrraaccaassoo  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  qquuee  llee  iinntteerreessaabbaa  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee..      
DDeesseemmppoollvvaarr::      
DDeesseeoo  ddee  eessccaappaarr  aa  cciieerrttaass  pprruueebbaass..      
DDeesseennffrreennoo::      
EEssppeerraannzzaass  aaffeeccttiivvaass  oo  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeeffrraauuddaaddaass..      
DDeesseennmmaassccaarraarr::      
--AA  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  hhuummiillllaarráánn  yy  aavveerrggoonnzzaarráánn..      
--AA  oottrraa  ppeerrssoonnaa,,  tteerrmmiinnaarráá  ccoonn  aaddvveerrssaarriiooss  ddaaññiinnooss..      
DDeesseenntteerrrraarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aannuunncciiaa  qquuee  uunn  ppeerrííooddoo  ddiiffíícciill  llee  vvaa  aa  ppoonneerr  aa  pprruueebbaa..      
--UUnn  oobbjjeettoo,,  ssoorrpprreessaa  ppoorr  uunn  ssuucceessoo  qquuee  ppuueeddee  rreessuullttaarrllee  ffaavvoorraabbllee..      
DDeesseerrttaarr::      
CCaannssaanncciioo,,  eexxiiggeenncciiaass  mmuuyy  ppeessaaddaass  ddee  ssooppoorrttaarr..      
DDeesseessppeerraacciióónn::      
CCaammbbiioo  iinneessppeerraaddoo  yy  bbeenneeffiicciioossoo  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn..  
DDeessffiigguurraarr::      
--SSeerr  ddeessffiigguurraaddoo  iinnddiiccaa  ssoolleeddaadd,,  ddeessaammppaarroo  mmoorraall..      
--VVeerr  aa  aallgguuiieenn  ddeessffiigguurraaddoo,,  sseerráá  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ffaallttaass  oo  eerrrroorreess  ccoommeettiiddooss..      
DDeessffiillaaddeerroo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  zzoonnaass  iinnffeerriioorreess  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  yy  sseennttiimmiieennttoo  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..      
--SSii  eenn  eell  ddeessffiillaaddeerroo  vveemmooss  ddiissccuurrrriirr  uunn  ccaauuccee  ddee  aagguuaa  aall  ssiiggnniiffiiccaaddoo  aanntteerriioorr  
ppooddeemmooss  aaññaaddiirr  eell  ddee  ppuurriiffiiccaacciióónn  yy  rreeggeenneerraacciióónn..      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  ppeelliiggrroo  qquuee  ssoorrtteeaarreemmooss  
ffeelliizzmmeennttee  ssii  eenn  eell  ffoonnddoo  vveemmooss  aagguuaa..      
DDeessffiillee::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  pprreesseenncciiaammooss  uunn  ddeessffiillee  eess  bbuueenn  pprreessaaggiioo  qquuee  nnooss  ddiiccee  qquuee  
ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  mmuucchhooss  aammiiggooss  ffiieelleess..      
DDeessffoonnddaarr::      
--EEll  aacccceessoo  aa  uunnaa  vviivviieennddaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  aaccttooss  vviioolleennttooss  tteennddrráánn  uunn  eeffeeccttoo  
ddeessaaffoorrttuunnaaddoo  ssoobbrree  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
--UUnnaa  ppaarreedd,,  ssuueerrttee  pprróóxxiimmaa..      
DDeessggaarrrraarr::      
--SSii  ddeessggaarrrraammooss  rrooppaass  ssuuffrriirráá  llaa  rreeppuuttaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  llaa  qquuee  ppeerrtteenneecceenn..      
--SSii  ddeessggaarrrraammooss  ddooccuummeennttooss  oo  ppaappeelleess  aauugguurraa  eell  oollvviiddoo  yy  eell  ppeerrddóónn  ddee  ffaallttaass  
ccoommeettiiddaass..      
DDeessggrraacciiaa::      
--CCaaeerr  eenn  ddeessggrraacciiaa  aauugguurraa  mmaallaa  ssuueerrttee..      
--VVeerr  ccaaeerr  eenn  ddeessggrraacciiaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  llooggrraarráá  ssuuppeerraarr  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
DDeessggrraannaarr::      
HHaabbllaadduurrííaass  ssoobbrree  ssuu  vviiddaa  pprriivvaaddaa..      
DDeesshheerreeddaarr::      
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AAnnuunncciiaa  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ddiinneerroo..      
DDeesshhiieelloo::      
AAmmiissttaaddeess  rreeccuuppeerraaddaass..      
DDeesshhoolllliinnaaddoorr::      
AAllgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ddee  llaass  qquuee  llee  rrooddeeaann  llee  ccaauussaarráánn  pprroobblleemmaass  ggrraavveess..      
DDeesshhoonneessttiiddaadd::      
EEssppeerree  aaccttiittuuddeess  hhoossttiilleess  yy  rreepprreennssiibblleess  ppoorr  ppaarrttee  ddee  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
DDeesshhoonnoorr::      
DDiissccoorrddiiaass  ffaammiilliiaarreess..      
DDeessiieerrttoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ssoolleeddaadd,,  ddee  qquuee  nnaaddiiee  nnooss  qquuiieerree..      
EEnn  ppeerrssoonnaass  pprrooffuunnddaammeennttee  mmííssttiiccaass  ssiimmbboolliizzaa  eell  ccaammiinnoo  qquuee  ddeebbeenn  sseegguuiirr  ppaarraa  
ccoonnsseegguuiirr  llaa  ggrraacciiaa..      
DDeessiinnffeeccttaarr::      
NNeecceessiittaarráá  llaa  aayyuuddaa  ddee  ssuuss  aammiiggooss  ppaarraa  rreessoollvveerr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  aammbbiigguuaa..      
DDeesslluummbbrraammiieennttoo::      
NNoo  aabbaannddoonnee  llaa  pprruuddeenncciiaa  aa  ccaauussaa  ddee  ssuuss  ééxxiittooss..      
DDeessmmaayyoo::      
EEss  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  ppllaacceerreess  ddee  ccoorrttaa  dduurraacciióónn  qquuee  rreessuullttaarráánn  ppeelliiggrroossooss  ppaarraa  llaa  
ssaalluudd  oo  llaa  rreeppuuttaacciióónn..      
DDeessmmeennttiirr::      
UUsstteedd  eessttáá  eenn  ccoonnttrraa  ddee  lloo  qquuee  ttooddooss  ccoonnssiiddeerraann  vveerrddaadd..      
DDeessmmoorroonnaammiieennttoo::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  eess  ddeessmmoorroonnaaddoo  eess  lloo  qquuee  ddeessaappaarreeccee  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..  EEll  
nnoommbbrree  ddee  lloo  ddeessmmoorroonnaaddoo  nnooss  iinnddiiccaarráá  ccuuaall  eess  llaa  ppéérrddiiddaa..      
DDeessnnuuddoo::      
PPrriimmeerroo  vveerreemmooss  ssii  eexxiisstteenn  iimmpplliiccaacciioonneess  sseexxuuaalleess  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
nnoo  ppuueeddee  sseerr  mmááss  eevviiddeennttee..      
EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo::      
--VVeerrnnooss  ddeessnnuuddooss  eeqquuiivvaallee  aa  vveerrnnooss  lliibbrreess  ddee  ttooddaa  hhiippooccrreessííaa..      
--SSii  nnooss  sseennttiimmooss  ffeelliicceess  rreefflleejjaa  eell  ccaannssaanncciioo  qquuee  nnooss  pprroodduuccee  eell  ffiinnggiirr  ccoonnttiinnuuoo  
qquuee  nnooss  iimmppoonnee  llaa  ssoocciieeddaadd..  EEnn  ccaassooss  eexxttrreemmooss  ppuueeddee  rreevveellaarr  eell  ddeesseeoo  ddee  
aabbaannddoonnaarr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  vviiddaa  ssoocciiaall..      
--SSii  llaa  ddeessnnuuddeezz  ssooññaaddaa  nnooss  rreessuullttaa  iinnccoommooddaa  rreefflleejjaa  eell  ddeessaammppaarroo,,  llaa  iimmppootteenncciiaa  
qquuee  eexxppeerriimmeennttaammooss  ssoocciiaall  oo  pprrooffeessiioonnaallmmeennttee..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreepprreesseennttaarr  qquuee  
nnooss  aavveerrggoonnzzaammooss  ddee  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ccuueerrppoo..      
--SSii  vveemmooss  ddeessnnuuddaass  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  ddeesseeooss  sseexxuuaalleess,,  oo  ddeell  
ddeesseeoo  ddee  ccoonnoocceerr  llaass  iinntteenncciioonneess  yy  ppeennssaammiieennttooss  ddee  llooss  ddeemmááss  rreessppeeccttoo  aa  
nnoossoottrrooss..      
DDeessoobbeeddeecceerr::      
DDeessaaccuueerrddooss  ffaammiilliiaarreess..      
DDeessooddoorraannttee::      
LLooss  aarrttiiffiicciiooss  eemmpplleeaaddooss  ppaarraa  eennmmaassccaarraarr  llaa  vveerrddaadd  aannttee  llooss  ddeemmááss  nnoo  llee  ddaarráánn  
rreessuullttaaddoo..      
DDeessoollaacciióónn::      
SSuu  ssuueerrttee  ccaammbbiiaarráá  pprroonnttoo  yy  ppoossiittiivvaammeennttee..      
DDeessoollllaadduurraa::      
CCaassii  ssiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  ddeessoollllaadduurraass  aa  nnuueessttrraa  ddiiggnniiddaadd  yy  oorrgguulllloo..  AA  vveecceess  ssee  
mmaanniiffiieessttaann  ccoommoo  ddeessoollllaadduurraass  eell  tteemmoorr  qquuee  tteenneemmooss  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aa  llooss  
aacccciiddeenntteess..      
DDeessoorrddeenn::      
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--CCaauussaarrlloo  iinnddiiccaa  ttrraassttoorrnnooss  ddee  llooss  qquuee  uusstteedd  sseerráá  rreessppoonnssaabbllee..      
--SSooppoorrttaarrlloo,,  mmoolleessttiiaass  pprroovvooccaaddaass  ppoorr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aaggrreessiivvaa..      
DDeessppaacchhoo::      
DDeecceeppcciióónn  ppoorr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ssuuss  ggeessttiioonneess..      
DDeessppeecchhoo::      
IInnddiiccaa  ffrraaccaassoo  yy  mmaallaa  ssuueerrttee..      
DDeessppeeddaazzaarr::      
TTeemmoorreess  jjuussttiiffiiccaaddooss  ddee  vveerr  ddaaññaaddooss  ssuuss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss..      
DDeessppeegguuee::      
NNuueevvaass  ccoonnddiicciioonneess  ccoonndduucciirráánn  ssuuss  eessppeerraannzzaass  hhaacciiaa  pprrooyyeeccttooss  ffeeccuunnddooss..      
DDeessppeeiinnaarrssee::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpplleejjaa  yy  eemmbbrroollllaaddaa..      
DDeessppeerrddiicciiooss::      
AAnnuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ssaallvvoo  ssii  llooss  bbaarrrreemmooss  qquuee  pprreessaaggiiaa  uunnaa  ssoolluucciióónn  rrááppiiddaa..      
DDeessppeerrffeeccttooss::      
IInnddiiccaa  qquuee  hhaabbrráá  qquuee  hhaacceerr  ssaaccrriiffiicciiooss..      
DDeessppeerrttaarr::      
--SSooññaarr  qquuee  nnooss  ddeessppeerrttaammooss  aannuunncciiaa  ssuueerrttee  yy  ééxxiittoo..      
--SSii  ddeessppeerrttaammooss  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  ccoonnfflliiccttooss  yy  ooppoossiicciioonneess..      
DDeessppiiddoo::      
--SSii  nnooss  ddeessppiiddeenn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnddiiccaa  ddeessaaccuueerrddoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ddeessppiiddeenn  aa  uunn  ccoonnoocciiddoo  sseeññaallaa  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  aassoocciiaarr  llaa  aammiissttaadd  ccoonn  llooss  
nneeggoocciiooss..      
DDeessppiillffaarrrroo::      
GGaassttooss  iimmpprreevviissttooss  yy  ccoossttooss  iinneessppeerraaddooss..      
DDeesstteeññiirr::      
FFrraaccaassoo  ppeerrssiisstteennttee..      
DDeesstteerrrraaddoo::      
PPrroobbaabbiilliiddaadd  ddee  vviiaajjaarr  eenn  bbrreevvee  iinneessppeerraaddaammeennttee  yy  ccoonn  ccoonnsseeccuueenncciiaass  
pprroovveecchhoossaass..      
DDeessttiilleerrííaa::      
PPrroommeessaass  ddee  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  iimmppoorrttaanntteess..      
DDeessttoorrnniillllaaddoorr::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddeeddiiccaarrnnooss  aa  nnuueessttrraass  aaffiicciioonneess  oo  ddee  ccoommpplleettaarr  aallggúúnn  
ttrraabbaajjoo  qquuee  tteenneemmooss  eenn  ccuurrssoo..      
DDeessttrruucccciióónn::      
NNeeggoocciiooss  ddeessaaffoorrttuunnaaddooss,,  ttrraassttoorrnnooss  ddee  ddiinneerroo..      
DDeessvváánn::      
SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  tteenneemmooss  rreeccuueerrddooss  ddee  llaa  nniiññeezz..  IInnddiiccaa  qquuee  aallggoo  
nnoo  mmaarrcchhaa  bbiieenn  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
DDeessvveessttiirr::      
PPrriimmeerroo  vveerreemmooss  ssii  eexxiisstteenn  iimmpplliiccaacciioonneess  sseexxuuaalleess  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
nnoo  ppuueeddee  sseerr  mmááss  eevviiddeennttee..      
EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo::      
--VVeerrnnooss  ddeessnnuuddooss  eeqquuiivvaallee  aa  vveerrnnooss  lliibbrreess  ddee  ttooddaa  hhiippooccrreessííaa..      
--SSii  nnooss  sseennttiimmooss  ffeelliicceess  rreefflleejjaa  eell  ccaannssaanncciioo  qquuee  nnooss  pprroodduuccee  eell  ffiinnggiirr  ccoonnttiinnuuoo  
qquuee  nnooss  iimmppoonnee  llaa  ssoocciieeddaadd..  EEnn  ccaassooss  eexxttrreemmooss  ppuueeddee  rreevveellaarr  eell  ddeesseeoo  ddee  
aabbaannddoonnaarr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  vviiddaa  ssoocciiaall..      
--SSii  llaa  ddeessnnuuddeezz  ssooññaaddaa  nnooss  rreessuullttaa  iinnccoommooddaa  rreefflleejjaa  eell  ddeessaammppaarroo,,  llaa  iimmppootteenncciiaa  
qquuee  eexxppeerriimmeennttaammooss  ssoocciiaall  oo  pprrooffeessiioonnaallmmeennttee..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreepprreesseennttaarr  qquuee  
nnooss  aavveerrggoonnzzaammooss  ddee  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ccuueerrppoo..      
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--SSii  vveemmooss  ddeessnnuuddaass  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  ddeesseeooss  sseexxuuaalleess,,  oo  ddeell  
ddeesseeoo  ddee  ccoonnoocceerr  llaass  iinntteenncciioonneess  yy  ppeennssaammiieennttooss  ddee  llooss  ddeemmááss  rreessppeeccttoo  aa  
nnoossoottrrooss..      
DDeessvvííoo::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  iimmpprreevviissttaass  mmooddiiffiiccaarráánn  ddee  mmaanneerraa  pprreevviissiibbllee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  
ssuuss  pprrooyyeeccttooss..  
DDeetteeccttiivvee::      
SSoossppeecchhaass,,  iinnqquuiieettuuddeess  cceerrccaannaass..      
DDeettoonnaacciióónn::      
NNoottiicciiaass  iimmpprreevviissttaass  qquuee  ccoonnttrraarrííaann..      
DDeeuuddaass::      
--PPaaggaarrllaass  iinnddiiccaa  mmeejjoorraa  ffiinnaanncciieerraa..      
--CCoonnttrraaeerrllaass,,  nnoottiicciiaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
DDeevvaannaarr::      
UUsstteedd  ddeessccuubbrriirráá  qquuee  ssuuss  aammiiggooss  nnoo  ssoonn  ttaann  bbuueennooss..  SSuu  ttrriiuunnffoo  ssoobbrree  eellllooss  eess  
sseegguurroo..      
DDeevvoorraarr::      
VVeerrssee  ddeevvoorraaddoo  ppoorr  uunn  aanniimmaall  ssaallvvaajjee  pprreessaaggiiaa  ttoorrmmeennttooss  yy  aanngguussttiiaass..      
DDííaa::      
--PPrriimmeerraass  hhoorraass  ddeell  ddííaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccoommeennzzaammooss  uunn  nnuueevvoo  cciicclloo  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  
ssuu  cclliimmaa  ssoocciiaall  yy  eell  ddee  ssuuss  eemmpprreessaass..      
--AAvvaannzzaaddoo  eell  ddííaa  sseeññaallaa  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteennssaa  yy  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--CCuuaannddoo  eell  ddííaa  lllleeggaa  aa  ssuu  ffiinn  llee  aannuunncciiaa  llaa  ccoonncclluussiióónn  ddee  uunn  ppeerrííooddoo,,  eell  ffiinn  ddee  uunn  
cciicclloo..      
DDiiaabblloo::      
SSooññaarr  ccoonn  eell  ddiiaabblloo  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddiissttoorrssiioonnaaddoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  nnooss  
aaccuussaa  ddee  aallgguunnaa  ffaallttaa  qquuee  nnooss  aattoorrmmeennttaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ddiiaabblloo  aatteerrrraaddoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  rreevveellaa  qquuee  sseegguuiimmooss  aattaaddooss  aa  
llooss  tteemmoorreess  iinnffaannttiilleess  yy  aa  llooss  ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  eell  ddiiaabblloo  eess  tteennttaaddoorr  rreefflleejjaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  tteemmoorr  aannttee  
nnuueessttrraass  ddeebbiilliiddaaddeess..      
--EEll  ddiiaabblloo  ccoonncciilliiaaddoorr  yy  aammiissttoossoo  rreevveellaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  oo  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  
ddiissmmiinnuuiirr  llaa  ccuullppaabbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraass  ffaallttaass..      
DDiiááccoonnoo::      
TTeennddrráá  aappooyyoo  yy  bbuueennooss  ccoonnsseejjooss  eenn  llooss  mmoommeennttooss  ddiiffíícciilleess..      
DDiiaaddeemmaa::      
CCaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn,,  pprrooggrreessoo  yy  pprroommoocciióónn..      
DDiiaaggnnóóssttiiccoo::      
UUnn  aavviissoo  qquuee  llee  pprreevveennddrráá  ccoonnttrraa  ddeecciissiioonneess  aapprreessuurraaddaass..      
DDiiaalleeccttoo::      
--OOíírrlloo  hhaabbllaarr  iinnddiiccaa  qquuee  ppeerrmmaanneecceerráá  eexxttrraaññaaddoo  aannttee  aaccttiittuuddeess  qquuee  ddeessoorriieennttaann  
ssuu  ffoorrmmaa  ddee  ppeennssaarr..      
--HHaabbllaarrlloo  aauugguurraa  qquuee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  ssee  ccuummpplliirráánn  eenn  sseeccrreettoo  yy  cceerrrraaddaass  aa  
aassoocciiaacciioonneess..      
DDiiaammaannttee::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ssoobbeerraannííaa,,  llaa  iinnccoorrrruuppttiibbiilliiddaadd,,  llaa  rreeaalliiddaadd  aabbssoolluuttaa,,  eell  vvaalloorr  aannttee  llaa  
aaddvveerrssiiddaadd  yy  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
AAuugguurraa  bbuueennaa  ssuueerrttee  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
DDiiaarriioo  íínnttiimmoo::      
RReepprreesseennttaa  llaa  nnoossttaallggiiaa  oo  eell  rreeccuueerrddoo  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa..      
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--SSii  lloo  aabbrriimmooss  yy  vveemmooss  qquuee  eessttáá  eenn  bbllaannccoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaarrííaammooss  bboorrrraarr  eell  
ppaassaaddoo..      
--AAssíí  ccoommoo  sseeaa  eell  sseennttiimmiieennttoo  aall  tteenneerr  eessttee  ssuueeññoo  hhaabbrráá  ssiiddoo  nnuueessttrroo  ppaassaaddoo..      
DDiiaarrrreeaa::      
DDeecceeppcciióónn  ccoonn  ssuu  ffaammiilliiaa  yy  pprrooffeessiióónn..      
DDiibbuujjoo::      
RReevveellaa  qquuee  eessttaammooss  pprrooyyeeccttaannddoo  aallggoo  ccuuyyaa  rreeaalliizzaacciióónn  ssee  eeffeeccttuuaarráá  sseeggúúnn  llaa  
bbeelllleezzaa  ddeell  ddiibbuujjoo  ssooññaaddoo..      
DDiicccciioonnaarriioo::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nneecceessiittaammooss  aammpplliiaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
DDiieenntteess::      
SSooññaarr  qquuee  ssee  ppiieerrddeenn  llooss  ddiieenntteess  ssiimmbboolliizzaa  ffrruussttrraacciióónn,,  ccaassttrraacciióónn  oo  ffrraaccaassoo..      
--PPaarraa  uunn  hhoommbbrree  rreefflleejjaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  vviirriilliiddaadd  oo  llaa  ddeerrrroottaa  eenn  llaa  vviiddaa..      
--PPaarraa  uunnaa  mmuujjeerr  ssiiggnniiffiiccaa  aaddeemmááss  ssuu  tteemmoorr  aa  eennvveejjeecceerr  yy  eenn  ccaassoo  ddee  eessttaarr  
eemmbbaarraazzaaddaa,,  eell  tteemmoorr  aa  uunn  ppaarrttoo  ddiiffíícciill..      
TTaammbbiiéénn  ddeeppeennddeerráá  ddeell  ddiieennttee  qquuee  ssee  nnooss  ccaaiiggaa..      
--LLooss  iinncciissiivvooss  ssoonn  ddiieenntteess  ffiigguurraattiivvooss..  SSiimmbboolliizzaann  llaa  aappaarriieenncciiaa  eexxtteerrnnaa,,  eell  
rreennoommbbrree,,  llaa  cceelleebbrriiddaadd  yy  llaa  bbeelllleezzaa..      
--LLooss  ccaanniinnooss  ssiimmbboolliizzaann  eennccaarrnniizzaammiieennttoo  yy  aaggrreessiivviiddaadd..      
--LLooss  mmoollaarreess  ssiimmbboolliizzaann  oobbssttiinnaacciióónn  yy  ppeerrsseevveerraanncciiaa..      
DDiiffaammaacciióónn::      
SSee  cciieerrnneenn  ssoobbrree  eell  ssooññaaddoorr  ppeennaass  yy  ttrriisstteezzaass..      
DDiiffiiccuullttaaddeess::      
CCuuaallqquuiieerr  ddiiffiiccuullttaadd  pprreessaaggiiaa  oobbssttááccuullooss  eenn  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  nnuueessttrraass  
eessppeerraannzzaass  yy  pprrooyyeeccttooss..      
DDiiffuunnttoo::      
--SSooññaarr  ccoonn  ppeerrssoonnaass  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  hhaann  ffaalllleecciiddoo  yy  eerraann  qquueerriiddaass  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  rreevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aaccttuuaall..      
--SSii  eell  ddiiffuunnttoo  aaccttúúaa  aaccuussaaddoorr  yy  vveennggaattiivvoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  
lliiggaaddoo  ccoonn  eessttaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmuuyy  aammaaddaa  qquuee  hhaa  ffaalllleecciiddoo  yy  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  
mmuueerree  iinnddiiccaa  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessee  mmoommeennttoo  nnuueessttrraa  aallmmaa  aacceeppttaa  ccoommoo  uunn  hheecchhoo  
rreeaall  llaa  mmuueerrttee  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
DDiilliiggeenncciiaa::      
PPrroommeessaass  ddee  uunn  ffuuttuurroo  ddiiffeerreennttee..      
DDiilluuvviioo::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  ééppooccaa  ddee  ddeessaassttrreess  yy  mmaallaa  ssuueerrttee  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  eemmppeezzaarr  ddee  nnuueevvoo  yy  
ccoonn  mmaayyoorreess  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ééxxiittoo..      
DDiimmiissiióónn::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  sseeppaarraacciióónn  oo  rruuppttuurraa  qquuee  nnoo  sseerráá  ddoolloorroossaa  yy  qquuee  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  
uunnaa  lliibbeerraacciióónn..      
DDiinnaammiittaa::      
GGoozzaarráá  ddee  llaa  eessttiimmaa  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess  pprrooffeessiioonnaalleess  ppoorr  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  ssuuss  
pprroobblleemmaass..      
DDiinneerroo::      
SSiimmbboolliizzaa  ccoossaass  íínnttiimmaammeennttee  ddeesseeaaddaass..      
--SSii  ddeesseeaammooss  aapprrooppiiaarrnnooss  ddee  ddiinneerroo  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeesseeoo  hhaacciiaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ddee  
oottrroo  sseexxoo..      
--EEnnccoonnttrraarr  uunn  tteessoorroo  yy  tteenneerr  mmiieeddoo  aa  qquuee  nnooss  vveeaann  ccooggiieennddoolloo  ssee  rreeffiieerree  aa  
rreellaacciioonneess  iillíícciittaass..      
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--CCoommpprraarr  aallggoo  yy  qquuee  nnooss  ddeevvuueellvvaann  mmááss  ddiinneerroo,,  oo  eennccoonnttrraarr  ddiinneerroo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  
lloo  aaddqquuiirriiddoo  tteennííaa  uunn  vvaalloorr  ssuuppeerriioorr  aall  iimmaaggiinnaaddoo,,  mmoorraall,,  mmaatteerriiaall  oo  
sseennttiimmeennttaall..      
--SSii  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  nnooss  rroobbaa  iinnddiiccaa  qquuee  eexxaaggeerraammooss  nnuueessttrroo  aammoorr  ssaaccrriiffiiccaannddoo  
ccoossaass  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess..      
--PPeerrddeerr  ddiinneerroo  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ppeerrddeerr  aallggoo  mmuuyy  qquueerriiddoo..      
DDiinntteell::      
--NNuueevvoo  oo  ccoonn  bbuueenn  aassppeeccttoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  pprroodduucciirráánn  ccaammbbiiooss  ffaavvoorraabblleess..  
MMeejjoorraarráá  ssuu  vviivviieennddaa..      
--CCaarrccoommiiddoo  oo  qquueemmaaddoo,,  pprroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss  qquuee  aaffeeccttaarráánn  aa  ssuu  hhooggaarr..      
DDiiooss::      
EEssttee  eess  uunn  ssuueeññoo  rraarrííssiimmoo  qquuee  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  uusstteedd  ttiieennee  uunnaa  eessppaannttoossaa  
sseegguurriiddaadd  eenn  ssii  mmiissmmoo  oo  uunnaa  ggrraann  ppaazz  iinntteerriioorr..      
DDiipplloommaa::      
--RReecciibbiirrlloo  iinnddiiccaa  ddiissttiinncciioonneess  yy  rreeccoommppeennssaass  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo..      
--NNoo  ccoonnsseegguuiirrlloo,,  uusstteedd  ddeebbee  mmooddiiffiiccaarr  ssuuss  ppllaanneess  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa..      
DDiipplloommááttiiccoo::      
AAssuunnttooss  ddeelliiccaaddooss  ppaarraa  ttrraattaarr..      
DDiippuuttaaddooss::      
VVeerrllooss  iinnddiiccaa  eessppeerraannzzaass  qquuee  nnoo  ppooddrráánn  rreeaalliizzaarrssee..      
DDiiqquuee::      
--CCoonnssttrruuiirrlloo  aauugguurraa  aappooyyoo  yy  sseegguurriiddaadd  eenn  ssuuss  ggeessttiioonneess..      
--DDeessttrruuiirrlloo,,  ddeessoollaacciióónn  yy  ttrriisstteezzaa..      
DDiirreecccciióónn::      
--VVeerr  uunnaa  ddiirreecccciióónn  eenn  ssuueeññooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  nnoottiicciiaass  oo  llaa  vviissiittaa  ddee  uunn  
aammiiggoo..      
--DDaarr  nnuueessttrraa  ddiirreecccciióónn  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  uunnaa  iimmpprruuddeenncciiaa..      
DDiirreeccttoorr::      
--EEnnccoonnttrraarrlloo  aauugguurraa  qquuee  llaass  nnuueevvaass  rreellaacciioonneess  nnoo  rreessuullttaarráánn  ttaann  bbeenneeffiicciioossaass  
ccoommoo  eessppeerráábbaammooss..      
--SSeerrlloo  eenn  ssuueeññooss  pprreessaaggiiaa  eessppeerraannzzaass  pprróóxxiimmaass  ddee  ééxxiittoo..      
DDiirriiggiibbllee::      
EEll  gglloobboo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ttoottaalliiddaadd..  EEll  ddiirriiggiibbllee  rreevveellaa  llaa  iinnccoonnssttaanncciiaa  yy  vveerrssaattiilliiddaadd  
ddee  nnuueessttrrooss  ppeennssaammiieennttooss  yy  ddeesseeooss  qquuee  ssoonn  ccaauussaa  pprriinncciippaall  ddee  nnuueessttrrooss  ffrraaccaassooss  
yy  ffrruussttrraacciioonneess..  
DDiisscciipplliinnaa::      
SSuuffrriirr  ssuu  aapplliiccaacciióónn  aannuunncciiaa  qquuee  eell  rriiggoorr  ddee  llaa  ssaanncciióónn  llee  rreessuullttaarráá  ppeennoossoo..      
DDiissccoorrddiiaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ppaassaarráá  mmoommeennttooss  ppeennoossooss..  CCoonnfflliiccttooss  ccoonn  llaa  ffaammiilliiaa,,  llooss  aammiiggooss  oo  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddeell  ttrraabbaajjoo..      
DDiissccooss::      
LLee  rreessuullttaarráá  nneecceessaarriioo  eessffoorrzzaarrssee  ppaarraa  ccuummpplliirr  llaa  ppaarreeaa  qquuee  llee  hhaa  ssiiddoo  
eennccoommeennddaaddaa..      
DDiissccuurrssoo::      
--PPrroonnuunncciiaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  ddeesseeooss  nnoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn..      
--OOíírrlloo  sseeññaallaa  qquuee  sseeggúúnn  sseeaa  ssuu  ccoonntteenniiddoo  iinnddiiccaarráá  eell  sseennttiiddoo  ffaavvoorraabbllee  oo  
ddeessffaavvoorraabbllee  ddeell  ssuueeññoo..      
DDiissccuussiioonneess::      
--SSii  ddiissccuuttiimmooss  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ddee  uunn  aallttoo  nniivveell  ccuullttuurraall  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteennddrreemmooss  
ssaattiissffaacccciióónn  eenn  iimmppoorrttaanntteess  ggeessttiioonneess..      
--SSii  ssoonn  ggeennttee  ddee  mmeennoorr  nniivveell  uusstteedd  sseerráá  mmeennoosspprreecciiaaddoo  yy  rriiddiiccuulliizzaaddoo..      



 116

DDiisseeccaarr::      
VVeerr  uunn  aanniimmaall  ddiisseeccaaddoo  llee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  ddeessaaffííee  llaass  aaffiirrmmaacciioonneess  ddee  ssuuss  
rreellaacciioonneess  pprrooffeessiioonnaalleess..      
DDiissffrraazz::      
--SSooññaarr  qquuee  vvaammooss  ddiissffrraazzaaddooss  rreevveellaa  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  ooccuullttaarr  nnuueessttrrooss  
sseennttiimmiieennttooss,,  eemmoocciioonneess  yy  ddeesseeooss  ddee  eennggaaññaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  vveemmooss  ddiissffrraazzaaddaass  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  iinntteennttaarreemmooss  rreeccoorrddaarr  qquuiieenneess  eerraann  yy  
ddeessccoonnffiiaarr  ddee  eellllooss,,  yyaa  qquuee  qquuiieerreenn  eennggaaññaarrnnooss..      
DDiissgguussttoo::      
IInnddiiccaa  ppeeqquueeññaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ppaassaajjeerraass..      
DDiissiimmuullaarr::      
NNoo  aallccaannzzaarráá  llaa  vviiccttoorriiaa  ccoonn  aassttuucciiaa  yy  mmeennttiirraass..      
DDiissppaarroo::      
CCaarreeccee  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo..  EEss  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  oonníírriiccaa  ddee  uunn  rruuiiddoo  rreeaall..      
DDiissppeennssaarriioo::      
NNeecceessiittaa  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  ppaarraa  aattrraavveessaarr  uunn  ppeerrííooddoo  ccoonn  pprroobblleemmaass  iinnssoolluubblleess..      
DDiissppuuttaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ppaassaarráá  mmoommeennttooss  ppeennoossooss..  CCoonnfflliiccttooss  ccoonn  llaa  ffaammiilliiaa,,  llooss  aammiiggooss  oo  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddeell  ttrraabbaajjoo..      
DDiissttaanncciiaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  eessttáá  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  ssee  ddeebbeerráánn  aaffrroonnttaarr..      
DDiissttiinncciióónn::      
PPrreeddiiccee  ffeelliicceess  cciirrccuunnssttaanncciiaass..      
DDiivváánn::      
--UUssaarrlloo  eenn  ccoonnddiicciioonneess  aaggrraaddaabblleess  yy  ffeelliicceess  aannuunncciiaa  ppllaacceerreess  eenn  eell  hhooggaarr..      
--AAccoossttaarrssee  eenn  ééll  pprreessaaggiiaa  ddeessccuuiiddoo  oo  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  llaa  vviiddaa  ffaammiilliiaarr..      
--VVeerrlloo  ddeetteerriioorraaddoo  oo  rroottoo  aannuunncciiaa  ppeelleeaass  ffaammiilliiaarreess..      
DDiivveerrssiióónn::      
AAnnuunncciiaa  pprróóxxiimmaass  ddiissccuussiioonneess..      
DDiivviissaass::      
TTrraannssaacccciioonneess  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo  ddee  uunn  pprróóxxiimmoo  vviiaajjee..      
DDiivvoorrcciioo::      
SSuueellee  ttrraattaarrssee  ddeell  rreefflleejjoo  ddee  uunnaass  rreellaacciioonneess  mmaattrriimmoonniiaalleess  qquuee  ssee  hhaann  hheecchhoo  
ddiiffíícciilleess..      
DDoobbllee::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  ddoobbllee  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaa  rreevveellaa  uunnaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  
llooss  pprroobblleemmaass  rreeaalleess  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa..      
SSii  eessttee  ssuueeññoo  ssee  hhaaccee  mmuuyy  rreeppeettiittiivvoo  eess  pprruuddeennttee  llaa  vviissiittaa  aa  uunn  ppssiiccóóllooggoo..      
DDooccttoorr::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ddooccttoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  aatteennddaammooss  ttaannttoo  aall  
ccuueerrppoo  ccoommoo  aall  aallmmaa..      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
DDóóllaarreess::      
SSiimmbboolliizzaa  ccoossaass  íínnttiimmaammeennttee  ddeesseeaaddaass..      
--SSii  ddeesseeaammooss  aapprrooppiiaarrnnooss  ddee  ddóóllaarreess  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeesseeoo  hhaacciiaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ddee  
oottrroo  sseexxoo..      
--EEnnccoonnttrraarr  ddóóllaarreess  yy  tteenneerr  mmiieeddoo  aa  qquuee  nnooss  vveeaann  ccooggiiéénnddoollooss  ssee  rreeffiieerree  aa  
rreellaacciioonneess  iillíícciittaass..      
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--CCoommpprraarr  aallggoo  yy  qquuee  nnooss  ddeevvuueellvvaann  mmááss  ddóóllaarreess,,  oo  eennccoonnttrraarr  ddóóllaarreess  ssiiggnniiffiiccaa  
qquuee  lloo  aaddqquuiirriiddoo  tteennííaa  uunn  vvaalloorr  ssuuppeerriioorr  aall  iimmaaggiinnaaddoo,,  mmoorraall,,  mmaatteerriiaall  oo  
sseennttiimmeennttaall..      
--SSii  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  nnooss  rroobbaa  iinnddiiccaa  qquuee  eexxaaggeerraammooss  nnuueessttrroo  aammoorr  ssaaccrriiffiiccaannddoo  
ccoossaass  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess..      
--PPeerrddeerr  ddóóllaarreess  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ppeerrddeerr  aallggoo  mmuuyy  qquueerriiddoo..      
DDoolloorreess::      
CCaassii  ssiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  ddoolloorr  aa  nnuueessttrraa  ddiiggnniiddaadd  yy  oorrgguulllloo..  AA  vveecceess  ssee  
mmaanniiffiieessttaa  ccoommoo  ddoolloorr  eell  tteemmoorr  qquuee  tteenneemmooss  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aa  llooss  aacccciiddeenntteess..      
DDoommaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  ttrriiuunnffoo  ppeerroo  ddee  ppooccaa  dduurraacciióónn  yy  ssii  eenn  llaa  ddoommaa  nnoo  
ooccuurrrreenn  aacccciiddeenntteess..      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  ssee  ttiieennee  ssiieennddoo  nniiññoo  oo  aaddoolleesscceennttee  rreefflleejjaa  eell  aaffáánn  ddee  aavveennttuurraass  
pprrooppiiooss  ddee  llaa  eeddaadd..      
--SSii  eessttaammooss  ppaassaannddoo  ppoorr  uunn  ddiiffíícciill  mmoommeennttoo  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  eell  ssuueeññoo  ppuueeddee  
rreefflleejjaarr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ddoommiinnaarr  ppaassiioonneess  iinntteerrnnaass  ddee  ccaarráácctteerr  ccoonnttrraaddiiccttoorriioo..      
DDoommeessttiiccaarr::      
AAsseegguurraa  ééxxiittoo  yy  ttrriiuunnffoo  ddee  llaarrggaa  dduurraacciióónn..  SSii  rreefflleejjaa  eessttaaddooss  iinntteerriioorreess  ssiiggnniiffiiccaa  eell  
ffiinnaall  ddee  llaass  dduuddaass  ee  iinncceerrttiidduummbbrreess..      
DDoommiinnóó::      
IInnddiiccaa  ppllaacceerreess  iinnoocceenntteess..      
--SSii  ppoonneemmooss  eexxcceessiivvaa  ppaassiióónn  eenn  eell  jjuueeggoo  yy  ppeerrddeemmooss  pprreeddiiccee  iinnddiissccrreecciioonneess..      
--SSii  ggaannaammooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  sseerr  aadduullaaddooss..      
DDoonnaattiivvoo::      
--SSii  rreeaalliizzaammooss  uunn  ddoonnaattiivvoo  nnooss  aauugguurraa  llaa  iinnggrraattiittuudd  ddee  qquuiieenneess  nnooss  ddeebbeenn  
ffaavvoorreess..      
--RReecciibbiirr  uunn  ddoonnaattiivvoo  pprreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  ffaavvoorraabbllee  eenn  nnuueessttrraa  ppoossiicciióónn..      
--SSii  lloo  rreecciibbiimmooss  ddee  uunn  hhoommbbrree  llaa  mmeejjoorrííaa  ssee  pprroodduucciirráá  ggrraacciiaass  aa  llooss  ccoonnsseejjooss  
rreecciibbiiddooss..      
--SSii  pprroocceeddeenn  ddee  uunnaa  mmuujjeerr  llaass  qquuee  nnooss  aayyuuddaarráánn  sseerráánn  llaass  aammiissttaaddeess..      
DDoorraaddooss::      
SSiiggnnoo  ddee  ffaallsseeddaadd  ee  hhiippooccrreessííaa  eenn  ssuu  ccíírrccuulloo  ddee  aammiissttaaddeess..      
DDoorrmmiirr::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  ddoorrmmiiddooss  rreevveellaa  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  aatteenncciióónn..  SSoommooss  
ddeemmaassiiaaddoo  nneegglliiggeenntteess  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
DDoorrmmiittoorriioo::      
LLaa  ccaassaa  ssiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  sseerr  yy  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
EEll  ddoorrmmiittoorriioo,,  eell  ddeessccaannssoo  yy  eell  sseexxoo..      
DDoosseell::      
LLaa  ffoorrmmaa  yy  eell  ccoolloorr  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess::      
--SSii  eess  ccuuaaddrraaddoo  oo  rreeccttaanngguullaarr  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  llooss  bbiieenneess  tteerrrreennaalleess..      
--SSii  eess  rreeddoonnddoo  ccoonn  llooss  cceelleessttiiaalleess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  bbaajjoo  uunn  ddoosseell  pprreessaaggiiaa  qquuee  ggoozzaarreemmooss  ddee  uunnaa  eessppeecciiaall  pprrootteecccciióónn..      
DDoottee::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  bbooddaa  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa..      
DDrraaggóónn::      
LLaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ddrraaggóónn  ssiimmbboolliizzaa  llaa  lluucchhaa  ddeell  ""yyoo""  ccoonnttrraa  llaass  tteennddeenncciiaass  ee  
iinnssttiinnttooss  rreeggrreessiivvooss  ppaarraa  lliibbeerraarr  eell  aallmmaa..      
DDrrooggaa::      
PPllaacceerreess  ffáácciilleess  yy  ccoossttoossooss  ppeerroo  ccaarrggaaddooss  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ffrruussttrraanntteess..      
DDrroogguueerrííaa::      
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SSii  nnooss  vveemmooss  ccoommpprraannddoo  eenn  uunnaa  iinnddiiccaa  qquuee  uunnaa  ffeelliizz  iinniicciiaattiivvaa  llee  aasseegguurraarráá  llaa  
eevvoolluucciióónn  aaddeeccuuaaddaa  ddee  ssuu  ppoossiicciióónn..      
DDrroommeeddaarriioo::      
VVeerrlloo  oo  mmoonnttaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  aa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd  aallccaannzzaarráá  eell  ééxxiittoo..      
DDuucchhaa::      
--SSii  eessttáá  aa  tteemmppeerraattuurraa  aaggrraaddaabbllee  iinnddiiccaa  eenneerrggííaa  yy  vvoolluunnttaadd  ddee  ttrriiuunnffaarr..      
--SSii  nnoo  eess  aaggrraaddaabbllee,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  llooggrraarr  eell  ééxxiittoo..      
DDuueelloo::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  nnooss  bbaattiimmooss  eenn  dduueelloo  aannuunncciiaa  ddiissccuussiióónn  ccoonn  eell  
ccóónnyyuuggee  oo  llooss  aammiiggooss..      
--SSii  pprreesseenncciiaammooss  uunnoo  sseerráánn  nnuueessttrrooss  aammiiggooss  oo  ppaarriieenntteess  llooss  qquuee  ddiissppuuttaarráánn  
eennttrree  ssíí..      
DDuueennddee::      
SSuueerrttee  aaffeeccttiivvaa,,  ééxxiittoo  sseennttiimmeennttaall..      
DDuunnaass::      
--VVeerrllaass  yy  ccaammiinnaarr  ppoorr  eellllaass  aannuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  pprróóxxiimmaass..      
--HHaacceerr  uunn  hhooyyoo  yy  aaccoossttaarrssee  iinnddiiccaa  ffuueerrtteess  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo..      
DDúúoo::      
CCaannttaarr  aa  ddúúoo  aannuunncciiaa  mmeejjoorrííaa  eenn  ssuuss  aassuunnttooss  sseennttiimmeennttaalleess..      
DDuupplliiccaaddoo::      
UUsstteedd  ssiieennttee  ddeessccoonnffiiaannzzaa  hhaacciiaa  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
DDuuqquuee::      
RReecciibbiirr  eessttee  ttííttuulloo  iinnddiiccaa  qquuee  llee  sseerráánn  ccoonnffiiaaddooss  nnuueevvooss  ccaarrggooss..  
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EEbbaanniissttaa::      
DDeecciissiioonneess  ffuuttuurraass  iinnfflluuiirráánn  ffeelliizzmmeennttee  eenn  ssuu  vviiddaa..      
EEbbrriieeddaadd::      
VVeerrssee  eebbrriioo  iinnddiiccaa    ddeessaalliieennttoo  yy  ssoolleeddaadd  mmoorraall..      
EEcchhaarrppee::      
--SSii  eell  eecchhaarrppee  eess  aammpplliioo  yy  bboonniittoo,,  ppaasseeaarrnnooss  ccoonn  ééll,,  aauugguurraa  bbiieenneessttaarr  yy  uunnaa  
ppoossiicciióónn  hhoollggaaddaa..      
--SSii  eess  rriiddííccuulloo  oo  eessttáá  eenn  mmaall  eessttaaddoo  aannuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
EEcclliippssee::      
PPrreessaaggiiaa  ddeessggrraacciiaass..      
--SSii  eess  ddee  lluunnaa  llaass  ddeessggrraacciiaass  nnoo  ssoonn  ddeemmaassiiaaddoo  ggrraavveess..      
--SSii  eess  ddee  ssooll  aannuunncciiaa  sseerriiaass  ddeessggrraacciiaass..      
EEcclloossiióónn::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  nnuueevvaa  ééppooccaa  eenn  ssuu  vviiddaa..  FFeelliicciiddaadd..      
EEccoo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  nnoo  ppooddeerr  hhaabbllaarr  ccoommoo  nnoo  sseeaa  rreeppiittiieennddoo  lloo  qquuee  ddiicceenn  oottrraass  
ppeerrssoonnaass..      
--PPrreessaaggiiaa  mmeennttiirraass  ee  iinnddiissccrreecciióónn  ssii  ssee  rreeppiittee  llaa  vvoozz  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  llaa  vvoozz  qquuee  ssee  rreeppiittee  eess  llaa  nnuueessttrraa  iinnddiiccaa  ppaassiivviiddaadd  yy  ffaallttaa  ddee  iinniicciiaattiivvaa..      
EEccoonnoommííaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  ttoommaarráá  pprreeccaauucciioonneess  ppaarraa  pprrootteeggeerrssee  ddee  ssuucceessooss  ddeessddiicchhaaddooss..      
EEddaadd::      
--SSii  hhaabbllaammooss  ddee  eeddaadd  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiinncceerriiddaadd  sseerráá  aapprreecciiaaddaa  eenn  ssuu  mmeeddiioo  
pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  sseennttiimmooss  eenn  ssuueeññooss  iinnqquuiieettuudd  ppoorr  llaa  eeddaadd  vviiggiillaarreemmooss  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
--OOccuullttaarr  llaa  eeddaadd  aannuunncciiaa  qquuee  sseerráá  ttrraaiicciioonnaaddoo  ppoorr  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
EEddeellwweeiissss::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttaa  fflloorr  aannuunncciiaa  qquuee  llaa  ssuueerrttee  yy  llaa  ffeelliicciiddaadd  eessttáánn  ddee  ssuu  ppaarrttee..      
EEddiiffiiccaarr,,  eeddiiffiicciioo::      
SSeeggúúnn  sseeaa  ccoonnssttrruuiiddoo  eell  eeddiiffiicciioo  sseerráá  nnuueessttrroo  ppoorrvveenniirr  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSii  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  aammpplliiaa  yy  ssóólliiddaa  eess  qquuee  sseennttiirreemmooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa  ee  iinntteerreesseess..      
--SSii  llooss  eeddiiffiicciiooss  ssoonn  ppeeqquueeññooss  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  mmááss  mmooddeessttaa  aauunnqquuee  
ssiieemmpprree  mmeejjoorr  qquuee  aahhoorraa..      
--SSii  ssee  ccaaee  oo  eessttáá  eenn  mmaall  eessttaaddoo  lloo  qquuee  ccoonnssttrruuiimmooss  ddeebbeerreemmooss  rreevviissaarr  nnuueessttrrooss  
ppllaanneess..      
EEddiittoorr::      
NNuueevvooss  pprrooyyeeccttooss  oo  ffeelliizz  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
EEddrreeddóónn::      
CCoommooddiiddaadd,,  sseegguurriiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..      
EEffiiggiiee::      
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EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  ssuuss  aaccttuuaacciioonneess  ssiiggaann  eell  eejjeemmpplloo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
hhoonneessttaass  ddee  ssuu  aallrreeddeeddoorr..      
EEjjeeccuucciióónn::      
--SSii  aappaarreecceemmooss  ccoommoo  vvííccttiimmaass  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ggrraavvee  ccoommpplleejjoo  ddee  
ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  eell  vveerrdduuggoo  ddeennoottaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  ddoommiinneenn..      
EEjjéérrcciittoo::      
AAuugguurraa  ddiissccoorrddiiaa  yy  pprroobblleemmaass  ccoonn  llooss  ddeemmááss..  SSiimmbboolliizzaa  aa  llooss  aammiiggooss  oo  
ccoollaabboorraaddoorreess..  IInntteerrpprreettaarreemmooss  eessttee  ssuueeññoo  sseeggúúnn  sseeaa  eell  aassppeeccttoo  ddeell  eejjéérrcciittoo..      
EElláássttiiccoo::      
AAnnuunncciiaa  uunn  ppeerrííooddoo  ffeelliizz  yy  rreeccoonnffoorrttaannttee..      
EElleeccttoorr::      
--SSeerr  eelleeccttoorr  iinnddiiccaa  rreevveesseess  ddee  ppoossiicciióónn  oo  ddee  ffoorrttuunnaa..      
--SSeerr  eelleeggiiddoo,,  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  ssee  vveerráánn  rreessuueellttaass..      
EElleeccttrriicciiddaadd::      
--SSii  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn  eess  nnoorrmmaall  sseerráá  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  pprroovvooccaa  hheerriiddaass  ddeetteerrmmiinnaa  aallggúúnn  ppeelliiggrroo..      
EElleeffaannttee::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa,,  llaa  pprroossppeerriiddaadd,,  llaa  lloonnggeevviiddaadd  yy  llaa  mmeemmoorriiaa..      
--SSii  mmoonnttaammooss  oo  ccoonndduucciimmooss  uunn  eelleeffaannttee  eess  ssiiggnnoo  ddee  ééxxiittoo  ggrraacciiaass  aall  aappooyyoo  ddee  
ppeerrssoonnaass  ppooddeerroossaass..      
--PPaarraa  uunn  eennffeerrmmoo  pprroonnoossttiiccaa  ccuurraacciióónn  yy  llaarrggaa  vviiddaa..      
EElleevvaacciióónn::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccuummbbrree  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
EEmmbbaadduurrnnaarr::      
AAllgguuiieenn  iinntteennttaa  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss..      
EEmmbbaajjaaddoorr::      
--SSeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ccoorrrreemmooss  eell  rriieessggoo  ddee  rreennuunncciiaarr  aa  nnuueessttrraa  pprrooffeessiióónn..      
--HHaabbllaarr  ccoonn  ééll  aauugguurraa  qquuee  nnuueessttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  sseerráánn  pprroovveecchhoossaass..      
EEmmbbaallaarr::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  ssuuss  ppeerrtteenneenncciiaass  aannuunncciiaa  ccoonnttrraattiieemmppooss..      
--SSii  ssoonn  ppeerrtteenneenncciiaass  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  rriieessggoo  ddee  iinntteenncciioonneess  mmaalléévvoollaass  yy  
eennggaaññooss..      
--VVeerr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eemmbbaallaarr  sseeññaallaa  qquuee  ppuueeddee  sseerr  vvííccttiimmaa  ddee  uunn  rroobboo..      
EEmmbbaallssaammaarr::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  llaarrggaa  eenn  aallggúúnn  aalllleeggaaddoo..      
EEmmbbaarraazzoo::      
--SSii  eessttáá  eemmbbaarraazzaaddaa  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  eessttee  ssuueeññoo  nnoo  eess  mmááss  qquuee  uunn  rreefflleejjoo  ddee  ssuu  
eessttaaddoo  aaccttuuaall..      
--SSii  nnoo  eess  aassíí  rreefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ccaassaarrnnooss  oo  ddee  uunnaa  eexxiisstteenncciiaa  mmááss  ttrraannqquuiillaa..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  eess  aanngguussttiioossoo  rreevveellaa  mmiieeddoo  aa  llaass  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess..      
--SSii  eess  uunnaa  ppeessaaddiillllaa  qquuee  tteerrmmiinnaa  ccoonn  uunn  ppaarrttoo  eessppaannttoossoo  rreevveellaa  oobbsseessiióónn  ppoorr  llaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  vveennéérreeaass  oo  llaass  mmaallffoorrmmaacciioonneess  ffííssiiccaass..      
EEmmbbaarrccaacciióónn::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
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--SSuubbiirr  aa  uunn  bbaarrccoo  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  bbaarrccoo  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  bbaarrccoo,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  bbaarrccoo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
EEmmbbaarrccaarrssee::      
--PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddeell  ddeesseeoo  ddee  ccoonnoocceerr  nnuueevvooss  hhoorriizzoonntteess,,  ddee  uunn  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa..      
--TTaammbbiiéénn  ddeell  pprreessaaggiioo  ddee  qquuee  eemmbbaarrccaarreemmooss  eenn  uunn  nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo  oo  nneeggoocciioo..      
EEmmbbaarrggoo::      
IInnddiiccaa  pprroobblleemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  cciieerrttaass  aauuttoorriiddaaddeess  lleeggaalleess..      
EEmmbbaauuccaaddoorr::      
--TTeenneerr  qquuee  vveerr  ccoonn  uunn  eemmbbaauuccaaddoorr  aannuunncciiaa  qquuee  llaass  ggaannaanncciiaass  eessppeerraaddaass  ssee  
ccoonnvveerrttiirráánn  eenn  ééxxiittooss..      
--SSeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  mmééttooddooss  llee  rreessuullttaarráánn  ppeerrjjuuddiicciiaalleess..      
EEmmbboossccaaddaa::      
--PPrreeppaarraarr  uunnaa  eemmbboossccaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  aassttuucciiaa  yy  llaa  ffuueerrzzaa  llee  ffaavvoorreecceerráánn  eenn  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess..      
--CCaaeerr  eenn  uunnaa  eemmbboossccaaddaa  aannuunncciiaa  rriieessggoo  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iimmpprreevviissiibblleess..      
EEmmbbootteellllaammiieennttoo::      
SSuuss  aaccttiivviiddaaddeess  sseerráánn  ffrruuccttííffeerraass..      
EEmmbbrriiaagguueezz::      
--SSii  hheemmooss  ttoommaaddoo  mmeeddiiccaammeennttooss  eessttee  ssuueeññoo  ccaarreeccee  ddee  ssiimmbboolliissmmoo..      
SSii  nnoo  hheemmooss  ttoommaaddoo  nnaaddaa::      
--TTrraattáánnddoossee  ddee  uunnaa  eemmbbrriiaagguueezz  ttrriissttee  rreevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  llaa  vviiddaa  aaccttuuaall..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  uunnaa  eemmbbrriiaagguueezz  aalleeggrree  ssee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo  ddee  iinnccrreemmeennttoo  
ddee  ssaalluudd  yy  ddee  ffoorrttuunnaa..      
EEmmbbrruujjaarr::      
EEll  qquuee  uunn  mmaaggoo  oo  uunnaa  bbrruujjaa  nnooss  hhaaggaa  vvííccttiimmaass  ddee  uunn  eennccaannttaammiieennttoo  eess  uunnaa  
aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  nnooss  ddeemmooss  ccuueennttaa  ddee  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  uunnaa  ffaallttaa  qquuee  
ddeebbeemmooss  rreeppaarraarr  ssii  nnoo  qquueerreemmooss  eexxppoonneerrnnooss  aall  ccaassttiiggoo  eenn  eessttaa  vviiddaa  oo  eenn  llaa  
pprróóxxiimmaa..      
EEmmbbuuddoo::      
SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  eemmbbuuddoo  yy  nnoo  lloo  uussaammooss  iinnddiiccaa  ddeesspprreeooccuuppaacciióónn..      
EEmmbbuuttiiddoo::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eess  ssuu  ccoolloorr..      
--SSii  eess  bbllaannqquueecciinnoo  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--NNeeggrroo,,  ppeennaass..      
--RRoojjiizzoo,,  ppaassiióónn..      
EEmmiiggrraarr::      
SSuu  ssiittuuaacciióónn  yy  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  sseerráánn  ddiiffeerreenntteess..      
EEmmppaalliizzaaddaa::      
--DDeerrrriibbaarrllaa  oo  ssaallttaarrllaa  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  ccaammbbiiaarr  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  ssoonn  
ddiiffíícciilleess  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  eemmppaalliizzaaddaa  eessttaammooss  pprrootteeggiiddooss  yy  aaiissllaaddooss  ddee  
llooss  ppeelliiggrrooss  eexxtteerriioorreess..        
--SSii  ssee  ddeesspplloommaa  aall  aappooyyaarrnnooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ppooccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  
pprrootteecccciioonneess..      
--SSii  eessttáá  eenn  rruuiinnaass  rreevveellaa  mmiieeddoo  yy  ddeessccoonnssuueelloo..      
EEmmppaannttaannaarrssee::      
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--HHuunnddiirrnnooss  eenn  uunn  ppaannttaannoo  pprreessaaggiiaa  ppeelliiggrrooss  oo  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eell  cciieelloo  eess  pplloommiizzoo  yy  llaass  aagguuaass  ppeessttiilleenntteess  eell  pprreessaaggiioo  eess  ppeeoorr..      
--SSii  vveemmooss  vveeggeettaacciióónn  yy  aallggúúnn  rraayyoo  ddee  ssooll  eell  pprreessaaggiioo  eess  mmeennooss  mmaalloo  ee  iinnddiiccaa  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ssaalliirr  iinnddeemmnneess  ddeell  ppeelliiggrroo..      
EEmmppeerraaddoorr::      
AAllggúúnn  aasscceennssoo  llee  ppeerrmmiittiirráá  aacccceeddeerr  aa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  uunn  nniivveell  mmááss  eelleevvaaddoo..      
EEmmppeerraattrriizz::      
IInnddiiccaa  qquuee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  uunn  pprrooyyeeccttoo  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ddiiffíícciill  bbaajjoo  ccoonnddiicciioonneess  
eexxcceeppcciioonnaalleess..      
EEmmpplleeoo::      
--SSii  uusstteedd  aappaarreeccee  aasscceennddiieennddoo  aa  uunn  eemmpplleeoo  mmááss  eelleevvaaddoo  pprroonnoossttiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  
hhoonnoorreess  yy  ddiiggnniiddaaddeess..      
EEmmpprreessaarriioo::      
PPuueeddee  qquuee  ssuuss  eessppeerraannzzaass  nnoo  ssee  mmaatteerriiaalliicceenn..      
EEmmppuujjaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  sseerráá  rreessppoonnssaabbllee  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa  eenn  
llaa  qquuee  nnoo  tteennddrráá  ccoollaabboorraacciióónn..      
--EEmmppuujjaarr  uunn  oobbjjeettoo  aaddvviieerrttee  qquuee  tteennggaa  pprreeccaauucciioonneess  ppaarraa  ssaallvvaagguuaarrddaarr  ssuuss  
iinntteerreesseess  ppeerrssoonnaalleess..  
EEnnaannooss::      
--SSii  aappaarreecceenn  ccoommoo  ppeeqquueeññooss  sseerreess  iinnoocceenntteess  ssiimmbboolliizzaann  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddeell  
iinnccoonnsscciieennttee..  LLaass  ppaallaabbrraass  yy  llaa  ccoonndduuccttaa  ddee  eessttooss  sseerreess  eenncciieerrrraann  uunn  mmeennssaajjee  
pprroovveecchhoossoo  yy  rreevveellaaddoorr..      
--SSii  llooss  eennaannooss  ssoonn  ddeeffoorrmmeess  yy  ddeessaaggrraaddaabblleess  rreefflleejjaann  nnuueessttrraa  iiggnnoorraanncciiaa  yy  
ppeeqquueeññeezz..  LLaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eessttoo  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  uunnoo  ddee  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  
llaa  vveerrddaaddeerraa  ssaabbiidduurrííaa..      
EEnnccaaddeennaarr::      
--SSooññaarr  ccoonn  ccaaddeennaass  iinnddiiccaa  qquuee  llooss  pprroobblleemmaass  aaccttuuaalleess  ffuueerroonn  ccrreeaaddooss  eenn  eell  
ppaassaaddoo..      
--RRoommppeerr  uunnaa  ccaaddeennaa  aauugguurraa  eell  ffiinn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass..      
EEnnccaajjeess::      
RReeaalliizzaacciioonneess  ffeelliicceess  eenn  eell  aammoorr  yy  ppoossiicciióónn..      
EEnnccaallllaarr::      
RReevveellaa  nnuueessttrraa  ddiiffiiccuullttaadd  ppaarraa  ccaammbbiiaarr  ddee  vviiddaa..      
EEnnccaannttaammiieennttoo::      
EEll  qquuee  uunn  mmaaggoo  oo  uunnaa  bbrruujjaa  nnooss  hhaaggaa  vvííccttiimmaass  ddee  uunn  eennccaannttaammiieennttoo  eess  uunnaa  
aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  nnooss  ddeemmooss  ccuueennttaa  ddee  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  uunnaa  ffaallttaa  qquuee  
ddeebbeemmooss  rreeppaarraarr  ssii  nnoo  qquueerreemmooss  eexxppoonneerrnnooss  aall  ccaassttiiggoo  eenn  eessttaa  vviiddaa  oo  eenn  llaa  
pprróóxxiimmaa..      
EEnnccaarrcceellaammiieennttoo::      
LLaass  ccáárrcceelleess  aannuunncciiaann  eell  ccaammbbiioo  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  ccaarrcceelleerroo  eess  aammaabbllee  yy  ssoonnrriieennttee  oo  ssii  llaa  ppuueerrttaa  eessttáá  aabbiieerrttaa  eell  ccaammbbiioo  eess  
iinnmmiinneennttee..      
--SSii  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  ccaarrcceelleerroo  eess  hhoossccaa  yy  llaa  ccáárrcceell  oossccuurraa  ddeebbeerreemmooss  rreefflleexxiioonnaarr  
ssoobbrree  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa..      
--SSii  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoonn  vviioolleennttooss  oo  ddeesseessppeerraaddooss  sseeññaallaa  qquuee  eell  
ccaammbbiioo  hhaa  ssiiddoo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..      
EEnncceennddeerr::      
--LLaa  lluuzz  aannuunncciiaa  nnoottiicciiaass  aaggrraaddaabblleess..      
--EEll  ffuueeggoo,,  ffeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall,,  sseerreenniiddaadd..      
--UUnnaa  vveellaa,,  aammeennaazzaa  ddee  eennffeerrmmeeddaadd..      
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EEnncceerraaddoo::      
PPeelleeaass  ccoonn  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
EEnncceerrrraarr::      
--EEssttaarr  eenncceerrrraaddoo  aannuunncciiaa  oobbssttááccuullooss  iimmpprreevviissttooss..      
--EEnncceerrrraarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  eennccoonnttrraarráá  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  nneeuuttrraalliizzaarr  aa  ssuuss  
aaddvveerrssaarriiooss..      
EEnnccííaass::      
--UUnnaa  eennccííaa  ppeerrffeeccttaa  aannuunncciiaa  ssuueerrttee  yy  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..      
--EEnn  mmaall  eessttaaddoo,,  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddiiffíícciilleess  ddee  ccuuaallqquuiieerr  íínnddoollee..      
EEnncciiccllooppeeddiiaa::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nneecceessiittaammooss  aammpplliiaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
EEnncciinnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  mmoorraall  yy  ffííssiiccaa  yy  llaa  ssaabbiidduurrííaa..        
VVeerr  uunnaa  eenncciinnaa  eenn  ssuueeññooss  aauugguurraa  ggrraann  pprrootteecccciióónn  yy  ééxxiittoo  eenn  nnuueessttrraass  eemmpprreessaass  
ssiieemmpprree  qquuee  nnoo  eessttéé  eenn  mmaall  eessttaaddoo,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ppuueeddee  qquuee  nnoo  ssee  ccoonnvviieerrttaa  eenn  
rreeaalliiddaadd..      
EEnnccoollaarr::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  eenn  llooss  nneeggoocciiooss,,  ddeecceeppcciioonneess,,  mmaalleenntteennddiiddooss,,  mmeennttiirraass..      
EEnnccoorrvvaarrssee::      
--VVeerrssee  eennccoorrvvaaddoo  iinnddiiccaa  ddeecceeppcciióónn  yy  hhuummiillllaacciióónn  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  ffaammiilliiaarreess  oo  
pprrooffeessiioonnaalleess..      
--VVeerr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eennccoorrvvaaddaa  aauugguurraa  qquuee  lllleevvaarráá  llaass  ddee  ggaannaarr  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ddeelliiccaaddaa..      
EEnnccrruucciijjaaddaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ddeebbeemmooss  eessccooggeerr  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  hhaacciiaa  ddoonnddee  ddiirriiggiimmooss  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
EEnnccuuaaddeerrnnaacciióónn::      
AAddooppttee  uunnaa  aaccttiittuudd  rriigguurroossaa  eenn  llaa  mmaanneerraa  ddee  rreessoollvveerr  ssuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
EEnnccuubbrriirr::      
CCiieerrttaass  rreellaacciioonneess  llee  ccoommpprroommeetteenn  eenn  aaccttuuaacciioonneess  ssoossppeecchhoossaass  ee  iillíícciittaass..      
EEnnccuueessttaa::      
--SSeerr  oobbjjeettoo  ddee  uunnaa  eennccuueessttaa  aannuunncciiaa  qquuee  hhaa  ddeessppeerrttaaddoo  llaass  ssoossppeecchhaass  ddee  ssuuss  
rriivvaalleess..      
--PPaarrttiicciippaarr  eenn  uunnaa  iinnddiiccaa  vviiccttoorriiaa  iinnmmiinneennttee  ssoobbrree  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
EEnnddiibbiiaass::      
SSoolleeddaadd,,  aammaarrgguurraa  eenn  eell  oollvviiddoo..      
EEnneebbrroo::      
CCaalluummnniiaass  yy  mmaalleeddiicceenncciiaa  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo..      
EEnneemmiiggooss::      
--SSooññaarr  qquuee  lleess  vveenncceemmooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  ddeecciiddiiddooss  aa  
vveenncceerrlleess..      
--HHaabbllaarr  ccoonn  eellllooss  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ssoolluucciioonnaarr  ppaaccííffiiccaammeennttee  nnuueessttrraass  
ddiiffeerreenncciiaass..      
EEnnffeerrmmeeddaadd::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
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EEnnffeerrmmeerrííaa::      
--PPuueeddee  rreefflleejjaarr  uunn  tteemmoorr  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--AA  vveecceess  pprroonnoossttiiccaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeebbiiddaass  aa  llaa  mmaallddaadd  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  vviissiittaammooss  uunnaa  eennffeerrmmeerrííaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  ddeebbeemmooss  aappaarrttaarrnnooss  ccuuaannttoo  
aanntteess  ddee  uunn  nneeggoocciioo  eenn  eell  qquuee  nnooss  hheemmooss  ddeejjaaddoo  eennvvoollvveerr..      
EEnnffeerrmmeerroo//aa::      
PPrroonnoossttiiccaa  llaa  pprróóxxiimmaa  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  llaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  ccoonnsseejjooss,,  
aaffeeccttoo  ee  iinncclluussoo  aammoorr..      
EEnnggaaññoo::      
PPrrooccuurree  sseerr  mmááss  ddeessccoonnffiiaaddoo  ssii  nnoo  qquuiieerree  qquuee  llee  eexxppoolliieenn  lloo  qquuee  lleeggííttiimmaammeennttee  
eess  ssuuyyoo..      
EEnnggoorrddaarr::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  eennggoorrddaarr  pprreessaaggiiaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess  yy  ssaalluudd..      
EEnnggrraannaajjeess::      
--SSii  ffuunncciioonnaann  bbiieenn  aauugguurraa  eexxcceelleenntteess  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  bbuueenn  ttéérrmmiinnoo  ssuuss  
eemmpprreessaass..      
--CCoonn  uunn  mmaall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  oo  rroottooss  iinnddiiccaa  ddeeccaaddeenncciiaa  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss  yy  
ppéérrddiiddaa  ddee  ddiinneerroo..      
EEnnggrruuddoo::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  eennggrruuddoo  ppaarraa  uunnttaarr  aannuunncciiaa  qquuee  uunnaa  eemmpprreessaa  aaffoorrttuunnaaddaa  
aauummeennttaarráá  ssuu  ppaattrriimmoonniioo..      
--SSii  eess  eennggrruuddoo  ddee  ppaassttaa  aaddvviieerrttee  qquuee  nnooss  ssaaccrriiffiiqquueemmooss  yy  nnoo  nnooss  pprreecciippiitteemmooss  eenn  
nniinnggúúnn  mmoommeennttoo..      
EEnnhhaarriinnaarr::      
--SSooññaarr  ccoonn  hhaarriinnaa  eess  uunnaa  ggaarraannttííaa  ddee  qquuee  nnoo  nnooss  ffaallttaarráá  lloo  mmááss  iinnddiissppeennssaabbllee..  AA  
mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ssooññaaddaa,,  mmaayyoorr  nniivveell  ddee  vviiddaa..      
--EEnn  uunn  nniivveell  mmááss  eelleevvaaddoo  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  eell  aalliimmeennttoo  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittee  aallccaannzzaarr  
nniivveelleess  ddee  ccoonncciieenncciiaa  mmááss  eelleevvaaddooss..      
EEnnhheebbrraarr::      
EEll  hhiilloo  ssiimmbboolliizzaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  lliiggaa  eennttrree  ssíí  aa  ttooddooss  llooss  eessttaaddooss  ddee  llaa  
eexxiisstteenncciiaa..      
CCuuaannttoo  ssee  hhaaggaa  eenn  ssuueeññooss  ccoonn  llooss  hhiillooss  eeqquuiivvaallee  aa  hhaacceerrlloo  ccoonn  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  oo  
aassuunnttoo  ccoommpplliiccaaddoo..      
--LLooss  hhiillooss  ddee  mmeettaalleess  nnoobblleess  aannuunncciiaann  ééxxiittooss  ggrraacciiaass  aa  llaa  ssuuttiilleezzaa  yy  ddiipplloommaacciiaa..      
EEnniiggmmaa::      
EEvviiddeenncciiaa  qquuee  nnooss  ddeejjaammooss  iinnfflluuiirr  ppoorr  lleeccttuurraass  oo  ppeellííccuullaass  ttrruuccuulleennttaass  ee  iirrrreeaalleess..      
EEnnjjaabboonnaarrssee::      
SSooññaarr  ccoonn  jjaabbóónn  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  ssuuss  uussooss  pprroonnoossttiiccaa  qquuee  llaass  ccoossaass  ssee  aaccllaarraarráánn..      
EEnnjjaammbbrree::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ddee  ééxxiittoo  llaabboorraall..        
--VVeerrllaass  eenn  lliibbeerrttaadd  eess  uunn  pprreessaaggiioo  ffeelliizz..        
--VVeerrllaass  ddee  fflloorr  eenn  fflloorr  iinnddiiccaa  uunn  aammoorr  nnaacciieennttee..        
--SSii  ttee  ppiiccaa  uunnaa  aabbeejjaa  eexxiissttee  uunn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  nnuueessttrraa  rreeppuuttaacciióónn..        
--SSii  eessttáánn  eennffuurreecciiddaass  oo  nnooss  aattaaccaann  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  llooss  aassoocciiaaddooss  oo  ddeejjaaddeezz  
eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ccoonn  llaa  ccoonnssiigguuiieennttee  rruuiinnaa..        
--MMaattaarrllaass    iinnddiiccaa  qquuee  llaa  rruuiinnaa  eess  iinneevviittaabbllee  yy  eessttáá  pprróóxxiimmaa..        
--DDeessttrruuiirr  llaa  ccoollmmeennaa  sseeññaallaa  qquuee  ssoommooss  aannttiissoocciiaalleess  ee  iinnaaddaappttaaddooss  ccoonn  eell  
eennttoorrnnoo..      
EEnnrroollllaarr::      
DDeecceeppcciióónn,,  ppeessaarreess,,  rreecchhaazzoo  aa  lluucchhaarr..      
EEnnssaallaaddaa::      
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EEssttee  ssuueeññoo  eess  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  vviiggiilleemmooss  nnuueessttrraa  ddiieettaa..      
EEnnssaarrttaarr::      
TTrraattáánnddoossee  ddee  ppeerrllaass  iinnddiiccaa  ddiissccuussiioonneess  iinnúúttiilleess  yy  ccoossttoossaass..      
EEnnsseeññaarr::      
--VVeerrssee  eennsseeññaannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  ccoonnsseejjooss  yy  ssuu  ssaabbeerr  ssoonn  bbuussccaaddooss  ppoorr  llooss  ssuuyyooss..      
--RReecciibbiirr  uunnaa  eennsseeññaannzzaa,,  ssuu  ffaallttaa  ddee  ddeecciissiióónn  sseerráá  ddeessffaavvoorraabbllee  ppaarraa  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
EEnnttaarriimmaaddoo::      
RReevveellaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  eell  oorrddeenn  yy  llaa  eeccoonnoommííaa..      
EEnntteerrrraaddoorr::      
SSooññaarr  ccoonn  eenntteerrrraaddoorreess  qquuee  nnoo  ssee  ooccuuppaann  ddeell  ttrraabbaajjoo  pprreessaaggiiaa  mmuueerrttee  ddee  aallggúúnn  
ccoonnoocciiddoo  qquuee  nnooss  lleeggaarráá  ssuuss  bbiieenneess..      
EEnntteerrrraarr::      
--PPaarraa  ssaabbeerr  qquuee  pprreessaaggiiaa  eell  ssooññaarr  qquuee  eenntteerrrraammooss  uunn  aanniimmaall  oo  uunn  oobbjjeettoo  
ddeebbeemmooss  mmiirraarr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  lloo  qquuee  eenntteerrrraammooss..      
--SSii  nnoo  ddiissttiinngguuiimmooss  lloo  qquuee  eenntteerrrraammooss  aauugguurraa  uunn  ccaammbbiioo  rraaddiiccaall  eenn  ssuu  vviiddaa..      
EEnnttiieerrrroo::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  eennttiieerrrraann  aa  aallgguuiieenn  pprreessaaggiiaa  ttrriiuunnffoo  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss..      
--SSii  nnooss  eennttiieerrrraann  aa  nnoossoottrrooss  vviivvooss  rreevveellaa  qquuee  aallgguuiieenn  hhaaccee  lloo  ppoossiibbllee  ppoorr  
ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss..      
--SSii  nnooss  eennttiieerrrraann  mmuueerrttooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  vviiddaa  llaarrggaa  yy  ffeelliizz  aaddeemmááss  ddee  uunn  
iinnccrreemmeennttoo  ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
--SSii  nnooss  eennttiieerrrraann  eenn  uunnaa  ttuummbbaa  yy  nnoo  eenn  uunn  nniicchhoo  iinnddiiccaa  qquuee  lllleeggaarreemmooss  aa  sseerr  
pprrooppiieettaarriiooss  ddee  uunnaa  ccaassaa  oo  uunnaa  ffiinnccaa..      
EEnnttrraaññaass::      
--SSooññaarr  ccoonn  llaass  eennttrraaññaass  ddee  aanniimmaalleess  eess  pprreessaaggiioo  ddee  aalleeggrrííaa  yy  ppllaacceerreess..      
--SSii  ccoocceemmooss  llaass  eennttrraaññaass  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ppuueeddee  aauugguurraarr  eell  ffrraaccaassoo  ddee  nnuueessttrrooss  
ddeesseeooss  ppoorr  nnuueessttrraa  ccuullppaa..      
EEnnttrreellaazzaarr::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  uunniióónn,,  uunniióónn  hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee  yy  aa  sseerr  ppoossiibbllee,,  mmááss  aalllláá..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  íínnttiimmoo  ddeesseeoo  ddee  ffoorrmmaarr  uunnaa  uunniióónn  iimmppeerreecceeddeerraa  ccoonn  
aallgguuiieenn  oo  ccoonn  aallggoo..      
EEnnttrreemmeesseess::      
RReevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ddeebbiiddaa  aa  ccaauussaass  ppssííqquuiiccaass,,  eemmoocciioonnaalleess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ccoommeemmooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  
eennffrreennttaarrnnooss  aa  aallggoo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  mmiissmmoo  ssii  
tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  aall  mmaassttiiccaarr  oo  ttrraaggaarr..      
--CCoommeerr  aaccoommppaaññaaddooss  rreevveellaa  aammiissttaadd  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--CCoommeerr  ssoollooss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ddeepprreessiióónn..      
--SSii  ccoommeemmooss  aalliimmeennttooss  nnaattuurraalleess  yy  sseenncciillllooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttaammooss  
aapprroovveecchhaannddoo  bbiieenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
EEnnttuummeecciimmiieennttoo::      
PPaaddeecceerrlloo  eenn  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  ddiiffiiccuullttaadd  ppaarraa  ssuuppeerraarr  ssuuss  pprroobblleemmaass..      
EEnnvveenneennaarr::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  sseerráánn  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  nnoocciivvooss..      
EEnnvviiddiiaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  ffrruussttrraacciióónn  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSeerr  eennvviiddiiaaddoo  ffaavvoorreeccee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn..      
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EEnnvvííoo::      
EEnnvviiaarr  uunnaa  ccaarrttaa  ddeejjaa  vveerr  uunn  ddeesseeoo  ddee  rreecciibbiirr  aallggoo  qquuee  sseeaa  ccaappaazz  ddee  ccaammbbiiaarr  
nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..      
--SSii  eessccrriibbiimmooss  nnoossoottrrooss  llaa  ccaarrttaa  yy  nnooss  ccuueessttaa  hhaacceerrlloo  ttaammbbiiéénn  rreefflleejjaa  tteemmoorr..      
--RRoommppeerr  oo  qquueemmaarr  llaa  ccaarrttaa  pprreessaaggiiaa  rruuppttuurraa  ccoonn  uunnaa  aammiissttaadd  oo  uunn  ppaarriieennttee..      
--SSii  eess  iilleeggiibbllee,,  ddeessaaccuueerrddoo  oo  cciittaass  iinnccuummpplliiddaass..      
SSii  lloo  qquuee  eennvviiaammooss  eess  uunn  ppaaqquueettee  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  cceerrccaannaa..      
EEnnvvoollvveerr::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  qquuee  ddeessaappaarreeccee  oo  mmuueerree..  LLaa  ccllaavvee  ddeell  ssuueeññoo  llaa  pprrooppoorrcciioonnaa  eell  
nnoommbbrree  ddee  lloo  qquuee  ssee  eennvvuueellvvee..  TTaammbbiiéénn  eess  iimmppoorrttaannttee  eell  ggrraaddoo  ddee  ooppaacciiddaadd  ddee  
llaa  eennvvoollttuurraa,,  eelllloo  nnooss  iinnddiiccaarráá  eell  ggrraaddoo  ddee  mmuueerrttee  oo  ddee  pprrooffuunnddiiddaadd  eenn  qquuee  ssee  
eennttiieerrrraa  eenn  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee..  
EEppiiddeemmiiaa::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
EEppííggrraaffee::      
IInnddiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  rreeccoorrddaarráá  hheecchhooss  ddeessaaggrraaddaabblleess  ddeell  ppaassaaddoo..      
EEppííssttoollaa::      
NNooss  iinnddiiccaa  llaa  nneecceessiiddaadd  qquuee  tteenneemmooss  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  nnooss  aayyuuddee  aa  rreessoollvveerr  
nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass..      
EEppiittaaffiioo::      
AAnnuunncciiaa  aassuunnttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  uunnaa  ssuucceessiióónn  oo  uunnaa  hheerreenncciiaa..      
EEqquuiippaajjee::      
EEssttee  ssuueeññoo  pprreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo,,  uunnaa  eevvoolluucciióónn..      
EEll  eeqquuiippaajjee  ssiimmbboolliizzaa  nnuueessttrrooss  bbiieenneess,,  ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  ccaappaacciiddaaddeess,,  iinnssttiinnttooss,,  
ccoossttuummbbrreess,,  pprrootteecccciioonneess,,  eettcc..      
--SSii  eell  eeqquuiippaajjee  nnoo  ttiieennee  dduueeññoo  ssee  ttrraattaa  ddee  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  aallgguuiieenn  qquuee  mmoottiivvaarráá  qquuee  
ssee  pprroodduuzzccaa  uunn  ccaammbbiioo..      
--SSii  ppeerrddeemmooss  uu  oollvviiddaammooss  nnuueessttrroo  eeqquuiippaajjee  mmaanniiffiieessttaa  nnuueessttrraa  iimmppootteenncciiaa  ppaarraa  
ppooddeerr  rreeaalliizzaarr  llaa  ffuunncciióónn  oo  eevvoolluucciióónn  qquuee  ddeesseeáábbaammooss..      
--SSii  ccaarrggaammooss  ddeemmaassiiaaddoo  nnuueessttrroo  eeqquuiippaajjee  hhaassttaa  ccoonnvveerrttiirrlloo  eenn  uunn  eessttoorrbboo  iinnddiiccaa  
qquuee  eessttaammooss  ddeemmaassiiaaddoo  aattaaddooss  aa  llaass  ccoossaass  mmaatteerriiaalleess..      
EEqquuiittaacciióónn::      
--SSii  uunn  eennffeerrmmoo  ssuueeññaa  qquuee  ggaallooppaa  eenn  uunn  ccaabbaalllloo  aa  ttrraavvééss  ddee  bboossqquueess  ppuueeddee  
eemmppeeoorraarr  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  ggaallooppaa  ppoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  pprroonnttoo  ccuurraarráá..      
--MMoonnttaarr  aa  ccaabbaalllloo  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--CCaaeerr  ddeell  ccaabbaalllloo  sseeññaallaa  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  eell  ccaabbaalllloo  eessttáá  eennssiillllaaddoo  ppeerroo  nnoo  lloo  mmoonnttaa  nnaaddiiee  aauugguurraa  rreeuunniióónn  ddee  mmuujjeerreess..      
--VVeennddeerr  uunn  ccaabbaalllloo  aammeennaazzaa  ppéérrddiiddaa  ddee  bbiieenneess..      
--CCaassttiiggaarrlloo,,  ffaallssaass  aaccuussaacciioonneess..      
--VVeerrlloo  hheerrrraarr,,  ddeebbeemmooss  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  uunn  vviiaajjee..      
--DDaarrllee  ppiieennssoo,,  rriiqquueezzaa..      
--SSii  ttiieennee  llaa  ccoollaa  mmuuyy  llaarrggaa,,  ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  aammiiggooss..      
--SSii  eell  ccaabbaalllloo  eess  bbllaannccoo  aauugguurraa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--NNeeggrroo,,  pprroobblleemmaass..      
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--BBaayyoo,,  ddiiggnniiddaaddeess..      
--AAllaazzáánn,,  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--GGrriiss,,  oobbssttááccuullooss..      
EErraa::      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  aannuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  pprroobblleemmaass..      
--SSii  ccoonnttiieennee  ppaajjaa  oo  ggrraannoo  aauugguurraa  bbiieenneessttaarr  yy  pprroovveecchhoo..      
EErriizzoo::      
PPrreessaaggiiaa  lluucchhaass,,  ppeerrsseeccuucciioonneess  yy  ddeecceeppcciioonneess..      
EErrmmiittaaññoo::      
--SSii  eell  aammbbiieennttee  ddeell  ssuueeññoo  eess  ccllaarroo,,  ssoolleeaaddoo  yy  ttrraannqquuiilloo  ssiiggnniiffiiccaa  ttrraaddiicciióónn,,  
eessttuuddiioo,,  rreesseerrvvaa,,  ttrraabbaajjoo  ppaacciieennttee  yy  pprrooffuunnddoo..      
--SSii  eell  aammbbiieennttee  eess  nnooccttuurrnnoo,,  nnuubbllaaddoo  oo  tteenneebbrroossoo  pprreessaaggiiaa  eessttuuddiioo  yy  ttrraabbaajjoo  
ppeessaaddoo  yy  mmeettiiccuulloossoo  hhaassttaa  eell  aabbuurrrriimmiieennttoo..      
EErrrraarr::      
SSoolleeddaadd  mmoorraall  yy  aaffeeccttiivvaa..  MMaallaa  ssuueerrttee  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
EErruuppcciióónn::      
--TTrraattáánnddoossee  ddee  uunnaa  eerruuppcciióónn  vvoollccáánniiccaa::      
EEll  vvoollccáánn  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  mmuuttaacciióónn  bbrruussccaa  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall  yy  llaass  ppaassiioonneess  
llaarrggaammeennttee  rreepprriimmiiddaass  qquuee  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa  eessttaallllaarr  ccoonn  ttooddaa  vviirruulleenncciiaa..        
SSii  ccoonnsseegguuiimmooss  ddoommaarr  eessttaass  ppaassiioonneess  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  ffuueennttee  ddee  vviiddaa  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  eerruuppcciióónn  ccuuttáánneeaa  aannuunncciiaa  tteemmoorreess,,  iinnqquuiieettuuddeess  yy  pprroobblleemmaass  
ppeennoossooss  ddee  ssooppoorrttaarr..      
EEssccaaffaannddrraa::      
EEll  ppeerrssoonnaajjee  qquuee  aappaarreeccee  ccoonn  eessccaaffaannddrraa  iinntteennttaa  ooccuullttaarr  ssuuss  iinntteenncciioonneess  oo  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  aa  llooss  ddeemmááss  oo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llaa  eessccaaffaannddrraa  eess  ddee  llíínneeaass  aannaattóómmiiccaass  yy  ssiinn  ddeeccoorraacciioonneess  ddeejjaa  vveerr  qquuee  ssee  
ooccuullttaann  ppeennssaammiieennttooss  pprrááccttiiccooss  yy  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aacccciióónn  ddiirreeccttaa..      
--UUnnaa  eessccaaffaannddrraa  bbeellllaammeennttee  ddeeccoorraaddoo  ssee  ppuueeddee  iinntteerrpprreettaarr  qquuee  lloo  qquuee  ssee  ooccuullttaa  
ssoonn  ppeennssaammiieennttooss  ddee  ggrraannddeezzaa  yy  aavveennttuurraa  ffuueerraa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
EEssccaallaarr::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarr  llaa    cciimmaa  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccuummbbrree  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
EEssccaalleerraa::      
    **LLaa  eessccaalleerraa  ssiimmbboolliizzaa  eell  mmeeddiioo  ppaarraa  ppaassaarr  ddee  uunn  nniivveell  aa  oottrroo..      
--SSii  eess  uunnaa  eessccaalleerraa  ddee  mmaannoo  pprreeddiiccee  ééxxiittoo  oo  mmeejjoorrííaa  ddee  ppoossiicciióónn  tteemmppoorraall..      
PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  ccaaddaa  ppeellddaaññoo  eess  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  rreepprreesseennttaann  ddiiffiiccuullttaaddeess  
iinnddeeppeennddiieenntteess  eennttrree  ssíí..      
--SSii  eess  uunnaa  eessccaalleerraa  ffiijjaa  eell  mmiissmmoo  ééxxiittoo  ppoosseeee  dduurraacciióónn  yy  ttrraasscceennddeenncciiaa  qquuee  
mmaarrccaarráá  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
EEnn  eessttaa  eessccaalleerraa  llooss  ppeellddaaññooss  ttiieenneenn  uunnaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd,,  lloo  qquuee  rreepprreesseennttaa  
ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  oobbssttááccuullooss  ccoonnttiinnuuooss..      
--LLaa  eessccaalleerraa  ddee  ccaarraaccooll  ssiimmbboolliizzaa  uunn  ccíírrccuulloo  vviicciioossoo..  SSuueellee  iirr  aaccoommppaaññaaddaa  ppoorr  uunn  
sseennttiimmiieennttoo  ddee  aanngguussttiiaa  yy  tteemmoorr  yy  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  eessttaammooss  ggaassttaannddoo  nnuueessttrraass  
eenneerrggííaass  eenn  aallggoo  qquuee  nnoo  mmeerreeccee  nnuueessttrroo  eessffuueerrzzoo..      
    **LLaa  eessccaalleerraa  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  aaddqquuiirriirr  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  aallttaammeennttee  eessppiirriittuuaall,,  qquuee  
ccoonnoocceerreemmooss  ppoorr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  eessccaalloonneess  ((ddeebbee  sseerr  eell  ddee  uunn  nnúúmmeerroo  ssaaggrraaddoo,,  
ccaassii  ssiieemmpprree  eell  ssiieettee))  yy,,  ppoorr  llaa  aattmmóóssffeerraa  ddeell  ssuueeññoo..      
EEnn  eessttooss  ccaassooss  rreepprreesseennttaa  llaa  ssuubbiiddaa  ddeell  aallmmaa  hhaacciiaa  DDiiooss  oo  eell  ddeesscceennssoo  ddee  DDiiooss  
hhaassttaa  eell  aallmmaa  ppaarraa  oottoorrggaarrllee  ssuu  ggrraacciiaa..      
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--SSuubbiirr  uunnaa  eessccaalleerraa  ssiiggnniiffiiccaa  ééxxiittoo  yy  ttrriiuunnffoo..      
--CCaaeerr  ssiiggnniiffiiccaa  ffrraaccaassoo  yy  ppéérrddiiddaa  ddee  ppoossiicciióónn..      
--PPaassaarr  ppoorr  ddeebbaajjoo,,  hhuummiillllaacciióónn,,  aaffrreennttaa..      
--VVeerr  uunnaa  eessccaalleerraa  eenn  eell  ssuueelloo,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--LLeevvaannttaarrllaa,,  ccuurraacciióónn..      
--VVeerrllaa  aappooyyaaddaa  eenn  uunn  mmuurroo,,  ppeelliiggrroo..      
EEssccaammaass::      
CCuuaannddoo  nnooss  vveemmooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  pprroovviissttooss  ddee  eessccaammaass,,  eell  ssuueeññoo  nnooss  rreevveellaa  
qquuee  ccoorrrreemmooss  eell  ppeelliiggrroo  ddee  ddeejjaarrnnooss  aarrrraassttrraarr  ppoorr  llooss  bbaajjooss  iinnssttiinnttooss..      
EEssccáánnddaalloo::      
SSuuss  rreellaacciioonneess  llee  eexxiiggiirráánn  yy  aammeennaazzaarráánn..      
EEssccaappaarr::      
EEssccaappaarr  ddee  uunn  ppeelliiggrroo  iinnddiiccaa  ssuueerrttee..  LLaa  ccllaassee  ddee  ppeelliiggrroo  ddee  llaa  qquuee  eessccaappaammooss  nnooss  
iinnddiiccaarráá  aaqquueelllloo  ddee  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  nnooss  lliibbrraammooss..      
EEssccaappaarraattee::      
EEll  oobbjjeettoo  qquuee  mmááss  aattrraaiiggaa  nnuueessttrraa  aatteenncciióónn  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ooppcciióónn  qquuee  ddeebbeemmooss  
eessccooggeerr..  ((PPuueeddeess  vveerr  eell  nnoommbbrree  yy  eell  ccoolloorr))      
EEssccaarraabbaajjoo::      
AAnnuunncciiaa  ssuueerrttee  yy  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..      
EEssccaarraappeellaa::      
DDeelliimmiittee  llaass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  ccaaddaa  uunnoo  eexxpprreessaannddoo  ssuuss  ooppiinniioonneess  ccoonn  
ccllaarriiddaadd..      
EEssccaarrcchhaa::      
IInnddiiccaa  ppeeqquueeññaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  eenn  llaa  aammiissttaadd  yy  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  aammoorroossaass..      
EEssccaarrllaattiinnaa::      
TTrraassttoorrnnooss  ddee  ttooddoo  ttiippoo  aalltteerraarráánn  ssuuss  aassuunnttooss  yy  pprroovvooccaarráánn  ppeerrttuurrbbaacciioonneess..      
EEssccaarroollaa::      
AAqquueellllooss  qquuee  llee  ddiirriiggeenn  qquuiieerreenn  ccoonndduucciirrllee  aall  eennggaaññoo,,  llaa  aassttuucciiaa  yy  llooss  mmeeddiiooss  
ffrraauudduulleennttooss..      
EEssccaayyoollaa::      
--LLaa  eessccaayyoollaa  aannuunncciiaa  ttrriisstteezzaa  yy  ppeessaadduummbbrree..      
--TTeenneerr  uunn  mmiieemmbbrroo  eessccaayyoollaaddoo  iinnddiiccaa  rriieessggoo  ddee  aacccciiddeennttee..  
EEsscceennaarriioo::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  eesscceennaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
EEssccllaavviinnaa::      
AAllgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ssee  mmoossttrraarráánn  eenn  ccoonnttrraa  ddee  ssuuss  iiddeeaass..      
EEssccllaavvoo::      
--VVeerrlloo  aannuunncciiaa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeessaassttrroossaass..      
--SSeerr  eessccllaavvoo  iinnddiiccaa  qquuee  uunnaa  ppaarrttee  ddee  ssuu  vviiddaa  hhaa  ttrraabbaajjaaddoo  yy  ssee  hhaa  ssaaccrriiffiiccaaddoo  ssiinn  
rreecciibbiirr  rreeccoommppeennssaa  aallgguunnaa..      
EEsscclluussaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  ccoonnttrroolleemmooss  nnuueessttrraass  eemmoocciioonneess  yy  
sseennttiimmiieennttooss  oo  ssuuffrriirreemmooss  ddiissgguussttooss..      
EEssccoobbaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  eessccoobbaa  ppuueeddee  rreefflleejjaarr  uunnaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  llaass  llaabboorreess  ccaasseerraass,,  oo  
qquuee  llaass  tteenneemmooss  ddeemmaassiiaaddoo  aabbaannddoonnaaddaass,,  oo  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  aappaarrttaarr  ddee  
nnuueessttrraa  vviiddaa  aallggoo  qquuee  nnooss  rreessuullttaa  ddeessaaggrraaddaabbllee..      
--SSii  llaa  eessccoobbaa  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  bbaassttóónn  pprreessaaggiiaa  pprroobblleemmaass  ccoonnyyuuggaalleess..      
--SSii  bbaarrrreemmooss  eenn  mmiittaadd  ddee  llaa  ccaallllee  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz..      
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EEssccoolllleerraa::      
PPrrooyyeeccttooss  rreettrraassaaddooss  aauunnqquuee  ffiinnaallmmeennttee  rreeaalliizzaaddooss..      
EEssccoolllloo::      
AAnnuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  oobbssttááccuullooss..      
EEssccoonnddeerr::      
--UUnn  oobbjjeettoo  iinnddiiccaa  rreellaacciioonneess  bbaassaaddaass  eenn  llaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa  yy  llaa  ddeesslleeaallttaadd..      
--EEssccoonnddeerrnnooss  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  iinncceerrttiidduummbbrree  nnooss  iimmppiiddee  aappoorrttaarr  
ssoolluucciioonneess  aa  llooss  pprroobblleemmaass..      
EEssccoorrppiióónn::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  ttrraaiicciioonneess  yy  llooss  mmaalleess  ttrraaiicciioonneerrooss..  DDoonnddee  vveemmooss  aall  eessccoorrppiióónn  eess  
ddoonnddee  ssee  ooccuullttaa  llaa  ttrraaiicciióónn..      
--VVeerr  uunn  eessccoorrppiióónn  eenn  nnuueessttrraa  ccaammaa  iinnddiiccaa  iinnffiiddeelliiddaadd..      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  nnuueessttrroo  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo  eess  ddee  eessppeerraarr  qquuee  nnooss  ttrraaiicciioonneenn  
aallllíí..      
--EEnnccoonnttrraarrlloo  eennttrree  nnuueessttrrooss  vveessttiiddooss  iinnddiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  íínnttiimmoo  nnooss  ttrraaiicciioonnaarráá..      
--SSii  nnooss  ppiiccaa  aammeennaazzaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--VVeerrlloo  mmuueerrttoo  oo  mmaattaarrlloo  sseerráá  uunnaa  ttrraaiicciióónn  ddeessccuubbiieerrttaa  aa  ttiieemmppoo..      
EEssccoorrzzoonneerraa::      
OOppoorrttuunniiddaadd  ddee  ééxxiittoo  iinneessppeerraaddoo..      
EEssccrriibbiirr::      
BBuueennaass  nnoottiicciiaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo  qquuee  eessccrriibbiimmooss..      
EEssccuucchhaarr::      
--SSeerr  eessccuucchhaaddoo  llee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  eennggaaññee  ccoonn  llaa  aaccttiittuudd  ddee  llaa  ggeennttee..      
--AA  oottrraass  ppeerrssoonnaass  iinnddiiccaa  qquuee  eesstteemmooss  aatteennttooss  aa  llooss  ccoonnsseejjooss  qquuee  rreecciibbiimmooss..      
EEssccuuddoo::      
RRiieessggoo  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ssaallvvoo  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  eessccuuddoo  ddee  aarrmmaass,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  nnooss  
aannuunncciiaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  hhoonnoorreess  yy  ddiissttiinncciioonneess..      
EEssccuueellaa::      
RReefflleejjaa  llaa  tteennssiióónn  qquuee  pprreecceeddee  aa  uunn  eexxaammeenn  oo  llaa  ffrruussttrraacciióónn  aannttee  llaass  aaccttuuaalleess  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
EEssccuullttuurraa::      
--SSii  llaass  ccoonntteemmppllaammooss  pprreessaaggiiaa  rreellaacciioonneess  úúttiilleess  yy  aaggrraaddaabblleess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  rreeaalliizzaannddoo  uunnaa  eessccuullttuurraa  yy  rreeccoonnoocceemmooss  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eessttaammooss  
mmooddeellaannddoo  eexxpprreessaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  eedduuccaarrllaa  yy  mmooddeellaarr  ssuu  ccaarráácctteerr..      
EEssccuuppiirr::      
--AAll  ssuueelloo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  rreeaalliizzaarr  mmuucchhooss  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  
nnuueessttrrooss  ffiinneess..      
--SSoobbrree  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  mmaallaa  ssuueerrttee..      
EEsseenncciiaass::      
LLaa  ddeesslleeaallttaadd  yy  llaa  hhiippooccrreessííaa  llee  rrooddeeaann..      
EEssffiinnggee::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  aassppeeccttoo  eenniiggmmááttiiccoo  yy  mmiisstteerriioossoo  ddee  llaa  mmuujjeerr..      
EEssmmaallttee::      
--OObbjjeettooss  eessmmaallttaaddooss  iinnddiiccaa  ffrraaggiilliiddaadd  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass..      
--EEssmmaallttee  ddee  uuññaass  aannuunncciiaa  aassttuucciiaa,,  ppeerrffiiddiiaa  ee  hhiippooccrreessííaa..      
EEssmmeerraallddaa::      
EEss  llaa  ppiieeddrraa  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  sseeccrreettoo..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennttiimmiieennttooss  ppllaacceenntteerrooss  mmaanniiffiieessttaa  eell  íínnttiimmoo  
ddeesseeoo  ddee  aaddqquuiirriirr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aallccaannzzaarr  llooss  ddoonneess  ddee  llaa  ccllaarriivviiddeenncciiaa..      
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  pprreessaaggiiaarr  eell  ggooccee  ddee  uunnaa  vviissttaa  ppeerrffeeccttaa  hhaassttaa  llaa  vveejjeezz..      
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--SSii  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ddee  aanngguussttiiaa  oo  tteerrrroorr  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aall  rreessuurrggiirr  
ddee  nnuueessttrrooss  mmaallooss  iinnssttiinnttooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  llaa  eessmmeerraallddaa  vvaa  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  
uunn  zzaaffiirroo..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  pprreessaaggiiaarr  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  eenn  llaa  vviissttaa..      
EEssppaaddaa::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  vvaalloorr  yy  eell  ppooddeerr..      
--CCuuaannddoo  llaa  vveemmooss  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  ccoonnffiirrmmaa  nnuueessttrroo  vvaalloorr  yy  nnooss  aauugguurraa  eell  ppooddeerr,,  
yy  ssii  yyaa  lloo  tteenneemmooss,,  eell  ééxxiittoo  yy  llaa  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall..      
--SSii  jjuunnttoo  aa  llaa  eessppaaddaa  aappaarreecceenn  uunnaass  bbaallaannzzaass  ssiimmbboolliizzaa  llaa  jjuussttiicciiaa  qquuee  rreeaalliizzaarráánn  
ccoonn  aaccttooss  yy  ppaallaabbrraass..      
--SSii  eenn  nnuueessttrroo  ssuueeññoo  rreessaallttaa  llaa  eemmppuuññaadduurraa  llaa  eessppaaddaa  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  ccrruuzz..      
((CCrruuzz::--SSii  llaa  lllleevvaammooss  eenn  eell  ppeecchhoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuuppeerraarr  
nnuueessttrraass  ccrreeeenncciiaass  pprriimmiittiivvaass  ddee  llaass  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aalleejjaannddoo..--SSii  llaa  vveemmooss  eenn  eell  
ssuueelloo  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ddeebbeemmooss  
eessccooggeerr  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  hhaacciiaa  ddoonnddee  ddiirriiggiimmooss  nnuueessttrraa  vviiddaa..))      
--SSii  lloo  qquuee  ddeessttaaccaa  eess  ssuu  hhoojjaa  ddee  ddoobbllee  ffiilloo::      
    **SSii  llaa  hhoojjaa  eess  rreelluucciieennttee  yy  aaffiillaaddaa  nnuueessttrraass  ppaallaabbrraass  sseerráánn  ccoonnvviinncceenntteess..      
    **SSii  eess  ddeeffeeccttuuoossaa  oo  ccoorrttaa  rreevveellaa  ffaallttaa  ddee  eellooccuueenncciiaa..      
--SSii  eess  ppeessaaddaa  yy  ddiiffíícciill  ddee  mmaanneejjaarr  iinnddiiccaa  qquuee  pprroommeetteemmooss  lloo  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  
ccuummpplliirr..      
--EEnn  uunn  ccoonntteexxttoo  sseexxuuaall  llaa  hhoojjaa  rreepprreesseennttaa  aall  hhoommbbrree  yy  llaa  vvaaiinnaa  aa  llaa  mmuujjeerr..      
EEssppaallddaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  ffííssiiccaa  yy  llaa  rreessiisstteenncciiaa..      
--SSii  eess  ffuueerrttee  pprroonnoossttiiccaa  ssaalluudd..      
--SSii  eess  ddéébbiill,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ccoonn  llaa  eessppaallddaa  ccuurrvvaaddaa  aauugguurraa  ppeennaass  yy  vveejjeezz  pprreemmaattuurraa..      
--SSii  eess  uunn  aammiiggoo  llaass  ddeessggrraacciiaass  sseerráánn  ppaarraa  ééll..      
--SSii  eess  uunn  eenneemmiiggoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  vveerráá  iimmppootteennttee  ppaarraa  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss..      
EEssppaannttaappáájjaarrooss::      
AApprreennddaa  aa  ddoommiinnaarr  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss  yy  aa  ccoonnttrroollaarr  mmeejjoorr  ssuuss  rreeaacccciioonneess..      
EEssppáárrrraaggooss::      
PPrreessaaggiiaann  ééxxiittoo,,  ccuurraacciióónn  oo  lliibbeerraacciióónn..      
EEssppááttuullaa::      
AAddvviieerrttee  ddeell  ppeelliiggrroo  ddee  rreessuullttaarr  hheerriiddooss  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..  
EEssppeecciiaass::      
AAnnuunncciiaa  aalleeggrrííaa  eenn  eell  hhooggaarr,,  ffeelliicciiddaadd  yy  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  ddiinneerroo..      
EEssppeeccttááccuulloo::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  oobbrraa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
EEssppeeccttrroo::      
--SSii  nnooss  aappaarreeccee  eenn  ssuueeññooss  uunn  ffaannttaassmmaa  eennvvuueellttoo  eenn  uunnaa  ssáábbaannaa  bbllaannccaa  aauugguurraa  
ssaalluudd,,  ffeelliicciiddaadd  yy  bbiieenneessttaarr..      
--SSii  rreeccoonnoocceemmooss  eenn  eell  aa  aallggúúnn  aanntteeppaassaaddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunn  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo..      
--SSii  aappaarreeccee  vveessttiiddoo  ddee  nneeggrroo  ddeebbeemmooss  tteemmeerr  aallgguunnaa  ttrraaiicciióónn  ddee  aallgguuiieenn  
ccoonnoocciiddoo..      
EEssppeejjiissmmoo::      
PPrroommeessaass  eennggaaññoossaass  yy  aannhheellooss  iinnaacccceessiibblleess..      
EEssppeejjoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  lloo  mmiissmmoo  ppuueeddee  rreefflleejjaarr  ccoommoo  ssoommooss,,  qquuee  ccoommoo  ddeesseeaarrííaammooss  sseerr,,  oo  
ddaarrnnooss  uunnaa  iimmaaggeenn  ddiissttoorrssiioonnaaddaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
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--SSii  llaa  ssoollaa  vviissiióónn  ddeell  eessppeejjoo  nnooss  pprroodduuccee  ddeessaassoossiieeggoo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  mmiieeddoo  aa  
vveerrnnooss  ccoommoo  tteemmeemmooss  sseerr..      
--SSii  llaa  iimmaaggeenn  rreefflleejjaaddaa  eess  mmeejjoorr  qquuee  llaa  rreeaalliiddaadd  rreevveellaa  eenn  nnoossoottrrooss  
aauuttooccoommppllaacceenncciiaa  yy  nnaarrcciissiissmmoo..      
--SSii  llaa  iimmaaggeenn  eess  ddeessaaggrraaddaabbllee  ssee  ttrraattaa  ddeell  mmiissmmoo  ssuueeññoo  qquuee  rreevveellaa  nnuueessttrroo  
mmiieeddoo..      
--SSii  eell  eessppeejjoo  aappaarreeccee  rroottoo  oo  ssee  rroommppee  hhaayy  qquuee  eessppeerraarr  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa..  
IIgguuaallmmeennttee  ooccuurrrree  ssii  eenn  lluuggaarr  ddee  rreefflleejjaarrnnooss  rreefflleejjaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  vveemmooss  eell  eessppeejjoo  ssiinn  tteemmoorr  nnii  sseennssaacciióónn  ddeessaaggrraaddaabbllee::      
    **SSii  eessttáá  eemmppaaññaaddoo  oo  ssuucciioo  pprreessaaggiiaa  ddeessggrraacciiaass  ddee  eessccaassaa  iimmppoorrttaanncciiaa..      
    **SSii  eessttáá  lliimmppiioo  yy  bbrriillllaannttee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  lloo  mmaalloo  qquuee  tteemmííaammooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnoo  
lllleeggaarráá  aa  pprroodduucciirrssee..      
EEssppeerraannzzaa::      
IInnddiiccaa  uunnaa  pprróóxxiimmaa  ddeessiilluussiióónn..      
EEssppeerraarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  oobbssttááccuullooss  eenn  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eessaa  ppeerrssoonnaa  lllleeggaa  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  ddee  ssuuss  ppllaanneess..      
EEssppeettóónn::      
SSeerráá  eennggaaññaaddoo  yy  hhuummiillllaaddoo  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
EEssppííaa::      
SSee  mmeezzccllaarráá  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpplleejjaa..      
EEssppiiggaa::      
EEss  ssíímmbboolloo  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo,,  llaa  ffeerrttiilliiddaadd  yy  llaa  mmaadduurreezz..      
--SSii  eessttáánn  lllleennaass  yy  mmaadduurraass  ssiimmbboolliizzaa  llaa  mmááxxiimmaa  rriiqquueezzaa..      
--VVaaccííaass  yy  sseeccaass,,  mmááxxiimmaa  ppoobbrreezzaa..      
EEssppiinnaa::      
SSiiggnniiffiiccaa  oobbssttááccuullooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ppiinncchhaammooss  ssee  vveerráánn  aaggrraavvaaddooss  eessttooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  ccoonnsseegguuiimmooss  aarrrraannccaarrllaass  ssiinn  ccllaavváárrnnoossllaass  llooggrraarreemmooss  ssuuppeerraarr  nnuueessttrrooss  
pprroobblleemmaass..      
EEssppiinnaaccaa::      
SSeeññaall  ddee  bbuueennaa  ssaalluudd  yy  vviiggoorr  ffííssiiccoo..      
EEssppiinnoo::      
PPrreessaaggiiaa  eessppeerraannzzaa  yy  aammoorr..      
--SSii  lloo  vveemmooss  fflloorriiddoo  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  mmaattaa  eell  aammoorr  sseerráá  vveerrddaaddeerroo..      
--SSii  eess  uunn  rraammiilllleettee  ddee  eessttaass  fflloorreess  pprreessaaggiiaa  uunn  aammoorrííoo  ssiinn  iimmppoorrttaanncciiaa..      
EEssppiirraall::      
CCoonn  ppaacciieenncciiaa  ccoonnsseegguuiirráá  lloo  qquuee  llee  iinntteerreessaa..      
EEsspplliieeggoo::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  uunniióónn  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  vveennttaajjoossaa  aauunnqquuee  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  
sseeaammooss  pprruuddeenntteess..      
EEssppoonnjjaa::      
DDeebbeerráá  pprreessttaarr  mmááss  aatteenncciióónn  ppaarraa  pprrootteeggeerr  ssuu  rreeppuuttaacciióónn..      
EEssppoonnssaalleess::      
--SSii  nnooss  pprroommeetteemmooss  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccoonnoocciiddaa  pprreessaaggiiaa  ggrraavveess  ppeelliiggrrooss..      
--SSii  eess  ccoonn  aallgguuiieenn  ccoonnoocciiddoo  aauugguurraa  pprroossppeerriiddaadd..      
EEssppuueellaass::      
--VVeerrllaass  aauugguurraa  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
--LLlleevvaarrllaass  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  nnoo  ttiieennee  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  ccaarráácctteerr  qquuee  pprreetteennddee..      
EEssppuummaa::      
--DDee  cceerrvveezzaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreeaalliizzaarreemmooss  uunn  eessffuueerrzzoo  qquuee  nnooss  rreessuullttaarráá  rreennttaabbllee..      
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--DDee  mmaarr  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  pprruuddeenntteess..      
EEssqquueelleettoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  ssee  hhaann  ppeerrddiiddoo  llaass  eessppeerraannzzaass  ee  iilluussiioonneess..  QQuuee  ppaassaammooss  
ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ppeessiimmiissmmoo  yy  aabbaattiimmiieennttoo..      
SSii  eessttee  ssuueeññoo  ssee  rreeppiittee  mmuucchhoo  eess  aaccoonnsseejjaabbllee  aaccuuddiirr  aa  uunn  mmééddiiccoo  ppuueess  ppooddeemmooss  
eessttaarr  eennttrraannddoo  eenn  uunnaa  ddeepprreessiióónn..      
EEssqquuíí::      
SSoolluucciioonneess  rrááppiiddaass  yy  eeffiiccaacceess  ppeerroo  tteemmeerraarriiaass..      
EEssttaabblloo::      
--LLlleennoo  ddee  aanniimmaalleess  iinnddiiccaa  ddeessaahhooggoo  ffiinnaanncciieerroo..      
--VVaaccííoo  oo  ccoonn  aanniimmaalleess  eennffeerrmmooss  aannuunncciiaa  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo..      
EEssttaaccaa::      
PPeerrssoonnaass  iinnfflluuyyeenntteess  llee  pprrooddiiggaarráánn  ccoonnsseejjooss  úúttiilleess..      
EEssttaaccaaddaa::      
SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  ssee  iinntteerrppoonnddrráá  eenn  nnuueessttrroo  ccaammiinnoo  ee  iinntteennttaarráá  iimmppeeddiirrnnooss  
rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ccoonnsseegguuiimmooss  ssaallttaarr  aall  oottrroo  llaaddoo  eess  qquuee  llooggrraarreemmooss  nnuueessttrrooss  pprrooppóóssiittooss..      
--SSii  nnoo  llooggrraammooss  ppaassaarr  nnoo  ccoonnsseegguuiirreemmooss  vveenncceerr  aa  nnuueessttrrooss  aaddvveerrssaarriiooss  oo  
ccoommppeettiiddoorreess..      
EEssttaacciióónn::      
LLooss  iinnssttaanntteess  ddee  eessppeerraa  aanntteess  ddee  iinniicciiaarr  uunn  vviiaajjee  ssiimmbboolliizzaann  nnuueessttrraass  dduuddaass..      
TTooddoo  lloo  qquuee  ssuucceeddaa  eenn  llaa  eessttaacciióónn  sseerráá  uunnaa  pprreemmoonniicciióónn  ddee  lloo  qquuee  nnooss  eessppeerraa..      
--SSii  eell  ttrreenn  ssee  rreettrraassaa  oo  nnoo  lllleeggaa  tteennddrreemmooss  iimmppeeddiimmeennttooss  ppaarraa  ttoommaarr  uunn  nnuueevvoo  
rruummbboo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ttooddoo  ttrraannssccuurrrree  ffeelliizzmmeennttee  llooss  pprreessaaggiiooss  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  mmeejjoorreess..      
EEssttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn::      
--LLoo  rroottoo  eexxpprreessaa  ffrraaggmmeennttaacciióónn,,  ddiissggrreeggaacciióónn  oo  mmuuttiillaacciióónn..      
--LLoo  ddeessggaassttaaddoo,,  ccaannssaanncciioo,,  iinnvvaalliiddeezz  oo  vveejjeezz..      
--LLoo  ccoorrrrooííddoo,,  ddeessttrruucccciióónn,,  eennffeerrmmeeddaadd  yy  ssuuffrriimmiieennttoo..      
--SSii  eess  ppoorr  ccaauussaa  ddeell  ffuueeggoo  iinnddiiccaa  aabbaannddoonnoo  ddee  lloo  ffííssiiccoo  ppaarraa  ddeeddiiccaarrssee  aa  lloo  
eessppiirriittuuaall..      
--EEll  aaiirree  pprrooppoorrcciioonnaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ssaabbiidduurrííaa..      
--EEll  aagguuaa  ppuuddrree  yy  ccoorrrrooee  aa  ccaauussaa  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss  nneeggaattiivvooss..      
--LLaa  ttiieerrrraa  ccuuaannddoo  ddeessttrruuyyee  eess  aa  ccaauussaa  ddeell  eeggooííssmmoo..      
EEssttaaffaa::      
AAllgguunnaass  aammiissttaaddeess  eemmbbrroollllaarráánn  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
EEssttaallllaarr::      
DDeebbeerráá  eennffrreennttaarrssee  aa  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  ssuuffrriirr  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
EEssttaannddaarrttee::      
IInnddiiccaa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  pprroonnttoo  uunnaa  rreeccoommppeennssaa  hhoonnoorrííffiiccaa..      
EEssttaannqquuee::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  eessttaannqquuee  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  nnuueessttrraass  eemmoocciioonneess..      
--UUnn  eessttaannqquuee  rrooddeeaaddoo  ppoorr  aabbuunnddaannttee  vveeggeettaacciióónn  aauummeennttaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  vviiddaa  
yy  sseennttiimmeennttaalliiddaadd  ee  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eexxtteerriioorriizzaarr  yy  vviivviirr  eemmoocciioonneess  yy  ppaassiioonneess  
aammoorroossaass..      
--SSii  llaass  oorriillllaass  ssoonn  áárriiddaass  iinnddiiccaa  eell  tteemmoorr  aa  nnoo  ccoonnsseegguuiirr  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  
aammoorroossooss..      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  lliimmppiiaass  ccoonnffiirrmmaa  qquuee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eessttáánn  bbiieenn  
ffuunnddaaddooss..      
--SSii  llaass  aagguuaass  eessttáánn  ttuurrbbiiaass  oo  aaggiittaaddaass  ppoorr  llaa  ttoorrmmeennttaa  aauugguurraa  aammoorreess  ddiiffíícciilleess..      
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--LLoo  qquuee  ddiiggaann  oo  hhaaggaann  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññeenn  nnooss  iinnffoorrmmaarráá  ssoobbrree  ssuu  
vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--PPeessccaarr  eenn  eell  eessttaannqquuee  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  hhaallllaarr  ppaarreejjaa..      
--SSii  eell  eessttaannqquuee  eessttáá  mmuuyy  ttuurrbbiioo  yy  ccoonn  ppeecceess  mmuueerrttooss  oo  eessttáá  sseeccoo  iinnddiiccaa  ffrraaccaassoo  ddee  
llaass  eessppeerraannzzaass  sseennttiimmeennttaalleess..      
EEssttaanntteess::      
--SSii  eessttáánn  lllleennooss  ddee  ccoossaass  pprreeddiiccee  bbuueennaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  iinnccrreemmeennttaarr  nnuueessttrrooss  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess,,  mmeennttaalleess  oo  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  eessttáánn  vvaaccííaass  aauugguurraa  ppéérrddiiddaass  oo  ffrruussttrraacciioonneess..      
EEssttaattuuaa::      
--CCoonntteemmppllaarrllaa  aauugguurraa  uunnaa  ffeelliizz  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss..      
--SSii  nnooss  aabbrraazzaammooss  aa  eellllaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ssoonn  ddeessmmeessuurraaddooss  ee  
iirrrreeaalliizzaabblleess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ttrraannssffoorrmmaaddooss  eenn  eessttaattuuaass  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  ffrreennttee  aa  
uunnaa  ssiittuuaacciióónn  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  
EEssttee::      
RReefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  vvoollvveerr  aa  nnuueessttrrooss  oorrííggeenneess..      
EEsstteeppaa::      
PPeerrííooddoo  ddee  ssoolleeddaadd  mmoorraall..      
EEsstteerraa::      
PPoobbrreezzaa  yy  mmaallaa  ssuueerrttee..      
EEsstteettiicciissttaa::      
--EEnnccoonnttrraarrssee  ccoonn  eellllaa  iinnddiiccaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  ccaammbbiiaarr  llaa  aapprreecciiaacciióónn  ddee  llooss  ddeemmááss  
hhaacciiaa  uusstteedd..      
--EEjjeerrcceerr  llaa  pprrooffeessiióónn  sseeññaallaa  qquuee  uuttiilliizzaarráá  ssuuss  mmiissmmooss  ccoonnsseejjooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr  ssuu  
ppoossiicciióónn..      
EEssttiiéérrccooll::      
PPrroommeettee  ssuueerrttee  yy  ddiinneerroo..      
EEssttóómmaaggoo::      
SSii  nnoo  ssuuffrriimmooss  ddeell  eessttóómmaaggoo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  eessttee  ssuueeññoo  pprreessaaggiiaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  
pprroobblleemmaass..      
EEssttoorrnnuuddaarr::      
SSii  nnoo  eessttaammooss  rreessffrriiaaddooss  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd,,  eessttoorrnnuuddaarr  eenn  ssuueeññooss  aauugguurraa  qquuee  
rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  ssoorrpprreessaa..      
EEssttrraaddoo::      
SSii  nnooss  vveemmooss  ssoobbrree  uunn  eessttrraaddoo  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaass  aappaarriieenncciiaass..      
EEssttrraaggooss::      
SSuuffrriirrllooss  aannuunncciiaa  ggrraannddeess  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  eell  ccaammppoo  ffiinnaanncciieerroo..      
EEssttrraanngguullaarr::      
--AA  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ccaauussaarreemmooss  ggrraavveess  ddaaññooss  ffiinnaanncciieerrooss  aa  uunn  ccoonnoocciiddoo..      
--SSeerr  eessttrraanngguullaaddoo  sseeññaallaa  qquuee  ssuuffrriirreemmooss  ppéérrddiiddaass  ffiinnaanncciieerraass..      
EEssttrreecchhaarr::      
--AA  ppaarriieenntteess  cceerrccaannooss  aauugguurraa  uunnaa  vviiddaa  ffaammiilliiaarr  ffeelliizz..      
--AA  ddeessccoonnoocciiddooss  aaddvviieerrttee  qquuee  sseeaa  pprruuddeennttee  ccoonn  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
EEssttrreellllaass::      
--VVeerrllaass  bbrriillllaarr  eenn  eell  cciieelloo  pprreessaaggiiaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  ssoonn  ppáálliiddaass  yy  oossccuurreecciiddaass  oo  ssii  llaass  vveemmooss  ccaaeerr  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa  ddeebbeemmooss  tteemmeerr  
ddeessggrraacciiaass  yy  ccaammbbiiooss  ppeerrjjuuddiicciiaalleess..      
--SSii  eell  cciieelloo  eessttrreellllaaddoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  dduullccee  mmeellaannccoollííaa  rreefflleejjaa  
aannhheelloo  ddee  aammoorr  yy  tteerrnnuurraa..      
EEssttrreeññiimmiieennttoo::      
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RReefflleejjaa  aavvaarriicciiaa  yy  vvoolluunnttaadd  ddee  ddoommiinniioo..      
EEssttrriibbooss::      
SSii  llooss  uussaammooss  eenn  ssuueeññooss  aannuunncciiaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
EEssttuuaarriioo::      
SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  eessttuuaarriioo  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaa  ppoorr  uunn  mmeerreecciiddoo  ééxxiittoo..  EEss  ddee  ggrraann  
iimmppoorrttaanncciiaa  llaa  bbeelllleezzaa  ddeell  ppaaiissaajjee,,  eell  aagguuaa,,  llaa  rriibbeerraa......TTooddoo  eessttoo  nnooss  aayyuuddaarráá  aa  
ddeeffiinniirr  mmeejjoorr  eell  ssuueeññoo..      
EEssttuuddiioo::      
VVeerrssee  eessttuuddiiaannddoo  aauugguurraa  nnuueevvaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  eenn  ssuu  ccaarrrreerraa..      
EEttiiqquueettaa::      
--PPeeggaarrllaa  ssoobbrree  uunn  ppaaqquueettee  aannuunncciiaa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--SSoobbrree  uunn  eeqquuiippaajjee,,  vviiaajjee  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa..      
--LLeeeerrllaa  ssoobbrree  uunn  oobbjjeettoo  iinnddiiccaa  ggaassttooss  iimmpprreevviissttooss..      
EEvvaaccuuaacciióónn::      
--DDee  uunnaa  vviivviieennddaa  iinnddiiccaa  nnoottiicciiaa  ttrriissttee..      
--DDee  uunn  llooccaall  ddee  uussoo  pprrooffeessiioonnaall  aauugguurraa  ccaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn..      
--DDee  uunnaa  nnaavvee  aannuunncciiaa  ddeeuuddaass  ffiinnaanncciieerraass..      
EEvvaannggeelliioo::      
--LLeeeerrlloo  oo  ppoosseeeerrlloo  iinnddiiccaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ssoolleeddaadd  yy  ddee  rreefflleexxiióónn..      
--PPeerrddeerrlloo,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffaammiilliiaarreess..      
EEvvaappoorraarr::      
SSoorrpprreessaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
EEvvaassiióónn::      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  ffaavvoorraabbllee  yy  ppoossiittiivvoo  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
EExxaaggeerraarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  cceessaarráánn  llooss  mmaallooss  rruummoorreess..      
EExxaammeenn::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  llaa  aanngguussttiiaa  ddeell  mmoommeennttoo  qquuee  eessttaammooss  vviivviieennddoo..      
RReevveellaa  ddeebbiilliiddaadd  yy  ffaallttaa  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  pprrooppiiaass  ffuueerrzzaass..      
EExxccrreemmeennttooss::      
--VVeerr  eexxccrreemmeennttooss  pprreessaaggiiaa  aallggúúnn  bbeenneeffiicciioo  iinneessppeerraaddoo..      
--MMaanniippuullaarrllooss::      
    **SSii  ssee  uuttiilliizzaann  ppaarraa  mmooddeellaarr  ccoommoo  ssii  ffuueessee  bbaarrrroo  rreefflleejjaa  aaffiicciióónn  ppoorr  eell  aarrttee..      
    **SSii  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  rreeaacccciioonneess  ddee  ssaaddiissmmoo  oo  mmiieeddoo  iinnddiiccaa  uunn  ddeessaarrrreegglloo  ddee  
llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--RReeaalliizzaarr  llaa  ddeeffeeccaacciióónn::      
    **SSii  eexxiisstteenn  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ddeeffeeccaarr  rreefflleejjaa  aavvaarriicciiaa  yy  vvoolluunnttaadd  ddee  ddoommiinniioo..      
    **SSii  tteenneemmooss  ddiiaarrrreeaa  rreevveellaa  tteennddeenncciiaa  aall  ddeessppiillffaarrrroo..      
    **SSii  llaa  ddeeffeeccaacciióónn  eess  nnoorrmmaall  pprreessaaggiiaa  bbeenneeffiicciiooss  eeccoonnóómmiiccooss..      
EExxccuurrssiióónn::      
--AA  llaa  mmoonnttaaññaa  aauugguurraa  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd  ddeessppuuééss  ddee  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--AAll  ccaammppoo  rreefflleejjaa  ccaallmmaa  ddeell  eessppíírriittuu,,  sseerreenniiddaadd  ddeell  aallmmaa..      
EExxeeqquuiiaass::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  eennttiieerrrraann  aa  aallgguuiieenn  pprreessaaggiiaa  ttrriiuunnffoo  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss..      
--SSii  nnooss  eennttiieerrrraann  aa  nnoossoottrrooss  vviivvooss  rreevveellaa  qquuee  aallgguuiieenn  hhaaccee  lloo  ppoossiibbllee  ppoorr  
ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss..      
--SSii  nnooss  eennttiieerrrraann  mmuueerrttooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  vviiddaa  llaarrggaa  yy  ffeelliizz  aaddeemmááss  ddee  uunn  
iinnccrreemmeennttoo  ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
--SSii  nnooss  eennttiieerrrraann  eenn  uunnaa  ttuummbbaa  yy  nnoo  eenn  uunn  nniicchhoo  iinnddiiccaa  qquuee  lllleeggaarreemmooss  aa  sseerr  
pprrooppiieettaarriiooss  ddee  uunnaa  ccaassaa  oo  uunnaa  ffiinnccaa..      
EExxiilliioo::      
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PPrreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  rraaddiiccaall  yy  pprrooffuunnddoo  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eexxiisstteenncciiaa..      
ÉÉxxooddoo::      
PPeerrííooddoo  ddee  mmaallaa  ssuueerrttee..      
EExxppeeddiicciióónn::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ccaammbbiiooss  qquuee  ttrraassttoorrnnaarráánn  ssuu  vviiddaa  aaffeeccttiivvaa..      
EExxppeeddiieennttee::      
PPrroobblleemmaass  ddee  oorrddeenn  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  jjuuddiicciiaall..      
EExxpplloorraaddoorr::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ccaammbbiiooss  qquuee  ttrraassttoorrnnaarráánn  ssuu  vviiddaa  aaffeeccttiivvaa..      
EExxpplloossiióónn::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  iimmpprreevviissttaass  qquuee  llee  sseerráánn  mmááss  ppeennoossaass  ssii  llaa  eexxpplloossiióónn  pprroovvooccaa  
eessttrraaggooss..      
EExxppoossiicciióónn::      
--VViissiittaarr  uunnaa  eexxppoossiicciióónn  iinnddiiccaa  nnuueevvaass  oorriieennttaacciioonneess  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--VVoollvveerr  ddee  uunnaa  eexxppoossiicciióónn  aauugguurraa  ddeecceeppcciióónn  yy  aammaarrgguurraa..      
EExxppuullssiióónn::      
VVeerrssee  eexxppuullssaaddoo  pprreessaaggiiaa  ddeessggrraacciiaa  yy  ssoolleeddaadd..      
EExxttrraannjjeerroo::      
PPrreessaaggiiaa  ccaammbbiiooss  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  yy  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  eessttaammooss  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo  yy  nnoo  nnooss  mmoovveemmooss  ddee  aallllíí  rreevveellaa  qquuee  nnuueessttrraa  mmeennttee  
eess  iinneessttaabbllee..        
--SSii  vvaammooss  oo  vvoollvveemmooss  ddeell  eexxttrraannjjeerroo::      
    **SSii  vviissuuaalliizzaammooss  llaass  iinncciiddeenncciiaass  ddeell  vviiaajjee  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn,,  aa  uunnaa  eettaappaa  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
    **CCuuaannddoo  eell  vviiaajjee  ssee  iinniicciiaa  yy  ffiinnaalliizzaa  eell  ssuueeññoo,,  oo  ddee  rreeppeennttee  yyaa  nnooss  vveemmooss  eenn  uunn  
lluuggaarr  ddee  ddiivveerrssiióónn,,  iinnddiiccaa  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  
((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ddee  aalliivviioo  yy  aalleeggrrííaa))  oo  tteemmoorr  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  
nnuueessttrraa  vviiddaa  ((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ttrriissttee  yy  mmeellaannccóólliiccaa))..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ssoonn  oottrrooss  qquuiieenneess  vvaann  aall  eexxttrraannjjeerroo  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrrooss  
ccoommppeettiiddoorreess  aabbaannddoonnaann  llaa  lluucchhaa  ddáánnddoossee  ppoorr  vveenncciiddooss..      
EExxttrraavviiaarr::      
--UUnn  oobbjjeettoo  iinnddiiccaa  qquuee  llooss  eessffuueerrzzooss  sseerráánn  iinnúúttiilleess  yy  ccoossttoossooss..      
--EEssttaarr  eexxttrraavviiaaddooss  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  aaddqquuiieerree  uunn  ccaarriizz  pprreeooccuuppaannttee..      
--VVeerr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eexxttrraavviiaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  bbuussccaarráá  aappooyyoo  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddiiffíícciill..  
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FFáábbrriiccaa::      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaa  ffáábbrriiccaa  eenn  pplleennaa  aaccttiivviiddaadd  aauugguurraa  qquuee  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  sseerráá  
rreennttaabbllee..      
--SSii  llaa  ssooññaammooss  iinnaaccttiivvaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ttrraabbaajjoo  eessttáánn  eenn  
ppeelliiggrroo..      
FFáábbuullaa::      
SSii  ooíímmooss  ccoonnttaarr  uunnaa  ffáábbuullaa  aannuunncciiaa  mmoommeennttooss  ffeelliicceess..      
FFaacccciióónn::      
AAbbuurrrriimmiieennttoo,,  ttiieemmppoo  mmaall  eemmpplleeaaddoo..      
FFaacchhaaddaa::      
LLaa  ffaacchhaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  lloo  eexxtteerrnnoo  ddeell  ssooññaaddoorr..  SSii  eessttáá  vviieejjaa  yy  ddeessttaarrttaallaaddaa  
ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aannttiiccuuaaddaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa  yy  ddee  ppeennssaammiieennttoo..      
FFaacciissttooll::      
HHaabbllaadduurrííaass  yy  cchhiissmmeess  eenn  ccoonnttrraa  ddeell  ssooññaaddoorr..      
FFaaccttoorr::      
RReecciibbiirráá  nnoottiicciiaass  iinneessppeerraaddaass..      
FFaaccttuurraa::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  ppoorr  ddiinneerroo..  AApprreemmiiooss  ffiinnaanncciieerrooss  iimmppoorrttaanntteess  ee  iimmpprreevviissttooss..      
FFaaiissáánn::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  lluuzz  ddeell  ddííaa  yy  llaa  vviiggiillaanncciiaa..  TTaammbbiiéénn  aa  llaa  mmuujjeerr  eexxttrraannjjeerraa  yy  aa  llaass  
ddeessccoonnoocciiddaass  eenn  ggeenneerraall..      
FFaakkiirr::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  rreeaalliiddaadd  eennggaaññoossaa..      
FFaallddaa::      
--SSii  eessttaammooss  ccoorrrreeccttaammeennttee  vveessttiiddooss  ccoonn  uunnaa  ffaallddaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  nnuueessttrraa  
pprrooffeessiióónn  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  aaddaappttaaddooss  aa  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  yy  pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  mmaall  vveessttiiddooss  iinnddiiccaa  uunnaa  mmaallaa  aaddaappttaacciióónn..      
--CCoonn  uunnaa  ffaallddaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  uunnaa  pprrooffeessiióónn  qquuee  nnoo  eess  llaa  nnuueessttrraa,,  mmaallaa  
aaddaappttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  eess  iimmpprrooppiiaa  ddee  nnuueessttrraa  eeddaadd,,  ffaallttaa  ddee  mmaadduurreezz..      
--EExxcceessiivvaammeennttee  aannttiiccuuaaddaa,,  eexxcceessiivvoo  aappeeggoo  aa  pprreejjuuiicciiooss  yyaa  ccaadduuccooss..      
--DDeemmaassiiaaddoo  ffaannttaassiioossaa,,  eexxcceessoo  ddee  vvaanniiddaadd..      
--SSii  eessttáá  ssuucciiaa  iinnddiiccaa  ddeessaaggrraaddoo  ppoorr  aallgguunnaa  aacccciióónn  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  yy  nnooss  
ppaarreeccee  iimmpprrooppiiaa  ddee  nnuueessttrroo  ccóóddiiggoo  mmoorraall..      
TTaammbbiiéénn  nnooss  ppuueeddee  aayyuuddaarr  eenn  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  llooss  ccoolloorreess  ddee  llaa  ffaallddaa..      
FFaallssiiffiiccaacciióónn::      
PPrreeffiigguurraa  iinnccoonnvveenniieenntteess  mmuuyy  sseerriiooss  ccoonnttrraa  llooss  ccuuaalleess  nnoo  ppooddrráá  pprrootteeggeerrssee..      
FFaalllleecciimmiieennttoo::      
--SSooññaarr  ccoonn  ppeerrssoonnaass  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  hhaann  ffaalllleecciiddoo  yy  eerraann  qquueerriiddaass  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  rreevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aaccttuuaall..      
--SSii  eell  ddiiffuunnttoo  aaccttúúaa  aaccuussaaddoorr  yy  vveennggaattiivvoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  
lliiggaaddoo  ccoonn  eessttaa  ppeerrssoonnaa..      
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--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmuuyy  aammaaddaa  qquuee  hhaa  ffaalllleecciiddoo  yy  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  
mmuueerree  iinnddiiccaa  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessee  mmoommeennttoo  nnuueessttrraa  aallmmaa  aacceeppttaa  ccoommoo  uunn  hheecchhoo  
rreeaall  llaa  mmuueerrttee  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
FFaammiilliiaa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
FFaannffaarrrróónn::      
DDeebbeemmooss  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ccoonn  llaass  eessttaaffaass..      
FFaannggoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  iimmppuurraass,,  ddiissoollvveenntteess  yy  ddeessggrraacciiaaddaass..      
--SSii  aall  aannddaarr  ppoorr  eell  ffaannggoo  sseennttiimmooss  tteemmoorr  aa  mmaanncchhaarrnnooss  iinnddiiccaa  tteemmoorr  aa  qquuee  ssee  
ddeessccuubbrraann  nnuueessttrrooss  sseeccrreettooss..      
--SSii  eell  aannddaarr  ssoobbrree  eell  ffaannggoo  nnooss  rreessuullttaa  mmuuyy  ddiiffíícciill  ppoonnee  aall  ddeessccuubbiieerrttoo  nnuueessttrraa  
eexxcceessiivvaa  ttiimmiiddeezz..    
FFaannttaassmmaa::      
--SSii  nnooss  aappaarreeccee  eenn  ssuueeññooss  uunn  ffaannttaassmmaa  eennvvuueellttoo  eenn  uunnaa  ssáábbaannaa  bbllaannccaa  aauugguurraa  
ssaalluudd,,  ffeelliicciiddaadd  yy  bbiieenneessttaarr..      
--SSii  rreeccoonnoocceemmooss  eenn  eell  aa  aallggúúnn  aanntteeppaassaaddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunn  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo..      
--SSii  aappaarreeccee  vveessttiiddoo  ddee  nneeggrroo  ddeebbeemmooss  tteemmeerr  aallgguunnaa  ttrraaiicciióónn  ddee  aallgguuiieenn  
ccoonnoocciiddoo..      
FFaarrddoo::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ccaarrggaammooss  uunn  ffaarrddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  rreeaalliizzaarr  uunn  dduurroo  
ttrraabbaajjoo  qquuee  pprroobbaabblleemmeennttee  nnoo  nnooss  sseerráá  rreeccoommppeennssaaddoo..      
--SSii  mmiirraammooss  ccoommoo  ccaarrggaann  oottrraass  ppeerrssoonnaass  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  uunnooss  eeggooííssttaass  qquuee  
hhuuiimmooss  ddee  llaass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..      
FFaarrmmaacciiaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  llooss  ppeennoossooss  mmoommeennttooss  qquuee  eessttáá  vviivviieennddoo  cceessaarráánn  pprróóxxiimmaammeennttee..      
FFaarroo::      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  ffaarroo  eenncceennddiiddoo  pprreessaaggiiaa  
qquuee  pprroonnttoo  ffiinnaalliizzaarráánn  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  aappaaggaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddaavvííaa  ffaallttaa  bbaassttaannttee  ppaarraa  qquuee  tteerrmmiinneenn  
nnuueessttrraass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
FFaattiiggaa::      
RReefflleejjaa  qquuee  ppaassaammooss  ppoorr  uunn  eessttaaddoo  ddee  ccaannssaanncciioo  mmoorraall,,  aaggoottaammiieennttoo  ee  
iimmppootteenncciiaa  aannttee  llaa  aaddvveerrssiiddaadd..      
FFaauunnoo::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  aammbbiigguuaa  ccuuyyaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppuueeddeenn  sseerr  ppeerrjjuuddiicciiaalleess  
ppaarraa  uusstteedd..      
FFeeaallddaadd::      
--VVeerrssee  ffeeoo  iinnddiiccaa  vveerrggüüeennzzaa  eenn  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  eennffrreennttaammiieennttoo  ccoonn  ssuuss  
aaddvveerrssaarriiooss..      
--VVeerr  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ffeeaass  sseeññaallaa  qquuee  eexxiisstteenn  mmaallaass  iinntteenncciioonneess  eenn  ccoonnttrraa  ssuuyyaa..      
FFeecchhaa::      
DDeebbeemmooss  ttoommaarr  nnoottaa  ddee  eessttaa  ffeecchhaa  ppuueess  ssuueellee  tteenneerr  rreellaacciióónn  ccoonn  aallggúúnn  hheecchhoo  ddee  
iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
FFeellppaa::      
RReefflleejjaa  ttiieerrnnooss  rreeccuueerrddooss  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  vvíínnccuullooss  aaffeeccttiivvooss  mmuuyy  pprrooffuunnddooss..      
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FFeerriiaa::      
MMoommeennttooss  ddee  ggrraannddeess  eessppeerraannzzaass  yy  ddee  pprrooyyeeccttooss  mmaarraavviilllloossooss..      
FFeerrrreetteerrííaa::      
CCoonnttaarráá  ccoonn  mmeejjoorreess  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ppaarraa  aaffrroonnttaarr  ttrraassttoorrnnooss  ggeenneerraaddooss  ppoorr  ssuuss  
aaddvveerrssaarriiooss..      
FFeerrrrooccaarrrriill::      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  ttrreenn  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  ttrreenn  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  ttrreenn,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  ttrreenn  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
FFeessttíínn::      
SSii  aassiissttiimmooss  aa  uunn  ffeessttíínn  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass  yy  aa  vveecceess  eell  iinniicciioo  ddee  uunnaa  ééppooccaa  
ddiiffíícciill..      
FFeettoo::      
MMaall  pprreessaaggiioo..  SSeeppaarraacciióónn  oo  rruuppttuurraa  aaffeeccttiivvaa..  
FFiiaammbbrree::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eess  ssuu  ccoolloorr..      
--SSii  eess  bbllaannqquueecciinnoo  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--NNeeggrroo,,  ppeennaass..      
--RRoojjiizzoo,,  ppaassiióónn..      
FFiiaannzzaa::      
--CCoonncceeddeerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuurrggiirráánn  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  nnoo  eessppeerraabbaa..      
--PPeeddiirrllaa  aauugguurraa  mmeejjoorrííaa,,  ccaammbbiioo  ffaavvoorraabbllee..      
FFiieebbrree::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  eexxcceessoo  ddee  ccaalloorr  eenn  llaa  ccaammaa..  EEnn  ccaassoo  ddee  nnoo  sseerr  aassíí  iinnddiiccaa  qquuee  
eessttaammooss  aattrraavveessaannddoo  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  aannoorrmmaall  ffííssiiccaa,,  mmoorraall  oo  pprrooffeessiioonnaall..  SSeeaammooss  
pprruuddeenntteess..      
FFiieerraass::      
SSiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ppeelliiggrroo  pprróóxxiimmoo..      
FFiieessttaa::      
SSii  aassiissttiimmooss  aa  uunnaa  ffiieessttaa  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass  yy  aa  vveecceess  eell  iinniicciioo  ddee  uunnaa  ééppooccaa  
ddiiffíícciill..      
FFiigguurraass::      
SSuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeebbee  hhaacceerrssee  ccoommoo  ssii  ssee  ttrraattaarraa  ddee  uunnaa  ccoossaa  oo  uunn  aanniimmaall  
rreepprroodduucciiddoo..      
FFiillaa::      
HHaacceerr  ccoollaa  ssiiggnniiffiiccaa  ddeemmoorraa  eenn  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
FFiillttrroo::      
DDeebbeerráá  hhaacceerr  pprreevvaalleecceerr  llooss  aarrgguummeennttooss  qquuee  ppuueeddaann  ddeeffeennddeerr  ssuu  pprrooppoossiicciióónn..      
FFiinnccaa::      
RReevveellaa  ddeesseeooss  ddee  sseegguurriiddaadd  oo  ddee  ttrraannqquuiilliiddaadd  ppaarraa  ddeessccaannssaarr  yy  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  
llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  nnooss  aaccuucciiaann..      
FFiinnggiimmiieennttoo::      
--FFiinnggiirr  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttuuaarreemmooss  ddeesslleeaallmmeennttee..      
--SSuuffrriirrlloo,,  sseerráá  eennggaaññaaddoo  ppoorr  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
FFiirrmmaa::      
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SSee  ttoommaarráánn  ddeecciissiioonneess  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  rreedduunnddaarráánn  eenn  ssuu  bbeenneeffiicciioo..      
FFiirrmmaammeennttoo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraass  aassppiirraacciioonneess  yy  ddeesseeooss..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ffiirrmmaammeennttoo  nnooccttuurrnnoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  uunnaa  
eettaappaa  ddee  pprrooyyeeccttooss..    
--SSii  eess  ddee  ddííaa  eess  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessttooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eell  ffiirrmmaammeennttoo  eessttáá  ccllaarroo  sseeññaallaa  qquuee  llooss  pprróóxxiimmooss  ddííaass  ssee  nnooss  pprreesseennttaarráánn  
ttrraannqquuiillooss..      
--SSii  eessttáá  nnuubbllaaddoo  ssee  aacceerrccaann  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
--MMuuyy  nnuubbllaaddoo,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  sseerriiaass..      
--TToorrmmeennttoossoo,,  ssiittuuaacciióónn  ccrrííttiiccaa..      
FFiissoonnoommííaa::      
SSeeggúúnn  aappaarreezzccaa  eell  rroossttrroo  aaggrraaddaabbllee  oo  nnoo,,  aassíí  sseerráá  eell  pprreessaaggiioo..      
FFllaaccoo::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
FFllaaggeellaacciióónn::      
--SSooññaarr  qquuee  nnooss  ffllaaggeellaammooss  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  eexxiissttee  aallggoo  ppeerrjjuuddiicciiaall  
qquuee  eess  nneecceessaarriioo  aavveerriigguuaarr  ppaarraa  ppoonneerrllee  rreemmeeddiioo..      
--SSooññaarr  ccoonn  llaa  ffllaaggeellaacciióónn  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  lloo  mmiissmmoo  ppeerroo  eenn  llaa  oottrraa  
ppeerrssoonnaa..      
FFllaann::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  ddóócciilleess  yy  fflleexxiibblleess..      
FFllaauuttaa::      
DDiissppuuttaass,,  ddeecceeppcciioonneess  yy  ttrriisstteezzaa..      
FFlleecchhaa::      
RReevveellaa  qquuee  nnuueessttrraass  aammbbiicciioonneess  ssoonn  mmuucchhaass  yy  tteenneemmooss  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  
aallccaannzzaarrllaass..        
--SSii  ssoommooss  hheerriiddooss  pprreessaaggiiaa  ppeennaass  yy  ddoolloorreess  sseennttiimmeennttaalleess..      
FFlliirrtteeaarr::      
LLee  aabbaannddoonnaarráánn  yy  rriiddiiccuulliizzaarráánn..      
FFlloorreess::      
LLaass  fflloorreess  ssoonn  eell  ssíímmbboolloo  ddee  lloo  ffuuggaazz  yy  ttrraannssiittoorriioo..      
--SSii  vveemmooss  fflloorreess  eexxpprreessaa  nnuueessttrraa  nneecceessiiddaadd  ddee  eennccoonnttrraarr  oottrraa  aallmmaa  qquuee  ccoollmmee  
nnuueessttrraass  nneecceessiiddaaddeess  aaffeeccttiivvaass..      
--SSii  ccooggeemmooss  fflloorreess  iinnddiiccaa  qquuee  uunnaa  rreellaacciióónn  sseennttiimmeennttaall  sseerráá  iinntteennssaa  yy  
ccoorrrreessppoonnddiiddaa..      
--SSii  llaass  rreecciibbiimmooss  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssoonn  uunnaa  ggaarraannttííaa  ddee  aammoorr  ddee  qquuiieenn  nnooss  llaass  
eennttrreeggaa..      
--SSii  úúnniiccaammeennttee  llaass  oolleemmooss  nnooss  rreevveellaa  qquuee  hheemmooss  ddeejjaaddoo  ppaassaarr  uunnaa  bbuueennaa  
ooppoorrttuunniiddaadd..      
--SSii  llaass  vveemmooss  mmaarrcchhiittaarr  iinnddiiccaa  qquuee  uunnaa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa  lllleeggaa  aa  ssuu  ffiinn  oo  rreefflleejjaa  
ddeessiilluussiioonneess  yy  ddeesseennggaaññooss..      
--LLaass  fflloorreess  aannaarraannjjaaddaass  yy  aammaarriillllaass  rreefflleejjaann  vviiddaa  yy  eenneerrggííaa  ccrreeaaddoorraa..      
--LLaass  rroojjaass  llaa  ppaassiióónn  yy  llooss  sseennttiimmiieennttooss  aarrddiieenntteess..      
--LLaass  aazzuulleess  llaa  iirrrreeaalliiddaadd  ssooññaaddoorraa..      
FFlloottaaddoorr::      
CCoonnttaarráá  ccoonn  aayyuuddaa  cceerrccaannaa  eenn  llooss  mmoommeennttooss  ddiiffíícciilleess..      
FFooccaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviirrggiinniiddaadd  ddeebbiiddaa  aall  tteemmoorr,,  aa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  eennttrreeggaarrssee  yy  aa  llaa  ffaallttaa  
ddee  vveerrddaaddeerroo  aammoorr..      
FFooggóónn::      
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SSeennttiimmiieennttooss  sseenncciillllooss,,  aammbbiicciioonneess  mmooddeerraaddaass  yy  uunniióónn  ffaammiilliiaarr..      
FFoollllaajjee::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  eess  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eell  pprrooppiioo  ssuueeññoo  ccoommoo  llaass  sseennssaacciioonneess  tteenniiddaass  
eenn  ééll..      
--SSii  ppaasseeaammooss  ppoorr  ssiittiiooss  ccoonn  ffoollllaajjee  yy  nnooss  sseennttiimmooss  sseegguurrooss  rreefflleejjaa  qquuee  ssoommooss  
dduueeññooss  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  qquuee  ggoozzaammooss  ddee  bbuueenn  ccrriitteerriioo..      
--SSii  nnooss  ppeerrddeemmooss  eennttrree  eell  ffoollllaajjee  yy  sseennttiimmooss  mmiieeddoo..  SSii  rruuggeenn  oo  aappaarreecceenn  ffiieerraass  
aammeennaazzaaddoorraass..  SSii  eell  ssiilleenncciioo  eess  llúúgguubbrree..  EEnn  ttooddooss  eessttooss  ccaassooss  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  
ssoommooss  dduueeññooss  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--PPeerroo  ssii  vveemmooss  bbrriillllaarr  eell  ssooll..  SSii  ssuu  lluuzz  nnooss  ppeerrmmiittee  vveerr  ppoorr  ddoonnddee  aannddaammooss  eess  
sseeññaall  ddee  qquuee  tteerrmmiinnaarreemmooss  ccoommpprreennddiieennddoo  llaa  ccaauussaa  ddee  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  
iinntteerrnnooss  ppaarraa  ffiinnaallmmeennttee  ssuuppeerraarrllooss..      
FFoolllleettíínn::      
AAllgguunnaass  ooccuuppaacciioonneess  llee  aayyuuddaarráánn  aa  eessccaappaarr  ddee  llaa  mmoonnoottoonnííaa  ddee  ssuuss  
pprreeooccuuppaacciioonneess..      
FFoonnttaanneerroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo  llee  aayyuuddaarráá  aa  rreessoollvveerr  ssuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
FFoorrrraajjee::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ééxxiittoo  mmaatteerriiaall  ccoonnsseegguuiiddooss  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo  
ppeerrsseevveerraannttee..      
--VVeerrlloo  eenn  ccaannttiiddaadd  yy  bbiieenn  aallmmaacceennaaddoo  aauugguurraa  ééxxiittoo..      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eessppaarrcciiddoo  yy  ddeessoorrddeennaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccuuiiddaarr  
nnuueessttrrooss  bbiieenneess  ccoonn  rriieessggoo  ddee  ppeerrddeerrllooss..      
FFoorrrroo::      
--PPoonneerrlloo  eenn  ssuu  rrooppaa  iinnddiiccaa  ddeessaahhooggoo  ffiinnaanncciieerroo..      
--QQuuiittaarrlloo,,  pprriivvaacciioonneess  yy  ddiissppuuttaass..      
--SSoobbrree  uunn  lliibbrroo  rreevveellaa  qquuee  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  eessttaarráá  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuuss  
aapprreecciiaacciioonneess..      
FFoorrttaalleezzaa::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  rreeffuuggiioo  iinntteerriioorr,,  eell  ccaassttiilllloo  ddeell  aallmmaa..      
RReepprreesseennttaa  sseegguurriiddaadd,,  pprrootteecccciióónn  yy  rreessoolluucciióónn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass..      
--VVeerr  uunnaa  ffoorrttaalleezzaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  pprroonnttoo  hhaallllaarreemmooss  llaa  ssoolluucciióónn  aa  uunn  pprroobblleemmaa..      
--SSii  eennttrraammooss  eenn  llaa  ffoorrttaalleezzaa  pprroonnttoo  aaddqquuiirriirreemmooss  sseegguurriiddaadd  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  
yy  eenn  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
FFoorrttuunnaa::      
SSuueellee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  hhuuiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  mmeeddiiooccrriiddaadd  oo  ppoobbrreezzaa  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..  AA  
vveecceess  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  nnoo  nnooss  rreessiiggnnaammooss  yy  eell  ssuueeññoo  nnooss  iimmppuullssaa  aa  lluucchhaarr  
ppoorr  ccoonnsseegguuiirr  eessttaa  ffoorrttuunnaa..      
FFoossaa,,  ffoossoo::      
SSiimmbboolliizzaa  pprroobblleemmaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  mmuucchhaass  vveecceess  ccrreeaaddooss  ppoorr  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  
yy  ppoorr  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa..      
--SSii  vveemmooss  llaa  ffoossaa  aa  ttiieemmppoo  iinnddiiccaa  qquuee  aaúúnn  eessttaammooss  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eevviittaarr  eell  
ppeelliiggrroo  qquuee  ssee  aavveecciinnaa..      
--SSii  ssaallttaammooss  ppoorr  eenncciimmaa  llooggrraarreemmooss  ssaallvvaarr  ttooddaass  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  ddeennttrroo  ffrraaccaassaarreemmooss  eenn  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa..      
--SSii  llaa  ffoossaa  eess  mmoorrttuuoorriiaa  yy  lllleevvaa  iinnssccrriittoo  nnuueessttrroo  nnoommbbrree  oo  eell  ddee  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  
iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  aabbaannddoonnaarr  llaa  lluucchhaa  yy  eemmpprreennddeerr  uunn  nnuueevvoo  rruummbboo,,  
ccaammbbiiaannddoo  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  hhaassttaa  aahhoorraa  eerrrróónneeaa..      
FFoottooggrraaffííaa::      
--CCoonntteemmppllaarr  ccoonn  nnoossttaallggiiaa  vviieejjaass  ffoottooggrraaffííaass  rreevveellaa  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aannccllaannddoo  eenn  
eell  ppaassaaddoo..      
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--SSii  eessttaammooss  ffoottooggrraaffiiaannddoo  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ttiieennee  ppaarraa  nnoossoottrrooss  uunn  
iinntteerrééss  ppaarrttiiccuullaarr..      
--SSii  ccoonntteemmppllaammooss  uunnaa  ffoottooggrraaffííaa  nnuueessttrraa  rreevveellaa  ccoommoo  ssoommooss  oo  ccoommoo  
ddeesseeaarrííaammooss  sseerr..  
FFrraacc::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  nnoo  eessttáá  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  qquuiieerree  aappaarreennttaarr..      
FFrraaccaassaarr::      
SSee  iimmppoonnee  uunnaa  nnuueevvaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  ssuuss  ppllaanneess..      
FFrraaccttuurraa::      
--SSii  rroommppeemmooss  aallggúúnn  oobbjjeettoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  sseerrvviidduummbbrree  oo  ddeeppeennddeenncciiaa  eeqquuiivvaallee  aa  
llaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  ddiicchhaass  ssuujjeecciioonneess..      
--SSooññaarr  qquuee  ssee  rroommppee  uunn  vvaassoo  lllleennoo  ddee  aagguuaa  yy  ééssttaa  ssee  ddeessppaarrrraammaa  ppoorr  eell  ssuueelloo  
iinnddiiccaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  uunn  aaffeeccttoo..      
--RRoommppeerr  uunnaa  eessppaaddaa  ssiiggnniiffiiccaa  nnuueessttrroo  ttrriiuunnffoo  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss  ((ssii  llaa  
eessppaaddaa  eess  ddee  eellllooss))  oo  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ppéérrddiiddaa  ((ssii  eess  nnuueessttrraa))..      
--RRoommppeerr  uunn  ccoollllaarr  ssiiggnniiffiiccaa  nnuueessttrraa  lliibbeerraacciióónn  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
FFrraammbbuueessaass::      
IInnddiiccaa  ppllaacceerreess  yy  aalleeggrrííaass  aaffeeccttiivvaass..      
FFrraassccoo::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  ffrraassccoo  lllleennoo  ddee  uunn  llííqquuiiddoo  ccllaarroo  yy  ttrraannssppaarreennttee  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--SSii  eell  llííqquuiiddoo  eess  ttuurrbbiioo,,  iinncciiddeenntteess  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
--VVaaccííoo,,  ppeessaarreess..      
--RRoottoo,,  ddiissccuussiioonneess..      
FFrraauuddee::      
SSuuffrriirráá  ppeerrjjuuiicciiooss  ffiinnaanncciieerrooss..      
FFrreeíírr::      
UUnnaa  rreellaacciióónn  aammiissttoossaa  ssiinncceerraa  ssee  iinntteerrrruummppiirráá  ppoorr  ccaannssaanncciioo..      
FFrreennaarr::      
IInnddiiccaa  cciieerrttaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa  rreessppeeccttoo  aa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  nnoo  ddoommiinnaa..      
FFrreennttee::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ccaarráácctteerr  yy  eell  vvaalloorr..  VVeerr  aa  aallgguuiieenn  ccoonn  uunnaa  ffrreennttee  ddiissttiinnttaa  ddee  llaa  qquuee  
ttiieennee  eenn  rreeaalliiddaadd  rreefflleejjaa  ssuu  vveerrddaaddeerroo  ccaarráácctteerr..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaa  ffrreennttee  eelleevvaaddaa  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  sseerriiaa,,  iinntteelliiggeennttee  yy  
eenn  qquuiieenn  ppooddeemmooss  ccoonnffiiaarr..      
--SSii  eess  hhuuiiddiizzaa  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppéérrffiiddaa  qquuee  iinntteennttaarráá  ddeessppoojjaarrnnooss..      
--SSii  eessttáá  ccuubbiieerrttaa  ddee  mmaanncchhaass  eess  qquuee  ttrraattaarráá  ddee  ttrraaiicciioonnaarrnnooss  vveerrggoonnzzoossaammeennttee..      
FFrreessaass::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  llaass  mmuujjeerreess  jjuueeggaann  uunn  ggrraann  ppaappeell  eenn  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo..  
GGrraacciiaass  aa  uunnaa  mmuujjeerr  oobbtteennddrreemmooss  aammoorr,,  aammiissttaadd  yy  bbeenneeffiicciiooss..      
FFrriiggiiddeezz::      
AAnnuunncciiaa  ddeessccoonncciieerrttoo  aannttee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ddoommiinnaann  oottrraass  ppeerrssoonnaass..      
FFrrííoo::      
EEss  ffrrííoo  ddeesshhuummaanniizzaa  aa  llaa  vveezz  qquuee  eessppiirriittuuaalliizzaa..      
--SSooññaarr  qquuee  hhaaccee  ffrrííoo  ccuuaannddoo  eenn  rreeaalliiddaadd  nnoo  lloo  hhaaccee  pprreessaaggiiaa  lloonnggeevviiddaadd  yy  
aannhheellooss  ddee  ssoolleeddaadd  yy  eelleevvaacciióónn..      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  iinnvviieerrnnoo  pprroonnoossttiiccaa  uunn  bbuueenn  aaññoo..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  eenn  oottrraa  eessttaacciióónn  ddeell  aaññoo  ddeebbeemmooss  tteemmeerr  uunnaa  ddeessggrraacciiaa..      
FFrroonntteerraa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  ddooss  mmuunnddooss,,  eennttrree  ddooss  eettaappaass  ddee  uunnaa  vviiddaa..      
PPrreessaaggiiaa  qquuee  nnooss  aacceerrccaammooss  aa  uunn  ppuunnttoo  ccrruucciiaall  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  eenn  eell  qquuee  
ccaammbbiiaarráá  llaa  oorriieennttaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  yy  aammbbiicciioonneess..      
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FFrruuttaa::      
RReevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ddeesseeoo  sseennssuuaall,,  eeccoonnóómmiiccoo  oo  eessppiirriittuuaall..      
SSoonn  uunn  ssiiggnnoo  ddee  aabbuunnddaanncciiaa,,  pprroossppeerriiddaadd  yy  ppllaacceerr..      
--SSooññaarr  ccoonn  ffrruuttaa  eenn  ssuu  ppuunnttoo  ppaarraa  sseerr  ccoommiiddaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ddiissffrruuttaarreemmooss  ddee  
bbuueennaa  ssaalluudd,,  bbuueennooss  bbeenneeffiicciiooss  yy  aabbuunnddaanntteess  ppllaacceerreess  ssiinn  hhaabbeerr  tteenniiddoo  qquuee  
rreeaalliizzaarr  eessffuueerrzzoo  aallgguunnoo..      
--SSii  llaa  ffrruuttaa  eess  áácciiddaa  oo  vveerrddee  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  ddiissffrruuttaarr  
ddee  ttooddooss  eessttooss  bbeenneeffiicciiooss..      
--SSii  ttiieennee  gguussaannooss  oo  eessttáá  ppooddrriiddaa  llooss  ppllaacceerreess  ssee  aallccaannzzaarráánn  ccuuaannddoo  yyaa  nnoo  
ppooddaammooss  ddiissffrruuttaarrllooss..      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  llaa  ééppooccaa  ddeell  aaññoo  qquuee  eessttaa  ffrruuttaa  eessttáá  mmeejjoorr  llooss  
bbeenneeffiicciiooss  sseerráánn  mmááxxiimmooss..      
--SSii  lloo  tteenneemmooss  eenn  oottrraa  ééppooccaa  ddeell  aaññoo  ppooddrreemmooss  ssuuffrriirr  eessccáánnddaalloo,,  rruuppttuurraass,,  
eennffeerrmmeeddaaddeess  yy  pprroobblleemmaass..      
FFuuccssiiaa::      
EEnn  ssuueeññooss  llaa  ffuuccssiiaa  aauugguurraa  pprroobblleemmaass..      
FFuueeggoo::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  eessppíírriittuu  yy  aa  lloo  eessppiirriittuuaall..      
LLaa  llllaammaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  iinntteelleeccttoo..      
--LLaa  llllaammaa  ssiinn  hhuummoo  qquuee  ssuubbee  rreeccttaa  hhaacciiaa  eell  cciieelloo  ssiimmbboolliizzaa  eell  iinntteelleeccttoo  aall  sseerrvviicciioo  
ddeell  eessppíírriittuu..      
--LLaa  llllaammaa  vvaacciillaannttee  ssiimmbboolliizzaa  eell  iinntteelleeccttoo  qquuee  ssee  oollvviiddaa  ddeell  eessppíírriittuu..      
--EEll  ffuueeggoo  hhuummeeaannttee  yy  ddeevvoorraaddoorr  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppaassiióónn  eexxaallttaaddaa..      
--UUnn  ffuueeggoo  ppeeqquueeññoo  oo  mmooddeerraaddoo  rreepprreesseennttaa  eell  ddeesseeoo  yy  llaa  tteerrnnuurraa..      
--SSii  eell  ffuueeggoo  eess    ddeemmaassiiaaddoo  ffuueerrttee  yy  vviivvoo  iinnddiiccaa  ppeelliiggrroo  ddee  ddiissppuuttaass,,  ppaassiioonneess  yy  
ccóólleerraass..      
--SSii  eell  ffuueeggoo  qquueemmaa  mmaall  yy  pprroodduuccee  mmuucchhoo  hhuummoo  aannuunncciiaa  ttrraaiicciioonneess..      
--SSeennttiirrnnooss  aammeennaazzaaddooss  ppoorr  llaass  llllaammaass  ddeennoottaa  mmiieeddoo  aa  aaffrroonnttaarr  uunnaa  eemmpprreessaa..  --
AAvvaannzzaarr  iimmppuunneemmeennttee  eennttrree  llaass  llllaammaass  rreefflleejjaa  llaa  ffiirrmmee  ddeecciissiióónn  ddee  ssuuppeerraarr  ttooddooss  
llooss  oobbssttááccuullooss..      
FFuueellllee::      
EEnneemmiissttaaddeess  yy  ppeelleeaass  eenn  llaass  qquuee  sseerráá  llaa  vvííccttiimmaa..      
FFuueennttee::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  vviittaall  ddeell  hhoommbbrree  yy  ddee  ttooddooss  llooss  sseerreess..      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  aappaarreeccee  uunnaa  ffuueennttee  ppoonneenn  ddee  rreelliieevvee  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass  
ddee  rreeggeenneerraacciióónn,,  ddee  ppuurriiffiiccaacciióónn  oo  ddee  iinniicciiaacciióónn  eenn  llooss  mmiisstteerriiooss  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  llaa  ffuueennttee  ssooññaaddaa  eessttáá  sseeccaa  eess  qquuee  ttooddaass  llaass  eessppeerraannzzaass  ssoonn  vvaannaass..      
--SSii  ssee  nnooss  iimmppiiddee  bbeebbeerr  eenn  eellllaa  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  ddeebbeemmooss  eessppeerraarr  aallggúúnn  ttiieemmppoo  
aanntteess  ddee  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  rreeaalliiddaadd..      
--SSii  ppooddeemmooss  bbeebbeerr  ddee  llaa  ffuueennttee  yy  ssuu  aagguuaa  eess  ccllaarraa  yy  ffrreessccaa  eess  qquuee  ttooddaass  nnuueessttrraass  
nneecceessiiddaaddeess  sseerráánn  ssaattiissffeecchhaass..      
--SSii  eell  aagguuaa  mmaannaa  ttuurrbbiiaa  aammeennaazzaa  rruuiinnaa  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall..      
--SSii  llaa  ffuueennttee  mmaannaa  eenn  nnuueessttrroo  jjaarrddíínn  eess  eell  mmeejjoorr  ssíímmbboolloo  ddee  pprroossppeerriiddaadd  eenn  
ttooddooss  llooss  sseennttiiddooss..      
FFuueerrzzaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  nnoo  aabbuussee  ddee  ssuuss  ffuueerrzzaass  ccoonn  ssuuss  rriivvaalleess  uu  
ooppoossiittoorreess..      
FFuuggiittiivvoo::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  ssoonn  ddoommiinnaanntteess  yy  vveennggaattiivvooss,,  ccuuííddeessee  ddee  eellllooss..      
FFuummaarr::      
--VVeerrssee  ffuummaannddoo  eenn  ssuueeññooss  aannuunncciiaa  mmoommeennttooss  ddee  oollvviiddoo  yy  ddiisstteennssiióónn..      
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--VVeerr  ffuummaarr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ddoommiinnaacciióónn  ddee  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss  nnoo  llee  
ppeerrmmiittiirráá  llaa  mmeennoorr  nneegglliiggeenncciiaa  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
FFuunnáámmbbuulloo::      
SSiittuuaacciióónn  pprreeccaarriiaa  yy  aarrrriieessggaaddaa..      
FFuunncciioonnaarriioo::      
SSee  aavveecciinnaann  ddeessaavveenneenncciiaass..      
FFuunnddiirr::      
--FFuunnddiirr  mmeettaalleess  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..      
--OOttrroo  mmaatteerriiaall  iinnddiiccaa  iinnccoonnvveenniieenntteess  yy  mmeennoosspprreecciioo  ddee  ssuu  eemmpprreessaa..      
FFuunneerraalleess::      
HHaabbllaarreemmooss  ddeell  ffuunneerraall  ccoommoo  eell  ooffiicciioo  rreelliiggiioossoo  qquuee  aaccoommppaaññaa  aall  eennttiieerrrroo,,  ppoorr  lloo  
ttaannttoo,,  eessttaammooss  hhaabbllaannddoo  ddeell  aallmmaa  ddeell  ddiiffuunnttoo..      
--SSii  eell  ffuunneerraall  eess  ppoorr  aallgguuiieenn  ccoonnoocciiddoo  aannuunncciiaa  eell  mmaattrriimmoonniioo  ddee  eessttaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  eess  ppoorr  uunn  nniiññoo  aannuunncciiaa  ssuu  bbaauuttiizzoo..      
--SSii  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuiieenn  ssee  ooffiicciiaa  eell  ffuunneerraall  oo  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ppaarriieennttee  mmuuyy  
íínnttiimmoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  qquueerreemmooss  eelliimmiinnaarr  ssiittuuaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass  ppeerrssoonnaalleess  oo  
ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
FFuunniiccuullaarr::      
AAppooyyooss  iinneessppeerraaddooss  qquuee  llee  aayyuuddaarráánn  aa  tteerrmmiinnaarr  ccoonn  uunnaa  ooppeerraacciióónn  mmuuyy  
vveennttaajjoossaa  ppaarraa  uusstteedd..      
FFuurriiaa,,  ffuurroorr::      
SSooññaarr  ccoonn  aallgguuiieenn  eennffuurreecciiddoo,,  ddeebbeemmooss  pprreevveenniirr  llaa  ttrraaiicciióónn  ddee  uunn  aammiiggoo..  
PPrroobblleemmaass  eenn  llaa  ssaalluudd  yy  llooss  nneeggoocciiooss..      
FFuussiill::      
IInnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ccoommpplloott  ccoonnttrraa  eell  ssooññaaddoorr..      
FFuussiillaarr::      
--SSii  aappaarreecceemmooss  ccoommoo  vvííccttiimmaass  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ggrraavvee  ccoommpplleejjoo  ddee  
ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  eell  vveerrdduuggoo  ddeennoottaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  ddoommiinneenn..      
FFuussttaa::      
--UUssaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  aallttaanneerrooss  yy  eennggaaññoossooss  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--SSeerr  ggoollppeeaaddoo  aauugguurraa  qquuee  ssuuffrriirreemmooss  uullttrraajjeess,,  vveerrggüüeennzzaa  yy  hhuummiillllaacciióónn..  
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GGaabbáánn::      
SSii  eerreess  ttuu  eell  qquuee  lloo  vviisstteess  eessccoonnddeess  ttuu  vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  SSii  eell  qquuee  lloo  lllleevvaa  
eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eessccoonnddee  iinntteenncciioonneess  eeggooííssttaass..      
GGaabbiinneettee::      
AAccoonnsseejjaa  qquuee  ddeeddiiqquuee  mmááss  ttiieemmppoo  aa  ssuuss  eemmpprreessaass  ccoommeerrcciiaalleess..      
GGaacceellaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llaa  mmuujjeerr  yy  eenn  ppooccooss  ccaassooss  aall  aallmmaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ggaacceellaa  eeqquuiivvaallee  aa  vveerr  aa  uunnaa  mmuujjeerr  eexxóóttiiccaa  yy  hheerrmmoossaa..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  qquueerreemmooss  ccaazzaarr  llaa  ggaacceellaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  iinntteennttaarreemmooss  sseedduucciirrllaa..      
--SSii  ccoonnsseegguuiimmooss  aattrraappaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  sseedduucciirr  aa  llaa  mmuujjeerr..      
--TTiirraarr  ppiieeddrraass  aa  uunnaa  ggaacceellaa  iinnddiiccaa  qquuee  ppeeggaarreemmooss  aa  nnuueessttrraa  mmuujjeerr  oo  llaa  
aabbaannddoonnaarreemmooss  ppoorr  oottrraa..    
--SSii  llaa  ggaacceellaa  nnooss  aattaaccaa  eess  qquuee  nnuueessttrraa  mmuujjeerr  ssee  rreevveellaarráá  ccoonnttrraa  nnuueessttrroo  ddoommiinniioo..      
GGaacchhaass::      
RReepprreesseennttaa  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ttaarrddííaa  ddee  llooss  ddeesseeooss..      
GGaaffaass::      
--SSii  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnoo  uussaammooss  ggaaffaass  yy  nnooss  vveemmooss  ccoonn  eellllaass  eenn  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  qquuee  
nnuueessttrraa  vviissiióónn  ddee  llaass  ccoossaass  ssee  hhaallllaa  ddeeffoorrmmaaddaa..      
--SSii  llaass  ggaaffaass  nnoo  ssoonn  iinnccoolloorraass,,  eell  ccoolloorr  nnooss  iinnddiiccaarráá  aallggoo  mmááss  ssoobbrree  eessttaa  vviissiióónn..      
--PPeerrddeerr  llaass  ggaaffaass  nnooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  aatteenncciióónn  hhaacciiaa  llooss  ddeemmááss..      
--VVeerrllaass  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ppaallaabbrraass  sseerráánn  mmaall  iinntteerrpprreettaaddaass..      
--RRoommppeerrllaass  aauugguurraa  uunn  ppeerrjjuuiicciioo  ggeenneerraallmmeennttee  eeccoonnóómmiiccoo..      
GGaaiittaa::      
MMaallaa  ssuueerrttee  eenn  eell  aammoorr..      
GGaallaanntteerrííaa::      
IInncceerrttiidduummbbrree  eenn  llooss  aaffeeccttooss..  TTeemmoorr  ddee  uunn  ccoommpprroommiissoo  ddeeffiinniittiivvoo..      
GGaalleerraa::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunnaa  ggaalleerraa  rreepplleettaa  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  llaa  ggaalleerraa  eessttáá  vvaaccííaa  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  llaa  ggaalleerraa,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aa  llaa  mmiissmmaa,,  ddeesscciieennddeenn  
ppaassaajjeerrooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  llaa  ggaalleerraa  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
GGaalleerrííaa::      
--DDee  ccuuaaddrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  rreessuullttaarráánn  iinnaacccceessiibblleess..      
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--DDee  uunnaa  mmiinnaa,,  tteennddrráá  qquuee  hhaacceerr  uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  
aassppiirraacciioonneess..      
--GGaalleerrííaa  ccoommeerrcciiaall,,  llooggrrooss  ggrraacciiaass  aa  ssuuss  iiddeeaass..      
GGaallggoo::      
RRaappiiddeezz  ddee  ddeecciissiióónn  yy  ddee  aacccciióónn,,  iinnccoonnssttaanncciiaa  ddee  sseennttiimmiieennttooss..      
GGaallllaarrddeettee::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  eeffíímmeerroo,,  llaa  ccoorrttaa  dduurraacciióónn  ddee  lloo  qquuee  ssiimmbboolliiccee  eell  ssuueeññoo..      
GGaalllliinnaa::      
--SSii  llaass  ssooññaammooss  eenn  ggrruuppoo  oo  eenn  ssuu  ccoorrrraall  ssiiggnniiffiiccaa  ccoommaaddrreeooss,,  mmuurrmmuurraacciioonneess  yy  
cchhiissmmeess..      
--SSii  eessttáá  ppoonniieennddoo  hhuueevvooss  aannuunncciiaa  bbeenneeffiicciiooss..      
--SSii  eessttáá  eemmppoollllaannddoo  hhuueevvooss  yy  eess  ddee  ccoolloorr  bbllaannccoo  pprroonnoossttiiccaa  mmúúllttiipplleess  bbeenneeffiicciiooss  
aauunnqquuee  ppeeqquueeññooss..      
--SSii  eess  nneeggrraa  aannuunncciiaa  ppeeqquueeññooss  pprroobblleemmaass..      
GGaalllloo::      
SSiimmbboolliizzaa  vviiggiillaanncciiaa  yy  rreessuurrrreecccciióónn..  TTaammbbiiéénn  ccoorraajjee,,  vviioolleenncciiaa  yy  ddeesseeoo  
ddeessmmeessuurraaddoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  ggaalllloo  aannuunncciiaa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--OOíírrllee  ccaannttaarr  pprreessaaggiiaa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss..      
--SSii  nnooss  aattaaccaa  oo  lloo  vveemmooss  ppeelleeaarr  pprreessaaggiiaa  ddiissppuuttaass  ddoommééssttiiccaass  ddeebbiiddaass  aa  llooss  cceellooss..      
GGaallllaarrddeettee::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  eeffíímmeerroo,,  llaa  ccoorrttaa  dduurraacciióónn  ddee  lloo  qquuee  ssiimmbboolliiccee  eell  ssuueeññoo..      
GGaalllleettaa::      
PPrriivvaacciioonneess  yy  aapprreemmiiooss..      
GGaallóónn::      
AAnnuunncciiaa  aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee  sseerráánn  vveennttaajjoossooss..      
GGaallooppaarr::      
--GGaallooppaarr  aa  rriieennddaa  ssuueellttaa  iinnddiiccaa  ffuueerrtteess  ddeesseeooss  ddee  sseexxuuaalliiddaadd..      
--DDoommiinnaarr  oo  nnoo  aall  ccaabbaalllloo  eeqquuiivvaallee  aa  ssii  ssoommooss  oo  nnoo  ccaappaacceess  ddee  ddoommiinnaarr  nnuueessttrrooss  
sseennttiiddooss  yy  ppaassiioonneess..      
--SSii  eessttooss  ssuueeññooss  ssoonn  tteenniiddooss  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  hhaabbllaann  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  
aavveennttuurraa  yy  aacccciióónn..      
GGaammoo::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  eelleevvaacciióónn..      
--SSii  eess  uunnaa  mmaannaaddaa  pprreessaaggiiaa  ggrraannddeess  ggaannaanncciiaass  yy  ttrriiuunnffooss..      
--SSii  vveemmooss  uunn  ggaammoo  yy  ssuuss  ccrrííaass  aauugguurraa  ffeerrttiilliiddaadd  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  lloo  qquuee  vveemmooss  eess  llaa  ccoorrnnaammeennttaa  aabbaannddoonnaaddaa  aannuunncciiaa  qquuee  hheerreeddaarreemmooss  ddee  
uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  aavvaannzzaaddaa  eeddaadd..      
GGaammuuzzaa::      
DDeesseeoo  ddee  eelleevvaarrssee  eenn  llaa  eessccaallaa  ssoocciiaall..      
GGaannaaddoo::      
AAnnuunncciiaa  rriiqquueezzaass..  CCuuaannttoo  mmaayyoorr  sseeaa  eell  rreebbaaññoo  yy  mmááss  ggoorrddooss  yy  lluussttrroossooss  llooss  
aanniimmaalleess  mmaayyoorr  sseerráá  llaa  rriiqquueezzaa..      
GGaannaanncciiaa::      
--EEnn  llooss  nneeggoocciiooss  aauugguurraa  aaccttiivviiddaaddeess  ffrruuccttííffeerraass  yy  bbeenneeffiicciioossaass..      
--EEnn  eell  jjuueeggoo,,  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo,,  iinnqquuiieettuudd  yy  ttrraassttoorrnnooss..      
GGaanncchhiilllloo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ddeebbeerráá  ssuuppeerraarr  oobbssttááccuullooss..      
GGaannssoo::      
EEll  ggaannssoo  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ttoonntteerrííaa  yy  llaa  eessttuuppiiddeezz..      
GGaarraabbaattoo::      
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IInnddeecciissiióónn,,  ccoommpplleejjiiddaadd  ddee  eessppíírriittuu..      
GGaarraajjee::      
--UUssaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  eessttáá  ppaassaannddoo  ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  iinntteerrvvaalloo  eennttrree  ddooss  mmooddooss  
ddee  vviiddaa..      
--SSaalliirr  ddee  ééll  aannuunncciiaa  mmeejjoorreess  ppeerrssppeeccttiivvaass..      
--EEnnttrraarr  eenn  ééll  yy  eexxttrraavviiaarrssee  sseeññaallaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  rreefflleexxiióónn..      
GGaarrdduuññaa::      
HHiippooccrreessííaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
GGaarrggaannttaa::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddeell  rreefflleejjoo  ddee  uunnaa  ddoolleenncciiaa,,  ddee  nnoo  sseerr  aassíí::      
--SSooññaarr  qquuee  ppeerrddeemmooss  llaa  vvoozz  pprreessaaggiiaa  eell  ppeelliiggrroo  ddee  ppeerrddeerr  ddiinneerroo..      
--SSii  nnoo  ppooddeemmooss  ttrraaggaarr  oo  ssee  nnooss  hhaaccee  mmuuyy  ddiiffíícciill  iinnddiiccaa  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  ddiissppoonneerr  
ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
--SSii  nnooss  eexxttiirrppaann  llaass  aammííggddaallaass  aauugguurraa  qquuee  ddeessaappaarreecceerráánn  nnuueessttrraass  ddiiffiiccuullttaaddeess  
eeccoonnóómmiiccaass..      
GGaarriittaa::      
CCuuaallqquuiieerr  iimmpprruuddeenncciiaa  sseerráá  nneeffaassttaa  ppaarraa  ssuu  rreeppuuttaacciióónn..      
GGaarrllooppaa::      
SSee  vveerráá  oobblliiggaaddoo//aa  aa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  iimmppoorrttaanntteess..      
GGaarrrraa::      
SSeerriiaass  aammeennaazzaass  ppaarraa  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss  qquuee  ssee  vveerráá  aaggrraavvaaddoo  ssii  ssee  
ppeerrcciibbeenn  hheerriiddaass..      
GGaarrrraaffaa::      
--AAnnuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ccuuaannttoo  mmááss  vviinnoo  ccoonntteennggaa,,  mmaayyoorr  aabbuunnddaanncciiaa,,  ééxxiittoo  yy  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aagguuaa,,  aallccoohhooll,,  ppeettrróólleeoo  oo  aacceeiittee  ffrraaccaassaarreemmooss  ppoorr  sseerr  ddeemmaassiiaaddoo  
aammbbiicciioossooss..      
GGaarrrroottee::      
AAnnuunncciiaa  rreellaacciioonneess  eessppeecciiaallmmeennttee  ddiiffíícciilleess  ccoonn  aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
GGaarrzzaa::      
AAllgguunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  llee  rrooddeeaann  llee  vvaa  aa  ttrraaiicciioonnaarr  yy  llee  ccoollooccaarráánn  eenn  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ddeelliiccaaddaa..  
GGaass::      
--SSooññaarr  qquuee  ccoocciinnaammooss  oo  nnooss  iilluummiinnaammooss  ccoonn  ggaass  eess  ssiiggnnoo  ddee  qquuee  ttooddoo  iirráá  bbiieenn..      
--SSii  eell  ggaass  eessttáá  aappaaggaaddoo  eess  qquuee  nnoo  llooggrraarreemmooss  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  ppoorr  
ffaallttaa  ddee  pprreeppaarraacciióónn..      
--SSii  eexxiissttee  uunn  eessccaappee  oo  ssee  pprroodduuccee  uunnaa  eexxpplloossiióónn  eess  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  
rreevviisseemmooss  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  ppuueess  nnooss  aammeennaazzaa  uunn  ddeessaassttrree..      
GGaassttooss::      
LLaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  ddiivveerrssaass  llee  hhaarráánn  ccaaeerr  eenn  mmaannooss  ddee  ppeerrssoonnaass  hhoossttiilleess  aa  ssuuss  
iinntteerreesseess..      
GGaattoo::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llaa  mmuujjeerr,,  ccaassii  ssiieemmpprree  bbaajjoo  uunn  aassppeeccttoo  sseennssuuaall  ee  iinnssttiinnttiivvoo..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  tteenneemmooss  eell  tteemmoorr  aa  sseerr  aarraaññaaddooss  rreevveellaa  eell  tteemmoorr  aa  qquuee  nnuueessttrraa  
ppeerrvveerrssiióónn  lllleegguuee  aa  sseerr  ccoonnoocciiddaa..      
--SSooññaarr  qquuee  uunn  ggaattoo  nnooss  hhaaccee  aarrrruummaaccooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  uunnaa  mmuujjeerr  uuttiilliizzaarráá  ttooddaass  
ssuuss  aarrttiimmaaññaass  sseedduuccttoorraass  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  ddee  nnoossoottrrooss  ccuuaannttoo  ppuueeddaa..      
--SSii  hhaacceemmooss  hhuuiirr  aall  ggaattoo  qquuee  nnooss  hhaaccee  aarrrruummaaccooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  llooggrraarráá  ssuuss  
eeggooííssttaass  ddeesseeooss..      
--DDaarr  ddee  ccoommeerr  aall  ggaattoo  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  yy  rriivvaalliiddaaddeess  aammoorroossaass..      
--SSii  nnooss  aarraaññaa,,  iinnffiiddeelliiddaadd  ccoonnyyuuggaall  oo  ppeelleeaass  eennttrree  aammaanntteess..      
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--VVeerr  aa  uunn  ggaattoo  oo  eessccuucchhaarr  ssuuss  mmaauulllliiddooss  pprreessaaggiiaa  ttrraaiicciioonneess  yy  eennggaaññooss..      
--SSii  eell  ggaattoo  eess  bbllaannccoo  eell  ttrraaiiddoorr  sseerráá  uunn  ffaallssoo  aammiiggoo..      
--SSii  eess  nneeggrroo  eess  ppeerrffiiddiiaa  ddee  mmuujjeerr  yy  ttooddaa  ccllaassee  ddee  pprroobblleemmaass  aammoorroossooss..      
GGaavviilláánn::      
EEll  ggaavviilláánn  ssiimmbboolliizzaa  aasscceennssoo  eenn  ttooddooss  llooss  ppllaannooss  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa;;  eell  ffííssiiccoo,,  
iinntteelleeccttuuaall,,  mmoorraall  yy  eessppiirriittuuaall..      
IInnddiiccaa  vviiccttoorriiaa  yy  ssuuppeerriioorriiddaadd..      
--SSii  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  vveemmooss  aa  uunn  ggaavviilláánn  ddeessppeeddaazzaannddoo  aa  uunnaa  lliieebbrree  aannuunncciiaa  llaa  
vviiccttoorriiaa  ssoobbrree  llooss  ddeesseeooss  ccoonnccuuppiisscceenntteess..      
--SSii  eessttáá  vvoollaannddoo  ddee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  iiddeeaa,,  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  aallttooss  
vvuueellooss  qquuee  ppuueeddee  ttrraannssffoorrmmaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  vvuueellaa  ddee  ddeerreecchhaa  aa  iizzqquuiieerrddaa  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  uunnaa  rreeggrreessiióónn  eenn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn  ee  iinncclluussoo  eell  ffiinnaall  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  eelleevvaaddaa..      
--SSii  ssoommooss  ppeerrssoonnaass  ccoonn  aassppiirraacciioonneess  eessppiirriittuuaalleess  yy  vveemmooss  aall  ggaavviilláánn  
eennccaappuucchhaaddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaa  eell  aannssiiaaddoo  ddeesseeoo  ddee  rreecciibbiirr  llaa  lluuzz  ddee  
llaa  IIlluummiinnaacciióónn..      
GGaavviillllaass::      
SSeerráánn  iimmpprreesscciinnddiibblleess  rreessttrriicccciioonneess  yy  pprriivvaacciioonneess..      
GGaavviioottaa::      
VVeerr  vvoollaarr  aa  uunnaa  ggaavviioottaa  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  hhuuiirr  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
GGaazznnaattee::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddeell  rreefflleejjoo  ddee  uunnaa  ddoolleenncciiaa,,  ddee  nnoo  sseerr  aassíí::      
--SSooññaarr  qquuee  ppeerrddeemmooss  llaa  vvoozz  pprreessaaggiiaa  eell  ppeelliiggrroo  ddee  ppeerrddeerr  ddiinneerroo..      
--SSii  nnoo  ppooddeemmooss  ttrraaggaarr  oo  ssee  nnooss  hhaaccee  mmuuyy  ddiiffíícciill  iinnddiiccaa  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  ddiissppoonneerr  
ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
--SSii  nnooss  eexxttiirrppaann  llaass  aammííggddaallaass  aauugguurraa  qquuee  ddeessaappaarreecceerráánn  nnuueessttrraass  ddiiffiiccuullttaaddeess  
eeccoonnóómmiiccaass..      
GGeellaattiinnaa::      
RReefflleejjaa  uunnaa  aappaarriieenncciiaa  iirrrreeaall  yy  eennggaaññoossaa..      
GGeemmiiddoo::      
MMoommeennttooss  ddee  ggrraannddeess  ppeennaass  yy  ppeessaarreess..  SSoolleeddaadd..      
GGeenncciiaannaa::      
EEnneemmiissttaadd  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
GGeenneerraall::      
SSuuss  aassppiirraacciioonneess  ssee  vveerráánn  rreeaalliizzaaddaass..  AAcccceeddeerráá  aa  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ssuuppeerriioorreess  
aa  llaass  qquuee  ccoonnooccee..      
GGeenneerroossiiddaadd::      
SSuuss  ssaattiissffaacccciioonneess  ddeell  mmoommeennttoo  nnoo  ddeebbeenn  hhaacceerrllee  oollvviiddaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  rreeaall..      
GGeennttee::      
--SSii  nnooss  hhaallllaammooss  iimmppoossiibbiilliittaaddooss  ddee  mmoovveerrnnooss  eennttrree  llaa  ggeennttee  rreevveellaa  nnuueessttrraa  
iinnccaappaacciiddaadd  ddee  ddoommiinnaarr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..  GGrraann  
ttiimmiiddeezz..      
--SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  llaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  yy  nnoo  ppooddeemmooss  
aacceerrccaarrnnooss  aa  eellllaa  eell  ssuueeññoo  ddeennoottaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ccoonnqquuiissttaarr  ssuu  aaffeeccttoo  yy  
aammiissttaadd  yy  eell  tteemmoorr  ddee  nnoo  llooggrraarrlloo..      
--VVeerr  uunnaa  mmuullttiittuudd  ssiinn  mmeezzccllaarrnnooss  ccoonn  eellllaa  aannuunncciiaa  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa  oo  mmaallaass  
nnoottiicciiaass,,  eenn  eessppeecciiaall  ssii  vviisstteenn  ddee  nneeggrroo..  AA  vveecceess  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccaammbbiioo  ssoocciiaall,,  
ppoollííttiiccoo  oo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall..      
GGeerraanniioo::      
AAnnuunncciiaa  ssoossttéénn  aaffeeccttiivvoo,,  ccoommpprreennssiióónn,,  aarrmmoonnííaa  ccoonnyyuuggaall,,  tteerrnnuurraa  yy  aammoorr..      
GGeerrmmiinnaarr::      
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VVeerr  ggeerrmmiinnaarr  uunnaa  ppllaannttaa  eess  eell  mmááss  ccllaarroo  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  uunn  pprrooyyeeccttoo  oo  ddeesseeoo  ttaann  
eessppeerraaddoo  nnoo  ttaarrddaarráá  eenn  eemmppeezzaarr  aa  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  rreeaalliiddaadd..      
GGeessttiiccuullaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  pprraaccttiiccaarráá  llaa  aassttuucciiaa  yy  llaa  ppiiccaarrddííaa  ccoonn  mmuucchhoo  eennccaannttoo  yy  
sseedduucccciióónn..        
GGiiggaannttee::      
RReepprreesseennttaa  ttooddoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  vveenncceerr  ppaarraa  lliibbeerraarrnnooss  yy  eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
GGiimmnnaassiiaa::      
EEnn  ssuueeññooss  llaass  ffaaccuullttaaddeess  qquuee  pprrooppoorrcciioonnaa  llaa  ggiimmnnaassiiaa  llaa  aapplliiccaarreemmooss  aa  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  eess  ddeecciirr,,  aall  ccuueerrppoo,,  aall  eessppíírriittuu,,  aa  llaa  mmeennttee  yy  aa  llaass  eemmoocciioonneess..      
--SSooññaarr  qquuee  pprraaccttiiccaammooss  ggiimmnnaassiiaa  aauugguurraa  llaarrggaa  vviiddaa,,  ssaannaa  yy  aaggrraaddaabbllee  ssiieemmpprree  
qquuee  mmaanntteennggaammooss  eenn  ffoorrmmaa  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo,,  mmeennttee  yy  eessppíírriittuu..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  ggiimmnnaassiioo,,  eess  uunnaa  iinnvviittaacciióónn  eenn  eell  mmiissmmoo  sseennttiiddoo..      
GGiinneebbrraa::      
PPllaacceerreess  eeffíímmeerrooss  yy  aammiissttaaddeess  ssuuppeerrffiicciiaalleess..      
GGiirraassooll::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  ppiiddee  qquuee  nnoo  ppeerrddaammooss  ddee  vviissttaa  nnuueessttrroo  ssooll,,  nnuueessttrroo  oobbjjeettiivvoo  
pprriimmoorrddiiaall,,  eess  llaa  úúnniiccaa  mmaanneerraa  ddee  ttrriiuunnffaarr  eenn  llaa  vviiddaa..      
GGiittaannooss::      
--SSii  llooss  ggiittaannooss  ddee  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ssoonn  ffuurrttiivvooss  yy  aammeennaazzaaddoorreess  rreevveellaa  nnuueessttrroo  
tteemmoorr  aa  sseerr  eennggaaññaaddooss  oo  rroobbaaddooss..      
--SSii  eess  uunnaa  ccaarraavvaannaa  ggiittaannaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aaccttiittuudd  iinnqquuiieettaa  yy  uunn  ddeesseeoo  ddee  eevvaassiióónn..      
--SSii  uunnaa  ggiittaannaa  nnooss  ddiiccee  llaa  bbuueennaavveennttuurraa  rreevveellaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  ssaattiissffeecchhooss  ccoonn  
nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..      
--SSooññaarr  qquuee  uunn  vviioolliinniissttaa  zzíínnggaarroo  nnooss  rreeggaallaa  llooss  ooííddooss  ccoonn  ssuuss  mmeellooddííaass  ddeellaattaa  
qquuee  ssoommooss  ddeemmaassiiaaddoo  rroommáánnttiiccooss  ee  iinncclliinnaaddooss  aa  hhuuiirr  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
GGllaacciiaarr::      
PPeerrssppeeccttiivvaass  ppooccoo  rreeggoocciijjaanntteess..  SSiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa..      
GGllaaddiiaaddoorr::      
SSuu  ééxxiittoo  ddeeppeennddeerráá  ddeell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  lluucchhaa..      
GGllaaddiioolloo::      
AAccttiittuudd  ddeessddeeññoossaa  yy  ddeesspprreecciiaattiivvaa  hhaacciiaa  ssuuss  ccoonnoocciiddooss..      
GGlliicciinnaa::      
UUnnaa  aammiissttaadd  ddeessiinntteerreessaaddaa  yy  ffiieell..      
GGlloobboo::      
EEll  gglloobboo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ttoottaalliiddaadd..      
--LLooss  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  aappaarreeccee  uunn  gglloobboo  tteerrrreessttrree  ppuueeddeenn  rreevveellaarr  eell  aannssiiaa  ddee  
ppooddeerr  yy  ddoommiinniioo  oo  aannuunncciiaarr  uunn  llaarrggoo  vviiaajjee..      
--EEll  gglloobboo  aaeerroossttááttiiccoo  yy  eell  ddee  jjuugguueettee  rreevveellaa  llaa  iinnccoonnssttaanncciiaa  yy  vveerrssaattiilliiddaadd  ddee  
nnuueessttrrooss  ppeennssaammiieennttooss  yy  ddeesseeooss  qquuee  ssoonn  ccaauussaa  pprriinncciippaall  ddee  nnuueessttrrooss  ffrraaccaassooss  yy  
ffrruussttrraacciioonneess..      
--PPooddeemmooss  iinncclluuiirr  ccoommoo  gglloobboo  llaa  bboollaa  ddee  ccrriissttaall  ddee  llaass  ppiittoonniissaass..  EEnn  eessttee  ssuueeññoo  ssee  
rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  rreecciibbiirr  nnoottiicciiaass  oo  llaa  vviissiittaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  qquuiieenn  aaññoorraammooss..      
GGlloorriiaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  mmuuyy  ssaattiissffeecchhooss  ccoonn  nnuueessttrraa  vviiddaa  aaccttuuaall..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  
ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  aaúúnn  ssoommooss  mmuuyy  jjóóvveenneess  yy  nnoo  hheemmooss  mmaadduurraaddoo..      
GGlloorriieettaa::      
DDuullcceess  eennttrreetteenniimmiieennttooss,,  aalleeggrrííaa,,  ffeelliicciiddaadd  yy  bbiieenneessttaarr..      
GGlloottóónn::      
RReellaacciioonneess  iinnccoonnvveenniieenntteess  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ppuueeddeenn  ddaaññaarr  ssuu  rreeppuuttaacciióónn..      
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GGnnoommoo::      
RReevveellaa  llaa  ffrraaggiilliiddaadd  ddee  uunn  aammoorr  vveerrssááttiill..  
GGoobbeerrnnaannttaa::      
BBúússqquueeddaa  ddee  pprrootteecccciióónn  aannttee  llooss  ppeelliiggrrooss  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo..      
GGoobbiieerrnnoo::      
PPrreessaaggiiaa  ddeecceeppcciioonneess  eenn  uunn  nneeggoocciioo  qquuee  llee  iinntteerreessaabbaa  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee..      
GGoolleeaaddoorr::      
--SSii  eell  ppuunnttaappiiéé  qquuee  ssee  ddaa  aa  llaa  ppeelloottaa  eess  eennéérrggiiccoo  yy  aallccaannzzaa  llaa  mmeettaa  eess  bbuueenn  
aauugguurriioo..      
--SSii  nnoo  ggoollppeeaa  llaa  ppeelloottaa  mmaall  aauugguurriioo..      
GGoollff::      
TTeennddrráá  qquuee  ffrreeccuueennttaarr  aa  ggeennttee  ffaassttiiddiioossaa..      
GGoollffoo::      
SSii  ssooññaammooss  ccoonn  eell  ggoollffoo  ccoommoo  aacccciiddeennttee  ggeeooggrrááffiiccoo  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaa  ppoorr  uunn  
mmeerreecciiddoo  ééxxiittoo..  EEss  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa  llaa  bbeelllleezzaa  ddeell  ppaaiissaajjee,,  eell  aagguuaa,,  llaa  
rriibbeerraa......TTooddoo  eessttoo  nnooss  aayyuuddaarráá  aa  ddeeffiinniirr  mmeejjoorr  eell  ssuueeññoo..      
GGoolloonnddrriinnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ppuurreezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  ggoolloonnddrriinnaass  eess  uunn  eexxcceelleennttee  pprreessaaggiioo  ddee  ppaazz  yy  ffeelliicciiddaadd  aauunnqquuee  ccoonn  
lleevvee  aaññoorraannzzaa  yy  mmeellaannccoollííaa..      
--SSii  aanniiddaann  eenn  nnuueessttrraa  ccaassaa  eell  pprreessaaggiioo  eess  aaúúnn  mmeejjoorr  yy  eexxtteennssiivvoo  aa  ttooddooss  llooss  
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ccaassaa..      
--VVeerr  lllleeggaarr  aa  uunnaa  ggoolloonnddrriinnaa  pprreessaaggiiaa  nnoottiicciiaass  ddee  sseerreess  qquueerriiddooss..      
--VVeerrllaa  ppaarrttiirr  iinnddiiccaa  llaa  mmaarrcchhaa  ppoorr  ppooccoo  ttiieemmppoo  ddee  uunn  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..      
GGoolloossiinnaass::      
--SSii  ccoommeemmooss  ggoolloossiinnaass  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  
aaggrraaddaabblleess  yy  ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llaass  ggoolloossiinnaass  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..      
GGoollppeess::      
--SSii  llooss  ddaammooss  oo  rreecciibbiimmooss  rreepprreesseennttaann  pprroobblleemmaass  yy  ppeennaass  ppaassaajjeerraass..      
--SSii  llooss  rreecciibbiimmooss  ssiinn  ssaabbeerr  ddee  ddoonnddee  pprroovviieenneenn,,  ttrraass  llooss  pprroobblleemmaass  nnooss  lllleeggaarráá  llaa  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ggaannaammooss  ttrriiuunnffaarreemmooss  eenn  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  nnooss  eessppeerraann..      
--SSii  ppeerrddeemmooss  ffrraaccaassaarreemmooss..      
--SSii  ggoollppeeaammooss  aallggoo  ssóólliiddoo  pprroonnoossttiiccaa  qquueerreellllaass  yy  ccoonnfflliiccttooss..      
GGóónnddoollaa::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunnaa  ggóónnddoollaa  rreepplleettaa  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  llaa  ggóónnddoollaa  eessttáá  vvaaccííaa  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  llaa  ggóónnddoollaa,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aa  llaa  mmiissmmaa,,  ddeesscciieennddeenn  
ppaassaajjeerrooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  llaa  ggóónnddoollaa  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
GGoonngg::      
LLooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ppeennoossooss  ddeejjaarráánn  ddee  iimmppoorrttuunnaarrllee..      
GGoorrdduurraa::      
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SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  eennggoorrddaarr  pprreessaaggiiaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess  yy  ssaalluudd..      
GGoorriillaa::      
LLaass  lluucchhaass  qquuee  tteenneemmooss  eenn  ssuueeññooss  ccoonnttrraa  llooss  ggoorriillaass  ssoonn  uunn  rreefflleejjoo  ddee  llaa  lluucchhaa  
nneecceessaarriiaa  ppaarraa  ddoommiinnaarr  llooss  iinnssttiinnttooss  pprriimmiittiivvooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  sseexxuuaalleess..      
GGoorrjjeeooss::      
IInnssttaanntteess  ddee  tteerrnnuurraa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
GGoorrrriióónn::      
--PPuueeddee  sseerr  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ccoonnttrraa  nnuueessttrraa  iinnccoonnsscciieenncciiaa  yy  ffuuttiilliiddaadd..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ccoonnttrraa  ppeerrssoonnaass  iinnccoonnsscciieenntteess  qquuee  
iinntteennttaarráánn  bbeenneeffiicciiaarrssee  ddee  nnoossoottrrooss  ssiinn  pprreeooccuuppaarrssee  ssii  nnooss  ppeerrjjuuddiiccaann  oo  
mmoolleessttaann..      
GGoorrrroo::      
EEll  ppeerrssoonnaajjee  qquuee  aappaarreeccee  ccoonn  ggoorrrroo  iinntteennttaa  ooccuullttaarr  ssuuss  iinntteenncciioonneess  oo  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  aa  llooss  ddeemmááss  oo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
GGoottaa::      
VVeerrssee  aattaaccaaddoo  ppoorr  eessttaa  eennffeerrmmeeddaadd  aauugguurraa  vveerrggüüeennzzaa  yy  vveejjaacciioonneess..      
GGootteerraass::      
CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  eell  aagguuaa  rreezzuummaa  ppoorr  ddoonnddee  nnoo  ddeebbee  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiisstteenn  
eemmoocciioonneess  mmaall  ccoonnttrroollaaddaass  oo  pprroobblleemmaass  ccoonn  ccoonnnnoottaacciioonneess  sseennttiimmeennttaalleess..      
GGoozzooss::      
AAuugguurraa  mmaallaass  nnoottiicciiaass..      
GGrraabbaarr,,  ggrraabbaaddoo::      
RReeaalliizzaarrlloo  oo  vveerrlloo  eenn  ssuueeññooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  gguuaarrddaarreemmooss  uunn  vviivvoo  rreeccuueerrddoo  ddee  lloo  
qquuee  nnooss  pprreessaaggiiaa  eell  ddiibbuujjoo..      
GGrraacciiaa::      
--PPeeddiirr  ggrraacciiaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  bbeenneeffiicciiaarráá  ccoonn  llooss  ffaavvoorreess  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  
iinnfflluuyyeennttee..      
--CCoonncceeddeerr  ggrraacciiaa  sseeññaallaa  qquuee  llooss  eerrrroorreess  ccoommeettiiddooss  nnoo  tteennddrráánn  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
GGrraaddoo::      
RReecciibbiirr  uunn  ggrraaddoo  ddee  aauuttoorriiddaadd  ssuuppoonnee  uunnaa  mmeejjoorraa  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
GGrraammaa::      
PPrreessaaggiiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess,,  pprroobblleemmaass  yy  mmoolleessttiiaass  eenn  llaa  ssaalluudd  yy  eenn  llooss  ddeemmááss  áámmbbiittooss  
ddee  llaa  vviiddaa..  EEll  ssuueeññoo  nnooss  aaccllaarraarráá  qquuee  ttiippoo  ddee  mmoolleessttiiaa  ssuuffrriirreemmooss..      
GGrraannaaddaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffeeccuunnddiiddaadd..      
RReevveellaa  sseennssuuaalliiddaadd  yy  ppllaacceerr..      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ggrraannaaddaa,,  yy  mmááss  ssii  eessttáá  aabbiieerrttaa,,  eeqquuiivvaallee  aa  qquuee  aappaarreecceerráá  aallgguuiieenn  
eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  qquuee  ccoollmmaarráá  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ccoonnccuuppiisscceenntteess..      
GGrraanneerroo::      
EEll  cceerreeaall  ssee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  
ddeell  ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cceerreeaall  ssooññaaddoo,,  ddeell  
mmiissmmoo  mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  cceerreeaall,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  
nnuueessttrraa  rriiqquueezzaa..      
GGrraanniittoo::      
SSuuss  sseennttiimmiieennttooss  yy  ttooddaass  ssuuss  ddeecciissiioonneess  tteennddrráánn  llaa  ffiirrmmeezzaa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  llaa  
mmaatteerriiaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  eessppeerraannzzaass..      
GGrraanniizzoo::      
AAnnuunncciiaa  ppéérrddiiddaass  yy  ccaallaammiiddaaddeess  qquuee  sseerráánn  pprrooppoorrcciioonnaalleess  aa  llooss  ddeessttrroozzooss  qquuee  
ooccaassiioonnee..      
GGrraannjjaa::      
--SSooññaarr  qquuee  vviivviimmooss  eenn  uunnaa  ggrraannjjaa  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddee  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..      
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--SSii  ssoolloo  eessttaammooss  ddee  vviissiittaa  eenn  llaa  ggrraannjjaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  rreevviisseemmooss  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
GGrraassaa::      
ÉÉxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd,,  ssoobbrree  ttooddoo  ssii  nnooss  llaa  vviieerrtteenn  ssoobbrree  llaa  ccaabbeezzaa..  SSii  ssee  rroommppee  uunn  
rreecciippiieennttee  lllleennoo  ddee  ggrraassaa  iinnddiiccaa  ddeessggrraacciiaa..      
GGrraattiiss::      
DDeessccoonnffííee  ddee  llaass  aaffiirrmmaacciioonneess  ddee  ssuuss  ooppoonneenntteess..      
GGrraavvaa::      
AAnnuunncciiaa  mmúúllttiipplleess  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
GGrreeddaa::      
SSee  eessffoorrzzaarráá  ppaarraa  ssuuppeerraarr  nnuummeerroossooss  oobbssttááccuullooss..      
GGrreessccaa::      
--SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  iinnsseegguurriiddaadd,,  ddee  mmiieeddoo  aannttee  eell  ppeelliiggrroo,,  oo  eell  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
--OOttrraass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  aannssiiaa  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  oopprreessiioonneess  qquuee  nnoo  ssooppoorrttaammooss  mmááss  
ttiieemmppoo,,  aauunnqquuee  ssii  ssee  lllleeggaa  aall  ccuueerrppoo  aa  ccuueerrppoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..      
--SSeeggúúnn  ssee  ssoolluucciioonnee  llaa  ppeelleeaa  aassíí  ooccuurrrriirráá  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..  
GGrriieettaa::      
AAnnuunncciiaa  ppéérrddiiddaass  ddee  ttooddaass  ccllaasseess  ccuuyyaa  ggrraavveeddaadd  ddeeppeennddeerráá  ddee  ssuu  aammpplliittuudd..      
GGrriilllloo::      
SSii  ooíímmooss  ccaannttaarr  eenn  ssuueeññoo  aa  llooss  ggrriillllooss  aauugguurraann  ffeelliicciiddaadd  ddoommééssttiiccaa,,  ppaazz  yy  
ttrraannqquuiilliiddaadd..      
GGrriiss::      
RReevveellaa  mmiieeddoo,,  aanngguussttiiaa,,  aabbaattiimmiieennttoo,,  iinneerrcciiaa,,  iinnddiiffeerreenncciiaa  yy  ddoolloorr..      
TTooddooss  aaqquueellllooss  ssuueeññooss  qquuee  vveemmooss  eennvvuueellttooss  eenn  uunnaa  nniieebbllaa  ggrriissáácceeaa  ppeerrtteenneecceenn  aa  
llaass  ccaappaass  pprrooffuunnddaass  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee  yy  rreevveellaann  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  ssee  rreessiissttee  aa  ssaalliirr  
aa  llaa  lluuzz  yy  qquuee  ssoonn  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  yy  aanngguussttiiaass..      
GGrriittaarr::      
OOíírr  ggrriittaarr  eenn  ssuueeññooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  aallggúúnn  ppeelliiggrroo..      
--SSii  ssoonn  ggrriittooss  ddéébbiilleess  yy  ddiissttaanntteess  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  nnooss  ccaalluummnniieenn..      
--SSii  ssoonn  ffuueerrtteess  yy  cceerrccaannooss  llaass  ccaalluummnniiaass  sseerráánn  ggrraavveess..      
--SSii  qquueerreemmooss  ggrriittaarr  yy  nnoo  ppooddeemmooss  eell  ppeelliiggrroo  eess  ggrraavvee,,  ppeerrssoonnaall  yy  pprróóxxiimmoo..      
GGrroosseellllaa::      
--LLaass  ggrroosseellllaass  rroojjaass  aannuunncciiaann  uunn  aammoorr  ffiieell  yy  ccoonnssttaannttee..      
--LLaass  bbllaannccaass  llaass  ssaattiissffaacccciioonneess  ppuurraass  ddeell  aammoorr..      
--LLaass  nneeggrraass  llooss  ppllaacceerreess  ccaarrnnaalleess  aammoorroossooss..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  ggrroosseellllaass  ffuueerraa  ddee  llaa  ééppooccaa  eenn  qquuee  mmaadduurraann  pprreessaaggiiaann  
iinnffiiddeelliiddaadd..      
GGrrúúaa::      
RReecciibbiirráá  aappooyyooss  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa    llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
GGrruueessoo//aa::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  eennggoorrddaarr  pprreessaaggiiaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess  yy  ssaalluudd..      
GGrruullllaa::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  mmááxxiimmaa  lloonnggeevviiddaadd  yy  llaa  ppuurreezzaa..      
--SSii  llaass  vveemmooss  vvoollaarr  eenn  ppaarreejjaass  aannuunncciiaann  aauummeennttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  oo  mmaattrriimmoonniioo..      
--SSii  vvuueellaa  ssoollaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  llooss  llaaddrroonneess..      
GGrruummoo::      
IImmppeerrffeecccciioonneess  eenn  cciieerrttaass  rreeaalliizzaacciioonneess  ssuuyyaass..      
GGrruuññiirr::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  ssee  pprreeppaarraann  ppaarraa  ccoommeetteerr  mmaallaass  aacccciioonneess  ccoonnttrraa  uusstteedd..      
GGrruuppoo::      
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IInnddiiccaa  hheecchhooss  ddeessffaavvoorraabblleess  aa  ssuuss  oobbjjeettiivvooss..      
GGrruuttaa::      
TTooddaass  llaass  ggrruuttaass  ttiieenneenn  uunn  sseennttiiddoo  aaddiivviinnaattoorriioo  oo  tteerraappééuuttiiccoo..      
EEss  uunn  ssuueeññoo  mmuuyy  ffrreeccuueennttee  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  ee  iinncclluussoo  eenn  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  LLoo  
vveerrddaaddeerraammeennttee  iimmppoorrttaannttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  ddeennttrroo  ddee  eellllaa,,  qquuee  nnooss  iinnddiiccaarráá  
qquuee  eess  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  mmaadduurraa  yy  ssee  ccoonnssoolliiddaa  eenn  nnoossoottrrooss..      
GGuuaaddaaññaa::      
EEss  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  ddeecciissiióónn  ttaajjaannttee,,  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  ddee  llaa  ccoosseecchhaa..      
CCaassii  ssiieemmpprree  aauugguurraa  mmuueerrttee..      
GGuuaanntteess::      
--SSooññaarr  qquuee  nnooss  vveemmooss  ccoonn  gguuaanntteess  nnuueevvooss  aauugguurraa  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  eessttáánn  eenn  mmaall  eessttaaddoo  oo  rroottooss  aannuunncciiaann  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
--SSii  ssee  nnooss  ccaaeenn  aall  ssuueelloo,,  qquueerreellllaass  yy  ddiissccuussiioonneess..      
--SSii  llooss  ppeerrddeemmooss  iinnddiiccaa  qquuee  hheemmooss  ddeejjaaddoo  ppaassaarr  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  sseerr  ffeelliicceess..      
--SSii  llooss  lllleevvaammooss  ppuueessttooss  ccuuaannddoo  nnoo  ddeebbeemmooss  rreevveellaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  ooccuullttaarr  
ddeeffeeccttooss  ffííssiiccooss  oo  mmoorraalleess..      
--SSii  tteenneemmooss  qquuee  rreeaalliizzaarr  uunn  ttrraabbaajjoo  ddeelliiccaaddoo  ccoonn  uunnooss  gguuaanntteess  ppeessaaddooss  ddeennoottaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  ccoommpplleejjooss  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..  EEll  ccoolloorr  nnooss  ppuueeddee  ddaarr  llaa  ccllaavvee  ddee  
nnuueessttrrooss  ccoommpplleejjooss  ppaarraa  ppooddeerr  ssuuppeerraarrllooss..      
GGuuaarrddaarrrrooppaa::      
--SSii  eessttáá  ddeessoorrddeennaaddoo  ddeebbeerreemmooss  rreeoorrddeennaarr  yy  aaccttuuaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
--VVaaccííoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnooss  gguussttaarrííaa  
ppoorr  ffaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  lllleennoo  yy  oorrddeennaaddoo  yy  ssuu  ccoonntteenniiddoo  eess  ddee  mmaallaa  ccaalliiddaadd  ddeebbeemmooss  
aaccttuuaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
--SSii  llaass  tteellaass  ssoonn  ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  yy  ssii  ttooddoo  eess  rrooppaa  bbllaannccaa,,  ssuuffrriirreemmooss  aallgguunnaa  
eennffeerrmmeeddaadd  oo  hheerriiddaa..      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  rrooppaa  ddee  ccoolloorr  aannuunncciiaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  rriiqquueezzaa  yy  bbiieenneessttaarr  
ggrraacciiaass  aa  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
GGuuaarrddiiaa::      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  nnuueessttrraa  jjuuvveennttuudd  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  
aayyuuddee  aa  ddiirriiggiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ssee  pprroodduuccee  aa  uunnaa  eeddaadd  mmaadduurraa  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  
mmááss  pprruuddeenntteess  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  nnuueessttrraass  aammiissttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ddeettiieenneenn  iinnddiiccaa  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
GGuuaarriiddaa::      
EEss  llaa  ooccaassiióónn  ddee  vvoollvveerr  iinnooffeennssiivvaass  aa  cciieerrttaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  llee  ssoonn  hhoossttiilleess..      
GGuuaarrnniicciióónn::      
SSee  pprroodduucciirráá  uunn  ccaammbbiioo  eenn  ssuuss  ccoossttuummbbrreess  ddee  vviiddaa..      
GGuuaattaa::      
SSee  aavveecciinnaann  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  qquuee  rreeqquueerriirráánn  pprreeccaauucciioonneess  jjuuiicciioossaass..      
GGuuaatteeqquuee::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  llooss  eennccuueennttrrooss  pprreevviissttooss  sseerráánn  ccaanncceellaaddooss..      
GGuueerrrraa::      
--SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  iinnsseegguurriiddaadd,,  ddee  mmiieeddoo  aannttee  eell  ppeelliiggrroo,,  oo  eell  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
--OOttrraass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  aannssiiaa  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  oopprreessiioonneess  qquuee  nnoo  ssooppoorrttaammooss  mmááss  
ttiieemmppoo,,  aauunnqquuee  ssii  ssee  lllleeggaa  aall  ccuueerrppoo  aa  ccuueerrppoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..      
--SSeeggúúnn  ssee  ssoolluucciioonnee  llaa  ppeelleeaa  aassíí  ooccuurrrriirráá  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
GGuuííaa::      
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SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  ccoonndduucciiddooss  ppoorr  uunn  gguuííaa  qquuee  nnooss  aayyuuddaa  aa  ssuuppeerraarr  llooss  
oobbssttááccuullooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  eexxiissttee  aallggoo  qquuee  nnooss  iimmppuullssaa  aa  eessccaallaarr  
nnuueevvaass  mmeettaass,,  eelleevváánnddoonnooss  aa  uunn  ddoommiinniioo  ssuuppeerriioorr  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  iinnssttiinnttooss..      
GGuuiijjaarrrrooss::      
OObblliiggaacciioonneess  eenn  ssuu  vviiddaa  ffaammiilliiaarr  oo  pprrooffeessiioonnaall..      
GGuuiilllloottiinnaa::      
--SSii  aappaarreecceemmooss  ccoommoo  vvííccttiimmaass  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ggrraavvee  ccoommpplleejjoo  ddee  
ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  eell  vveerrdduuggoo  ddeennoottaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  ddoommiinneenn..      
GGuuiinnddiillllaa::      
AAnnuunncciiaa  ffuueerrtteess  eemmoocciioonneess  aall  ttrraattaarr  ddee  rreessoollvveerr  uunn  nneeggoocciioo  iinncciieerrttoo..      
GGuuiiññooll::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  eesscceennaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
GGuuiirrllaacchhee::      
DDuullzzuurraass  ddeell  aammoorr,,  ppllaacceerreess  ffaammiilliiaarreess,,  ddeesseeoo  ddee  oollvviiddaarr  mmaallooss  mmoommeennttooss..      
GGuuiirrnnaallddaa::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  eeffíímmeerroo,,  llaa  ccoorrttaa  dduurraacciióónn  ddee  lloo  qquuee  ssiimmbboolliiccee  eell  ssuueeññoo..      
GGuuiissaanntteess::      
--SSii  llooss  ssooññaammooss  vveerrddeess  yy  ttooddaavvííaa  eenn  ssuuss  vvaaiinnaass  ssuueelleenn  pprreessaaggiiaarr  uunn  pprróóxxiimmoo  
mmaattrriimmoonniioo..      
--SSii  eessttáánn  ddeessggrraannaaddooss  nnooss  aannuunncciiaann  bbeenneeffiicciiooss..      
--SSii  llooss  gguuiissaanntteess  eessttáánn  sseeccooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  hheerreenncciiaa..      
--SSii  eessttáánn  ccoocciiddooss  aannuunncciiaa  aafflliicccciióónn  yy  ppeessaarreess,,  yy  ssii  llooss  ccoommeemmooss  eennffeerrmmeeddaadd..      
GGuuiissaarr::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  gguuiissaammooss  aalliimmeennttooss  aannuunncciiaa  bbuueennaa  ssaalluudd  yy  vveennttaajjaass  ffiinnaanncciieerraass..      
GGuuiittaarrrraa::      
TTooccaarr  llaa  gguuiittaarrrraa  eenn  ssuueeññooss  eess  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  sseegguurraa  ddee  ggaannaarr  eell  aammoorr  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaa  aa  qquuiieenn  ddeesseeaammooss..      
GGuullaa::      
LLee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  sseeaa  pprruuddeennttee  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
GGuussaannoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ttrraannssiicciióónn  oo  eelleevvaacciióónn  ddeessddee  uunn  eessttaaddoo  iinnffeerriioorr  aa  oottrroo  ssuuppeerriioorr..      
--SSii  eess  uunn  gguussaannoo  qquuee  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  mmaarriippoossaa  ssiieemmpprree  pprreessaaggiiaa  ssaattiissffaacccciioonneess,,  
ccaammbbiiooss  ffaavvoorraabblleess  yy  eelleevvaacciióónn..      
--SSii  eell  gguussaannoo  aappaarreeccee  eenn  aallgguunnaa  ccoossaa  ccoorrrruuppttaa  iinnddiiccaa  ccoorrrruuppcciióónn  ooccuullttaa..  
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HHaabbaass::      
SSooññaarr  ccoonn  hhaabbaass  eess  eell  mmeejjoorr  pprreessaaggiioo  qquuee  ppuueeddeenn  tteenneerr  qquuiieenneess  aannhheellaann  tteenneerr  
uunn  hhiijjoo  ppuueess  lleess  ggaarraannttiizzaa  llaa  pprróóxxiimmaa  lllleeggaaddaa..      
HHaabbiittaacciióónn::      
--SSii  ddeennttrroo  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn  eell  aammbbiieennttee  eess  aaggrraaddaabbllee  yy  aaccooggeeddoorr  ssiimmbboolliizzaa  llaa  
aassppiirraacciióónn  yy  eell  aannhheelloo  aall  bbiieenneessttaarr  yy  llaa  sseegguurriiddaadd,,  yy  ssii  eess  uunn  ddoorrmmiittoorriioo,,  eell  bbuueenn  
eenntteennddiimmiieennttoo  ffaammiilliiaarr  yy  ccoonn  llaa  ppaarreejjaa..      
--SSii  eell  aammbbiieennttee  eess  ddeessaaggrraaddaabbllee  yy  oopprreessiivvoo  rreefflleejjaa  llooss  tteemmoorreess  yy  ffrruussttrraacciioonneess  ddee  
uunn  ppaassaaddoo  ddeessggrraacciiaaddoo,,  yy  ssii  eessttáá  lllleennoo  ddee  hhuummeeddaaddeess  ssee  aaññaaddee  eell  tteemmoorr  ddee  vvoollvveerr  
aa  sseerr  ddeessggrraacciiaaddoo  eenn  eell  ffuuttuurroo..      
--SSii  llaa  hhaabbiittaacciióónn  nnoo  ttiieennee  ppuueerrttaass  yy  vveennttaannaass  ssiimmbboolliizzaa  iinnccoommuunniiccaacciióónn,,  tteemmoorr  yy  
ffaallttaa  ddee  vvoolluunnttaadd..      
HHaabbiicchhuueellaass::      
SSiiggnniiffiiccaa  ssaarrccaassmmoo,,  bbuurrllaass  oo  iirroonnííaass  pprroocceeddeenntteess  ddee  ppeerrssoonnaass  ssuubboorrddiinnaaddaass  aall  
qquuee  ssuueeññaa..      
HHaabbllaadduurrííaass::      
DDiissppuuttaass  ffaammiilliiaarreess,,  ccaalluummnniiaass..      
HHaabbllaarr::      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  hhaabbllaammooss  eenn  uunn  iiddiioommaa  eexxttrraannjjeerroo  nnooss  iinnvviittaa  aa  eessttuuddiiaarr  oo  aammpplliiaarr  
nnuueessttrroo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  iiddiioommaass  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..        
--SSii  ooíímmooss  hhaabbllaarr  ssiinn  eenntteennddeerr  lloo  qquuee  ddiicceenn  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  llaass  
ccaalluummnniiaass  yy  hhaabbllaadduurrííaass..      
HHaacceess::      
EEll  cceerreeaall  ssee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  
ddeell  ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cceerreeaall  ssooññaaddoo,,  ddeell  
mmiissmmoo  mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  cceerreeaall,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  
nnuueessttrraa  rriiqquueezzaa..      
HHaacchhaa::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ppooddeerr  yy  llaa  ffuueerrzzaa..      
SSiiggnniiffiiccaa  ffuueerrzzaa  yy  aauuttoorriiddaadd  yy  ppooddeerr  ppaarraa  ccoorrttaarr  ppoorr  lloo  ssaannoo  ccuuaallqquuiieerr  pprroobblleemmaa,,  
ccoonn  nnoobblleezzaa  yy  ccoonn  jjuussttiicciiaa,,  ppeerroo  ssiinn  vvaacciillaacciioonneess..      
HHaaddaa::      
SSiimmbboolliizzaann  aa  llooss  ppooddeerreess  ppaarraannoorrmmaalleess  ddeell  eessppíírriittuu  yy  aa  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn..      
EEssttee  ssuueeññoo  pprroommeettee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  ddeesseeoo  qquuee  ssee  ccrreeííaa  iirrrreeaalliizzaabbllee..      
HHaallccóónn::      
EEll  hhaallccóónn  ssiimmbboolliizzaa  aasscceennssoo  eenn  ttooddooss  llooss  ppllaannooss  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa;;  eell  ffííssiiccoo,,  
iinntteelleeccttuuaall,,  mmoorraall  yy  eessppiirriittuuaall..      
IInnddiiccaa  vviiccttoorriiaa  yy  ssuuppeerriioorriiddaadd..      
--SSii  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  vveemmooss  aa  uunn  hhaallccóónn  ddeessppeeddaazzaannddoo  aa  uunnaa  lliieebbrree  aannuunncciiaa  llaa  
vviiccttoorriiaa  ssoobbrree  llooss  ddeesseeooss  ccoonnccuuppiisscceenntteess..      
--SSii  eessttáá  vvoollaannddoo  ddee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  iiddeeaa,,  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  aallttooss  
vvuueellooss  qquuee  ppuueeddee  ttrraannssffoorrmmaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
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--SSii  vvuueellaa  ddee  ddeerreecchhaa  aa  iizzqquuiieerrddaa  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  uunnaa  rreeggrreessiióónn  eenn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn  ee  iinncclluussoo  eell  ffiinnaall  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  eelleevvaaddaa..      
--SSii  ssoommooss  ppeerrssoonnaass  ccoonn  aassppiirraacciioonneess  eessppiirriittuuaalleess  yy  vveemmooss  aall  hhaallccóónn  ddee  nnuueessttrrooss  
ssuueeññooss  eennccaappuucchhaaddoo  ssiimmbboolliizzaa  eell  aannssiiaaddoo  ddeesseeoo  ddee  rreecciibbiirr  llaa  lluuzz  ddee  llaa  
IIlluummiinnaacciióónn..      
HHaallllaazzggoo::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  tteennddrreemmooss  uunnaa  ssoorrpprreessaa..      
HHaammaaccaa::      
SSiimmbboolliizzaann  iinnddoolleenncciiaa  yy  ppaassiivviiddaadd..      
HHaammbbrree::      
MMuucchhaass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  hhaammbbrree  rreeaall,,  ssii  nnoo  eess  aassíí::      
--RReevveellaa  qquuee  eenn  eell  ppaassaaddoo  hheemmooss  ssuuffrriiddoo  ppeennuurriiaass  eeccoonnóómmiiccaass  yy  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  
qquuee  eessttoo  ppuueeddaa  vvoollvveerr  aa  ssuucceeddeerr..      
--SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  ssaattiissffaacceemmooss  eell  hhaammbbrree  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  ssoonn  
iinnffuunnddaaddooss  yy  qquuee  ssee  aavveecciinnaa  uunnaa  ééppooccaa  aaffoorrttuunnaaddaa..      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  ssee  rreeppiittee  mmuuyy  aa  mmeennuuddoo  yy  nnuunnccaa  ssee  ssaattiissffaaccee  eell  hhaammbbrree  ppuueeddee  
rreevveellaarr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  oottrraa  hhaammbbrree  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  sseexxuuaalleess..      
HHáámmsstteerr::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  pprreeffiieerree  llaa  ssoolleeddaadd  aa  llaass  rreeuunniioonneess..      
HHaarraappooss::      
--SSii  llooss  sseennttiimmiieennttooss  qquuee  aaccoommppaaññaann  aa  eessttee  ssuueeññoo  ssoonn  nneeggaattiivvooss  ssiimmbboolliizzaann  llaass  
aanngguussttiiaass  ee  iinncceerrttiidduummbbrreess  ppoorr  eell  ffuuttuurroo  ddee  llooss  ppoobbrreess  ddee  eessppíírriittuu..      
--SSii  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ppoossiittiivvooss  oo  iinnddiiffeerreenntteess  llooss  hhaarraappooss  ssoonn  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  
ddeemmoossttrraarr  llaa  ssuuppeerriioorriiddaadd  ddeell  yyoo  pprrooffuunnddoo  ssoobbrree  eell  yyoo  ssuuppeerrffiicciiaall..      
""CCuuaannddoo  eell  eessppíírriittuu  eess  ffuueerrttee  nnoo  iimmppoorrttaann  llaass  aappaarriieenncciiaass""..      
HHaarréénn::      
--PPaarraa  uunn  hhoommbbrree  ssooññaarr  ccoonn  uunn  hhaarréénn  llee  pprreessaaggiiaa  qquuee  ssee  pprreesseennttaarráánn  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  eexxtteerrnnaass  qquuee  llee  ddeessvviiaarráánn  ddee  ssuuss  vveerrddaaddeerrooss  oobbjjeettiivvooss..      
--PPaarraa  uunnaa  mmuujjeerr  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  eell  ddeesseeoo  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  mmááss  
eelleevvaaddaa..      
--AAllgguunnaass  vveecceess  eessttee  ssuueeññoo  ddeellaattaa  cceellooss  oo  iinncclliinnaacciioonneess  sseexxuuaalleess  nnoo  mmuuyy  bbiieenn  
ddeeffiinniiddaass..      
HHaarriinnaa::      
--SSooññaarr  ccoonn  hhaarriinnaa  eess  uunnaa  ggaarraannttííaa  ddee  qquuee  nnoo  nnooss  ffaallttaarráá  lloo  mmááss  iinnddiissppeennssaabbllee..  AA  
mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ssooññaaddaa,,  mmaayyoorr  nniivveell  ddee  vviiddaa..      
--EEnn  uunn  nniivveell  mmááss  eelleevvaaddoo  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  eell  aalliimmeennttoo  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittee  aallccaannzzaarr  
nniivveelleess  ddee  ccoonncciieenncciiaa  mmááss  eelleevvaaddooss..      
HHaattiilllloo::      
SSuuss  mmeeddiiooss  lliimmiittaarráánn  ssuuss  ppllaanneess  ttaann  ffeelliicceess..      
HHaayyaa::      
AAmmiissttaaddeess  ssiinncceerraass  yy  ddeevvoottaass..  AAyyuuddaa  yy  pprrootteecccciióónn..      
HHeecchhiicceerroo//aa::      
EEssttooss  ssuueeññooss  ssoonn  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  iirrrraacciioonnaall  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  iinnccuummpplliiddooss..      
HHeeddiioonnddeezz::      
LLooss  cceellooss  lllleevvaarráánn  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss  aa  ddaaññaarr  ssuu  rreeppuuttaacciióónn..      
HHeellaaddaa::      
CCaassii  ssiieemmpprree  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallgguunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
HHeelleecchhoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  pprrootteecccciioonneess  ooccuullttaass  qquuee  eejjeerrcceenn  ssoobbrree  nnoossoottrrooss,,  ssiinn  qquuee  lloo  
aaddvviirrttaammooss,,  qquuiieenneess  nnooss  aammaann,,  vviivvooss  oo  mmuueerrttooss..      
HHéélliiccee::      
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CCuuaannttoo  mmááss  rrááppiiddaa  ggiirree  llaa  hhéélliiccee  mmááss  rrááppiiddaammeennttee  aavvaannzzaarreemmooss  eenn  llaa  vviiddaa..      
HHeemmoorrrraaggiiaa::      
PPrreessaaggiiaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  ppéérrddiiddaa  ddee  ffuueerrzzaa  vviittaall..      
HHeennoo::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ééxxiittoo  mmaatteerriiaall  ccoonnsseegguuiiddooss  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo  
ppeerrsseevveerraannttee..      
--VVeerrlloo  eenn  ccaannttiiddaadd  yy  bbiieenn  aallmmaacceennaaddoo  aauugguurraa  ééxxiittoo..      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eessppaarrcciiddoo  yy  ddeessoorrddeennaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccuuiiddaarr  
nnuueessttrrooss  bbiieenneess  ccoonn  rriieessggoo  ddee  ppeerrddeerrllooss..      
HHeerrbboollaarriioo::      
LLooss  bbuueennooss  ccoonnsseejjooss  llee  sseerráánn  mmuuyy  úúttiilleess  ppaarraa  ssuuppeerraarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddiiffíícciill..      
HHeerreenncciiaa::      
SSóólloo  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  ssuueeññoo  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeell  ssooññaaddoorr  nnooss  eexxpplliiccaarráánn  eenn  
qquuee  ccoonnssiissttee  llaa  hheerreenncciiaa..      
HHeerriiddaa::      
CCaassii  ssiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  hheerriiddaass  aa  nnuueessttrraa  ddiiggnniiddaadd  yy  oorrgguulllloo..  AA  vveecceess  ssee  
mmaanniiffiieessttaann  ccoommoo  hheerriiddaass  eell  tteemmoorr  qquuee  tteenneemmooss  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aa  llooss  
aacccciiddeenntteess..      
HHeerrmmaannooss::      
VVeerr  aa  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss  eenn  ssuueeññooss  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  EEnn  eessttooss  
ssuueeññooss  aa  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss  lleess  aaddjjuuddiiccaammooss  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess,,  ddeesseeooss  yy  
tteennddeenncciiaass  nneeggaattiivvaass  eenn  ggeenneerraall,,  ppeerroo  ssee  ttrraattaa  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
HHeerrrraadduurraa::      
--EEnnccoonnttrraarrllaa  iinnddiiccaa  ssuueerrttee  yy  pprrootteecccciióónn..      
--PPeerrddeerrllaa,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  ddee  ddiinneerroo  yy  bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess..      
--HHeerrrraarr  uunn  ccaabbaalllloo,,  pprrooyyeeccttooss  ssóólliiddooss  yy  bbeenneeffiicciioossooss..      
HHeerrrraammiieennttaass::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddeeddiiccaarrnnooss  aa  nnuueessttrraass  aaffiicciioonneess  oo  ddee  ccoommpplleettaarr  aallggúúnn  
ttrraabbaajjoo  qquuee  tteenneemmooss  eenn  ccuurrssoo..      
HHeerrrreerroo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  aacccciióónn  eessppiirriittuuaall  ddee  llaass  eenneerrggííaass  ccrreeaaddoorraass  qquuee  ffoorrmmaann  nnuueessttrraa  
pprrooppiiaa  vviiddaa  yy  ddeessttiinnoo..      
SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ssuueeññoo  ddee  vviiccttoorriiaa,,  ddee  lluucchhaa  ccoonnttrraa  nnuueessttrrooss  ddeeffeeccttooss  yy  
lliimmiittaacciioonneess..      
HHeerrvviirr::      
HHeerrvviirr  aalliimmeennttooss  eenn  ssuueeññooss  aannuunncciiaa  bbuueennaa  ssaalluudd  yy  vveennttaajjaass  ffiinnaanncciieerraass..  
HHiiddrrooaavviióónn::      
RReevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  aallccaannzzaarr  uunn  nniivveell  ssuuppeerriioorr..      
HHiieeddrraa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  aammiissttaadd,,  llooss  aaffeeccttooss  dduurraaddeerrooss  yy  ssiinncceerrooss,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  llaa  ffuueerrzzaa  
vveeggeettaattiivvaa  yy  llaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddeell  ddeesseeoo..      
HHiieelloo::      
SSiiggnniiffiiccaa  mmaayyoorr  eessppiirriittuuaalliiddaadd..  PPéérrddiiddaa  ddee  eemmoottiivviiddaadd  yy  vviittaalliiddaadd..        
CCaassii  ssiieemmpprree  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallgguunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
HHiieennaa::      
RReepprreesseennttaa  llaass  bbaajjaass  ppaassiioonneess  yy  llaa  ccoobbaarrddííaa..      
SSiimmbboolliizzaa  eell  tteemmoorr  aa  ttrraaiicciioonneess  yy  mmaanniioobbrraass  ssuubbtteerrrráánneeaass..      
SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  vveenncceemmooss  aa  llaa  hhiieennaa  oo  llaa  hhaacceemmooss  hhuuiirr  eess  qquuee  ssaallddrreemmooss  
iinnddeemmnneess  ddee  ttooddaass  eessttaass  ttrraaiicciioonneess..      
HHiieerrbbaa::      
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--SSii  eessttaammooss  tteennddiiddooss  ssoobbrree  llaa  hhiieerrbbaa  yy  ddiissffrruuttaannddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  eessttaammooss  
mmaallggaassttaannddoo  nnuueessttrraa  vviiddaa  eenn  ccoossttuummbbrreess  aannttiinnaattuurraalleess..  EEss  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  
eessppeerraannzzaa  yy  lliibbeerrttaadd..      
--SSii  llaa  hhiieerrbbaa  eessttáá  sseeccaa  eess  eell  ssuueeññoo  ddee  llooss  vveenncciiddooss,,  ddee  llooss  rreessiiggnnaaddooss,,  ddee  llooss  qquuee  
hhaann  rreennuunncciiaaddoo  aa  lllleevvaarr  uunnaa  vviiddaa  nnaattuurraall  yy  sseenncciillllaa..      
--SSii  eessttaammooss  tteennddiiddooss  ssoobbrree  llaa  hhiieerrbbaa  ffrreessccaa  yy  oolloorroossaa  yy  nnooss  ddaammooss  ccuueennttaa  ddee  qquuee  
ssoonn  hhiieerrbbaass  mmeeddiicciinnaalleess  ssiiggnniiffiiccaa  eessppeerraannzzaa  eenn  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  yy  nnaattuurraall  uunniiddaa  aa  
ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ssaabbiidduurrííaa..      
HHiieerrrroo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffoorrttaalleezzaa,,  llaa  dduurreezzaa,,  llaa  iinnfflleexxiibbiilliiddaadd  yy  eell  rriiggoorr  eexxcceessiivvoo..  TTaammbbiiéénn  llaa  
ffuueerrzzaa  ssoommbbrrííaa,,  iimmppuurraa  yy  mmaallééffiiccaa..      
SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  ttooddoo  eell  ppooddeerr  hhaa  ssiiddoo  oobbtteenniiddoo  mmeeddiiaannttee  llaa  ffuueerrzzaa..      
HHííggaaddoo::      
LLoo  qquuee  llee  ssuucceeddaa  aall  hhííggaaddoo  eenn  ssuueeññooss  rreefflleejjaa  lloo  qquuee  llee  ssuucceeddee  aall  ccoorraajjee  oo  aa  llaa  
rriiqquueezzaa  ddeell  ssooññaaddoorr..      
HHiiggooss,,  hhiigguueerraa::      
LLaa  hhiigguueerraa  yy  eell  hhiiggoo  ssiimmbboolliizzaann  aabbuunnddaanncciiaa  yy  ffeerrttiilliiddaadd,,  ssaallvvoo  ssii  llaa  hhiigguueerraa  eessttáá  
sseeccaa  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  ssíímmbboolloo  ddee  ppoobbrreezzaa  yy  eesstteerriilliiddaadd..      
--SSooññaarr  ccoonn  hhiiggooss  eenn  ssuu  ppuunnttoo  ppaarraa  sseerr  ccoommiiddaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ddiissffrruuttaarreemmooss  ddee  
bbuueennaa  ssaalluudd,,  bbuueennooss  bbeenneeffiicciiooss  yy  aabbuunnddaanntteess  ppllaacceerreess  ssiinn  hhaabbeerr  tteenniiddoo  qquuee  
rreeaalliizzaarr  eessffuueerrzzoo  aallgguunnoo..      
--SSii  llooss  hhiiggooss  nnoo  eessttáánn  mmaadduurrooss  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  
ddiissffrruuttaarr  ddee  ttooddooss  eessttooss  bbeenneeffiicciiooss..      
--SSii  ttiieenneenn  gguussaannooss  oo  eessttáánn  ppooddrriiddooss  llooss  ppllaacceerreess  ssee  aallccaannzzaarráánn  ccuuaannddoo  yyaa  nnoo  
ppooddaammooss  ddiissffrruuttaarrllooss..      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  llaa  ééppooccaa  ddeell  aaññoo  eenn  qquuee  llooss  hhiiggooss  eessttáánn  mmeejjoorr  llooss  
bbeenneeffiicciiooss  sseerráánn  mmááxxiimmooss..      
--SSii  lloo  tteenneemmooss  eenn  oottrraa  ééppooccaa  ddeell  aaññoo  ppooddrreemmooss  ssuuffrriirr  eessccáánnddaalloo,,  rruuppttuurraass,,  
eennffeerrmmeeddaaddeess  yy  pprroobblleemmaass..      
HHiijjooss::      
VVeerr  aa  nnuueessttrrooss  hhiijjooss  eenn  ssuueeññooss  rreevveellaa  nnuueessttrraa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  eellllooss..      
HHiilloo::      
EEll  hhiilloo  ssiimmbboolliizzaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  lliiggaa  eennttrree  ssíí  aa  ttooddooss  llooss  eessttaaddooss  ddee  llaa  
eexxiisstteenncciiaa..      
CCuuaannttoo  ssee  hhaaggaa  eenn  ssuueeññooss  ccoonn  llooss  hhiillooss  eeqquuiivvaallee  aa  hhaacceerrlloo  ccoonn  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  oo  
aassuunnttoo  ccoommpplliiccaaddoo..      
--LLooss  hhiillooss  ddee  mmeettaalleess  nnoobblleess  aannuunncciiaann  ééxxiittooss  ggrraacciiaass  aa  llaa  ssuuttiilleezzaa  yy  ddiipplloommaacciiaa..      
HHiimmnnoo::      
--EEll  hhiimmnnoo  nnaacciioonnaall  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirráá  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--UUnn  hhiimmnnoo  rreelliiggiioossoo,,  ttrriisstteezzaa  ppoorr  uunn  ppaarriieennttee  cceerrccaannoo..      
HHiinncchhaarr::      
SSii  llooss  hhiinncchhaaddooss  ssoommooss  nnoossoottrrooss  oobbsseerrvvaarreemmooss  ccuuaall  eess  llaa  ppaarrttee  hhiinncchhaaddaa  yy  
aapplliiccaarreemmooss  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo..      
HHiinnoojjoo::      
--SSii  ssuuffrriimmooss  ddee  llooss  oojjooss  oo  eessttaammooss  aannéémmiiccooss  pprreessaaggiiaa  mmeejjoorrííaa..      
--SSii  nnoo  ppaaddeecceemmooss  eessttaass  ddoolleenncciiaass  aauugguurraa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaass  ffuueerrzzaass  ffííssiiccaass  yy  
eessppiirriittuuaalleess,,  yy  ggrraann  vviissttaa  ppaarraa  llooss  nneeggoocciiooss..      
HHiippnnoossiiss::      
--HHiippnnoottiizzaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  iinnfflluueenncciiaa  sseerráá  mmuuyy  ffuueerrttee  ssoobbrree  
qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
--SSeerr  hhiippnnoottiizzaaddoo  aauugguurraa  qquuee  tteennddrráá  qquuee  ssoommeetteerrssee  ppoorr  ffaallttaa  ddee  ppooddeerr..      
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HHiippoo::      
TTeenneerr  hhiippoo  aannuunncciiaa  ddiivveerrssaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  ccoonn  llooss  aammiiggooss  yy  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
HHiippooccrreessííaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  aaddvviieerrttee  ddeell  ppeelliiggrroo  ddee  eennggaaññooss..      
HHiippooppóóttaammoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  bbrruuttaa  yy  llooss  iimmppuullssooss  yy  vviicciiooss  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ddoommiinnaarr..      
HHiippootteeccaa::      
--SSooññaarr  qquuee  hhiippootteeccaammooss  aallggoo  ddeennoottaa  uunnaa  mmaallaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llooss  bbiieenneess..      
--HHiippootteeccaarr  llooss  bbiieenneess  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  ggrraann  aammbbiicciióónn  yy  ddeesseeooss  ddee  
pprroossppeerriiddaadd..      
HHiissttoorriiaa::      
MMoommeennttooss  aappaacciibblleess  ddee  ffeelliicciiddaadd  eenn  ffaammiilliiaa..  QQuuiieettuudd  yy  rreeppoossoo..      
HHoocciiccoo::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  aanniimmaall  ddoommééssttiiccoo  ssee  vveerráá  ffaavvoorreecciiddoo  ppoorr  eell  aaffeeccttoo..      
--UUnn  hhoocciiccoo  aammeennaazzaannttee  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ddeeppeennddeerráá  ddee  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
HHooggaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  uunnaa  llllaammaaddaa  aa  llaa  uunniióónn  ffaammiilliiaarr,,  aa  llaa  vvuueellttaa  aa  llaass  ccoossttuummbbrreess  yy  
sseennttiimmiieennttooss  ttrraaddiicciioonnaalleess,,  aa  uunnaa  mmaayyoorr  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  ttooddooss  llooss  
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..      
HHoogguueerraa::      
SSii  eenntteennddeemmooss  eessttee  ssuueeññoo  ccoommoo  uunn  ffuueeggoo  ppuurriiffiiccaaddoorr  qquuee  qquueemmaa  lloo  qquuee  nnoo  ssiirrvvee  
ppooddeemmooss  iinntteerrpprreettaarrlloo  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::      
SSii  lliimmppiiaammooss  nnuueessttrraa  mmeennttee  yy  sseennttiimmiieennttooss  ssiiggnniiffiiccaa  rreennoovvaacciióónn  ee  iinnccrreemmeennttoo  
ddee  ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
HHoojjaass::      
--SSii  eessttáánn  vveerrddeess  aannuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  eessttáánn  sseeccaass  yy  ssee  ccaaeenn  iinnddiiccaa  eennffeerrmmeeddaadd  yy  pprroobblleemmaass..      
HHoollllíínn::      
PPrreessaaggiiaa  ffeelliicciiddaadd  aauunnqquuee  ddeessppuuééss  ddee  ppeennaass  yy  ttrraabbaajjooss..      
HHoommbbrree::      
--SSii  eell  hhoommbbrree  eess  jjoovveenn  rreefflleejjaa  eennvviiddiiaass,,  rriivvaalliiddaaddeess  yy  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eess  mmaadduurroo  rreevveellaa  pprrootteecccciioonneess  aa  vveecceess  pprroovviiddeenncciiaalleess  ee  iinneessppeerraaddaass..  EEssttaa  
pprrootteecccciióónn  sseerráá  mmaayyoorr  ccuuaannttoo  mmaayyoorr  sseeaa  eell  hhoommbbrree  ssooññaaddoo..      
HHoommbbrrooss::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  ppootteenncciiaa  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreeaalliizzaacciióónn..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  llooss  hhoommbbrrooss  aanncchhooss  yy  ffuueerrtteess  pprreessaaggiiaa  ssaalluudd,,  ééxxiittoo  yy  
sseegguurriiddaadd  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llooss  tteenneemmooss  eessttrreecchhooss  yy  ddéébbiilleess  ppeelliiggrraa  nnuueessttrraa  ssaalluudd,,  nnuueessttrraa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ééxxiittoo..      
HHoommiicciiddiioo::      
--CCuuaannddoo  sseennttiimmooss  ppeessaarr  aall    mmaattaarr  eenn  ssuueeññooss  eenn  rreeaalliiddaadd  lloo  qquuee  mmaattaammooss  eess  
aallgguunnaa  ffaacceettaa  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  ddee  eessttaa  ppeerrssoonnaa  oo  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  eell  sseennttiimmiieennttoo  eess  nneeggaattiivvoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd  oo  
ccuullppaabbiilliiddaadd..      
HHoonnddaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  hhoonnddaa  eeqquuiivvaallee  aa  rreeccoonnoocceerr  nnuueessttrraa  iimmppootteenncciiaa  ffrreennttee  aall  ddeessttiinnoo  
yy  eell  ddeesseeoo  ddee  ttoommaarrnnooss  llaa  rreevvaanncchhaa..      
HHoonnoorraarriiooss::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  aallgguunnooss  ccoonnoocciiddooss  aabbuussaarráánn  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
HHoonnoorreess::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  pprruuddeenntteess  ccoonn  llooss  aadduullaaddoorreess..  
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HHoorraa::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  rriittmmoo  yy  eell  ttrraannssccuurrrriirr  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  uunn  rreelloojj  ppaarraaddoo  aauugguurraa  qquuee  ssee  hhaa  ddeetteenniiddoo  nnuueessttrraa  eevvoolluucciióónn  oo  
qquuee  aa  ssuu  dduueeññoo  ssee  llee  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo  llaa  ccuueerrddaa,,  eess  ddeecciirr,,  ssuu  ttiieemmppoo  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  rreelloojj  aattrraassaa  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  ddeebbeemmooss  aacceelleerraarr  nnuueessttrroo  rriittmmoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ssii  
nnoo  qquueerreemmooss  vveerrnnooss  ssuuppeerraaddooss  ppoorr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss..      
--SSii  aattrraassaa  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarrnnooss  llaass  ccoossaass  ccoonn  mmááss  ccaallmmaa  ssii  nnoo  qquueerreemmooss  
vveerr  eenn  ppeelliiggrroo  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ggiirraann  llooccaammeennttee  llaass  mmaanneecciillllaass  oo  ssooññaarr  qquuee  mmiirraammooss  ccoonnssttaanntteemmeennttee  aall  rreelloojj  
rreevveellaa  nnuueessttrraa  aanngguussttiiaa  aannttee  eell  rriittmmoo  ddee  vviiddaa  qquuee  lllleevvaammooss..      
--SSii  ffuunncciioonnaa  bbiieenn  yy  nnooss  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  llaa  hhoorraa  qquuee  sseeññaallaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  
ssuueeññoo  ddeeppeennddee  ddee  ssuu  ccoonntteexxttoo  yy  ddee  llaa  hhoorraa  mmaarrccaaddaa..        
PPoorr  eejjeemmpplloo::  SSii  ccrreeeemmooss  qquuee  ttooddoo  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo  ppaarraa  nnoossoottrrooss  yy  vveemmooss  eell  rreelloojj  
mmaarrccaannddoo  llaass  ddooccee  ddeell  mmeeddiiooddííaa  nnooss  ddiiccee  qquuee  ssee  iinniicciiaa  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  lllleennaa  ddee  
ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  ppuueess  nnooss  qquueeddaa  mmuucchhaa  vviiddaa  ppoorr  ddeellaannttee..      
HHoorrccaa::      
--SSii  aappaarreecceemmooss  ccoommoo  vvííccttiimmaass  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ggrraavvee  ccoommpplleejjoo  ddee  
ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  eell  vveerrdduuggoo  ddeennoottaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  ddoommiinneenn..      
HHoorrmmiiggaass::      
SSiimmbboolliizzaann  eell  ttrraabbaajjoo  oorrggaanniizzaaddoo  yy  pprreevviissoorr..      
--SSii  llaass  hhoorrmmiiggaass  iinnvvaaddeenn  nnuueessttrraa  ccaassaa  aannuunncciiaa  mmuullttiittuudd  ddee  ppeeqquueeññaass  mmoolleessttiiaass..      
--SSii  nnooss  iinnvvaaddeenn  eell  ccuueerrppoo  pprreessaaggiiaa  uunn  aacccciiddeennttee  oo  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
HHoorrmmiiggóónn::      
DDiissppoonnddrráá  ddee  llooss  mmeeddiiooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  ffuuttuurroo  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  
qquuee  ddeesseeaa..      
HHoorrnnoo::      
LLoo  qquuee  rreeaallmmeennttee  ccuueennttaa  eenn  eessttee  ssuueeññoo  eess  ppaarraa  qquuee  uusseemmooss  eell  hhoorrnnoo..      
HHoorróóssccooppoo::      
--SSooññaarr  qquuee  ccoonnssuullttaammooss  eell  hhoorróóssccooppoo  pprreessaaggiiaa  aanngguussttiiaass..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  pprreeddeecciimmooss  llaa  ssuueerrttee  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  iinnddiiccaa  qquuee  
eessttaass  nnooss  sseerráánn  ddee  uuttiilliiddaadd..      
HHoorrtteennssiiaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  bbeelllleezzaa  ffrrííaa,,  llaa  ffrriiggiiddeezz..      
HHoossppiicciioo,,  hhoossppiittaall::      
--PPuueeddee  rreefflleejjaarr  uunn  tteemmoorr  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--AA  vveecceess  pprroonnoossttiiccaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeebbiiddaass  aa  llaa  mmaallddaadd  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  vviissiittaammooss  uunn  hhoossppiicciioo  oo  uunn  hhoossppiittaall  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  ddeebbeemmooss  aappaarrttaarrnnooss  
ccuuaannttoo  aanntteess  ddee  uunn  nneeggoocciioo  eenn  eell  qquuee  nnooss  hheemmooss  ddeejjaaddoo  eennvvoollvveerr..  
HHoossppiittaalliiddaadd::      
PPrreessaaggiiaa  ffeelliicciiddaadd..      
HHoossttiiaa::      
SSeerreenniiddaadd  ddeell  aallmmaa,,  ppaazz  ddeell  ccoorraazzóónn..      
HHootteell::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  vviivviimmooss  eenn  uunn  hhootteell  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  uunnaa  vviiddaa  mmááss  lluujjoossaa  yy  
bbrriillllaannttee..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoommoo  aaddmmiinniissttrraaddoorreess  rreefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  tteenneerr  ppooddeerr  ssoobbrree  llooss  
ddeemmááss  oo  ddee  mmaanneejjaarrlleess..      
--SSooññaarrnnooss  eexxttrraavviiaaddooss  ddeennttrroo  ddee  uunn  hhootteell  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnooss  
sseennttiimmooss  aatteemmoorriizzaaddooss  aannttee  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  ssee  aappaarrttaann  ddee  aaqquueellllaass  aa  llaass  qquuee  
eessttaammooss  aaccoossttuummbbrraaddooss..      
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HHooyyoo::      
--IInnddiiccaa  ppeelliiggrroo  ppaarraa  ssuu  rreeppuuttaacciióónn..      
--SSii  ddeessddee  eell  bboorrddee  qquuiieerree  eexxaammiinnaarr  eell  ffoonnddoo  ssuu  ssiittuuaacciióónn  mmeejjoorraarráá..      
--SSii  ccaaee  aall  ffoonnddoo  tteennddrráá  ggrraannddeess  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
HHoozz::      
EEss  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  ddeecciissiióónn  ttaajjaannttee,,  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  ddee  llaa  ccoosseecchhaa..      
CCaassii  ssiieemmpprree  aauugguurraa  mmuueerrttee..      
HHuueellggaa::      
EEssttaannccaammiieennttoo  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..  PPrroobblleemmaass  eenn  cciieerrttooss  pprrooyyeeccttooss  ssuuyyooss..      
HHuueellllaass::      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ffuunneessttoo  ppuueess  iinnddiiccaa  qquuee  qquuiieenn  ddeejjóó  llaass  hhuueellllaass  yyaa  nnoo  eessttáá  
pprreesseennttee..  AAllgguuiieenn  ddeessaappaarreecceerráá  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  tteemmppoorraall  oo  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee..      
HHuuéérrffaannoo::      
DDiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  llooss  ddeemmááss  llee  lllleevvaarráánn  aall  aaiissllaammiieennttoo  yy  llaa  ssoolleeddaadd..      
HHuueerrttoo::      
SSiieemmpprree  eess  uunn  pprreessaaggiioo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  bbiieenneessttaarr..      
HHuueessooss::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  ssee  hhaann  ppeerrddiiddoo  llaass  eessppeerraannzzaass  ee  iilluussiioonneess..  QQuuee  ppaassaammooss  
ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ppeessiimmiissmmoo  yy  aabbaattiimmiieennttoo..      
SSii  eessttee  ssuueeññoo  ssee  rreeppiittee  mmuucchhoo  eess  aaccoonnsseejjaabbllee  aaccuuddiirr  aa  uunn  mmééddiiccoo  ppuueess  ppooddeemmooss  
eessttaarr  eennttrraannddoo  eenn  uunnaa  ddeepprreessiióónn..      
HHuueevvooss::      
--SSii  llooss  hhuueevvooss  eessttáánn  eenntteerrooss  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ffeeccuunnddiiddaadd,,  llaass  eessppeerraannzzaass  
mmaattrriimmoonniiaalleess,,  llaa  rriiqquueezzaa  yy  llaa  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  eessttáánn  rroottooss  rreevveellaann  eell  tteemmoorr  aa  qquuee  nnoo  lllleegguueenn  aa  rreeaalliizzaarrssee  nnuueessttrraass  
eessppeerraannzzaass..  MMiieeddoo  aa  llaa  eesstteerriilliiddaadd,,  aa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn  eemmbbaarraazzoo,,  aall  ffrraaccaassoo  
sseexxuuaall  yy  aa  uunnaa  ppaatteerrnniiddaadd  nnoo  ddeesseeaaddaa..      
HHuuiirr::      
HHuuiirr  ddee  uunn  ppeelliiggrroo  iinnddiiccaa  ssuueerrttee..  LLaa  ccllaassee  ddee  ppeelliiggrroo  ddee  llaa  qquuee  hhuuiimmooss  nnooss  
iinnddiiccaarráá  aaqquueelllloo  ddee  lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  nnooss  lliibbrraammooss..      
HHuullee::      
HHiippooccrreessííaa,,  eennggaaññooss,,  iinnttrriiggaass  yy  ddeecceeppcciióónn  aaffeeccttiivvaa..      
HHuummeeddaadd::      
SSii  llaa  hhuummeeddaadd  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  eemmoocciioonneess  yy  sseennttiimmiieennttooss  ssiieemmpprree  ssee  rreeffiieerree  aa  
uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  nneeggaattiivvoo..      
((VVeerr  aagguuaa))      
HHuummiillllaacciióónn::      
LLaa  aaccttiittuudd  ddee  ssuuss  ppaarriieenntteess  hhaacciiaa  uusstteedd  eess  eeqquuíívvooccaa..      
HHuummoo::      
--EEll  ssiimmbboolliissmmoo  eessppiirriittuuaall  úúnniiccaammeennttee  ssee  rreevveellaa  ccuuaannddoo  eell  hhuummoo  eess  bbllaannccoo  yy  ssee  
eelleevvaa  ddiirreeccttoo  aall  cciieelloo..      
--EEll  ssiimmbboolliissmmoo  mmaatteerriiaall  eess  eell  mmááss  ffrreeccuueennttee  yy  rreevveellaa  uunn  eessttaaddoo  ddee  ccoonnffuussiióónn  
mmeennttaall  qquuee  iimmppiiddee  rreessoollvveerr  llooss  pprroobblleemmaass  eenn  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eennvvuueellttooss,,  oo  
aannuunncciiaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  eenneemmiiggooss  ooccuullttooss..      
HHuunnddiirr::      
--VVeerr  aallggoo  hhuunnddiiddoo  eess  uunn  bbuueenn  aauugguurriioo..  AAnnuunncciiaa  uunnaa  hheerreenncciiaa  oo  eell  aasscceennssoo  eenn  eell  
ttrraabbaajjoo..      
--HHuunnddiirrssee  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  áámmbbiittoo  ssaallvvoo  qquuee  eesstteemmooss  
aaggoottaaddooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  qquuee  eennttoonncceess  iinnddiiccaa  qquuee  nneecceessiittaammooss  uunnaass  vvaaccaacciioonneess..      
HHuurraaccáánn::      
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SSiimmbboolliizzaa  uunnaa  ggrraann  pprruueebbaa  qquuee  hhaayy  qquuee  aaffrroonnttaarr  yy  ddee  ccuuyyoo  rreessuullttaaddoo  ssaallddrreemmooss  
rroobbuusstteecciiddooss  oo  ddeessaarrbboollaaddooss..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  eemmoocciioonneess  ppoossiittiivvaass  oo  tteerrmmiinnaa  bbiieenn  ssee  ttrraattaarráá  ddee  
uunnaa  pprruueebbaa  qquuee  ssuuppeerraarreemmooss  yy  ddee  llaa  qquuee  ssaallddrreemmooss  aanníímmiiccaammeennttee  mmááss  ffuueerrtteess..      
--SSii  llaass  eemmoocciioonneess  ssoonn  nneeggaattiivvaass  oo  eell  ssuueeññoo  tteerrmmiinnaa  mmaall  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aannttee  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee  nnooss  vveemmooss  iinnccaappaacceess  ddee  ssuuppeerraarr  yy  qquuee  ppuueeddeenn  aaccaarrrreeaarrnnooss  
ppéérrddiiddaass  ddee  bbiieenneess,,  ddee  aammiissttaaddeess  ee  iinncclluussoo  aallggúúnn  aacccciiddeennttee..      
HHuurrggaarr::      
SSuu  aaccttiittuudd  ppooccoo  eessccrruuppuulloossaa  llee  sseerráánn  ppeerrjjuuddiicciiaalleess..      
HHuurrttaarr::      
--CCuuaannddoo  nnooss  rroobbaann  lloo  qquuee  nnooss  ssuussttrraaee  oo  nnooss  aammeennaazzaa  eess  eell  oorrddeenn  yy  llaa  ppaazz  
iinntteerrnnaa..      
--CCuuaannddoo  eell  llaaddrróónn  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoonnssuueelloo  qquuee  nnooss  ddaammooss  ppoorr  
aallggoo  qquuee  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  ppooddeemmooss  ccoonnsseegguuiirr..      
HHúússaarr::      
SSuueerrttee  eenn  eell  aammoorr  yy  ééxxiittoo  sseennttiimmeennttaall..  
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II  
  

  
  
IIbbiiss::      
NNoottiicciiaass  ffeelliicceess  yy  ttrraannqquuiilliizzaaddoorraass..      
IIcceebbeerrgg::      
AAnnuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ddee  ttrraabbaajjoo  oo  ffiinnaanncciieerrooss..      
ÍÍddoolloo::      
EEll  ppaappeell  ddeell  ííddoolloo  eenn  eessttee  ssuueeññoo  eess  eell  ddee  rreessaallttaarr  llaa  aaffiinniiddaadd  oo  aattrraacccciióónn  ddeell  
ssooññaaddoorr  hhaacciiaa  lloo  ssooññaaddoo,,  aauunnqquuee  ssii  eessttoo  ssee  ssuueeññaa  ccoonn  ddeemmaassiiaaddaa  ffrreeccuueenncciiaa  
rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  oo  ccoommpplleejjooss  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..      
IIgglleessiiaa::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  iigglleessiiaa  aauugguurraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessppeerraannzzaass  oo  ddeesseeooss..      
--SSii  llaa  vveemmooss  eenn  llaa  lleejjaannííaa  yy  nnoo  nnooss  aacceerrccaammooss  aa  eellllaa  aannuunncciiaa  ddeessiilluussiioonneess..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  llaa  iigglleessiiaa  hhaabbllaannddoo  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ssiinn  pprreessttaarr  
aatteenncciióónn  aa  lloo  qquuee  aallllíí  ssuucceeddee  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  aannttee  llaa  vviiddaa  eess  
ddeessccuuiiddaaddaa  yy  ppooddeemmooss  ccoommeetteerr  aallgguunnaa  iimmpprruuddeenncciiaa..      
IIgguuaannaa::      
AAnnuunncciiaa  tteemmoorreess  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..      
IIlluummiinnaacciióónn::      
LLaa  lluuzz  ssiieemmpprree  ssiimmbboolliizzaa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  llaa  rreevveellaacciióónn,,  llaa  ccllaarriiddaadd..      
--SSii  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  eexxiissttee  uunnaa  bbuueennaa  iilluummiinnaacciióónn  iinnddiiccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llaa  lluuzz  nnooss  pprroodduuccee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  iinnccoommooddiiddaadd  eevviiddeenncciiaa  ffaallttaa  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  SSeennttiimmiieennttooss  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..      
--SSii  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  oossccuurriiddaadd  aappaarreeccee  uunnaa  llllaammiittaa,,  uunn  ppuunnttoo  ddee  lluuzz  eess  qquuee  
aappaarreeccee  uunnaa  eessppeerraannzzaa..      
--SSii  ddee  rreeppeennttee  ssee  eenncciieennddee  llaa  lluuzz  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnoocceerreemmooss  ccoossaass  qquuee  eessttaabbaann  
ooccuullttaass..      
--SSii  ssee  aappaaggaa  eess  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo..      
IImmaaggeenn::      
EEssttee  ssuueeññoo  lloo  mmiissmmoo  ppuueeddee  rreefflleejjaarr  ccoommoo  ssoommooss,,  qquuee  ccoommoo  ddeesseeaarrííaammooss  sseerr,,  oo  
ddaarrnnooss  uunnaa  iimmaaggeenn  ddiissttoorrssiioonnaaddaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
--SSii  llaa  ssoollaa  vviissiióónn  ddee  uunn  eessppeejjoo  nnooss  pprroodduuccee  ddeessaassoossiieeggoo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  mmiieeddoo  aa  
vveerrnnooss  ccoommoo  tteemmeemmooss  sseerr..      
--SSii  llaa  iimmaaggeenn  rreefflleejjaaddaa  eess  mmeejjoorr  qquuee  llaa  rreeaalliiddaadd  rreevveellaa  eenn  nnoossoottrrooss  
aauuttooccoommppllaacceenncciiaa  yy  nnaarrcciissiissmmoo..      
--SSii  llaa  iimmaaggeenn  eess  ddeessaaggrraaddaabbllee  ssee  ttrraattaa  ddeell  mmiissmmoo  ssuueeññoo  qquuee  rreevveellaa  nnuueessttrroo  
mmiieeddoo..      
--SSii  aappaarreeccee  uunn  eessppeejjoo    rroottoo  oo  ssee  rroommppee  hhaayy  qquuee  eessppeerraarr  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa..  
IIgguuaallmmeennttee  ooccuurrrree  ssii  eenn  lluuggaarr  ddee  rreefflleejjaarrnnooss  rreefflleejjaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  vveemmooss  uunn  eessppeejjoo  ssiinn  tteemmoorr  nnii  sseennssaacciióónn  ddeessaaggrraaddaabbllee::      
    **SSii  eessttáá  eemmppaaññaaddoo  oo  ssuucciioo  pprreessaaggiiaa  ddeessggrraacciiaass  ddee  eessccaassaa  iimmppoorrttaanncciiaa..      
    **SSii  eessttáá  lliimmppiioo  yy  bbrriillllaannttee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  lloo  mmaalloo  qquuee  tteemmííaammooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnoo  
lllleeggaarráá  aa  pprroodduucciirrssee..      
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IImmáánn::      
SSee  hhaallllaarráá  bbaajjoo  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  llaass  qquuee  ddeebbeerráá  ddeessccoonnffiiaarr..      
IImmbbeerrbbee::      
IInnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  mmaadduurreezz..      
IImmiittaacciióónn::      
VVeerrggüüeennzzaa,,  hhuummiillllaacciióónn  yy  ddeesshhoonnoorr..      
IImmppaacciieenncciiaa::      
PPrreessaaggiiaa  ddeecciissiioonneess  iinnooppoorrttuunnaass  yy  ppeerrjjuuddiicciiaalleess..      
IImmppeerrmmeeaabbllee::      
SSii  eerreess  ttuu  eell  qquuee  lloo  vviisstteess  eessccoonnddeess  ttuu  vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  SSii  eell  qquuee  lloo  lllleevvaa  
eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eessccoonnddee  iinntteenncciioonneess  eeggooííssttaass..      
IImmppoorrttuunnaarr::      
SSuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  hhaacciiaa  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo  sseerráá  ddeetteerrmmiinnaannttee  eenn  ssuuss  
rreellaacciioonneess..      
IImmppootteenncciiaa::      
LLooss  eessffuueerrzzooss  ddeesspplleeggaaddooss  sseerráánn  iinnssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
IImmpprreennttaa::      
BBuueennaass  nnoottiicciiaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo  qquuee  eessccrriibbiimmooss..      
IImmppuueessttooss::      
AAnnuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  lleeggaalleess..      
IInnaauugguurraacciióónn::      
AAnnuunncciiaa  nnuueevvaass  aaccttiivviiddaaddeess,,  pprrooyyeeccttooss  ddiiffeerreenntteess,,  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  oo  
aammiissttoossaass  rreennoovvaaddaass,,  mmaayyoorr  aalleeggrrííaa  ddee  vviivviirr..      
IInncceennddiioo::      
--AA  vveecceess  ssooññaammooss  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  uunn  iinncceennddiioo  ttaann  rreeaall  qquuee  nnooss  hhaaccee  
ddeessppeerrttaarr  jjaaddeeaanntteess  yy  vveerrddaaddeerraammeennttee  iimmpprreessiioonnaaddooss,,  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  ppeelliiggrroo..      
--SSooññaarr  ccoonn  ffuueeggoo  ssiimmbboolliizzaa  ppaassiioonneess  vviioolleennttaass  qquuee  ffiinnaalliizzaann  ccaauussaannddoo  ppéérrddiiddaass  yy  
ccoonnfflliiccttooss..  PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  pprroobblleemmaass  ddee  iinnccoommuunniiccaacciióónn  ee  iinncclluussoo  ddee  
iinnssttiinnttooss  ddee  ddeessttrruucccciióónn..      
IInncceessttoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  ppooccoo  ffrreeccuueennttee..        
--SSee  ddaa  eenn  ppeerrssoonnaass  mmuuyy  mmiimmaaddaass  yy  qquuee  ddeesseeaarrííaann  sseerrlloo  mmááss..  EEnn  eessttee  ssuueeññoo  
mmaanniiffiieessttaann  ssuu  rreesseennttiimmiieennttoo..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddeell  ffaammoossoo  ""ccoommpplleejjoo  ddee  EEddiippoo""..      
IInncciieennssoo::      
AAddeemmááss  ddee  aammoorr  aa  DDiiooss  ssiimmbboolliizzaa  ttooddaa  ccllaassee  ddee  aammoorreess  ppuurrooss  yy  ddeelliiccaaddooss..      
IInncclliinnaarr::      
NNuueessttrroo  tteessttiimmoonniioo  sseerráá  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  aaccllaarraarr  uunn  aassuunnttoo  ccoonnffuussoo..      
IInnddiiggeenncciiaa::      
IInnddiiccaa  ccaannssaanncciioo  mmoorraall,,  ssoolleeddaadd  aaffeeccttiivvaa  yy  aammiissttoossaa,,  ddeessaammppaarroo..      
IInnddiiggeessttiióónn::      
LLee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  sseeaa  pprruuddeennttee  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
IInndduussttrriiaa::      
--VVeerrssee  ddiirriiggiieennddoo  uunnaa  eemmpprreessaa  aannuunncciiaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd  eenn  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess..      
--VVeerr  uunnaa  eemmpprreessaa  aabbaannddoonnaaddaa  aannuunncciiaa  eell  ddeecclliivvee  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..  
IInnffeecccciióónn::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
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--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
IInnffiiddeelliiddaadd::      
SSooññaarr  qquuee  ssoommooss  iinnffiieelleess  aa  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  rreevveellaa  nnuueessttrraa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  
aallggúúnn  rraassggoo  ddee  ssuu  ccaarráácctteerr  oo  ccoommppoorrttaammiieennttoo..      
IInnffiieerrnnoo::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  mmuunnddoo  ssuubbtteerrrráánneeoo  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee  aarrccaaiiccoo  yy  ccoolleeccttiivvoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  eell  iinnffiieerrnnoo  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aall  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  lluucchhaa  eennttrree  nnuueessttrroo  
iimmppuullssoo  eevvoolluuttiivvoo  yy  llooss  iinnssttiinnttooss  pprriimmaarriiooss..      
--BBaajjaarr  aa  llooss  iinnffiieerrnnooss  yy  ccoonnsseegguuiirr  ssaalliirr  pprreessaaggiiaa  llaarrggaa  vviiddaa,,  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  uunnaa  
eenneerrggííaa  ddee  llaa  qquuee  ccaarreeccee  eell  hhoommbbrree  nnoorrmmaall..      
IInnffllaammaacciióónn::      
SSii  llooss  iinnffllaammaaddooss  ssoommooss  nnoossoottrrooss  oobbsseerrvvaarreemmooss  ccuuaall  eess  llaa  ppaarrttee  iinnffllaammaaddaa  yy  
aapplliiccaarreemmooss  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo..      
IInnffllaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ttrraattaarreemmooss  ddee  uuttiilliizzaarr  lloo  mmeejjoorr  ddee  nnoossoottrrooss  ppaarraa  ccuummpplliirr  nnuueessttrraass  
aassppiirraacciioonneess..      
IInnffoorrmmaacciioonneess::      
DDee  ssuu  iinniicciiaattiivvaa  ddeeppeennddeerráá  ssuu  eevvoolluucciióónn  yy  llaa  mmeejjoorraa  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
IInnffrraacccciióónn::      
CCiieerrttaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn  ssuuss  ddeecciissiioonneess  sseerráánn  ddeessaapprroobbaaddaass  ppoorr  qquuiieenneess  llee  
rrooddeeaann..      
IInnggeenniieerroo::      
CCuuaannddoo  aappaarreeccee  uunn  pprrooffeessiioonnaall  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ddeellaattaa  qquuee  aallggoo  eexxiissttee  eenn  
ddiicchhaa  pprrooffeessiióónn  oo  eenn  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  qquuee  ttiieennee  uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eessppeecciiaall  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  yy  qquuee  ppooddrreemmooss  ddeesseennttrraaññaarr  ddeeddiiccaannddoo  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aa  ssuu  nniivveell..      
--EEll  nniivveell  mmááss  bbaajjoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  mmaarriinnooss  yy  ppeessccaaddoorreess  ppoorrqquuee  ttrraabbaajjaann  aall  nniivveell  
ddeell  mmaarr..  SSiimmbboolliizzaa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee,,  eess  ddeecciirr,,  hhaa  
ddee  eennffrreennttaarrssee  aa  llaass  ffuueerrzzaass  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee  yy  ddee  llaa  ppaassiióónn..      
--UUnn  nniivveell  mmááss  eelleevvaaddoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  llaabbrraaddoorreess,,  jjaarrddiinneerrooss  yy  ddeemmááss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llooss  ccaammppooss  yy  vvaalllleess..  EEssttooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssiimmbboolliizzaann  lloo  mmiissmmoo  qquuee  
llooss  mmaarriinnooss  ppeerroo  ccoonn  aallggoo  mmááss  ddee  iinntteelleeccttoo..      
--LLooss  ppaassttoorreess  yy  ggaannaaddeerrooss  ttrraabbaajjaann  eenn  llaa  ffaallddaa  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa  yy  ssiimmbboolliizzaann  lloo  
mmiissmmoo..      
--LLooss  mmiinneerrooss  eexxttrraaeenn  llooss  tteessoorrooss  ddee  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--LLooss  hheerrrreerrooss  yy  aallffaarreerrooss  ssoonn  mmooddeellaaddoorreess  ddee  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  iinntteerriioorr..      
--LLaa  ccúússppiiddee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  aasscceettaass  yy  llooss  ssaabbiiooss  qquuee  ddiirriiggeenn  llaa  vviiddaa  eenn  sseennttiiddoo  
eessppiirriittuuaall  yy  mmaatteerriiaall;;  llooss  gguueerrrreerrooss  qquuee  llaa  ddeeffiieennddeenn  yy  llooss  mmáárrttiirreess  qquuee  llaa  ssuuffrreenn..      
EEssttee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  aapplliiccaabbllee  aa  ccuuaallqquuiieerr  pprrooffeessiióónn  yy  llaa  eennccuuaaddrraarreemmooss  eenn  eell  nniivveell  
qquuee  pprroocceeddaa..      
IInnggeennuuiiddaadd::      
IInnddiiccaa  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssiinncceerraa  yy  ddeevvoottaa  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
IInnggrraattiittuudd::      
SSee  sseennttiirráá  iinnccoommpprreennddiiddoo  yy  ssuubbeessttiimmaaddoo..      
IInniicciiaalleess::      
LLaass  lleettrraass  eenn  ssuueeññooss  ppuueeddeenn  iiddeennttiiffiiccaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  uusstteedd  oo  
ssiimmbboolliizzaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccaarraacctteerrííssttiiccaa..  EEll  aannáálliissiiss  ddee  eessttooss  ddaattooss  ddeebbee  sseerr  
ccoommppaarraaddoo  ccoonn  llooss  rreessttaanntteess  aassppeeccttooss  ddeell  ssuueeññoo..      
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IInnjjuurriiaass::      
SSeeaa  pprruuddeennttee  eenn  eell  mmooddoo  ddee  eevviittaarr  uunn  cclliimmaa  ppaassiioonnaall  ddeell  qquuee  ppooddrrííaa  sseerr  vvííccttiimmaa..      
IInnjjuussttiicciiaa::      
SSooññaarr  ccoonn  llooss  jjuueecceess  oo  llaa  jjuussttiicciiaa  rreevveellaa  aannssiieeddaadd  aacceerrccaa  ddee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  jjuueezz  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  nnooss  aayyuuddeenn  aa  ssuuppeerraarr  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  tteemmeerroossaa  oo  iinnffrraavvaalloorraaddaa..      
--SSii  ssee  nnooss  eessttáá  jjuuzzggaannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ccrreeeemmooss  hhaallllaarrnnooss  eenn  mmaannooss  ddeell  aazzaarr..  NNoo  
iimmppoorrttaa  ssii  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  jjuuiicciioo  eess  ffaavvoorraabbllee  oo  nnoo..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  hhaacciieennddoo  ddee  jjuueezz  oo  ddee  jjuurraaddoo  rreevveellaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarr  uunnaa  
ddeecciissiióónn  qquuee  ccrreeeemmooss  iimmppoorrttaannttee  yy  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuee  llaaddoo  iinncclliinnaarrnnooss..      
IInnmmiiggrraacciióónn::      
PPrreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  rraaddiiccaall  yy  pprrooffuunnddoo  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eexxiisstteenncciiaa..      
IInnmmoovviilliiddaadd::      
--CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  ddeesseeaammooss  mmoovveerrnnooss  yy  nnoo  ppooddeemmooss  ssee  ooccuullttaa  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee  
iinnffeerriioorriiddaadd,,  eell  tteemmoorr  aa  nnoo  ssaabbeerr  ccoommppoorrttaarrnnooss  ccoommoo  rreeqquuiieerree  llaa  ooccaassiióónn..      
--CCuuaannddoo  nnoo  ddeesseeaammooss  mmoovveerrnnooss  ssiinnoo  qquuee  ssiimmpplleemmeennttee  eexxiissttee  uunnaa  ppaassiivviiddaadd  
rreefflleejjaa  uunn  eessttaaddoo  ddee  aaggoottaammiieennttoo  ffííssiiccoo  oo  nneerrvviioossoo,,  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  uunn  ddeessccaannssoo..      
IInnmmuueebbllee::      
SSeeggúúnn  sseeaa  ccoonnssttrruuiiddoo  eell  iinnmmuueebbllee  sseerráá  nnuueessttrroo  ppoorrvveenniirr  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSii  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  aammpplliiaa  yy  ssóólliiddaa  eess  qquuee  sseennttiirreemmooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa  ee  iinntteerreesseess..      
--SSii  llooss  iinnmmuueebblleess  ssoonn  ppeeqquueeññooss  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  mmááss  mmooddeessttaa  aauunnqquuee  
ssiieemmpprree  mmeejjoorr  qquuee  aahhoorraa..      
--SSii  ssee  ccaaee  oo  eessttáá  eenn  mmaall  eessttaaddoo  lloo  qquuee  ccoonnssttrruuiimmooss  ddeebbeerreemmooss  rreevviissaarr  nnuueessttrrooss  
ppllaanneess..      
IInnmmuunnddiicciiaass::      
AAnnuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ssaallvvoo  ssii  llaass  lliimmppiiaammooss  qquuee  pprreessaaggiiaa  uunnaa  ssoolluucciióónn  rrááppiiddaa..      
IInnoocceennttaaddaa::      
SSeerráá  oobbjjeettoo  ddee  bbuurrllaass  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess..    
IInnssccrriippcciióónn::      
LLaass  lleettrraass  oo  ssíímmbboollooss  eenn  ssuueeññooss  ppuueeddeenn  iiddeennttiiffiiccaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  rreellaacciioonnaaddaa  
ccoonn  uusstteedd  oo  ssiimmbboolliizzaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccaarraacctteerrííssttiiccaa..  EEll  aannáálliissiiss  ddee  eessttooss  ddaattooss  
ddeebbee  sseerr  ccoommppaarraaddoo  ccoonn  llooss  rreessttaanntteess  aassppeeccttooss  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnsseeccttooss::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  aaccuummuullaannddoo  rreesseennttiimmiieennttoo,,  tteemmoorr  
yy  ddeesspprreecciioo  ccoonnttrraa  llooss  ddeemmááss..      
--CCuuaannddoo  vveemmooss  nnuueessttrraa  ccaassaa  iinnvvaaddiiddaa  ppoorr  iinnsseeccttooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  llooss  
jjuuiicciiooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  nnooss  aattaaccaann  rreefflleejjaa  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ddoommiinnaarr  aa  ppeessaarr  ddee  
ccoonnssiiddeerraarrllaass  iinnffeerriioorreess  aa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  llooss  iinnsseeccttooss  ssee  aaggiiggaannttaann  yy  nnooss  aaccoorrrraallaann  ssoonn  jjeeffeess  tteemmiiddooss  yy  ddeesspprreecciiaaddooss  aa  
llaa  vveezz..      
--SSii  ppeerrcciibbiimmooss  llaass  mmoolleessttiiaass  ddee  llooss  iinnsseeccttooss  ppeerroo  ssiinn  sseennttiimmiieennttooss  ddee  rreecchhaazzoo,,  
tteemmoorr  oo  rreeppuullssiióónn  rreefflleejjaann  ppeeqquueeññaass  mmoolleessttiiaass,,  ppéérrddiiddaass  oo  pprreeooccuuppaacciioonneess  qquuee  
aaccoommppaaññaann  aa  uunnaa  ttaarreeaa  qquuee  ssee  nnooss  hhaa  hheecchhoo  tteeddiioossaa..      
IInnssppeecccciióónn::      
SSooññaarr  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  uunn  iinnssppeeccttoorr  aa  rreevviissaarr  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  oo  nnuueessttrraass  ccuueennttaass  
ddeennoottaann  mmiieeddoo  aa  qquuee  ssee  ddeessccuubbrraa  uunn  sseeccrreettoo  oo  uunn  ppuunnttoo  ddéébbiill  ddee  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
IInnssttaallaarrssee::      
SSuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ssee  vvaann  aa  mmooddiiffiiccaarr  yy  llee  aappoorrttaarráánn  uunnaa  mmeejjoorraa  nnoottaabbllee..      
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IInnssuullttooss::      
SSeeaa  pprruuddeennttee  eenn  eell  mmooddoo  ddee  eevviittaarr  uunn  cclliimmaa  ppaassiioonnaall  ddeell  qquuee  ppooddrrííaa  sseerr  vvííccttiimmaa..      
IInnttéérrpprreettee::      
IInnddiiccaa  qquuee  nneecceessiittaarráá  llaa  aayyuuddaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  ccoommpprreennddeerr  lloo  qquuee  llee  hhaa  
ssuucceeddiiddoo..      
IInntteerrééss::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  sseennssaattooss  eenn  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  nnuueessttrraass  
aaccttiivviiddaaddeess..      
IInntteerrrrooggaattoorriioo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  rriivvaalleess  ssee  aassoocciiaann  ppaarraa  eessttaarr  iinnffoorrmmaaddooss  ddee  ssuuss  aaccttooss..      
IInntteessttiinnooss::      
SSiimmbboolliizzaa  ddóónnddee  yy  ccóómmoo  ssee  oorriiggiinnaa  llaa  rriiqquueezzaa  ddeell  ssooññaaddoorr..      
EEll  eessttaaddoo  ddee  llooss  iinntteessttiinnooss,,  ddee  llaa  ffuunncciióónn  iinntteessttiinnaall  yy  ddee  ccuuaannttoo  lleess  ooccuurrrraa  eenn  eell  
ssuueeññoo  ddeebbee  ttrraassllaaddaarrssee  aa  llaa  rriiqquueezzaa  yy  bbiieenneess  ddeell  ssooññaaddoorr..      
IInnuunnddaacciióónn::      
EEll  aagguuaa  ssiimmbboolliizzaa  aa  llooss  sseennttiimmiieennttooss..      
CCuuaannddoo  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssee  ddeessbboorrddaann,,  ssuueelleenn  aappaarreecceerr  ssuueeññooss  ddee  iinnuunnddaacciioonneess,,  
eenn  llooss  qquuee  llooss  ddeessttrroozzooss  ccaauussaaddooss  ssoonn  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ddeell  ddaaññoo  qquuee  ppuueeddee  
ccaauussaarr  eenn  nnuueessttrraa  ccoonnvviivveenncciiaa  eell  ddeejjaarrnnooss  aarrrraassttrraarr  ppoorr  llooss  eexxcceessooss  ppaassiioonnaalleess..      
IInnvváálliiddoo::      
VVeerrnnooss  iimmppoossiibbiilliittaaddooss  ddee  rreeaalliizzaarr  eell  mmeennoorr  mmoovviimmiieennttoo  eenn  ssuueeññooss  eess  aallggoo  qquuee  
rreessuullttaa  aanngguussttiioossoo  yy  aatteerrrraaddoorr..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  ssuummiiddooss  eenn  uunnaa  ggrraavvee  iinnddeecciissiióónn..      
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  ddeerrrroottaa  ddee  llaa  qquuee  ccrreeííaammooss  ppooddeerr  ssoobbrreeppoonneerrnnooss  
ppeerroo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  aassíí..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  nnooss  rreessiiggnneemmooss  oo  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  sseegguuiirráá  
rreeppiittiiéénnddoossee..      
IInnvveenncciióónn::      
RReevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ccaammbbiiaarr  ppaarraa  ppooddeerr  eexxpprreessaarr  ssuu  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
IInnvveennttaarriioo::      
EEnnttrraammooss  eenn  uunnaa  ffaassee  ddee  eessppeerraa  yy  rreefflleexxiióónn..      
IInnvveerrnnááccuulloo::      
AAlleeggrrííaa  eenn  eell  ccoorraazzóónn  yy  ppaazz  eenn  eell  eessppíírriittuu..      
IInnvviieerrnnoo::      
--EEnn  aallgguunnaass  ooccaassiioonneess  aauugguurraa  uunnaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  vvaaccaass  ffllaaccaass..      
--EEnn  oottrraass  nnooss  rreeccoommiieennddaa  qquuee  nnooss  ppaarreemmooss  aa  mmeeddiittaarr,,  aa  rreefflleexxiioonnaarr  yy  
rreeoorrggaanniizzaarr  iiddeeaass,,  ffuueerrzzaass  yy  ccaappaacciiddaaddeess  ssii  qquueerreemmooss  sseegguuiirr  aaddeellaannttee..      
IInnvviissiibbiilliiddaadd::      
SSiimmbbóólliiccaammeennttee  eeqquuiivvaallee  aa  rraazzoonnaarr  qquuee  lloo  qquuee  ppaarraa  nnoossoottrrooss  nnoo  ssee  vvee  nnoo  eexxiissttee,,  
ssiimmpplleemmeennttee  ppoorrqquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  eexxiissttaa..      
CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  uunn  oobbjjeettoo  ssee  vvuueellvveenn  iinnvviissiibblleess  eess  qquuee  tteenneemmooss  
rraazzoonneess  ppaarraa  qquueerreerr  qquuee  ddeessaappaarreezzccaann  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
IInnvviittaacciióónn::      
RReecciibbiirr  uunnaa  iinnvviittaacciióónn  rreevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  nnuueevvaass  rreellaacciioonneess,,  ddee  nnuueevvaass  
aammiissttaaddeess  yy  aammbbiicciioonneess..  IIgguuaallmmeennttee  ooccuurrrree  ccuuaannddoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  qquuiieenn  
iinnvviittaammooss  aa  aallgguuiieenn..  EEssttee  ssuueeññoo  aa  llaa  vveezz  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  
pprruuddeenntteess..      
IInnyyeecccciióónn::      
UUnnaa  sseerriiee  ddee  pprroobblleemmaass  ddiivveerrssooss  aaffeeccttaarráánn  ssuu  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy  mmoorraall..      
IIrrrriiggaacciióónn::      
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AAllgguunnaass  ddee  ssuuss  ggeessttiioonneess  sseerráánn  ccoonnvveenniieenntteess  ppaarraa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  ssuuss  
aassppiirraacciioonneess..      
IIssllaa::      
LLaa  iissllaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  rreeffuuggiioo..  llaa  sseegguurriiddaadd  yy  llaa  lliibbeerrttaadd..      
--SSii  nnuueessttrraa  iissllaa  eess  ssiinniieessttrraa  yy  ddeesshhaabbiittaaddaa  rreefflleejjaa  llaa  ddeesseessppeerraacciióónn  ee  iimmppootteenncciiaa  
ddee  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  nnooss  rreeffuuggiiaammooss  eenn  uunnaa  iissllaa  hhuuyyeennddoo  ddee  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss  rreefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  
eessccaappaarr  ddee  nnuueessttrraass  ccoonnddiicciioonneess  aaccttuuaalleess..      
--SSii  eenn  llaa  iissllaa  hhaayy  mmuucchhaa  ggeennttee  eess  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnooss  sseennttiimmooss  ssoollooss  yy  llaa  
hhuuiiddaa  eess  ppaarraa  bbuussccaarr  nnuueevvaass  aammiissttaaddeess  yy  ccoommppaaññííaass..  
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JJ  
  

  
  
JJaabbaallíí::      
EEll  jjaabbaallíí  ssiimmbboolliizzaa  eell  vvaalloorr  yy  eell  ccoorraajjee  iirrrraacciioonnaall  qquuee  iinncclluussoo  ppuueeddee  ccoonndduucciirr  aall  
ssuuiicciiddiioo..  SSiieemmpprree  rreepprreesseennttaa  aa  uunn  ppeelliiggrroossoo  eenneemmiiggoo  aall  qquuee  hhaayy  qquuee  eevviittaarr..      
JJaabbóónn::      
SSooññaarr  ccoonn  jjaabbóónn  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  ssuuss  uussooss  pprroonnoossttiiccaa  qquuee  llaass  ccoossaass  ssee  aaccllaarraarráánn..      
JJaacciinnttoo::      
LLaa  fflloorr  ddeell  jjaacciinnttoo  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  aammiissttaadd  yy  bbeenneevvoolleenncciiaa..      
JJaagguuaarr::      
IInnddiiccaa  tteemmoorr  yy  ddeessccoonncciieerrttoo..      
JJaammóónn::      
--CCrruuddoo  oo  ppooccoo  hheecchhoo  iinnddiiccaa  ssuuffrriimmiieennttooss,,  ddeecceeppcciióónn..      
--CCoocciiddoo,,  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
--MMaalloolliieennttee  oo  ppooddrriiddoo,,  ffrraaccaassoo,,  mmaallaa  ssuueerrttee..      
--CCoommeerrlloo,,  sseerráá  mmeennoosspprreecciiaaddoo..      
JJaaqquueeccaa::      
PPuueeddee  rreefflleejjaarr  uunn  ddoolloorr  rreeaall  yy  eenn  ccaassoo  ddee  nnoo  sseerr  aassíí  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass  ddee  ccoorrttaa  
dduurraacciióónn  ppeerroo  pprreeooccuuppaanntteess  ppoorr  ssuu  rreeppeettiicciióónn..      
JJaarraabbee::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ddooccttoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  aatteennddaammooss  ttaannttoo  aall  
ccuueerrppoo  ccoommoo  aall  aallmmaa..      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
JJaarrddíínn::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  oorrddeennaaddaa,,  ssoommeettiiddaa  yy  ddoommeessttiiccaaddaa  ppoorr  eell  
hhoommbbrree..  SSiieemmpprree  pprroodduucceenn  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  aallggoo  ooccuullttoo,,  íínnttiimmoo  yy  ppeerrssoonnaall  ddoonnddee  
ssee  rreessppiirraa  ppaazz  yy  ttrraannqquuiilliiddaadd..      
--SSii  ssuu  ccoonnjjuunnttoo  eess  aarrmmóónniiccoo  eess  qquuee  ttaammbbiiéénn  lloo  eess  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  nnoo  ssee  ccoorrrreessppoonnddee  ccoonn  eell  oorrddeenn  yy  bbeelllleezzaa  qquuee  ddeebbeerrííaa  eess  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  lloo  
iinnccoonnsscciieennttee  ddoommiinnaa  ssoobbrree  lloo  ccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eess  áárriiddoo  ee  iinnccuullttoo  ttaammbbiiéénn  lloo  sseerráá  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
TTaammbbiiéénn  eexxiissttee  oottrroo  ssiimmbboolliissmmoo  ddee  jjaarrddíínn  qquuee  eess  llaa  aassiimmiillaacciióónn  ddeell  jjaarrddíínn  ccoonn  llaa  
mmuujjeerr..      
JJaarrrraa,,  jjaarrrróónn::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ffeemmeenniinnoo..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aallggúúnn  llííqquuiiddoo  bbuueennoo  ccoommoo  vviinnoo,,  aacceeiittee  oo  aagguuaa  ccllaarraa  pprreessaaggiiaa  llaa  
oobbtteenncciióónn  ddee  ccoossaass  bbuueennaass..      
--SSii  ccoonnttiieennee  llííqquuiiddooss  nnoocciivvooss  eell  pprreessaaggiioo  sseerráá  ddeessffaavvoorraabbllee..      
JJaassppee::      
EEll  jjaassppee  aauugguurraa  yy  ssee  aassiimmiillaa  aall  eemmbbaarraazzoo  yy  eell  ppaarrttoo..      
JJaauullaa::      
--SSii  llaa  jjaauullaa  ccoonnttiieennee  aallggúúnn  ppáájjaarroo  eess  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  ddee  aammoorreess  
oo  aammiissttaaddeess..      
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--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  pprreessaaggiiaa  ppeennaass  ddee  aammoorr  oo  ccaarreenncciiaa  ddeell  mmiissmmoo..      
JJaazzmmíínn::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  lleeaallttaadd  yy  llaa  aammaabbiilliiddaadd,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  eess  ddee  ccoolloorr  bbllaannccoo..      
JJeeffee::      
AAnnuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess..      
JJeerrggóónn::      
--DDee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  yy  lliimmppiioo  iinnddiiccaa  ccoommooddiiddaadd  ffaammiilliiaarr..      
--RRaassggaaddoo  yy  ssuucciioo,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  ddiivveerrssaass..      
JJeerriinngguuiillllaa::      
AAyyuuddaa  yy  ssooccoorrrroo  eenn  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  aassuunnttooss  ddeelliiccaaddooss  yy  ppeennoossooss..      
JJeerrooggllííffiiccoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  aallgguunnaass  nnoottiicciiaass  oo  hheecchhooss  ppeerrmmaanneecceerráánn  eexxttrraaññooss  aa  ssuu  ccoommpprreennssiióónn..      
JJeessuuiittaa::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabbllee,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
JJiinneettee::      
--GGaallooppaarr  aa  rriieennddaa  ssuueellttaa  iinnddiiccaa  ffuueerrtteess  ddeesseeooss  ddee  sseexxuuaalliiddaadd..      
--DDoommiinnaarr  oo  nnoo  aall  ccaabbaalllloo  eeqquuiivvaallee  aa  ssii  ssoommooss  oo  nnoo  ccaappaacceess  ddee  ddoommiinnaarr  nnuueessttrrooss  
sseennttiiddooss  yy  ppaassiioonneess..      
--SSii  eessttooss  ssuueeññooss  ssoonn  tteenniiddooss  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  hhaabbllaann  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  
aavveennttuurraa  yy  aacccciióónn..      
JJiirraaffaa::      
TTrraattee  ddee  eessttaarr  mmááss  cceerrccaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  sseeaa  mmeennooss  aarriissccoo//aa  ccoonn  ssuuss  rreellaacciioonneess..  
JJooffaaiinnaa::      
--LLlleennaa  ddee  aagguuaa  ccllaarraa  aannuunncciiaa  vviissiittaass  aaggrraaddaabblleess  yy  ssoorrpprreessaass  qquuee  nnooss  ccaauussaarráánn  
ppllaacceerr..      
--LLlleennaa  ddee  aagguuaa  ttuurrbbiiaa  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ssoorrpprreessaa  ppuueeddee  sseerr  ddeessaaggrraaddaabbllee  yy  llaass  vviissiittaass  
ttrraaeerr  mmaallaass  iinntteenncciioonneess..      
JJoorroobbaaddoo::      
--VVeerr  aa  uunn  jjoorroobbaaddoo  pprreessaaggiiaa  bbuueennaa  ssuueerrttee..      
--SSii  lloo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eess  qquuee  aallggúúnn  ccoonnttrraattiieemmppoo  nnooss  oobblliiggaarráá  aa  hhaacceerr  eell  rriiddííccuulloo..      
JJooyyaass::      
--LLaass  jjooyyaass  ddee  oorroo  nnooss  pprreevviieenneenn  ccoonnttrraa  eell  oorrgguulllloo..      
--LLaass  ddee  ppllaattaa  pprreessaaggiiaann  bbeenneeffiicciiooss..      
--LLaass  ffaallssaass  nnooss  pprreevviieenneenn  ccoonnttrraa  llaa  vvaanniiddaadd  yy  llaa  pprreessuunncciióónn..      
--RRoottaass  aauugguurraann  ffrruussttrraacciioonneess..      
--DDeesslluussttrraaddaass  oo  ssuucciiaass,,  pprroobblleemmaass  ddee  nneeggoocciiooss..      
--PPeerrddeerrllaass,,  pprroobblleemmaass  ccoonn  nnuueessttrrooss  bbiieenneess  ppeerrssoonnaalleess..      
--HHaallllaarrllaass,,  tteennttaacciioonneess  ppeelliiggrroossaass..      
--CCoommpprraarrllaass,,  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo..      
--SSii  nnooss  oobbsseeqquuiiaann  ccoonn  eellllaass  eess  uunn  ccoonnsseejjoo  ppaarraa  qquuee  nnoo  pprreesstteemmooss  nnii  ppiiddaammooss  
pprreessttaaddoo..      
--LLlleevvaarrllaass  ppuueessttaass,,  mmaalleeddiicceenncciiaa..      
EEnn  uunn  nniivveell  mmuucchhoo  mmááss  eelleevvaaddoo  llaass  jjooyyaass  aaddqquuiieerreenn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  vveerrddaaddeess  
eessppiirriittuuaalleess,,  ddee  ssíímmbboollooss  ddee  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssuuppeerriioorr..      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  qquuee  llaass  jjooyyaass  ssee  ddeessccuubbrreenn  eenn  ccaavveerrnnaass  ssiimmbboolliizzaann  llaa  ssaabbiidduurrííaa  
qquuee  eexxiissttee  ooccuullttaa  ee  iiggnnoorraaddaa  eenn  nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
JJuubbiillaacciióónn::      
SSuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  cceessaarráánn  ppaarraa  ddeejjaarr  ppaassoo  aa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ccaallmmaa  yy  sseerreenniiddaadd..      
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JJuuddííaass::      
SSiimmbboolliizzaann  rriiññaass  yy  ddiissppuuttaass  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  iinncclluussoo  ccoonn  vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa..      
JJuueeggoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llooss  eelleemmeennttooss,,  ccoonnttrraa  eell  ddeessttiinnoo,,  ccoonnttrraa  uunnoo  mmiissmmoo  yy  
ccoonnttrraa  llooss  ddeemmááss..      
--LLooss  jjuueeggooss  iinnffaannttiilleess  eexxpprreessaann  eell  ddeesseeoo  ddee  eessccaappaarr  aa  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  
pprroobblleemmaass  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--LLooss  jjuueeggooss  ddee  ssoocciieeddaadd  aannuunncciiaann  ssuuppeerrffiicciiaalliiddaadd  yy,,  aalleeggrrííaa  yy  aarrmmoonnííaa  ffaammiilliiaarr..      
--LLooss  jjuueeggooss  ddee  aazzaarr,,  ppéérrddiiddaass  yy  ddeecceeppcciioonneess..      
--LLooss  ddee  hhaabbiilliiddaadd  yy  ccáállccuulloo  sseerráánn  bbuueennooss  oo  mmaallooss  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  rreessuullttaaddoo  ddee  
llooss  mmiissmmooss..      
--CCoonntteemmppllaarr  eell  jjuueeggoo  ssiinn  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ééll  iinnddiiccaa  iinnddiiffeerreenncciiaa  ee  iinnddoolleenncciiaa..      
--SSii  eell  jjuuggaaddoorr  eess  ppaaddrree  ddee  ffaammiilliiaa,,  iirrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd..      
--SSii  hhaaccee  ttrraammppaass,,  iinnmmoorraalliiddaadd  yy  ffaallttaa  ddee  aaddaappttaacciióónn  aa  llaass  nnoorrmmaass  ssoocciiaalleess..      
JJuueezz,,  jjuussttiicciiaa::      
SSooññaarr  ccoonn  llooss  jjuueecceess  oo  llaa  jjuussttiicciiaa  rreevveellaa  aannssiieeddaadd  aacceerrccaa  ddee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  jjuueezz  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  nnooss  aayyuuddeenn  aa  ssuuppeerraarr  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  tteemmeerroossaa  oo  iinnffrraavvaalloorraaddaa..      
--SSii  ssee  nnooss  eessttáá  jjuuzzggaannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ccrreeeemmooss  hhaallllaarrnnooss  eenn  mmaannooss  ddeell  aazzaarr..  NNoo  
iimmppoorrttaa  ssii  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  jjuuiicciioo  eess  ffaavvoorraabbllee  oo  nnoo..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  hhaacciieennddoo  ddee  jjuueezz  oo  ddee  jjuurraaddoo  rreevveellaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarr  uunnaa  
ddeecciissiióónn  qquuee  ccrreeeemmooss  iimmppoorrttaannttee  yy  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuee  llaaddoo  iinncclliinnaarrnnooss..      
JJuunnccoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ddoocciilliiddaadd  yy  ttaammbbiiéénn  llaa  iinnccoonnssttaanncciiaa..  SSee  rreeffiieerree  aa  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  
qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  sseerr  bbuueennaass  nnoo  ssee  ppuueeddee  ccoonnffiiaarr  eenn  eellllaass  ppuueess  nnoo  ccuummpplleenn  ssuu  
ppaallaabbrraa..      
JJuunnggllaa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  eess  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eell  pprrooppiioo  ssuueeññoo  ccoommoo  llaass  sseennssaacciioonneess  tteenniiddaass  
eenn  ééll..      
--SSii  ppaasseeaammooss  ppoorr  ssiittiiooss  ccoonn  ffoollllaajjee  yy  nnooss  sseennttiimmooss  sseegguurrooss  rreefflleejjaa  qquuee  ssoommooss  
dduueeññooss  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  qquuee  ggoozzaammooss  ddee  bbuueenn  ccrriitteerriioo..      
--SSii  nnooss  ppeerrddeemmooss  eenn  llaa  jjuunnggllaa  yy  sseennttiimmooss  mmiieeddoo..  SSii  rruuggeenn  oo  aappaarreecceenn  ffiieerraass  
aammeennaazzaaddoorraass..  SSii  eell  ssiilleenncciioo  eess  llúúgguubbrree..  EEnn  ttooddooss  eessttooss  ccaassooss  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  
ssoommooss  dduueeññooss  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--PPeerroo  ssii  vveemmooss  bbrriillllaarr  eell  ssooll..  SSii  ssuu  lluuzz  nnooss  ppeerrmmiittee  vveerr  ppoorr  ddoonnddee  aannddaammooss  eess  
sseeññaall  ddee  qquuee  tteerrmmiinnaarreemmooss  ccoommpprreennddiieennddoo  llaa  ccaauussaa  ddee  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  
iinntteerrnnooss  ppaarraa  ffiinnaallmmeennttee  ssuuppeerraarrllooss..      
JJuurraammeennttoo::      
--CCuuaannddoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  jjuurreenn  aallggoo  eess  qquuee  nnoo  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrroo  
iinntteerrllooccuuttoorr..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  jjuurraammooss  eess  qquuee  eessttaammooss  pprroommeettiieennddoo  aallggoo  qquuee  nnoo  
eessttaammooss  mmuuyy  sseegguurrooss  qquuee  ccuummpplliirreemmooss..      
JJuuvveennttuudd::      
--SSii  ssoommooss  jjóóvveenneess  yy  nnooss  ssooññaammooss  aanncciiaannooss  rreefflleejjaa  lloo  mmuucchhoo  qquuee  nnooss  qquueeddaa  ppoorr  
vviivviirr  yy  rreeaalliizzaarr  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ssoommooss  mmaadduurrooss  oo  aanncciiaannooss  yy  ssooññaammooss  qquuee  ssoommooss  mmuucchhoo  mmááss  jjóóvveenneess  eess  qquuee  
eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  nnooss  sseennttiimmooss  jjóóvveenneess  yy  qquuee  ttooddaavvííaa  tteenneemmooss  ppllaanneess  yy  
aammbbiicciioonneess  qquuee  rreeaalliizzaarr..      
--EEll  aanncciiaannoo  qquuee  ssuueeññaa  qquuee  eess  vviieejjoo  eess  qquuee  ssee  ssiieennttee  aaccaabbaaddoo,,  hhaa  ppeerrddiiddoo  llaass  
iilluussiioonneess  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  sseegguuiirr  vviivviieennddoo..  
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KK  
  

  
KKaayyaakk::      
--SSii  nnaavveeggaammooss  ppoorr  aagguuaass  ttrraannqquuiillaass  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  
mmaanneejjaarr  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  aagguuaass  aaggiittaaddaass  oo  ppeerrddeemmooss  eell  ccoonnttrrooll  ddeell  kkaayyaakk,,  nnooss  
eessppeerraann  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  pprroobblleemmaass  eenn  eell  hhooggaarr  yy  eenn  eell  ttrraabbaajjoo..      
KKnnoocckk--oouutt::      
IInnfflliiggiirrlloo  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss  iinnddiiccaa  qquuee  ttrriiuunnffaarráá  ssiinn  eemmppaattee  yy  ssiinn  ccoonnddiicciioonneess..  
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LL  
  

  
LLaabbeerriinnttoo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  iinnccoonnsscciieennttee,,  eell  eerrrroorr  yy  eell  aalleejjaammiieennttoo  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
PPrreessaaggiiaa  oo  rreefflleejjaa  ddiissgguussttooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  ttooddaass  ccllaasseess  ssaallvvoo  ssii  ccoonnsseegguuiimmooss  
ssaalliirr  ddee  ééll,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  iinnddiiccaa  qquuee  hhaallllaarreemmooss  uunnaa  ssoolluucciióónn  iinneessppeerraaddaa  qquuee  nnooss  
ppeerrmmiittiirráá  ssaalliirr  ccoonn  bbiieenn  ddee  uunn  aassuunnttoo  eemmbbrroollllaaddoo..      
TTaammbbiiéénn  iinnddiiccaa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreeaacccciioonnaarr  aannttee  lloo  aabbssuurrddoo..      
LLaabbiiooss::      
--SSii  hhaabbllaammooss  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  ccoommuunniiccaarrnnooss..      
--SSii  nnoo  ddeecciimmooss  nnaaddaa,,  rreecchhaazzoo  pprrooffuunnddoo  aa  llaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  qquuiieenn  ccaallllaa  eess  llaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eell  rreecchhaazzoo  eess  ddee  eellllaa  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..      
LLaabboorraattoorriioo::      
DDiivveerrssaass  eemmpprreessaass  ddeebbiiddaass  aa  ssuu  iinniicciiaattiivvaa  nnoo  mmaarrcchhaann  ccoonnffoorrmmee  aa  ssuuss  
eessppeerraannzzaass..      
LLaabbrraaddoorr::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aappaarrttaannddoo  ddee  llaass  lleeyyeess  nnaattuurraalleess..      
--SSii  eessttáá  sseemmbbrraannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  
ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  ddeessppuuééss  nnooss  sseerráánn  úúttiilleess  eenn  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  eessttaa  ppooddaannddoo  eess  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  eexxiissttee  mmuucchhoo  ddee  ssuuppeerrfflluuoo..      
LLaabbrraarr::      
--SSiieennddoo  llaa  ttiieerrrraa  fféérrttiill  ssiiggnniiffiiccaa  bbuueennaa  ccoosseecchhaa..      
--SSii  eess  áárriiddaa  iinnffoorrttuunniioo  yy  ccaallaammiiddaaddeess..      
LLaaccaayyoo::      
VVeerrnnooss  rrooddeeaaddooss  ddee  llaaccaayyooss  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  vviissiittaa  qquuee  nnooss  
hhaallaaggaarráá..  CCuuiiddaaddoo  ccoonn  llooss  aammiiggooss  aadduullaaddoorreess..      
LLaaddrriiddoo::      
AAddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  nnooss  aammeennaazzaa  uunn  ppeelliiggrroo..      
LLaaddrriilllloo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa  sseeddeennttaarriiaa  yy  uurrbbaannaa..      
--PPuueeddee  iinnddiiccaarr  eell  ddeesseeoo  ddee  iinntteeggrraarrnnooss,,  ddee  aaffiinnccaarrnnooss  yy  ppaassaarr  ddeessaappeerrcciibbiiddooss..      
--OO  ttaammbbiiéénn  rreefflleejjaarr  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  oo  qquuee  ddeesseeaammooss  ccoonnssttrruuiirrnnooss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ccaassaa..      
LLaaddrróónn::      
RReefflleejjaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ppeerrddeerr  aallggoo,,  aa  qquuee  nnooss  lloo  qquuiitteenn..      
SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  llaaddrróónn  rreevveellaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  eessttaarr  uussuurrppaannddoo  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
LLaaggaarrttoo::      
RReepprreesseennttaa  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  ssoommbbrrííaass  yy  aaggrreessiivvaass  ddeell  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
--PPrreessaaggiiaa  qquuee  pprreetteennddeenn  ddeessppoojjaarrnnooss  ddee  lloo  qquuee  nnooss  ppeerrtteenneeccee  mmeeddiiaannttee  eell  
eennggaaññoo  oo  llaa  ffuueerrzzaa..      
--SSii  llooggrraammooss  eessccaappaarr  ddee  ééll  ppooddrreemmooss  eevviittaarr  uunn  rroobboo  oo  uunnaa  ttrraaiicciióónn..      
LLaaggoo::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  llaaggoo  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  nnuueessttrraass  eemmoocciioonneess..      
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--UUnn  llaaggoo  rrooddeeaaddoo  ppoorr  aabbuunnddaannttee  vveeggeettaacciióónn  aauummeennttaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  vviiddaa  yy  
sseennttiimmeennttaalliiddaadd  ee  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eexxtteerriioorriizzaarr  yy  vviivviirr  eemmoocciioonneess  yy  ppaassiioonneess  
aammoorroossaass..      
--SSii  llaass  oorriillllaass  ssoonn  áárriiddaass  iinnddiiccaa  eell  tteemmoorr  aa  nnoo  ccoonnsseegguuiirr  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  
aammoorroossooss..      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  lliimmppiiaass  ccoonnffiirrmmaa  qquuee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eessttáánn  bbiieenn  
ffuunnddaaddooss..      
--SSii  llaass  aagguuaass  eessttáánn  ttuurrbbiiaass  oo  aaggiittaaddaass  ppoorr  llaa  ttoorrmmeennttaa  aauugguurraa  aammoorreess  ddiiffíícciilleess..      
--LLoo  qquuee  ddiiggaann  oo  hhaaggaann  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññeenn  nnooss  iinnffoorrmmaarráá  ssoobbrree  ssuu  
vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--PPeessccaarr  eenn  eell  llaaggoo  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  hhaallllaarr  ppaarreejjaa..      
--SSii  eell  llaaggoo  eessttáá  mmuuyy  ttuurrbbiioo  yy  ccoonn  ppeecceess  mmuueerrttooss  oo  eessttáá  sseeccoo  iinnddiiccaa  ffrraaccaassoo  ddee  llaass  
eessppeerraannzzaass  sseennttiimmeennttaalleess..      
LLáággrriimmaass::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  lllluuvviiaa  yy  llaa  ffeerrttiilliiddaadd..      
--LLlloorraarr  mmaanntteenniiéénnddoonnooss  aall  mmaarrggeenn  ddee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aalleeggrrííaa  
iinneessppeerraaddaa..      
--LLlloorraarr  ssiilleenncciioossaammeennttee  pprreessaaggiiaa  uunn  ffeelliizz  aaccoonntteecciimmiieennttoo..      
--SSii  eell  llllaannttoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  ccaannssaanncciioo  oo  ddee  aalliivviioo  pprreessaaggiiaa  eell  
ffiinn  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ppeennoossaa..      
LLaammaa::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabbllee,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
LLaammeennttooss::      
AAnnuunncciiaann  uunnaa  pprróóxxiimmaa  ddeessggrraacciiaa..      
LLaammeerr::      
TTeennddrreemmooss  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ffeelliicciiddaadd  qquuee  ccoommppaarrttiirreemmooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  sseerreess  mmááss  
qquueerriiddooss..      
LLáámmppaarraa::      
SSiimmbboolliizzaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  eess  ddéébbiill,,  iinncciieerrttoo  yy  vvaacciillaannttee,,  hhiippoottééttiiccoo  yy  ddee  ccoorrttaa  
dduurraacciióónn..      
LLaannaa::      
AAnnuunncciiaa  ffeelliicciiddaadd  ssiimmppllee  yy  ttrraannqquuiillaa,,  ssaallvvoo  qquuee  llaa  eessttrrooppeeeemmooss  oo  llaa  qquueemmeemmooss,,  
eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aauugguurraa  ppéérrddiiddaass..      
LLaannddaa::      
PPeerrííooddoo  ddee  ssoolleeddaadd  yy  ddee  rreefflleexxiióónn..      
LLaannggoossttaa  ((iinnsseeccttoo))::      
GGrraavvee  aammeennaazzaa  ddee  rruuiinnaa  yy  ddeessoollaacciióónn..      
LLaannggoossttaa,,  llaannggoossttiinnoo::      
PPrreeddiicceenn  bbiieenneessttaarr  yy  sseegguurriiddaadd  ffiinnaanncciieerraa..      
LLaannzzaa::      
RReevveellaa  qquuee  nnuueessttrraass  aammbbiicciioonneess  ssoonn  mmuucchhaass  yy  tteenneemmooss  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  
aallccaannzzaarrllaass..        
--SSii  ssoommooss  hheerriiddooss  pprreessaaggiiaa  ppeennaass  yy  ddoolloorreess  sseennttiimmeennttaalleess..      
LLaannzzaallllaammaass::      
SSee  aannuunncciiaa  uunn  ccoommpplloott  ccoonnttrraa  eell  ssooññaaddoorr..      
LLaannzzaarrssee::      
FFeelliicceess  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  aannuunncciiaann  eell  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..  
LLááppiizz::      
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IInnddiiccaa  qquuee  ddiissppoonneemmooss  ddee  ppooccooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  eennffrreennttaarrnnooss  ccoonn  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee  ssee  nnooss  pprreesseennttaann..      
LLaarrvvaass::      
LLaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  ssee  pprreesseennttaann  ddeebbeerráánn  sseerr  ccoommbbaattiiddaass  ccoonn  aatteenncciióónn  yy  
eeffiiccaacciiaa..      
LLáássttiimmaa::      
SSii  tteenneemmooss  eenn  ssuueeññooss  eessttee  sseennttiimmiieennttoo  hhaacciiaa  aallgguuiieenn  rreepprreesseennttaa  eell  aaffeeccttoo  yy  llaa  
aammiissttaadd  qquuee  nnooss  ttiieenneenn..      
LLááttiiggoo::      
SSíímmbboolloo  ddee  ppooddeerr  yy  ddoommiinniioo  iirrrraacciioonnaall..      
--SSii  lloo  uussaammooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  uunnaa  aacccciióónn  aarrbbiittrraarriiaa..      
--SSii  rreecciibbiimmooss  llaattiiggaazzooss  eess  qquuee  nnooss  vveerreemmooss  hhuummiillllaaddooss..      
LLaattíínn::      
IInnddiiccaa  qquuee  ppoosseeeemmooss  uunnooss  sseeccrreettooss  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  ssoolloo  rreevveellaarreemmooss  aa  uunnooss  
ppooccooss  eelleeggiiddooss..      
LLaaúúdd::      
DDiicchhaa  íínnttiimmaa,,  ppllaacceerr  ddee  llaa  ssoolleeddaadd  yy  llaa  mmeeddiittaacciióónn..      
LLaauurreell::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviiccttoorriiaa  yy  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..      
--SSooññaarr  ccoonn  eell  llaauurreell  yy  ttooddaavvííaa  mmeejjoorr  ssii  eessttaammooss  ccoorroonnaaddooss  ccoonn  ééll  aauugguurraa  uunnaa  
vviiccttoorriiaa  oo  uunn  ééxxiittoo  qquuee  sseerráá  pprreemmiiaaddoo  ccoonn  aallgguunnaa  ddiissttiinncciióónn  hhoonnoorrííffiiccaa  oo  
aaccaaddéémmiiccaa..      
--TTaammbbiiéénn  aauugguurraa  qquuee  sseerreemmooss  ccaappaacceess  ddee  vveenncceerr  aa  nnuueessttrrooss  iinnssttiinnttooss  iinnffeerriioorreess  
llooggrraannddoo  uunnaa  vviiccttoorriiaa  ee  iinnmmoorrttaalliiddaadd  mmááss  eelleevvaaddaa..  
LLaavvaabboo::      
LLaass  ddiivveerrssaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess  cceessaarráánn  eenn  bbrreevvee..      
LLaavvaaddoorraa::      
AAnnuunncciiaa  aarrmmoonnííaa  ccoonnyyuuggaall  yy  ffaammiilliiaarr..      
LLaavvaannddaa::      
RReefflleejjaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  gguussttaarr  yy  sseedduucciirr  ccoonn  mmooddeessttiiaa  yy  ssiimmpplliicciiddaadd..      
LLaavvaappllaattooss::      
IInniicciiaattiivvaass  aacceerrttaaddaass  llee  aasseegguurraann  uunn  ccaammbbiioo  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  ssuuss  eemmpprreessaass..      
LLaavvaarr,,  llaavvaarrssee::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  lliimmppiieezzaa  eexxaaggeerraaddaa  eevviiddeenncciiaa  eell  aaffáánn  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  aallggoo  qquuee  
ppuueeddee  sseerr  ddeessaaggrraaddaabbllee  oo  cceennssuurraabbllee..      
--SSii  nnooss  llaavvaammooss  llaass  mmaannooss  oo  eell  ccuueerrppoo  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ddeesshhaacceerrnnooss  ddee  aallgguunnaa  
ccuullppaa  rreeaall  oo  ssuuppuueessttaa..      
--SSii  llaavvaammooss  rrooppaa  ddee  ccaammaa  rreevveellaa  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  mmaanntteenneerr  ooccuullttooss  hheecchhooss  
rreellaattiivvooss  aa  nnuueessttrraa  vviiddaa  sseexxuuaall..      
LLaavvaattiivvaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  lloo  iinncclluuiimmooss  ddeennttrroo  ddee  mmeeddiicciinnaass..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ddooccttoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  aatteennddaammooss  ttaannttoo  aall  
ccuueerrppoo  ccoommoo  aall  aallmmaa..      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
LLaazzoo::      
BBuueenn  aauugguurriioo  ppaarraa  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  yy  eell  ééxxiittoo  ddee  ssuuss  eemmpprreessaass..      
LLeecccciióónn::      
EEvvoolluucciióónn  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa..      
LLeecchhee::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  aabbuunnddaanncciiaa,,  llaa  ffeerrttiilliiddaadd  yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo..      
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--BBeebbeerr  lleecchhee  pprreessaaggiiaa  aabbuunnddaanncciiaa,,  ffeeccuunnddiiddaadd  yy  ssaalluudd..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  mmuujjeerr  ccoonn  llooss  ppeecchhooss  lllleennooss  ddee  lleecchhee  nnooss  rreevveellaa  qquuee  pprroonnttoo  
qquueeddaarráá  eemmbbaarraazzaaddaa  ssii  eess  qquuee  nnoo  lloo  eessttáá..      
--DDeerrrraammaarr  lleecchhee  pprroonnoossttiiccaa  iinnffeelliicciiddaadd  yy  ppéérrddiiddaass..      
--LLaa  lleecchhee  aaggrriiaa,,  pprroobblleemmaass  ddoommééssttiiccooss..      
LLeecchhoo::      
--SSii  eell  lleecchhoo  eess  ttééttrriiccoo,,  ddee  ccoolloorr  oossccuurroo,,  eenn  mmaall  eessttaaddoo  oo  ssiittuuaaddoo  eenn  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  
llóóbbrreeggaa  yy  oossccuurraa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  qquuiieenn  ssee  eennccuueennttrree  
aaccoossttaaddoo  eenn  eell..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííoo,,  ppeelliiggrroo  ddee  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  aalllleeggaaddaa..      
--UUnn  lleecchhoo  eennoorrmmee  iinnddiiccaa  oobbsseessiióónn  ppoorr  llooss  tteemmaass  sseexxuuaalleess..      
--SSii  eess  mmuuyy  ppeeqquueeññoo,,  ddeessiinntteerrééss  ppoorr  llooss  mmiissmmooss..      
--SSii  eell  lleecchhoo  eess  lliimmppiioo  yy  eessttáá  bbiieenn  aarrrreeggllaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  ccoonn  nnuueessttrraa  
ppaarreejjaa..      
--SSuucciioo  yy  ddeessoorrddeennaaddoo,,  ddeessaaccuueerrddoo  yy  ddiissccoonnffoorrmmiiddaadd..      
--RRoottoo,,  ddiivvoorrcciioo  oo  vviiuuddeeddaadd..      
--UUnn  lleecchhoo  mmuuyy  aaddoorrnnaaddoo,,  rreeffiinnaammiieennttoo  eenn  eell  aammoorr..      
--SSii  eess  ddiissttiinnttoo  ddeell  nnuueessttrroo,,  nnuueevvooss  aammoorreess..      
--VVeerr  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ccoonnoocceemmooss  eenn  nnuueessttrroo  lleecchhoo,,  ppeelliiggrroo  ddee  rriiññaass..      
LLeecchhuuggaa::      
EEss  uunn  ssuueeññoo  bbaassttaannttee  mmaalloo  qquuee  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaass  aa  llaass  qquuee  ssiigguueenn  ppéérrddiiddaass,,  
eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  nnooss  llaass  ccoommeemmooss..      
LLeecchhuuzzaa::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  pprreessaaggiiaa  cchhiissmmoorrrreeooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
--SSii  llaa  mmaattaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  llooggrraarráánn  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss  ddiicchhaass  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
--SSii  vveemmooss  ccoommoo  mmaattaann  oo  mmaallttrraattaann  aa  uunnaa  lleecchhuuzzaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  
qquuee  hhaacceemmooss  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llooss  ddeemmááss..      
--OOíírr  eell  ggrriittoo  ddee  uunnaa  lleecchhuuzzaa  aannuunncciiaa  ddeessggrraacciiaass..      
LLeeeerr::      
LLeeeerr  eenn  ssuueeññooss  rreevveellaa  uunn  hhaallllaazzggoo,,  ssoorrpprreessaa  oo  eell  ddeesseeoo  ddee  ccoonnoocceerr  uunn  
ppeennssaammiieennttoo  oo  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
--LLeeeerr  uunnaa  ccaarrttaa  aauugguurraa  nnoottiicciiaass..      
--UUnn  ppeerriióóddiiccoo  eess  qquuee  eessttaammooss  eessppeerraannddoo  llaa  ffaavvoorraabbllee  ccoonncclluussiióónn  ddee  uunn  nneeggoocciioo  oo  
eemmpprreessaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  lliibbrroo  ccoonnoocciiddoo,,  ssuu  aarrgguummeennttoo  oo  aallgguunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  nnooss  ddaarráánn  
llaa  ppiissttaa  ssoobbrree  lloo  qquuee  ssee  qquuiieerree  ccoonnoocceerr..  
LLeeggaaddoo::      
SSóólloo  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  ssuueeññoo  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeell  ssooññaaddoorr  nnooss  eexxpplliiccaarráánn  eenn  
qquuee  ccoonnssiissttee  eell  lleeggaaddoo..      
LLeeggiissllaacciióónn::      
SSuuss  iinntteerreesseess  ssee  vveerráánn  aammeennaazzaaddooss  yy  ssuuss  iinniicciiaattiivvaass  ddeebbeerráánn  ccoonnttaarr  ccoonn  aallggúúnn  
aappooyyoo..      
LLeegguummbbrreess::      
SSuueelleenn  pprreessaaggiiaarr  ppeeqquueeññooss  pprroobblleemmaass,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  pprroobblleemmaass  ffaammiilliiaarreess  oo  
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  nnuueessttrraa  vviiddaa  pprriivvaaddaa..      
LLeejjaannííaa::      
MMiirraarr  aa  lloo  lleejjooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrreemmooss  uunn  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  qquuee  eessttaarráá  rreellaacciioonnaaddoo  
ccoonn  lloo  qquuee  aallccaannccee  nnuueessttrraa  vviissttaa  yy  llooss  eelleemmeennttooss  ddeell  ppaaiissaajjee..      
LLeenngguuaa::      
LLaa  lleenngguuaa  eess  ccoommoo  uunnaa  llllaammaa,,  yyaa  qquuee  ppoosseeee  ssuu  mmiissmmaa  ffoorrmmaa  yy  mmoovviilliiddaadd..      
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--SSooññaarrnnooss  ccoonn  llaa  lleenngguuaa  llaarrggaa  yy  ggrruueessaa  iinnddiiccaa  qquuee  hhaabbllaammooss  ddeemmaassiiaaddoo  yy  ssiinn  
ccoonnttrrooll..      
--QQuuee  nnooss  ttiirreenn  ddee  llaa  lleenngguuaa,,  aaffrreennttaass  ee  iinnddiissccrreecciioonneess..      
--MMoorrddeerrnnooss  llaa  lleenngguuaa  llee  aaccoonnsseejjaa  mmááss  pprruuddeenncciiaa  eenn  eell  hhaabbllaarr..      
--EEssffoorrzzaarrnnooss  eenn  hhaabbllaarr  ssiinn  ccoonnsseegguuiirrlloo,,  ttiimmiiddeezz..      
--VVeerrssee  ccoonn  llaa  lleenngguuaa  ccoorrttaaddaa,,  iimmppootteenncciiaa,,  aa  vveecceess  iinncclluussoo  sseexxuuaall..      
--VVeerr  lleenngguuaass  ddee  aanniimmaalleess,,  ccoommaaddrreeooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
LLeenngguuaaddoo::      
AAnnuunncciiaa  ooppoorrttuunniiddaaddeess  eenn  eell  aammoorr  yy  eenn  llaass  ffiinnaannzzaass..      
LLeenngguuaass  eexxttrraannjjeerraass::      
SSooññaarr  qquuee  nnooss  hhaabbllaann  eenn  uunnaa  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  eess  qquuee  sseennttiimmooss  iinnqquuiieettuudd  yy  
ddeessccoonnffiiaannzzaa  aannttee  qquuiieenn  nnooss  hhaabbllaa,,  qquuee  lloo  ccoonnssiiddeerraammooss  uunn  eenneemmiiggoo  rreeaall  oo  
ppootteenncciiaall..      
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarrnnooss  uunnaa  ffaallttaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  qquuiieenneess  nnooss  rrooddeeaann..  
OO  qquuee  nnooss  aassuussttaa  llaa  iinnccoommuunniiccaacciióónn,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ttaannttoo  ppooddeemmooss  ooíírr  qquuee  nnooss  
hhaabbllaann  eenn  uunnaa  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ccoommoo  sseerr  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  llaa  hhaabbllaammooss,,  
aauunnqquuee  ssiinn  ccoommpprreennddeerr  lloo  qquuee  ddeecciimmooss..      
LLeeññaaddoorr::      
AAnnuunncciiaa  eessffuueerrzzooss  llaabboorriioossooss  ee  iinneeffiiccaacceess..  
LLeeóónn::      
EEss  ssíímmbboolloo  ddeell  ppaaddrree,,  ddeell  mmaaeessttrroo,,  ddeell  jjuueezz  yy  ddeell  ssoobbeerraannoo..  SSiimmbboolliizzaa  eell  ééxxiittoo  yy  
ttrriiuunnffoo  mmááxxiimmooss..      
EEll  lleeóónn  eenn  ssuueeññooss  ppuueeddee  rreepprreesseennttaarr  aa  sseerr  uunn  sseerr  aaddmmiirraabbllee  oo  aa  uunn  ttiirraannoo  
iinnssooppoorrttaabbllee  aa  qquuiieenn  ddeebbee  tteemmeerrssee..      
EEll  ssuueeññoo  sseerráá  bbuueennoo  oo  mmaalloo  sseeggúúnn  llooss  sseennttiimmiieennttooss  qquuee  lloo  aaccoommppaaññaann  yy  eell  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  lleeóónn..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ffaammiilliiaa  ddee  lleeoonneess  pprreessaaggiiaa  aalleeggrrííaa  yy  uunniióónn  ffaammiilliiaarr  eenn  llaa  qquuee  ccaaddaa  
uunnoo  ddee  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  ccoonnooccee  ccuuááll  eess  ssuu  lluuggaarr  yy  lloo  aassuummee  pplleennaammeennttee..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  lleeóónn  ssiimmbboolliizzaa  aa  uunn  pprrootteeccttoorr  ppooddeerroossoo  oo  uunn  tteemmiibbllee  eenneemmiiggoo,,  
sseeggúúnn  sseeaa  ssuu  aaccttiittuudd  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..      
--DDoommiinnaarr,,  ddoommeessttiiccaarr  oo  vveenncceerr  aa  uunn  lleeóónn  pprreessaaggiiaa  nnuueessttrraa  ssuuppeerriioorriiddaadd  ssoobbrree  
nnuueessttrrooss  ooppoonneenntteess  yy  qquuee  aallccaannzzaarreemmooss  llaa  ppoossiicciióónn  ddeesseeaaddaa..      
LLeeooppaarrddoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  bbrraavvuurraa,,  llaa  ffeerroocciiddaadd  yy  llaa  hhaabbiilliiddaadd  gguueerrrreerraa..  RReefflleejjaa  llooss  aassppeeccttooss  
aaggrreessiivvooss  yy  ddoommiinnaaddoorreess..  SSiieemmpprree  aattaaccaa  aa  ttrraaiicciióónn..  
LLeettaarrggoo::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  rreeaacccciioonneemmooss  yy  ccoommbbaattaammooss  uunn  eexxcceessoo  ddee  ppllaacciiddeezz..      
LLeettrreerroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  sseerráá  iinnffoorrmmaaddoo  ddee  cciirrccuunnssttaanncciiaass  oo  hheecchhooss  ddee  llooss  qquuee  ssuuffrriirráá  llaass  
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ssiinn  ppooddeerr  iinntteerrvveenniirr  ssiiqquuiieerraa..      
LLeevvaadduurraa::      
NNoottiicciiaass  bbeenneeffiicciioossaass,,  aarrrreegglloo  ddee  lliittiiggiiooss,,  pprroommeessaa  ddee  mmeejjoorraa  ffiinnaanncciieerraa..      
LLeevvaannttaarrssee::      
LLeevvaannttaarrssee  ddeessppuuééss  ddee  uunnaa  ccaaííddaa  eexxpprreessaa  ssuu  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  eenn  ccoonnttiinnuuaarr  llaass  
aacccciioonneess  iinniicciiaaddaass..      
LLeeyy::      
SSuuss  iinntteerreesseess  ssee  vveerráánn  aammeennaazzaaddooss  yy  ssuuss  iinniicciiaattiivvaass  ddeebbeerráánn  ccoonnttaarr  ccoonn  aallggúúnn  
aappooyyoo..      
LLiiaannaa::      
--SSii  llaa  lliiaannaa  ccuueellggaa  ddee  aarrrriibbaa  ssiimmbboolliizzaa  uunn  mmeeddiioo  ddee  aasscceennssiióónn..      
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--SSii  eessttaammooss  ssuussppeennddiiddooss  ddee  uunnaa  lliiaannaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  ttaarrddaarreemmooss  eenn  aallccaannzzaarr  
uunnaa  ppoossiicciióónn  mmááss  eelleevvaaddaa..      
--SSii  eessttaammooss  ssuubbiieennddoo  ppoorr  llaa  lliiaannaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  eessccaallaarr  ppoossiicciioonneess..      
--SSii  eessttaammooss  ddeesscceennddiieennddoo  oo  nnooss  ccaaeemmooss  pprreessaaggiiaa  uunn  ddeesscceennssoo  ddee  ppoossiicciióónn,,  llaa  
ffrruussttrraacciióónn  ddee  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass..      
--SSii  llaa  lliiaannaa  eessttáá  eenn  eell  ssuueelloo,,  ssoobbrree  uunn  mmuueebbllee  oo  eenn  nnuueessttrraass  mmaannooss  eess  uunnaa  
aaddvveerrtteenncciiaa  ssoobbrree  eell  eessttaaddoo  ddee  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..  EEll  mmiissmmoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ttiieennee  ssii  
aaddqquuiirriimmooss  oo  rreecciibbiimmooss  uunnaa  lliiaannaa..  
LLiibbéélluullaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  lliiggeerreezzaa,,  llaa  ffrriivvoolliiddaadd  yy  llaa  iinnccoonnssttaanncciiaa..      
LLiibbeerrttaadd::      
AAuugguurraa  ééxxiittoo  yy  ssuueerrttee  ee  iinncclluussoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  hhaaggaa  uunnaa  nnuueevvaa  aammiissttaadd..      
LLiibbrreeaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  ddeeppeennddeerráá  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
LLiibbrreettaa::      
RReepprreesseennttaann  llaa  nnoossttaallggiiaa  oo  eell  rreeccuueerrddoo  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa..      
--SSii  llaa  aabbrriimmooss  yy  vveemmooss  qquuee  eessttáá  eenn  bbllaannccoo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaarrííaammooss  bboorrrraarr  eell  
ppaassaaddoo..      
--AAssíí  ccoommoo  sseeaa  eell  sseennttiimmiieennttoo  aall  tteenneerr  eessttee  ssuueeññoo  hhaabbrráá  ssiiddoo  nnuueessttrroo  ppaassaaddoo..      
LLiibbrrooss::      
RReefflleejjaann  nnuueessttrraa  vviiddaa  yy  ddeessttiinnoo  ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eemmoottiivvoo  yy  ccaassii  ssiieemmpprree  
ccoommoo  rreeccuueerrddoo..    
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  lliibbrroo  cceerrrraaddoo  oo  eenntteerrrraaddoo  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  uunn  bbaaúúll  ddeessccuubbrree  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallggúúnn  sseeccrreettoo  oo  eettaappaa  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  qquuee  ddeesseeaammooss  mmaanntteenneerr  
ooccuullttooss..      
--UUnn  lliibbrroo  aall  qquuee  llee  ffaallttaann  ppáággiinnaass  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  aallggúúnn  eeppiissooddiioo  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  
qquuee  nnoo  qquueerrííaammooss  rreevveellaarr  ssaallddrráá  aa  llaa  lluuzz..      
--LLooss  lliibbrrooss  ppoollvvoorriieennttooss  ssoobbrree  llaa  mmeessaa  oo  ttiirraaddooss  ppoorr  eell  ssuueelloo  rreevveellaann  llaa  eexxiisstteenncciiaa  
ddee  pprrooyyeeccttooss  iinnaaccaabbaaddooss..      
--UUnnaa  lliibbrreerrííaa  bbiieenn  pprroovviissttaa  ddee  lliibbrrooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  iinntteerrééss  ppoorr  llooss  tteemmaass  
ccuullttuurraalleess..      
--SSii  eexxiisstteenn  eessttaanntteess  vvaaccííooss  IInnddiiccaa  qquuee  ppeerrddeemmooss  ddeemmaassiiaaddoo  ttiieemmppoo  eenn  
ddiivveerrssiioonneess  qquuee  iinntteerrffiieerreenn  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn  ccuullttuurraall..      
LLiicceenncciiaa::      
AAnnuunncciiaa  ddiissccuussiioonneess  qquuee  sseerrííaa  pprreeffeerriibbllee  eevviittaarr..      
LLiicceeoo::      
RReefflleejjaa  llaa  tteennssiióónn  qquuee  pprreecceeddee  aa  uunn  eexxaammeenn  oo  llaa  ffrruussttrraacciióónn  aannttee  llaass  aaccttuuaalleess  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
LLiiccoorr::      
IInnddiiccaa  uunn  ddeesseeoo  iinnccoonnsscciieennttee  ddee  mmaayyoorr  lliibbeerrttaadd  yy  ddee  rroommppeerr  ccoonn  lloo  qquuee  nnooss  
iimmppiiddee  ggoozzaarr  ddee  llooss  ppllaacceerreess  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  eell  lliiccoorr  eess  ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  yy  ssaabboorr  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  dduullccee  
yy  aaggrraaddaabbllee  ssoonn  mmaayyoorreess..      
--SSii  eess  ddee  mmaallaa  ccaalliiddaadd  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  llee  ddeejjaarráá  uunn  mmaall  rreeccuueerrddoo..      
LLiieebbrree::      
SSiimmbboolliizzaa  sseexxuuaalliiddaadd..  IInnddiicciioo  ddee  ddeesseeooss  sseexxuuaalleess..  CCuuiiddaaddoo  ccoonn  eell  ggaassttoo  yy  llaa  
lluujjuurriiaa..      
LLiiggeerroo,,  lliiggeerreezzaa::      
RReevveellaann  llaa  aassppiirraacciióónn  aa  uunnaa  vviiddaa  ssuuppeerriioorr,,  mmááss  eelleevvaaddaa,,  mmááss  eessppiirriittuuaall  oo  llaa  
nneecceessiiddaadd  ddee  lliibbrraarrssee  ddee  uunnaa  aanngguussttiiaa  qquuee  ssee  eessttáá  vviivviieennddoo,,  ddee  uunnaa  lliibbeerraacciióónn..      
LLiillaass::      
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LLaa  fflloorr  ddee  llaa  lliillaa  ssiimmbboolliizzaa  llaass  pprriimmeerraass  eemmoocciioonneess  aammoorroossaass  ddee  llaa  jjuuvveennttuudd..      
LLiimmaa::      
UUnn  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  ccoonn  uunnaa  lliimmaa  aauugguurraa  qquuee  ssee  aallccaannzzaarráá  eell  ééxxiittoo  ggrraacciiaass  aa  llaa  
ppeerrsseevveerraanncciiaa..      
LLiimmóónn::      
NNooss  rreeccuueerrddaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  eexxiisstteenn  mmuucchhooss  mmoommeennttooss  aammaarrggooss  qquuee,,  ssiinn  
eemmbbaarrggoo,,  rreessuullttaann  iinnaapprreecciiaabblleess  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  ddeell  ccuueerrppoo,,  ddeell  aallmmaa  oo  ddee  llooss  
nneeggoocciiooss..      
LLiimmoossnnaa::      
--DDaarr  lliimmoossnnaa  aauugguurraa  rriiqquueezzaa  iinneessppeerraaddaa..      
--RReecciibbiirrllaa  sseerráá  ccaauussaa  ddee  ggrraavveess  ppéérrddiiddaass..      
LLiimmppiieezzaa::      
AAnnuunncciiaa  ééxxiittoo  eenn  uunn  ddeessttiinnoo  ddiiffeerreennttee  ddeell  qquuee  uusstteedd  ccoonnooccee..      
LLiinnccee::      
DDeebbeerráá  eennffrreennttaarrssee  ccoonn  aaddvveerrssaarriiooss  aassttuuttooss  yy  áávviiddooss..      
LLiinncchhaammiieennttoo::      
--SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  iinnsseegguurriiddaadd,,  ddee  mmiieeddoo  aannttee  eell  ppeelliiggrroo,,  oo  eell  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
--OOttrraass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  aannssiiaa  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  oopprreessiioonneess  qquuee  nnoo  ssooppoorrttaammooss  mmááss  
ttiieemmppoo,,  aauunnqquuee  ssii  ssee  lllleeggaa  aall  ccuueerrppoo  aa  ccuueerrppoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..      
--SSeeggúúnn  ssee  ssoolluucciioonnee  eell  lliinncchhaammiieennttoo  aassíí  ooccuurrrriirráá  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
LLiinntteerrnnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  eess  ddéébbiill,,  iinncciieerrttoo  yy  vvaacciillaannttee,,  hhiippoottééttiiccoo  yy  ddee  ccoorrttaa  
dduurraacciióónn..      
LLiirraa::      
TTeerrnnuurraa,,  ppaassiióónn..      
LLiirriioo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  bbllaannccuurraa,,  llaa  ppuurreezzaa,,  llaa  iinnoocceenncciiaa,,  llaa  vviirrggiinniiddaadd,,  aall  sseerr  aammaaddoo  yy  aa  lloo  
mmííssttiiccoo..      
LLooss  lliirriiooss  ccoolloorreeaaddooss  ssiimmbboolliizzaann  llaa  tteennttaacciióónn,,  llaa  ppuueerrttaa  ddeell  iinnffiieerrnnoo..      
LLiirróónn::      
UUnnaa  cciieerrttaa  iinnddoolleenncciiaa  ppooddrráá  ppeerrjjuuddiiccaarrllee..      
LLiiss::      
SSeennttiimmiieennttooss  ppuurrooss  hhaacciiaa  uusstteedd..  SSiinncceerriiddaadd  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  yy  
aammiissttoossaass..      
LLiissiiaaddoo::      
VVeerrnnooss  iimmppoossiibbiilliittaaddooss  ddee  rreeaalliizzaarr  eell  mmeennoorr  mmoovviimmiieennttoo  eenn  ssuueeññooss  eess  aallggoo  qquuee  
rreessuullttaa  aanngguussttiioossoo  yy  aatteerrrraaddoorr..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  ssuummiiddooss  eenn  uunnaa  ggrraavvee  iinnddeecciissiióónn..      
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  ddeerrrroottaa  ddee  llaa  qquuee  ccrreeííaammooss  ppooddeerr  ssoobbrreeppoonneerrnnooss  
ppeerroo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  aassíí..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  nnooss  rreessiiggnneemmooss  oo  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  sseegguuiirráá  
rreeppiittiiéénnddoossee..      
LLiitteerraa::      
SSiimmbboolliizzaann  iinnddoolleenncciiaa  yy  ppaassiivviiddaadd..      
LLiittiiggiioo::      
SSii  ttuu  eerreess  eell//llaa  aabbooggaaddoo//aa  sseerrááss  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..  
SSii  vveemmooss  uunn//aa  aabbooggaaddoo//aa  sseerreemmooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  tteennddrreemmooss  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..  
LLllaaggaa::      
IInnccoonnvveenniieenntteess  ddee  ssaalluudd..      
LLllaammaaddaa::      
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SSooññaarr  qquuee  nnooss  llllaammaann  eenn  ssuueeññooss  ssiinn  ppooddeerr  pprreecciissaarr  ddee  ddoonnddee  nnooss  llllaammaann  
pprreessaaggiiaa  qquuee  aallggúúnn  sseerr  mmuuyy  qquueerriiddoo  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ggrraavvee  ppeelliiggrroo..      
LLllaammaass::      
LLaa  llllaammaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  iinntteelleeccttoo..      
--LLaa  llllaammaa  ssiinn  hhuummoo  qquuee  ssuubbee  rreeccttaa  hhaacciiaa  eell  cciieelloo  ssiimmbboolliizzaa  eell  iinntteelleeccttoo  aall  sseerrvviicciioo  
ddeell  eessppíírriittuu..      
--LLaa  llllaammaa  vvaacciillaannttee  ssiimmbboolliizzaa  eell  iinntteelleeccttoo  qquuee  ssee  oollvviiddaa  ddeell  eessppíírriittuu..      
--SSeennttiirrnnooss  aammeennaazzaaddooss  ppoorr  llaass  llllaammaass  ddeennoottaa  mmiieeddoo  aa  aaffrroonnttaarr  uunnaa  eemmpprreessaa..  --
AAvvaannzzaarr  iimmppuunneemmeennttee  eennttrree  llaass  llllaammaass  rreefflleejjaa  llaa  ffiirrmmee  ddeecciissiióónn  ddee  ssuuppeerraarr  ttooddooss  
llooss  oobbssttááccuullooss..      
LLllaannuurraa::      
LLaa  llllaannuurraa  eess  eell  ssíímmbboolloo  ddeell  eessppaacciioo  iilliimmiittaaddoo,,  ffeelliizz,,  rriiccoo  yy  ssiinn  ffrroonntteerraass..      
SSiieemmpprree  pprreessaaggiiaa  eell  aacccceessoo  aa  uunnaa  mmeejjoorr  ssiittuuaacciióónn  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
LLllaavvee::      
--AAbbrriirr  uunnaa  ppuueerrttaa  uussaannddoo  uunnaa  llllaavvee  aauugguurraa  qquuee  eennttrraarreemmooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
nnuueevvaa,,  bbuueennaa  oo  mmaallaa  sseeggúúnn  sseeaa  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  ssuueeññoo..      
--PPoosseeeerr  uunn  ggrraann  mmaannoojjoo  ddee  llllaavveess  ssiimmbboolliizzaa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  bbiieenneess  oo  
ccoonnoocciimmiieennttooss  pprrooppoorrcciioonnaalleess  aall  nnúúmmeerroo  ddee  llllaavveess  ddeell  mmaannoojjoo..      
--TTeenneerr  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  hhaacceerr  ggiirraarr  llaa  llllaavvee  eenn  ssuu  cceerrrraadduurraa  aauugguurraa  qquuee  
hhaallllaarreemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  oobbssttááccuullooss  eenn  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss..      
--UUnnaa  llllaavvee  rroottaa  oo  ppeerrddiiddaa  aauugguurraann  ddiissgguussttooss  yy  pprroobblleemmaass  qquuee  iimmppeeddiirráánn  llaa  
rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  ddeesseeooss..      
--AAbbrriirr  uunnaa  ppuueerrttaa  yy  eennttrraarr  eenn  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  
sseexxoo  ooppuueessttoo  aannuunncciiaa  eell  mmaattrriimmoonniioo..      
LLlleeggaaddaa::      
SSii  vveemmooss  lllleeggaarr  aa  uunn  aammiiggoo  aannuunncciiaa  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ffaavvoorraabblleess  ppaarraa  ssuuss  
iinntteerreesseess..      
LLlleennaarr::      
AAnnuunncciioo  ddee  bbeenneeffiicciiooss..  BBuueennaa  ssuueerrttee..      
LLlloorraarr::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  lllluuvviiaa  yy  llaa  ffeerrttiilliiddaadd..      
--LLlloorraarr  mmaanntteenniiéénnddoonnooss  aall  mmaarrggeenn  ddee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aalleeggrrííaa  
iinneessppeerraaddaa..      
--LLlloorraarr  ssiilleenncciioossaammeennttee  pprreessaaggiiaa  uunn  ffeelliizz  aaccoonntteecciimmiieennttoo..      
--SSii  eell  llllaannttoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  ccaannssaanncciioo  oo  ddee  aalliivviioo  pprreessaaggiiaa  eell  
ffiinn  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ppeennoossaa..      
LLlluuvviiaa::      
SSiiggnniiffiiccaa  llaa  ppuurriiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss  yy  ddeesseeooss  hhaassttaa  aallccaannzzaarr  ssuu  ffoorrmmaa  
mmááss  ssuubblliimmee::  llaa  bboonnddaadd..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  lllluuvviiaa  lleennttaa  yy  ccoonnttiinnuuaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  eell  bbeenneeffiicciioo  sseerráá  ggrraannddee  ppeerroo  
lleennttoo  eenn  lllleeggaarr..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  aagguuaacceerroo  qquuee  nnooss  ttiieennee  iinnmmoovviilliizzaaddooss  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  
iinntteerrffeerreenncciiaass  oo  pprroobblleemmaass  qquuee  ddeebbeerráánn  qquuee  ddeebbeerráánn  ssoolluucciioonnaarrssee  aanntteess  ddee  
aallccaannzzaarr  llooss  bbeenneeffiicciiooss..      
--AAssíí  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  ccuuaannttaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  aagguuaa  lllluueevvaa  mmaayyoorr  sseerráá  
eell  bbeenneeffiicciioo..      
LLoobboo//aa::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  aammiiggooss  ppooccoo  eessccrruuppuulloossooss  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  ssoonn  eenneemmiiggooss  
ssoollaappaaddooss  yy  ccoonnttrraa  ttooddaa  ccllaassee  ddee  aaddvveerrssaarriiooss  ccaauutteelloossooss  yy  ttrraaiiddoorreess  ddee  llooss  qquuee  nnoo  
ppooddeemmooss  eessppeerraarr  ppiieeddaadd  nnii  ccoommppaassiióónn..      
LLooccoo//aa::      
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--VVeerrssee  llooccoo//aa  iinnddiiccaa  qquuee  vviivviirráá  ppeerrííooddooss  aaggiittaaddooss  eenn  llooss  qquuee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  
llee  sseerráánn  aaddvveerrssooss..      
--VVeerr  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  llooccaass,,  ssee  pprreeppaarraann  mmaallaass  aacccciioonneess  eenn  ssuu  ccoonnttrraa..      
LLooccoommoottoorraa::      
RReevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  aallccaannzzaarr  uunn  nniivveell  ssuuppeerriioorr..      
LLooccuuttoorriioo::      
CCoorrrree  eell  rriieessggoo  ddee  qquuee  ssuuss  iinntteenncciioonneess  sseeaann  uuttiilliizzaaddaass  eenn  ssuu  ccoonnttrraa..      
LLooddoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  iimmppuurraass,,  ddiissoollvveenntteess  yy  ddeessggrraacciiaaddaass..      
--SSii  aall  aannddaarr  ppoorr  eell  llooddoo  sseennttiimmooss  tteemmoorr  aa  mmaanncchhaarrnnooss  iinnddiiccaa  tteemmoorr  aa  qquuee  ssee  
ddeessccuubbrraann  nnuueessttrrooss  sseeccrreettooss..      
--SSii  eell  aannddaarr  ssoobbrree  eell  llooddoo  nnooss  rreessuullttaa  mmuuyy  ddiiffíícciill  ppoonnee  aall  ddeessccuubbiieerrttoo  nnuueessttrraa  
eexxcceessiivvaa  ttiimmiiddeezz..      
LLoorroo::      
SSeerreemmooss  vvííccttiimmaass  ddee  mmuurrmmuurraacciioonneess  yy  ccoottiilllleeooss  ddee  ttooddaass  ccllaasseess..      
LLootteerrííaa::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ggaannaarr  ddiinneerroo..      
LLoottoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffiirrmmeezzaa  yy  eell  ppaassaaddoo,,  eell  pprreesseennttee  yy  eell  ffuuttuurroo,,  ppoorrqquuee  eenn  llaa  mmiissmmaa  
ppllaannttaa  ssee  hhaallllaann  ttooddooss  llooss  ddiissttiinnttooss  eessttaaddiiooss::  ccaappuulllloo,,  fflloorr  yy  sseemmiillllaass..      
LLoozzaa::      
DDeelliiccaaddeezzaa  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  dduullzzuurraa  ddee  vviivviirr,,  ffeelliicciiddaadd  ddiissccrreettaa..  
LLuucchhaa::      
--SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  iinnsseegguurriiddaadd,,  ddee  mmiieeddoo  aannttee  eell  ppeelliiggrroo,,  oo  eell  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
--OOttrraass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  aannssiiaa  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  oopprreessiioonneess  qquuee  nnoo  ssooppoorrttaammooss  mmááss  
ttiieemmppoo,,  aauunnqquuee  ssii  ssee  lllleeggaa  aall  ccuueerrppoo  aa  ccuueerrppoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..      
--SSeeggúúnn  ssee  ssoolluucciioonnee  llaa  ppeelleeaa  aassíí  ooccuurrrriirráá  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
LLuucciiéérrnnaaggaa::      
SSooññaarr  ccoonn  lluucciiéérrnnaaggaass  ssiieemmpprree  pprreessaaggiiaa  ssaattiissffaacccciioonneess  yy  eessppiirriittuuaalliiddaadd..      
TTaammbbiiéénn  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  aavvaassaalllleemmooss  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ppoorr  mmuuyy  ooddiioossaass  
qquuee  sseeaann..      
LLuucciioo::      
TToommee  pprreeccaauucciioonneess  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ssuuss  iinntteerreesseess  oo  ssee  aapprroovveecchhaarráánn  ddee  
uusstteedd..      
LLuujjoo::      
SSuuss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddiissmmiinnuuiirráánn..      
LLuunnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llooss  cciiccllooss  ddee  llaa  vviiddaa,,  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa,,  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  iinnddiirreeccttoo,,  llaa  
mmoovviilliiddaadd,,  eell  ccrreecciimmiieennttoo,,  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn,,  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee,,  eell  ppssiiqquuiissmmoo  yy  ttooddoo  
aaqquueelllloo  qquuee  eess  rreecceeppttiivvoo  ee  iinnfflluueenncciiaabbllee..      
EEnn  ssuueeññooss  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  ttooddaass  llaass  ccoossaass  ffeemmeenniinnaass  yy  ffeeccuunnddaass,,  eessppeecciiaallmmeennttee  
ccoonn  eell  aammoorr  yy  eell  rroommaannttiicciissmmoo..  LLaass  ffaasseess  ddee  llaa  lluunnaa  nnooss  iinnddiiccaarráá  eell  ggrraaddoo  ddee  
eevvoolluucciióónn  ddee  lloo  pprreessaaggiiaaddoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  ppaaiissaajjee  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  llaa  lluunnaa  iinnddiiccaa  aammoorr  yy  rroommaannttiicciissmmoo..      
--SSii  llaa  lluunnaa  eess  nnuueevvaa  nnooss  hhaabbllaa  ddee  aarrmmoonnííaa,,  ddee  uunn  aammoorr  qquuee  eessttáá  nnaacciieennddoo..      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ccuuaarrttoo  ccrreecciieennttee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  aammoorr  aarrddiieennttee  qquuee  ccrreeccee  ppoorr  
mmoommeennttooss..      
--LLaa  lluunnaa  lllleennaa  iinnddiiccaa  llaa  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  aammoorr..      
--CCuuaarrttoo  mmeenngguuaannttee  eess  eell  aammoorr  mmaadduurroo  qquuee  eessttiimmuullaa  llooss  ddeesseeooss  ddee  mmaatteerrnniiddaadd  oo  
ppaatteerrnniiddaadd..      
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--LLaa  lluunnaa  rrooddeeaaddaa  ddee  uunn  hhaalloo  pprreessaaggiiaa  ppeennaass..      
--UUnn  eecclliippssee  ddee  lluunnaa  iinnddiiccaa  pprroobblleemmaass  aammoorroossooss  qquuee  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa  llaa  rruuppttuurraa  
ttoottaall..      
LLuuppaa::      
AApprreecciiee  eenn  ssuu  jjuussttoo  vvaalloorr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddeettaalllleess  qquuee  ffoorrmmaann  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  
ffuuttuurrooss..      
LLúúppuulloo::      
AAmmoorr  ssiinncceerroo  yy  ddeevvoottoo..  FFiiddeelliiddaadd..  MMaattrriimmoonniioo  ffeelliizz  yy  aalleeggrrííaa  eenn  eell  hhooggaarr..      
LLuussttrraarr::      
AAnnuunncciiaa  ééxxiittoo  eenn  uunn  ddeessttiinnoo  ddiiffeerreennttee  ddeell  qquuee  uusstteedd  ccoonnooccee..      
LLuuttoo::      
--EEssttaarr  ddee  lluuttoo  aannuunncciiaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  yy  ggrraavveess  pprroobblleemmaass  ddiiffíícciilleess  ddee  
rreessoollvveerr..      
--VVeerr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  lllleevvaannddoo  lluuttoo  iinnddiiccaa  sseeppaarraacciióónn  aaffeeccttiivvaa,,  aalleejjaammiieennttoo  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
LLuuzz::      
LLaa  lluuzz  ssiieemmpprree  ssiimmbboolliizzaa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  llaa  rreevveellaacciióónn,,  llaa  ccllaarriiddaadd..      
--SSii  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  eexxiissttee  uunnaa  bbuueennaa  iilluummiinnaacciióónn  iinnddiiccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llaa  lluuzz  nnooss  pprroodduuccee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  iinnccoommooddiiddaadd  eevviiddeenncciiaa  ffaallttaa  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..  SSeennttiimmiieennttooss  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..      
--SSii  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  oossccuurriiddaadd  aappaarreeccee  uunnaa  llllaammiittaa,,  uunn  ppuunnttoo  ddee  lluuzz  eess  qquuee  
aappaarreeccee  uunnaa  eessppeerraannzzaa..      
--SSii  ddee  rreeppeennttee  ssee  eenncciieennddee  llaa  lluuzz  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnoocceerreemmooss  ccoossaass  qquuee  eessttaabbaann  
ooccuullttaass..      
--SSii  ssee  aappaaggaa  eess  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo..  
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MMaacciizzoo::      
ssooññaarr  ccoonn  uunn  mmaacciizzoo  ddee  fflloorreess  ssiiggnniiffiiccaa  pprróóxxiimmaass  ccoonnffiiddeenncciiaass  aammoorroossaass..      
MMaaddeejjaa::      
SSiieemmpprree  aannuunncciiaa  llííooss  yy  eemmbbrroollllooss,,  ssaallvvoo  ssii  eell  hhiilloo  eess  ddee  sseeddaa,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  
nnuueessttrraass  bbuueennaass  ccuuaalliiddaaddeess  nnooss  ppeerrmmiittiirráánn  ssoolluucciioonnaarr  ttooddooss  llooss  pprroobblleemmaass  yy  
aallccaannzzaarr  llaa  rriiqquueezzaa  ttaarrddee  oo  tteemmpprraannoo..      
MMaaddeerraa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa..      
--SSooññaarrllaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  rraammaass  sseeccaass  aappiillaaddaass  jjuunnttoo  aa  uunnaa  ccaassaa  oo  eenn  eell  iinntteerriioorr  
pprreessaaggiiaa  eennffeerrmmeeddaadd  oo  ppoobbrreezzaa..      
--LLaass  mmiissmmaass  rraammaass  aattaaddaass  yy  ttrraassllaaddaaddaass  eenn  hhoommbbrrooss  aauugguurraann  ttrraabbaajjooss  ppeessaaddooss  
yy  mmaall  rreemmuunneerraaddooss..      
--LLaa  mmaaddeerraa  ccoorrttaaddaa  eenn  ttaaccooss  oo  eenn  ttaabbllaass  ssoonn  uunn  ssuueeññoo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  
ssaattiissffaacccciioonneess..      
MMaaddrree::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
LLaa  mmaaddrree  eess  llaa  sseegguurriiddaadd,,  eell  aabbrriiggoo,,  eell  ccaalloorr,,  llaa  tteerrnnuurraa;;  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  eess  eell  rriieessggoo  
ddee  oopprreessiióónn  yy  ddee  aahhooggoo..      
CCuuaannddoo  llaa  mmaaddrree  aappaarreeccee  eenn  ssuueeññooss  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  ssooññaaddoorr  eess  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  
iimmppoorrttaannttee  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall..      
--SSooññaarr  ccoonn  nnuueessttrraa  mmaaddrree  rreevveellaa  eessttaaddooss  ddee  pprrooffuunnddaa  aannssiieeddaadd..      
--VViiaajjaarr  ccoonn  eellllaa  ssiiggnniiffiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  rreeccuuppeerraarr  cciieerrttaass  ccllaavveess  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  
aannccllaaddaass  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa..      
--OOíírr  qquuee  nnooss  llllaammaa  iinnddiiccaa  ttrriisstteezzaa  ppoorr  ssuu  aauusseenncciiaa  oo  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ccuullppaabbllee..      
--PPeelleeaarrssee  ccoonn  llaa  mmaaddrree  iimmpplliiccaa  llaa  nneecceessiiddaadd  yy  eell  pprrooffuunnddoo  ddeesseeoo  ddee  pprreesscciinnddiirr  ddee  
ssuu  ttuutteellaa,,  ddee  aaddqquuiirriirr  mmaadduurreezz  ee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--UUnn  ssuueeññoo  iinncceessttuuoossoo  ccoonn  nnuueessttrraa  mmaaddrree  iinnddiiccaa  iinnsseegguurriiddaadd  yy  tteemmoorr,,  yy  eell  ddeesseeoo  
ddee  vvoollvveerr  aa  llaa  iinnffaanncciiaa  ppaarraa  sseennttiirrnnooss  pprrootteeggiiddooss  yy  mmiimmaaddooss..      
--SSooññaarrllaa  mmuueerrttaa  ccuuaannddoo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  eessttáá  vviivvaa  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eemmaanncciippaarrssee  
ddeell  hhooggaarr  yy  ddee  ssuu  ttuutteellaa..      
MMaaddrreesseellvvaa::      
FFiiddeelliiddaadd  eenn  eell  aammoorr,,  tteerrnnuurraa  eenn  eell  hhooggaarr..  UUnniióónn  ffeelliizz..      
MMaaddrriigguueerraa::      
AApprreemmiiooss  eenn  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
MMaaddrriinnaa::      
SSoossttéénn  yy  aappooyyoo  eenn  mmoommeennttooss  ddiiffíícciilleess  yy  aanngguussttiioossooss..      
MMaaeessttrroo::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  mmaaeessttrroo  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  ssuuppeerriioorriiddaadd..      
--SSii  vveemmooss  aa  uunn  mmaaeessttrroo  oo  hhaabbllaammooss  ccoonn  ééll  eess  qquuee  nneecceessiittaammooss  uunn  ccoonnsseejjoo  
pprrááccttiiccoo..      
MMaaggiiaa,,  mmaaggoo::      
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RReevveellaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  aappaarreenntteemmeennttee  iinnssoolluubbllee  yy  qquuee  
ddeesseeaarrííaammooss  qquuee  ooccuurrrriieerraa  aallggúúnn  mmiillaaggrroo  qquuee  nnooss  aayyuuddee  aa  ssaalliirr  ddee  llaa  mmiissmmaa..      
MMaaggiissttrraaddoo::      
SSooññaarr  ccoonn  llooss  mmaaggiissttrraaddooss  oo  llaa  jjuussttiicciiaa  rreevveellaa  aannssiieeddaadd  aacceerrccaa  ddee  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmaaggiissttrraaddoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  nnooss  aayyuuddeenn  aa  
ssuuppeerraarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  tteemmeerroossaa  oo  iinnffrraavvaalloorraaddaa..      
--SSii  ssee  nnooss  eessttáá  jjuuzzggaannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ccrreeeemmooss  hhaallllaarrnnooss  eenn  mmaannooss  ddeell  aazzaarr..  NNoo  
iimmppoorrttaa  ssii  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  jjuuiicciioo  eess  ffaavvoorraabbllee  oo  nnoo..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  hhaacciieennddoo  ddee  mmaaggiissttrraaddoo  oo  ddee  jjuurraaddoo  rreevveellaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarr  
uunnaa  ddeecciissiióónn  qquuee  ccrreeeemmooss  iimmppoorrttaannttee  yy  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuee  llaaddoo  iinncclliinnaarrnnooss..      
MMaaggnnoolliiaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eexxttrreemmaaddaammeennttee  bbeellllaa  yy  ddee  aaggrraaddaabblleess  mmaanneerraass..      
MMaaíízz::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  mmaaíízz  ssooññaaddaa,,  ddeell  mmiissmmoo  
mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  mmaaíízz,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  nnuueessttrraa  
rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  mmaaíízz  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
MMaajjaaddaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeessaappaarreecceerráánn  ddee  ssuu  hhooggaarr..      
MMaallaabbaarriissttaa::      
--SSii  rreeaalliizzaammooss  mmaallaabbaarriissmmooss  ccoonn  ééxxiittoo  ssaallddrreemmooss  ffoorrttaalleecciiddooss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  
aaccttuuaall..      
--SSii  llooss  rreeaalliizzaammooss  ssiinn  ééxxiittoo  ffrraaccaassaarreemmooss  oo  tteennddrreemmooss  ppéérrddiiddaass  eeccoonnóómmiiccaass..      
MMaallddeecciirr::      
LLaa  iinnccoonnssttaanncciiaa  ddee  ssuu  aammoorr  llee  iimmppiiddee  ccuuaallqquuiieerr  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eenntteennddiimmiieennttoo  
ccoonn  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann..      
MMaalleeddiicceenncciiaa::      
AAllgguunnaass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  llooss  ddeemmááss  ccoonntteennddrráánn  eelleemmeennttooss  qquuee  ppeerrttuurrbbaarráánn  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess..      
MMaalleettaa::      
RReevveellaa  eell  ddeesseeoo  iinnccoonnsscciieennttee  ddee  hhuuiirr  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn,,  ooccuuppaacciióónn  oo  ppeerrssoonnaa  qquuee  
nnooss  eessttáá  aaggoobbiiaannddoo..      
--SSii  nnoo  ssee  tteerrmmiinnaa  ddee  hhaacceerr  llaa  mmaalleettaa  iinnddiiccaa  qquuee  eell  ssooññaaddoorr  ssee  ssiieennttee  ffrruussttrraaddoo  
ppoorr  aallggoo  ccoonncceerrnniieennttee  aa  ssuu  vviiddaa  ddiiaarriiaa  ppeerroo  ssiinn  lllleeggaarr  aa  ddeesseeaarr  llaa  hhuuiiddaa..      
--SSii  lllleevvaammooss  uunnaa  mmaalleettaa  ppeessaaddaa,,  eennoorrmmee,,  rreevveellaa  qquuee  eexxiissttee  eenn  nnoossoottrrooss  aallggúúnn  
sseeccrreettoo  qquuee  nnooss  aattoorrmmeennttaa  yy  ddeell  qquuee  ddeesseeaarrííaammooss  lliibbeerraarrnnooss..      
--SSii  nnooss  rroobbaann  llaa  mmaalleettaa  oo  llaa  ppeerrddeemmooss  rreevveellaa  qquuee  ssoossppeecchhaammooss  qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  
eexxpplloottaa  oo  iinntteennttaa  aappooddeerraarrssee  ddee  nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
MMaalleezzaa::      
IInnddiiccaa  oobbssttááccuullooss  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  ddeesseeooss..      
MMaallhheecchhoorr::      
RReefflleejjaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ppeerrddeerr  aallggoo,,  aa  qquuee  nnooss  lloo  qquuiitteenn..      
SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  mmaallhheecchhoorr  rreevveellaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  eessttaarr  uussuurrppaannddoo  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
MMaallllaass::      
--DDeebbaattiirrssee  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  mmaallllaa  ssiiggnniiffiiccaa  sseennttiirrssee  aapprriissiioonnaaddoo  ee  iinnddeeffeennssoo  eenn  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ddiiffíícciill  ppoorr  uunn  vvíínnccuulloo  sseennttiimmeennttaall  oo  ppoorr  uunn  vviicciioo  oo  ccoossttuummbbrree  ddee  llaa  ccuuaall  
ssee  ddeesseeaa  ssaalliirr..      
--SSii  nnoo  ssaalliimmooss  ddee  eellllaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  hheemmooss  rreessiiggnnaaddoo..      
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--SSii  eessttaammooss  ppeessccaannddoo  lloo  qquuee  iinntteennttaammooss  eess  rreetteenneerr  ssoonn  llooss  rreeccuueerrddooss  yy  
sseennttiimmiieennttooss..      
--TTaammbbiiéénn  eell  ppeessccaarr  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  eell  ddeesseeoo  ddee  pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  
ppaarraa  ddeessccuubbrriirr  nnuueessttrroo  mmááss  íínnttiimmoo  sseerr  yy  pprrooccuurraarr  mmeejjoorraarrlloo..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  llaa  mmaallllaa  ddeejjaannddoo  eessccaappaarr  ttooddoo  lloo  qquuee  hheemmooss  ccaappttuurraaddoo  rreevveellaa  eell  
mmiieeddoo  aa  ppeerrddeerr  lloo  qquuee  hhaabbííaammooss  ccoonnsseegguuiiddoo..      
--SSooññaarr  qquuee  rreeppaarraammooss  uunnaa  mmaallllaa  eess  eell  aannssiiaa  ddee  iimmppeeddiirr  oo  ddee  rreemmeeddiiaarr  uunn  eerrrroorr,,  
uunnaa  iimmpprruuddeenncciiaa  oo  uunnaa  ffaallttaa  ccoommeettiiddaa  qquuee  ppooddrrííaa  sseerr  uunn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  llaa  
ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ddiicchhoo  aaffeeccttoo..      
--hhaayy  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteennttaammooss  ccaazzaarr  ppáájjaarrooss  yy  llaa  aattmmóóssffeerraa  yy  llooss  
sseennttiimmiieennttooss  qquuee  ddeessppiieerrttaann  eenn  nnoossoottrrooss  nnoo  ddeejjaann  nniinngguunnaa  dduuddaa  ddee  qquuee  ssee  ttrraattaa  
ddee  uunn  ssuueeññoo  mmííssttiiccoo..      
MMaallttrraattaarr::      
IInntteenncciioonneess  oo  aaccttooss  mmaalléévvoollooss  ddee  ppaarriieenntteess  cceerrccaannooss  oo  rreellaacciioonneess  íínnttiimmaass..      
MMaallvvaa::      
PPrroossppeerriiddaadd  yy  rriiqquueezzaa  aa  vveecceess  ppoorr  hheerreenncciiaa..  
MMaammaarr::      
SSeegguurriiddaadd  aaffeeccttiivvaa..  SSeerreenniiddaadd  ddeell  ccoorraazzóónn  yy  ddeell  eessppíírriittuu..      
MMaammaass::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  mmaatteerrnniiddaadd,,  ddee  dduullzzuurraa  yy  sseegguurriiddaadd..  SSee  aassoocciiaa  aa  iimmáággeenneess  ddee  
iinnttiimmiiddaadd,,  ddee  ooffrreennddaa  yy  ddee  rreeffuuggiioo..      
SSiieemmpprree  qquuee  eell  ssuueeññoo  ccoonnccuueerrddee  ccoonn  llooss  sseennttiimmiieennttooss  aanntteess  ddeessccrriittooss  
ssiiggnniiffiiccaarráá::      
--EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ssooññaarrlloo  uunnaa  mmuujjeerr  pprreessaaggiiaa  ffeeccuunnddiiddaadd  oo  pprreeññeezz..      
--PPaarraa  uunn  nniiññoo,,  pprrootteecccciióónn  yy  sseegguurriiddaadd..      
--PPaarraa  uunn  hhoommbbrree,,  aammoorr  ee  iinnttiimmiiddaadd..      
SSii  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ttrriisstteess  oo  mmeellaannccóólliiccooss  rreevveellaann  nnoossttaallggiiaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  
eell  ppaassaaddoo..      
EEnn  ppooccaass  ooccaassiioonneess  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  ssuueeññoo  eerróóttiiccoo..      
MMaammuutt::      
PPooddeerr  yy  ssoolliiddeezz  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  eennvviiddiiaabbllee  ddee  llaa  ccuuaall  ssaaccaarráá  pprroovveecchhoo..      
MMaannaannttiiaall::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  vviittaall  ddeell  hhoommbbrree  yy  ddee  ttooddooss  llooss  sseerreess..      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  aappaarreeccee  uunn  mmaannaannttiiaall  ppoonneenn  ddee  rreelliieevvee  nnuueessttrraass  
eessppeerraannzzaass  ddee  rreeggeenneerraacciióónn,,  ddee  ppuurriiffiiccaacciióónn  oo  ddee  iinniicciiaacciióónn  eenn  llooss  mmiisstteerriiooss  ddee  llaa  
vviiddaa..      
--SSii  eell  mmaannaannttiiaall  ssooññaaddoo  eessttáá  sseeccoo  eess  qquuee  ttooddaass  llaass  eessppeerraannzzaass  ssoonn  vvaannaass..      
--SSii  ssee  nnooss  iimmppiiddee  bbeebbeerr  eenn  eell  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  ddeebbeemmooss  eessppeerraarr  aallggúúnn  ttiieemmppoo  
aanntteess  ddee  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  rreeaalliiddaadd..      
--SSii  ppooddeemmooss  bbeebbeerr  ddeell  mmaannaannttiiaall  yy  ssuu  aagguuaa  eess  ccllaarraa  yy  ffrreessccaa  eess  qquuee  ttooddaass  
nnuueessttrraass  nneecceessiiddaaddeess  sseerráánn  ssaattiissffeecchhaass..      
--SSii  eell  aagguuaa  mmaannaa  ttuurrbbiiaa  aammeennaazzaa  rruuiinnaa  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall..      
--SSii  eell  mmaannaannttiiaall  nnaaccee  eenn  nnuueessttrroo  jjaarrddíínn  eess  eell  mmeejjoorr  ssíímmbboolloo  ddee  pprroossppeerriiddaadd  eenn  
ttooddooss  llooss  sseennttiiddooss..      
MMaanncchhaass::      
--EEnn  llooss  jjóóvveenneess  llooss  ssuueeññooss  ddee  mmaanncchhaass  ssuueelleenn  rreevveellaarr  eell  tteemmoorr  aa  llaa  sseexxuuaalliiddaadd  yy  
ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  mmaanncchhaass  qquuee  aappaarreecceenn  ppoorr  llaa  aacccciióónn  ddeell  ttiieemmppoo  rreevveellaann  qquuee  eexxiissttee  
uunn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  oo  uunn  hheecchhoo  qquuee  nnoo  eess  aaccttuuaall  oo  ffuuttuurroo  ssiinnoo  qquuee  ppeerrmmaanneeccee  
aannccllaaddoo  eenn  eell  ppaassaaddoo,,  oo  qquuee  ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass  pprroovviieenneenn  ddeell  ppaassaaddoo..      
MMaannccoo::      
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SSiimmbboolliizzaann  llaa  aacccciióónn,,  llaa  aammiissttaadd  yy  llaa  ffuueerrzzaa..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  bbrraazzooss,,  aammeennaazzaa  ddee  pprróóxxiimmaa  rruuiinnaa..      
--NNooss  ffaallttaa  uunn  bbrraazzoo,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
MMaannddaarr::      
AAllgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  ccíírrccuulloo  ssee  aapprroovveecchhaarráánn  ddee  ssuu  iinnggeennuuiiddaadd,,  ddee  ssuu  
bboonnddaadd,,  ddee  ssuu  ffaallttaa  ddee  aauuttoorriiddaadd..      
MMaannddaarriinnaa::      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  pprreessaaggiioo  vveennttuurroossoo  yy  ssuummaammeennttee  
ppoossiittiivvoo  qquuee  nnooss  hhaabbllaa  ddee  aammoorr  yy  mmaattrriimmoonniioo..  DDee  aammoorr  ppuurroo,,  ccáálliiddoo  yy  
aappaassiioonnaaddoo  qquuee  nnooss  pprroommeettee  nnuummeerroossaa  ddeesscceennddeenncciiaa..      
--SSii  llaass  fflloorreess  ssee  hhaallllaann  mmaarrcchhiittaass  oo  llaass  mmaannddaarriinnaass  ppaassaaddaass  ssee  ttrraattaa  ddee  aammoorreess  
qquuee  ssee  eexxttiinngguueenn  oo  qquuee  nnoo  hheemmooss  ssaabbiiddoo  aapprroovveecchhaarr..      
MMaannddííbbuullaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd..        
EEll  ttaammaaññoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  rreevveellaarráá  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd,,  mmaayyoorr  oo  mmeennoorr,,  ddeell  
ppoosseeeeddoorr  ddee  llaa  mmaannddííbbuullaa  ssooññaaddaa..      
MMaannddoolliinnaa::      
NNoossttaallggiiaa  aaffeeccttiivvaa,,  ppeennaass  yy  llaammeennttooss..      
MMaannggaass::      
--AAmmpplliiaass  yy  lliimmppiiaass  iinnddiiccaa  aaccttiivviiddaaddeess  ffrruuccttííffeerraass..      
--EEssttrreecchhaass  yy  ssuucciiaass,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess..      
MMaanniillllaarr::      
EEll  mmaanniillllaarr  ddee  uunnaa  bbiicciicclleettaa  mmaanntteenniiddoo  ccoonn  ffiirrmmeezzaa  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddee  qquuee  
iigguuaallmmeennttee  ssoosstteennddrreemmooss  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo..      
MMaanniiqquuíí::      
PPllaacceerreess  yy  ggoocceess  eeffíímmeerrooss..      
MMaannoo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrrooss  mmeeddiiooss  ddee  aacccciióónn..      
LLaa  mmaannoo  ddeerreecchhaa  ccoorrrreessppoonnddee  aa  lloo  rraacciioonnaall,,  ccoonnsscciieennttee,,  llóóggiiccoo  yy  vviirriill..      
LLaa  iizzqquuiieerrddaa,,  lloo  iirrrraacciioonnaall,,  lloo  iillóóggiiccoo,,  lloo  iinnccoonnsscciieennttee  yy  lloo  ppaassiivvoo..      
--MMaannooss  ggrraannddeess,,  ffuueerrtteess  yy  bbiieenn  eessttrruuccttuurraaddaass  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  yy  pprrooggrreessoo..      
--PPeeqquueeññaass,,  ddéébbiilleess  yy  ffeeaass  iinnddiiccaa  iimmpprruuddeenncciiaa,,  iinnsseegguurriiddaadd,,  iinnssaattiissffaacccciióónn  yy  
ffrraaccaassoo..      
--MMaannooss  bbllaannccaass  yy  lliimmppiiaass,,  ééxxiittoo  ffáácciill..        
--NNeeggrraass  yy  dduurraass,,  ttrraabbaajjooss  ppeennoossooss  yy  ééxxiittoo  ddiiffíícciill..  ((ssaallvvoo  qquuee  sseeaammooss  ddee  rraazzaa  
nneeggrraa))      
--MMaannooss  ppeelluuddaass,,  ssóórrddiiddaa  iimmaaggiinnaacciióónn..      
--MMaannooss  uunniiddaass,,  tteennssiióónn  eemmoocciioonnaall..      
--MMiirraarrssee  llaass  mmaannooss,,  ppeerrpplleejjiiddaadd..      
MMaannssiióónn::      
DDee  hheerrmmoossaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ccoonn  aassppeeccttoo  ccuuiiddaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  aassppiirraacciioonneess  ssee  
ccoonnccrreettaarráánn  ddee  mmaanneerraa  iinneessppeerraaddaa..      
MMaanntteeccaa::      
ÉÉxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd,,  ssoobbrree  ttooddoo  ssii  nnooss  llaa  vviieerrtteenn  ssoobbrree  llaa  ccaabbeezzaa..  SSii  ssee  rroommppee  uunn  
rreecciippiieennttee  lllleennoo  ddee  mmaanntteeccaa  iinnddiiccaa  ddeessggrraacciiaa..      
MMaanntteell::      
--SSii  eell  mmaanntteell  eess  bbllaannccoo  yy  hheerrmmoossoo  yy  eessttáá  ssoobbrree  llaa  mmeessaa  aannuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd  ppaarraa  
llaa  ccaassaa..      
--SSii  eessttáá  mmaanncchhaaddoo,,  ssuucciioo  oo  aarrrruuggaaddoo  eess  qquuee  nnooss  eessppeerraann  pprroobblleemmaass  yy  
ccoommpplliiccaacciioonneess  qquuee  ppooddrrííaammooss  hhaabbeerr  eevviittaaddoo..      
MMaanntteeqquuiillllaa::      
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--AAuugguurraa  llaa  ffáácciill  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  bbiieenneess  yy  rriiqquueezzaass..  CCuuaannttaa  mmááss  mmaanntteeqquuiillllaa  mmááss  
rriiqquueezzaass..      
--SSii  llaa  ccoommeemmooss  aaddeemmááss  ddee  lloo  aanntteerriioorr  aaññaaddiirreemmooss  uunnaa  aaggrraaddaabbllee  ssoorrpprreessaa..      
--BBaattiirr  mmaanntteeqquuiillllaa  aauugguurraa  uunn  nnaacciimmiieennttoo  oo  uunnaa  hheerreenncciiaa..      
MMaannttoo::      
--LLlleevvaarr  eenn  ssuueeññooss  uunn  mmaannttoo  ppuueessttoo  iinnddiiccaa  pprrootteecccciióónn,,  ééxxiittoo,,  hhoonnoorreess  yy  
ssaattiissffaacccciioonneess  ddee  aammoorr  pprrooppiioo,,  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  lloonnggiittuudd  yy  rriiqquueezzaa  ddeell  mmaannttoo..      
--DDaarr  eell  mmaannttoo  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  eennttrreeggaarrnnooss  aa  llaa  mmiissmmaa..      
MMaannzzaannaa::      
LLaa  mmaannzzaannaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ttoottaalliiddaadd,,  llooss  ppllaacceerreess  tteerrrreennaalleess,,  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  llaa  
nneecceessiiddaadd  ddee  eessccooggeerr..      
--SSii  ccoommeemmooss  ddee  uunnaa  mmaannzzaannaa  mmaadduurraa  yy  ssaabbrroossaa  eess  qquuee  eessccooggeemmooss  eell  ggooccee  ddee  llaa  
vviiddaa  mmaatteerriiaall..      
--SSii  ccoommeemmooss  ddee  uunnaa  mmaannzzaannaa  vveerrddee  eessccooggeemmooss  ttaammbbiiéénn  llaa  vviiddaa  mmaatteerriiaall  aauunnqquuee  
lllleennaa  ddee  ttrraabbaajjooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  eessttáá  ppaassaaddaa  llaa  vviiddaa  nnooss  aammeennaazzaa  ccoonn  eennggaaññooss  yy  ddeesseennggaaññooss..      
--SSii  ssoolloo  llaa  vveemmooss  eessccooggeemmooss  oottrraa  eessppeecciiee  ddee  ffeelliicciiddaadd  mmááss  ppuurraa,,  mmááss  dduurraaddeerraa,,  
mmááss  pprrooffuunnddaa  yy  mmááss  eessppiirriittuuaall..      
MMaannzzaanniillllaa::      
--CCoommpprraarrllaa  iinnddiiccaa  ppeeqquueeññaa  eennffeerrmmeeddaadd  ssiinn  iimmppoorrttaanncciiaa..      
--BBeebbeerrllaa,,  ccuurraacciióónn,,  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ssaalluudd..      
MMaaññaannaa::      
--LLooss  ssuueeññooss  qquuee  ooccuurrrreenn  ppoorr  llaa  mmaaññaannaa  yy  ddee  mmaaddrruuggaaddaa  pprreessaaggiiaann  eell  ppoorrvveenniirr  
qquuee  nnooss  qquueeddaa  ppoorr  ddeellaannttee  yy  qquuee  nnooss  aappaarreeccee  ccoommoo  ddeesseeaabbllee  yy  lllleennoo  ddee  
eessppeerraannzzaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  sseennssaacciioonneess  ddeessaaggrraaddaabblleess  oo  eess  uunn  aammaanneecceerr  ttrriissttee  
rreevveellaa  qquuee  eessttaammooss  ppaassaannddoo  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ddeepprreessiióónn  yy  ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  eell  
ppoorrvveenniirr..  
MMaappaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmaappaa  ddeennoottaa  ddeessccoonntteennttoo  ccoonn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  yy  eell  ddeesseeoo  
ddee  ccaammbbiiaarr  ddee  aammbbiieennttee  yy  ddee  cciirrccuunnssttaanncciiaa..      
MMaaqquuiillllaajjee::      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  mmaaqquuiillllaajjee  eenn  ssuu  jjuussttaa  mmeeddiiddaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  
hhaayy  qquuee  mmoossttrraarrssee  ssiieemmpprree  aallggoo  mmeejjoorreess  ddee  lloo  qquuee  ssoommooss  eenn  rreeaalliiddaadd..      
--SSii  eell  mmaaqquuiillllaajjee  rreessuullttaa  eexxaaggeerraaddoo  lloo  qquuee  rreevveellaa  eess  eennggaaññoo,,  dduupplliicciiddaadd  yy  
ttrraaiicciióónn..      
MMááqquuiinnaa::      
--SSii  llaass  mmááqquuiinnaass  ttrraabbaajjaann  ccoonn  uunn  bbuueenn  rriittmmoo  aauugguurraann  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeettiieenneenn  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  yy  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ttrraabbaajjaann  mmaall,,  ssee  rroommppeenn  oo  nnooss  ffaallllaann  oo  ssii  ooccuurrrree  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  pprreessaaggiiaann  eell  
ffrraaccaassoo  yy  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
MMaarr::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  iinnccoonnsscciieennttee  ccoolleeccttiivvoo..      
CCuuaannttoo  eell  mmaarr  pprreessaaggiiaa  yy  rreepprreesseennttaa  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ssee  rreeffiieerree  aa  lloo  qquuee  
ssuucceeddee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  eell  mmaarr  eessttáá  eenn  ccaallmmaa  ttaammbbiiéénn  lloo  eessttáá  nnuueessttrraa  vviiddaa..  VViiddaa  aappaacciibbllee  yy  ttrraannqquuiillaa..      
--SSii  eessttáá  aaggiittaaddoo  ttaammbbiiéénn  lloo  eessttáá  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..  CCoommpplliiccaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass..      
--CCaaeerrnnooss  eenn  eell  mmaarr  pprreessaaggiiaa  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa  ddee  llaa  qquuee  sseerreemmooss  nnoossoottrrooss  llooss  
ccuullppaabblleess..      
--SSii  nnooss  ddeejjaammooss  hhuunnddiirr  eess  qquuee  nnooss  rreessiiggnnaammooss  aannttee  lloo  qquuee  ccoonnssiiddeerraammooss  
iinneevviittaabbllee..      
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--SSii  iinntteennttaammooss  ssaalliirr  aa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  yy  mmaanntteenneerrnnooss  eenn  eellllaa  rreefflleejjaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  
ddee  lluucchhaarr  ccoonn  ttooddaass  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass..      
--NNaavveeggaarr  ppoorr  uunn  mmaarr  eennccrreessppaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  eessttaammooss  ddeejjaannddoo  lllleevvaarr  ppoorr  
uunn  aassuunnttoo  ppeelliiggrroossoo  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ssaabbeemmooss  ddeell  ppeelliiggrroo  qquuee  ccoorrrreemmooss..      
MMaarrggaarriinnaa::      
--AAuugguurraa  llaa  ffáácciill  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  bbiieenneess  yy  rriiqquueezzaass..  CCuuaannttaa  mmááss  mmaarrggaarriinnaa  mmááss  
rriiqquueezzaass..      
--SSii  llaa  ccoommeemmooss  aaddeemmááss  ddee  lloo  aanntteerriioorr  aaññaaddiirreemmooss  uunnaa  aaggrraaddaabbllee  ssoorrpprreessaa..      
MMaarrggaarriittaa::      
SSooññaarr  ccoonn  mmaarrggaarriittaass  bbllaannccaass  eess  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  aammoorr,,  ssaallvvoo  ssii  llaass  ddeesshhoojjaammooss,,  
eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  aammoorr  mmuuyy  iinncciippiieennttee  oo  ddee  uunn  ssiimmppllee  aammoorrííoo..      
MMaarriinneerroo::      
--SSii  vveemmooss  uunn  mmaarriinneerroo  eenn  ttiieerrrraa  pprreessaaggiiaa  aammiissttaadd  oo  aammoorr  ccoonn  aallgguuiieenn  qquuee  
aappaarreecceerráá  pprroonnttoo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ppaarraa  ddeessaappaarreecceerr  ddee  llaa  mmiissmmaa  mmaanneerraa..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  mmaarriinneerroo  ppuueeddee  rreevveellaarr  aaffáánn  ddee  aavveennttuurraa  oo  iinncceerrttiidduummbbrree  
ssoobbrree  nnuueessttrroo  ffuuttuurroo..      
--SSii  llooss  mmaarriinneerrooss  llooss  ssooññaammooss  eenn  eell  mmaarr  nnooss  aaccoonnsseejjaa  sseerr  mmuuyy  pprruuddeenntteess  ccoonn  
nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
MMaarriioonneettaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  iinnccoonnssttaanntteess..  SSuuss  ddeecciissiioonneess  iinneessttaabblleess..      
MMaarriippoossaa::      
LLaa  mmaarriippoossaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  lliiggeerreezzaa,,  llaa  iinnccoonnssttaanncciiaa  yy  llaa  iimmpprruuddeenncciiaa..      
EEnn  oottrraa  ffaacceettaa  ssiimmbboolliizzaa  aall  aallmmaa,,  aa  llaa  mmuueerrttee  yy  aall  rreennaacciimmiieennttoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  mmaarriippoossaass  iinnddiiccaa  lliiggeerreezzaa  qquuee  ppuueeddee  mmaanniiffeessttaarrssee  eenn  eell  aammoorr  oo  eenn  llooss  
nneeggoocciiooss  yy  qquuee  nnooss  ccoonndduucciirráá  aa  llaa  rruuiinnaa..      
--EEll  ccoolloorr  nnooss  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  llaa  ccaauussaa  ddee  nnuueessttrraa  lliiggeerreezzaa..  PPoorr  eejjeemmpplloo::        
    **SSii  eess  bbllaannccaa  iinnddiiccaa  iiggnnoorraanncciiaa..        
    **AAmmaarriillllaa,,  ffaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo..      
    **RRoojjaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  ddeejjaammooss  aarrrreebbaattaarr  ppoorr  llaass  ppaassiioonneess  ddeell  mmoommeennttoo..      
    **AAzzuull,,  ppoorr  llaa  iirrrreeaalliiddaadd  ddee  uunn  rroommaannttiicciissmmoo  eessttúúppiiddoo..      
--SSii  llaa  mmaarriippoossaa  eess  nnooccttuurrnnaa  eell  pprroonnóóssttiiccoo  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  rroozzaannddoo  llaa  
iinnmmoorraalliiddaadd  ee  iinncclluussoo  aa  vveecceess  llaa  iilleeggaalliiddaadd..      
--SSii  eess  ddiiuurrnnaa  nnoo  eexxiisstteenn  iinntteenncciioonneess  ooccuullttaass..      
OOttrroo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  ddee  aannuunncciiaarrnnooss  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ssee  eessttáá  iinniicciiaannddoo  uunnaa  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  qquuee  nnooss  eelleevvaarráá  eenn  lloo  mmaatteerriiaall  yy  eenn  lloo  mmoorraall..      
MMaarriiqquuiittaa::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttee  iinnsseeccttoo  nnooss  aannuunncciiaa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass  yy  pprróóxxiimmaass  aalleeggrrííaass..      
MMaarriissccooss::      
--VViivvooss  eess  ssíímmbboolloo  ddee  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--MMuueerrttooss,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess..  EEssppeerraannzzaass  ffrruussttrraaddaass..      
MMaarriissmmaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  mmaarriissmmaa  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  nnuueessttrraass  
eemmoocciioonneess..      
--UUnnaa  mmaarriissmmaa  rrooddeeaaddaa  ppoorr  aabbuunnddaannttee  vveeggeettaacciióónn  aauummeennttaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  
vviiddaa  yy  sseennttiimmeennttaalliiddaadd  ee  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eexxtteerriioorriizzaarr  yy  vviivviirr  eemmoocciioonneess  yy  
ppaassiioonneess  aammoorroossaass..      
--SSii  llaass  oorriillllaass  ssoonn  áárriiddaass  iinnddiiccaa  eell  tteemmoorr  aa  nnoo  ccoonnsseegguuiirr  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  
aammoorroossooss..      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  lliimmppiiaass  ccoonnffiirrmmaa  qquuee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eessttáánn  bbiieenn  
ffuunnddaaddooss..      
--SSii  llaass  aagguuaass  eessttáánn  ttuurrbbiiaass  oo  aaggiittaaddaass  ppoorr  llaa  ttoorrmmeennttaa  aauugguurraa  aammoorreess  ddiiffíícciilleess..      
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--LLoo  qquuee  ddiiggaann  oo  hhaaggaann  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññeenn  nnooss  iinnffoorrmmaarráá  ssoobbrree  ssuu  
vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--PPeessccaarr  eenn  llaa  mmaarriissmmaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  hhaallllaarr  ppaarreejjaa..      
--SSii  llaa  mmaarriissmmaa  eessttáá  mmuuyy  ttuurrbbiiaa  yy  ccoonn  ppeecceess  mmuueerrttooss  oo  eessttáá  sseeccaa  iinnddiiccaa  ffrraaccaassoo  ddee  
llaass  eessppeerraannzzaass  sseennttiimmeennttaalleess..      
MMaarrmmiittaa::      
--LLlleennaa  yy  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iinntteerreessaanntteess..      
--VVaaccííaa  oo  ssiinn  uussaarr  iinnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  sseegguurriiddaadd..      
MMáárrmmooll::      
SSiimmbboolliizzaa  ffrriiaallddaadd  yy  ppeerreennnniiddaadd..      
SSee  rreeffiieerree  aa  aaqquueellllooss  aammoorreess  qquuee  ccoommiieennzzaann  ssiieennddoo  iinnddiiffeerreenntteess  yy  ffrrííooss  ppeerroo  qquuee  
lluueeggoo  ssoonn  ssóólliiddooss  yy  dduurraaddeerrooss..      
MMaarrmmoottaa::      
DDeennoottaa  ppeerreezzaa  yy  mmuucchhoo  ssuueeññoo..      
MMaarrqquuééss//aa::      
RReeuunniioonneess  aaggrraaddaabblleess..  PPrroommeessaa  ddee  uunnaa  eevvoolluucciióónn  ffaavvoorraabbllee  eenn  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
MMaarrttaa::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttee  aanniimmaall  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  rriieessggoo  ddee  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo  ppoorr  aabbuussoo  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa..      
MMaarrttiilllloo::      
SSiimmbboolliizzaa  aallggúúnn  aassuunnttoo,,  ttrraabbaajjoo  oo  nneeggoocciioo  qquuee  nnooss  pprrooccuurraarráá  pprroovveecchhoo  ddeessppuuééss  
ddee  uussaarrlloo  llaarrggaammeennttee..      
MMáárrttiirr::      
--SSii  aappaarreecceemmooss  ccoommoo  mmáárrttiirreess  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ggrraavvee  ccoommpplleejjoo  ddee  
ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  llooss  qquuee  mmaarrttiirriizzaammooss  ddeennoottaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  ddoommiinneenn..  
MMaassaaccrree::      
IInnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ggrraavveess  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..  SSee  iimmppoonnee  uunn  aannáálliissiiss..  DDeebbeemmooss  
ddeessaahhooggaarrnnooss  hhaacciieennddoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  ddeeppoorrttee..      
MMaassaajjee::      
NNuueessttrroo  ccuueerrppoo  nnooss  pprreevviieennee  ddee  uunn  ffaalllloo  eenn  nnuueessttrraa  ssaalluudd..      
MMáássccaarraa::      
SSiimmbboolliizzaa  ooccuullttaacciióónn  yy  eennggaaññoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  llaa  lllleevvaammooss  ppuueessttaa  eess  qquuee  ddeesseeaammooss  ooccuullttaarr  aa  llooss  
ddeemmááss  aallgguunnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  oo  ffaacceettaass  ddee  nnuueessttrroo  ccaarráácctteerr  ddee  llaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  
ssaattiissffeecchhooss..  SSii  nnooss  mmiirraammooss  aall  eessppeejjoo  ccoonn  eellllaa  ppuueessttaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssii  ppuuddiiéérraammooss  
nnooss  lloo  ooccuullttaarrííaammooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  ssoonn  llooss  ddeemmááss  llooss  qquuee  eessttáánn  eennmmaassccaarraaddooss  ssee  ttrraattaa  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonnoocciiddaass  eenn  
llaa  vviiddaa  rreeaall  ddee  qquuiieenneess  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  hhaacciiaa  
nnoossoottrrooss..  EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  ssee  eessttáá  ttrraammaannddoo  aallggoo  aa  nnuueessttrraass  
eessppaallddaass..      
MMaassttiiccaarr::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  mmaassttiiccaammooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  
eennffrreennttaarrnnooss  aa  aallggoo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  mmiissmmoo  ssii  
tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  aall  ttrraaggaarr..      
--MMaassttiiccaarr  aaccoommppaaññaaddooss  rreevveellaa  aammiissttaadd  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--MMaassttiiccaarr  ssoollooss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ddeepprreessiióónn..      
--SSii  mmaassttiiccaammooss  aalliimmeennttooss  nnaattuurraalleess  yy  sseenncciillllooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttaammooss  
aapprroovveecchhaannddoo  bbiieenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  mmaassttiiccaammooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  
yy  ppoossiittiivvaass..      
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MMaattaaddeerroo::      
--SSii  lloo  vveemmooss  lllleennoo  ddee  aanniimmaalleess  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  pprreessaaggiioo  ffeelliizz  ddee  ééxxiittoo..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííoo  iinnddiiccaa  ddoolloorr,,  ppeennaass  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
MMaattaarr::      
SSiiggnniiffiiccaa  eelliimmiinnaarr,,  hhaacceerr  ddeessaappaarreecceerr..      
--MMaattaarr  aa  aallgguuiieenn  eenn  ssuueeññooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  qquuee  eessttaa  ppeerrssoonnaa  ddeejjee  ddee  
iinntteerrffeerriirr  eenn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
--VVeerr  mmaattaarr  aa  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  uunn  eessttaaddoo  ddee  ccoonnffuussiióónn  yy  ddeessccoonncciieerrttoo  aannttee  llaa  
ccoonndduuccttaa  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  llaa  vvííccttiimmaa  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ssuueeññoo  ddee  mmuueerrttee..  ((vveerr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
ddee  mmuueerrttee))      
--SSii  lloo  qquuee  mmaattaammooss  oo  vveemmooss  mmaattaarr  eenn  ssuueeññooss  eess  uunn  aanniimmaall  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss  
eelliimmiinnaarr  eess  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  oo  uunn  hheecchhoo  mmoolleessttoo,,  ppeennoossoo  oo  ddiiffíícciill  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
MMaatteemmááttiiccaass::      
SSii  eessttaammooss  eenn  ssuueeññooss  eessttuuddiiaannddoo  mmaatteemmááttiiccaass  aannuunncciiaa  uunn  pprróóxxiimmoo  eennccuueennttrroo  
ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ggrraann  ssaabbeerr..      
MMaattoorrrraall::      
--VVeerr  uunn  mmaattoorrrraall  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrráá  qquuee  ppaassaarr  ppoorr  aallgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--PPooddaarrlloo  oo  aattrraavveessaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  llee  pprrooppoonnddrráánn  ssoolluucciioonneess  aapprrooppiiaaddaass..      
MMaattrraaccaa::      
AA  ppiiee  iinnddiiccaa  uunnaa  eevvoolluucciióónn  eenn  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
--DDee  ccaabbaallllooss  aauugguurraa  iinnggrreessooss  ddee  ddiinneerroo..      
--DDee  aauuttoommóóvviilleess,,  ddeesseeoo  pprrooffuunnddoo  ddee  ccaammbbiioo..      
MMaattrriimmoonniioo::      
EEll  mmaattrriimmoonniioo  eenn  ssuueeññooss  rreepprreesseennttaa  llaa  uunniióónn  ddee  pprriinncciippiiooss..      
--CCoonnttrraaeerr  mmaattrriimmoonniioo  eenn  ssuueeññooss  mmuucchhaass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ccaassaarrnnooss..      
--SSii  eessttaammooss  ccaassaaddooss  yy  ssooññaammooss  ccoonn  oottrroo  mmaattrriimmoonniioo  iinnddiiccaa  uunnaa  pprreeffeerreenncciiaa  oo  
ddeesseeoo  mmoommeennttáánneeoo  hhaacciiaa  llaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  llaa  qquuee  nnooss  ccaassaammooss  eenn  ssuueeññooss..      
--CCaassaarrnnooss  ccoonn  aallgguuiieenn  ddee  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  sseexxoo  rreevveellaa  eell  nnaarrcciissiissmmoo  ddee  qquuiieenn  lloo  
ssuueeññaa..      
--EEnn  aallgguunnooss  ccaassooss  ssooññaarr  ccoonn  eell  mmaattrriimmoonniioo  pprreessiieennttee  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  oo  
ccaallaammiiddaadd  qquuee  ssee  aavveecciinnaa..      
MMaauulllliiddoo::      
EEssccuucchhaarr  llooss  mmaauulllliiddooss  ddee  uunn  ggaattoo  pprreessaaggiiaa  ttrraaiicciioonneess  yy  eennggaaññooss..      
MMaauussoolleeoo::      
--SSii  ssoonn  mmuuyy  rreeppeettiittiivvooss  eessttooss  ssuueeññooss  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  nneeuurroossiiss..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunn  rreecciieennttee  dduueelloo..      
--EEnn  oottrrooss  ccaassooss  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ppaassaannddoo  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  
dduuddaass..      
--AAññoorraannzzaa  ddeell  ppaassaaddoo..      
MMaayyoonneessaa::      
--SSii  eessttáá  bbiieenn  hheecchhaa  aannuunncciiaa  aalleeggrrííaass  ffaammiilliiaarreess..      
--MMaall  hheecchhaa,,  aattmmóóssffeerraa  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  ddiissppuuttaass..      
MMaayyoorriissttaa::      
EExxtteennssiióónn  ddee  ssuuss  eemmpprreessaass..  AAuummeennttoo  ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss..      
MMaazzmmoorrrraa::      
LLaass  ccáárrcceelleess  aannuunncciiaann  eell  ccaammbbiioo  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  ccaarrcceelleerroo  eess  aammaabbllee  yy  ssoonnrriieennttee  oo  ssii  llaa  ppuueerrttaa  eessttáá  aabbiieerrttaa  eell  ccaammbbiioo  eess  
iinnmmiinneennttee..      
--SSii  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  ccaarrcceelleerroo  eess  hhoossccaa  yy  llaa  ccáárrcceell  oossccuurraa  ddeebbeerreemmooss  rreefflleexxiioonnaarr  
ssoobbrree  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa..      
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--SSii  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoonn  vviioolleennttooss  oo  ddeesseessppeerraaddooss  sseeññaallaa  qquuee  eell  
ccaammbbiioo  hhaa  ssiiddoo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..      
MMeeccáánniiccoo::      
PPrroommeessaass  ddee  uunnaa  eevvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ffiinnaanncciieerraass..      
MMeeccaanniissmmoo::      
--SSii  eell  mmeeccaanniissmmoo  ttrraabbaajjaa  ccoonn  uunn  bbuueenn  rriittmmoo  aauugguurraann  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeettiieennee  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  yy  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ttrraabbaajjaa  mmaall,,  ssee  rroommppee  oo  nnooss  ffaallllaa  oo  ssii  ooccuurrrree  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  pprreessaaggiiaa  eell  
ffrraaccaassoo  yy  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
MMeecchheerroo::      
NNoottiicciiaass  iimmpprreevviissttaass  yy  ddeessaaggrraaddaabblleess..  
MMeeddaallllaa::      
--HHoonnoorrííffiiccaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  mmeeddiioo  ssoocciiaall  llee  eessttiimmaa  yy  aapprreecciiaa..      
--RReelliiggiioossaa,,  ppaazz  eenn  eell  aallmmaa..  SSeerreenniiddaadd  eenn  eell  ccoorraazzóónn  yy  eenn  eell  eessppíírriittuu..      
MMeeddiiaannoocchhee::      
--EEll  aassppeeccttoo  ppoossiittiivvoo  ddee  llaa  nnoocchhee  eessttáá  rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaa  lluunnaa,,  
ccoonn  eellllaa  llaa  nnoocchhee  ppiieerrddee  ssuu  ppeelliiggrroossiiddaadd..      
--AAuunnqquuee  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  tteenneemmooss  ssuueeññooss  ddee  nnoocchhee  qquuee  ssoonn  nneeggaattiivvooss,,  aauuttéénnttiiccaass  
ppeessaaddiillllaass,,  ddoonnddee  ssee  vveenn  rreefflleejjaaddooss  ttooddooss  nnuueessttrrooss  mmiieeddooss  iinnddeecciissiioonneess,,  
aanngguussttiiaass,,  ppeelliiggrrooss  yy  ttrriisstteezzaass..      
--SSii  uunn  ssuueeññoo  ddee  nnoocchhee  ssee  rreeppiittee  ccoonnssttaanntteemmeennttee  rreevveellaa  uunn  aaccuussaaddoo  ccoommpplleejjoo  ddee  
iinnffeerriioorriiddaadd..      
MMeeddiiaass::      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaass  mmeeddiiaass  ppeerroo  ssiinn  ffiijjaarrnnooss  eenn  ddeettaalllleess  aauugguurraa  uunnaa  eexxiisstteenncciiaa  
aappaacciibbllee  yy  ddee  rraazzoonnaabbllee  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  ttiieenneenn  ccaarrrreerraass  oo  eessttáánn  aagguujjeerreeaaddaass  nnooss  aaddvviieerrtteenn  ssoobbrree  ppoossiibblleess  eennggaaññooss  oo  
ffaallssaass  pprroommeessaass..      
--QQuuiittaarrssee  llaass  mmeeddiiaass  pprreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  llaass  mmeeddiiaass  ssoonn  ddee  llaannaa,,  aallggooddóónn,,  hhiilloo  oo  ccuuaallqquuiieerr  mmaatteerriiaall  ssiinnttééttiiccoo,,  ppeerroo  eenn  
bbuueenn  eessttaaddoo  yy  aaggrraaddaabblleess  aa  llaa  vviissttaa  aauugguurraann  bbiieenneessttaarr,,  bbeenneeffiicciiooss  yy  ggaannaanncciiaass..      
--SSii  ssoonn  ddee  sseeddaa  nnaattuurraall  eell  pprreessaaggiioo  ddee  rriiqquueezzaa  ssee  iinnccrreemmeennttaa  yy  ppuueeddee  pprroovveenniirr  ddee  
uunnaa  hheerreenncciiaa  oo  ddoonnaacciióónn,,  mmááss  qquuee  ddee  bbeenneeffiicciiooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ssii  mmiissmmooss..      
--SSii  ssoonn  ddee  ccoolloorr  mmuuyy  ccllaarraass  ssiimmbboolliizzaann  aammiissttaadd..      
--SSii  ssoonn  mmuuyy  oossccuurraass  oo  nneeggrraass  ssiimmbboolliizzaann  tteennttaacciióónn..      
MMeeddiiccaammeennttooss,,  mmééddiiccoo::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ddooccttoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  aatteennddaammooss  ttaannttoo  aall  
ccuueerrppoo  ccoommoo  aall  aallmmaa..      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
MMeeddiiddaass::      
--TToommaarr  mmeeddiiddaass  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeerráá  eexxaammiinnaarr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
aanntteess  ddee  ccoommpprroommeetteerrssee..      
--VVeerr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ttoommaarr  mmeeddiiddaass,,  sseerreemmooss  oobbsseerrvvaaddooss  yy  ccrriittiiccaaddooss  eenn  nnuueessttrroo  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  nnuueessttrrooss  aaccttooss..      
--MMeeddiirrssee  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  cclliimmaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ppooccoo  ddeesseeaabblleess..      
MMeeddiiooddííaa::      
--EEnn  mmuucchhooss  ccaassooss  eenn  qquuee  ssee  ssuueeññaa  ccoonn  eell  mmeeddiiooddííaa  nnoo  ttiieenneenn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
pprrooffééttiiccoo..      
--EEnn  oottrrooss  ccaassooss  ssee  rreeffiieerree  aa  hheecchhooss  yyaa  ppaassaaddooss  oo  aa  ccoommoo  tteerrmmiinnaarráánn  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  ddee  ssuu  vviiddaa  pprriivvaaddaa,,  aammoorroossaa,,  pprrooffeessiioonnaall  oo  ppúúbblliiccaa,,  ppeerroo  
ssiieemmpprree  yyaa  eexxiisstteenntteess  yy  ccuullmmiinnaaddooss,,  nnuunnccaa  iinncciippiieenntteess  oo  ffuuttuurrooss..      
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MMeeddiittaacciióónn::      
AAnnuunncciiaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  ee  iinntteerrrrooggaacciióónn..      
MMéédduullaa::      
GGaannaanncciiaass  ffiinnaanncciieerraass  ddiissccrreettaass  ppeerroo  úúttiilleess..  CCuurraacciióónn  oo  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ssaalluudd  ddee  
aallgguuiieenn  ccoonnoocciiddoo..      
MMeedduussaa::      
IInnccoonnvveenniieenntteess  yy  ddeessiilluussiioonneess  yy  ssii  nnooss  ppiiccaa  iinnddiiccaa  qquuee  sseerreemmooss  eennggaaññaaddooss..      
MMeeggááffoonnoo::      
PPrreessaaggiiaa  aallggúúnn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  nnoossoottrrooss  oo  ppaarraa  aallgguuiieenn  ddee  llaass  nnuueessttrrooss..      
MMeejjiillllaass::      
SSiimmbboolliizzaann  nnuueessttrraa  ssaalluudd  oo  llaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ccoonntteemmppllaammooss  eenn  ssuueeññooss..      
--UUnnaass  mmeejjiillllaass  bbiieenn  ccoolloorreeaaddaass,,  tteerrssaass  yy  ssuuaavveess  nnooss  aannuunncciiaann  ssaalluudd  yy  bbiieenneessttaarr  
ffííssiiccoo..      
--UUnnaass  mmeejjiillllaass  hhuunnddiiddaass  yy  ccoonn  mmaall  ccoolloorr  rreevveellaann  eell  ppeelliiggrroo  ddee  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  aaddeemmááss  ddeell  mmaall  aassppeeccttoo  ssee  hhaallllaann  hheerriiddaass  oo  mmaannaannddoo  ssaannggrree  eess  eell  ppeeoorr  
pprreessaaggiioo..      
MMeejjiillllóónn::      
--VViivvooss  eess  ssíímmbboolloo  ddee  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--MMuueerrttooss,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess..  EEssppeerraannzzaass  ffrruussttrraaddaass..      
MMeejjoorraannaa::      
EEssttaa  ppllaannttaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  ccoonnssuueelloo..      
MMeellaannccoollííaa::      
TTrriisstteezzaa  yy  rreeccuueerrddooss  ddee  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
MMeellooccoottoonneess::      
EEll  mmeellooccoottoonneerroo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  pprriimmaavveerraa  yy  llaa  aabbuunnddaanncciiaa..      
--SSuuss  fflloorreess  ssoonn  fflloorreess  mmaattrriimmoonniiaalleess..      
--SSuu  mmaaddeerraa  pprrooppoorrcciioonnaa  pprrootteecccciióónn  mmáággiiccaa..      
LLooss  mmeellooccoottoonneess  ssiimmbboolliizzaann  pprroossppeerriiddaadd  yy  aammoorr..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmeellooccoottoonneerroo  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  pprrootteecccciióónn  yy  aayyuuddaa..      
--SSii  lloo  vveemmooss  fflloorriiddoo  pprreessaaggiiaa  ffeelliicciiddaadd  yy  aammoorr..      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  ddee  mmeellooccoottoonneess,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  ccoommeemmooss  aallgguunnoo  ddee  eellllooss,,  llaa  
pprrootteecccciióónn  yy  aayyuuddaa  sseerráánn  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
MMeellóónn::      
--SSii  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  yy  ssooññaammooss  ccoonn  mmeelloonneess  eess  bbuueenn  pprreessaaggiioo  
ppuueess  aasseegguurraann  uunnaa  pprróóxxiimmaa  ccuurraacciióónn..      
--SSii  nnoo  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  eell  mmeellóónn  eess  uunnaa  ffrruuttaa  ddee  mmaall  aaggüüeerroo  qquuee  aauugguurraa  ssaalluudd  
ddeeffiicciieennttee..      
MMeelllliizzooss::      
NNoottiicciiaass  ssoorrpprreennddeenntteess  yy  ffeelliicceess..  CCiirrccuunnssttaanncciiaass  iinneessppeerraaddaass..      
MMeemmbbrriillllooss::      
FFiiddeelliiddaadd  eenn  llaa  aammiissttaadd  yy  eenn  eell  mmaattrriimmoonniioo,,  ssaallvvoo  ssii  eessttáánn  eecchhaaddooss  aa  ppeerrddeerr,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  pprróóxxiimmooss  pprroobblleemmaass  aaffeeccttiivvooss..      
MMeennddiiggoo::      
--SSii  ddaammooss  lliimmoossnnaa  aa  aallgguuiieenn  pprreessaaggiiaa  ddeessiilluussiioonneess  yy  ddeesseennggaaññooss..      
--SSii  vveemmooss  aa  uunn  mmeennddiiggoo  ssiinn  ddaarrllee  nnaaddaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  
ssuuffrraammooss  ppéérrddiiddaass  eeccoonnóómmiiccaass..      
--SSii  eell  mmeennddiiggoo  lloo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  eessttaammooss  eennttrraannddoo  eenn  uunn  
ppeerrííooddoo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess,,  pprroobblleemmaass  yy  mmuucchhoo  ttrraabbaajjoo,,  ddeell  qquuee  pprroobbaabblleemmeennttee  ssoolloo  
ssaaqquueemmooss  ppaarraa  iirr  ttiirraannddoo..    
MMeennttaa::      
AAnnuunncciiaa  aallgguunnooss  mmoommeennttooss  ddee  ddiisstteennssiióónn  yy  ssaattiissffaacccciióónn..      
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MMeennttiirraa::      
PPeerrffiiddiiaa,,  aassttuucciiaa  yy  ttrraaiicciióónn  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  eessttáánn  cceerrccaa  ddee  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss..  
MMeerrccaaddeerr::      
NNeeggoocciiooss  ddiiffíícciilleess  ddee  ttrraattaarr..      
MMeerrccaaddoo::      
--EEll  mmeerrccaaddoo  rreepprreesseennttaa  eell  tteeaattrroo  ddee  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa  eexxtteerrnnaa  yy  mmaatteerriiaall..      
--LLaass  ggeenntteess  qquuee  vveemmooss  ssoonn  aaqquueellllaass  qquuee  eessttáánn  ddee  oorrddiinnaarriioo  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--LLooss  ccoorrrreeddoorreess  yy  ccaammiinnooss  ttrraazzaaddooss  ddeennttrroo  ddeell  mmeerrccaaddoo  rreepprreesseennttaann  llooss  ccaammiinnooss  
ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--EEll  mmeerrccaaddoo  yy  ssuuss  ppuueessttooss  ddee  vveennttaa  nnooss  ddiicceenn  qquuee  eenn  eessttaa  vviiddaa  ddeebbeemmooss  ppaaggaarr  
uunn  pprreecciioo  ppoorr  ccuuaannttoo  aaddqquuiirriimmooss  yy  ppoosseeeemmooss..      
--VVeerr  uunn  mmeerrccaaddoo  ddee  lleejjooss,,  ssiinn  ddeettaalllleess  yy  ssiinn  hhaacceerr  nnaaddaa  ppaarraa  aacceerrccaarrnnooss,,  ssuueellee  
rreefflleejjaarr  uunnaa  eettaappaa  ddee  ppeennuurriiaass  mmaatteerriiaalleess..      
--EEnnttrraarr  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ssiinn  lllleeggaarr  aa  ccoommpprraarr  rreefflleejjaa  llaa  bbúússqquueeddaa,,  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
hhaallllaarr  llooss  mmeeddiiooss  oo  eell  ccaammiinnoo  mmááss  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  
pprrooyyeeccttooss  yy  aammbbiicciioonneess..      
--TTaammbbiiéénn  eell  eennttrraarr  ssiinn  ccoommpprraarr  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  ddee  uunn  ssiimmppllee  ddeesseeoo  ddee  
pprroommiissccuuiiddaadd  qquuee  ssuueellee  aappaarreecceerr  ccuuaannddoo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ffaallttaa  ccaalloorr  hhuummaannoo  oo  
ccoommuunniiccaacciióónn..      
--NNoo  eennccoonnttrraarr  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  lloo  qquuee  bbuussccaammooss  oo  sseennttiirrnnooss  aaggoobbiiaaddooss  ppoorr  eell  
ggeennttííoo  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eess  eell  mmoommeennttoo  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  llaannzzaarrnnooss  
aaccttiivvaammeennttee  aa  llaa  vviiddaa,,  aanntteess  ddeebbeemmooss  mmeeddiittaarr  yy  rreefflleexxiioonnaarr..      
--SSeennttiirrnnooss  aaggoobbiiaaddooss  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz  yy  rreettrraaiimmiieennttoo..      
MMeerrcceennaarriioo::      
AAnnuunncciiaa  hheecchhooss  iinnddeeccoorroossooss  qquuee  llee  ppeerrjjuuddiiccaarráánn..      
MMeerrcceerrííaa::      
AAccttiivviiddaaddeess  mmeennoorreess  ssiinn  ggrraann  mmoottiivvaacciióónn..      
MMeerrccuurriioo::      
EEssttee  mmeettaall  ssiimmbboolliizzaa  llaa  aaddaappttaacciióónn,,  llaa  rraappiiddeezz  yy  lloo  iimmpprreevviissiibbllee..      
TTiieennee  eell  ppooddeerr  ddee  ppuurriiffiiccaarr  yy  ffiijjaarr..      
MMeerreenngguuee::      
PPrroommeessaass  dduuddoossaass  llee  lllleevvaarráánn  aa  aammaarrggaass  ddeessiilluussiioonneess..      
MMeerrmmeellaaddaa::      
AAnnuunncciiaa  aalleeggrrííaass  yy  ppllaacceerreess  ffaammiilliiaarreess..      
MMeessaa::      
EEss  eell  lluuggaarr  ddee  nnuueessttrraass  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmeessaa  rreeccttaanngguullaarr  rreefflleejjaa  qquuee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  eessttáá  
mmááss  jjeerraarrqquuiizzaaddaa..      
--SSii  eess  ccuuaaddrraaddaa  nnoo  eexxiissttee  ttaannttaa  jjeerraarrqquuííaa  ccoommoo  eenn  llaa  rreeccttaanngguullaarr..      
--SSii  eess  rreeddoonnddaa  iinnddiiccaa  llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  jjeerraarrqquuííaass  eenn  nnuueessttrraa  ffaammiilliiaa..      
--UUnnaa  mmeessaa  bbiieenn  sseerrvviiddaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  uunniióónn  ffaammiilliiaarr  yy  uunn  aaggrraaddaabbllee  ppoorrvveenniirr..      
--SSii  nnoo  hhaayy  nnaaddiiee  eenn  llaa  mmeessaa  rreefflleejjaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  uunniióónn  
ffaammiilliiaarr..      
--SSii  llaa  mmeessaa  ssee  rroommppee,,  ssee  ccaaee  oo  llee  ooccuurrrree  ccuuaallqquuiieerr  aacccciiddeennttee,,  sseerráá  nnuueessttrraa  uunniióónn  
ffaammiilliiaarr  llaa  qquuee  ssee  rroommppee  oo  llee  ooccuurrrree  lloo  qquuee  eell  aacccciiddeennttee  ssiimmbboolliizzaa..      
MMeettaammoorrffoossiiss::      
LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  eessttooss  ssuueeññooss  ssiieemmpprree  ssuueellee  sseerr  llaa  mmiissmmaa  yy  ccoonnssiissttee  eenn  vveerr  
qquuee  ssiimmbboolliizzaann  llooss  ddooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  llaa  mmeettaammoorrffoossiiss  yy  ccuuaall  eess  llaa  eevvoolluucciióónn  
pprroodduucciiddaa  oo  eell  ccoommpplleemmeennttoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  aappoorrttaa..      
MMeetteeoorriittoo::      
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SSii  aassiissttiimmooss  aa  llaa  ccaaííddaa  ddee  uunn  mmeetteeoorriittoo  aannuunncciiaa  qquuee  ggrraavveess  hheecchhooss  hhaarráánn  ppeelliiggrraarr  
ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
MMeettrroo::      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  mmeettrroo  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  mmeettrroo  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  mmeettrroo,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  mmeettrroo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
MMiiccrroossccooppiioo::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  qquuee  uusstteedd  ttiieennee  tteennddeenncciiaa  aa  aauummeennttaarr  llooss  hheecchhooss  yy  aa  eexxaaggeerraarr  
llooss  ppeennssaammiieennttooss  oo  llaass  ppaallaabbrraass..      
MMiieeddoo::      
LLoo  pprriimmeerroo  qquuee  ddeebbeemmooss  hhaacceerr  ccoonn  eessttee  ssuueeññoo  eess  ddeesseecchhaarr  qquuee  ssee  ttrraattee  ddee  mmiieeddoo  
ppoorr  hhaabbeerr  vviissttoo  aallgguunnaa  ppeellííccuullaa  oo  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  nnooss  pprroodduuzzccaa  eessttee  tteemmoorr..      
SSii  nnoo  eess  aassíí  ssee  rreeffiieerree  aa  iinnsseegguurriiddaadd  oo  aa  uunn  mmiieeddoo  rreeaall  ppoorr  aallggoo  qquuee  nnooss  pprreeooccuuppaa..      
SSii  llooss  ssuueeññooss  ddee  mmiieeddoo  ssoonn  mmuuyy  ffrreeccuueenntteess,,  sseerrííaa  ccoonnvveenniieennttee  ccoonnssuullttaarr  ccoonn  uunn  
eessppeecciiaalliissttaa  ddaaddoo  qquuee  ppuueeddeenn  rreefflleejjaarr  ddeesseeqquuiilliibbrriiooss  nneerrvviioossooss  qquuee  ccoonn  ttooddaa  
sseegguurriiddaadd  ppooddrráánn  sseerr  ttrraattaaddooss  aaddeeccuuaaddaammeennttee..      
MMiieell::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  YYoo  ssuuppeerriioorr  ccoommoo  úúllttiimmaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunn  ttrraabbaajjoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  
iinntteerrnnaa  ssoobbrree  ssíí  mmiissmmoo..      
AAuugguurraa  rriiqquueezzaa,,  pprroossppeerriiddaadd  yy  ffeelliicciiddaadd,,  eessppeecciiaallmmeennttee  aammoorroossaa..      
MMiieess::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  mmiieess  ssooññaaddaa,,  ddeell  mmiissmmoo  
mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  llaa  mmiieess,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  nnuueessttrraa  
rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  mmiieess  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
MMiiggrraacciióónn::      
SSii  vveemmooss  uunnaa  mmiiggrraacciióónn  ddee  ppáájjaarrooss  iinnddiiccaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  ccaammbbiioo  ddee  aammbbiieennttee..      
MMiijjoo::      
PPaazz  eenn  eell  hhooggaarr..  MMeeddiiooss  mmooddeessttooss  ppeerroo  ssuuffiicciieenntteess..      
MMiilleennrraammaa::      
EEss  uunnaa  ppllaannttaa  ccuuyyoo  ffúúnneebbrree  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssoolloo  aannuunncciiaa  dduueellooss  yy  lláággrriimmaass..      
MMiilliittaarr::      
SSiimmbboolliizzaann  eell  ddeebbeerr  yy  llaass  oobblliiggaacciioonneess  aa  qquuee  nnooss  ssoommeettee  llaa  ssoocciieeddaadd..      
EEssttee  ssuueeññoo  ssuueellee  rreevveellaarr  qquuee  eessttaammooss  ssoommeettiiddooss  aa  aallgguunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccooaacccciióónn  ddee  
llaa  qquuee  ddeesseeaammooss  lliibbeerraarrnnooss..      
--SSii  ssoommooss  jjóóvveenneess  yy  eell  ssuueeññoo  nnoo  rreessuullttaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  ddeennoottaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  
iinntteeggrraarrssee  eenn  llaa  ccoolleeccttiivviiddaadd  yy  aatteenneerrssee  aa  ssuuss  nnoorrmmaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  aanngguussttiioossaa  ppoorr  lllleevvaarr  eell  uunniiffoorrmmee  
iinnccoommpplleettoo,,  mmaall  ppuueessttoo  oo  eenn  aaccttiittuudd  iinnddiisscciipplliinnaaddaa  ssee  rreeffiieerree  aa  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  
vviiddaa  nnooss  vveemmooss  ssuujjeettooss  aa  ccooaacccciioonneess  ddee  ttiippoo  pprrooffeessiioonnaall,,  ffaammiilliiaarr  oo  ssoocciiaall  
ddiiffíícciillmmeennttee  ssooppoorrttaabblleess..      
--SSii  eell  cclliimmaa  ddeell  ssuueeññoo  eess  aaggrraaddaabbllee  ssee  ttrraattaa  ddee  nnuueessttrraa  ssuuppeeddiittaacciióónn  yy  oobbeeddiieenncciiaa  
aa  uunnaa  lleeyy  ssuuppeerriioorr  qquuee  ssuurrggee  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
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--SSii  nnoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  mmiilliittaarr,,  nnii  llooss  vveemmooss  ccoommoo  iinnddiivviidduuooss  aaiissllaaddooss,,  ssiinnoo  
aarrmmaaddooss  yy  mmaarrcchhaannddoo  eenn  ffoorrmmaacciióónn,,  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallggúúnn  ppeelliiggrroo  qquuee  
aammeennaazzaa  nnuueessttrraa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  oo  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaalleess..      
MMiilllloonnaarriioo::      
SSoolloo  ssee  ssuueeññaa  ccoonn  sseerr  mmiilllloonnaarriioo  oo  ccoonn  mmiilllloonnaarriiooss  ccuuaannddoo  ssee  eess  ttooddoo  lloo  
ccoonnttrraarriioo..      
LLoo  qquuee  aauugguurraa  oo  rreevveellaa  eess  eell  ddeesseeoo  oo  llaa  aammbbiicciióónn  ddee  rriiqquueezzaass..  
MMiimmbbrree::      
IInnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  aabbiieerrttooss  aa  ccuuaallqquuiieerr  iiddeeaa  oo  ssuuggeerreenncciiaa  qquuee  ppuueeddaa  sseerr  ddee  
aallgguunnaa  uuttiilliiddaadd..      
MMiimmoo::      
DDeessccuubbrriimmiieennttooss  iinneessppeerraaddooss..      
MMiimmoossaa::      
EEss  uunn  áárrbbooll  ccuuyyaa  fflloorr  eexxpprreessaa  ttrriisstteezzaa  yy  mmeellaannccoollííaa,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  sseegguurriiddaadd  yy  
cceerrtteezzaa,,  aauunnqquuee  sseeaa  llaa  cceerrtteezzaa  eenn  llaa  oottrraa  vviiddaa..      
MMiinnaa::      
EEnn  ssuueeññooss  llaass  mmiinnaass  ssee  rreeffiieerreenn  aa  ttooddooss  llooss  tteessoorrooss  yy  rriiqquueezzaass  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  
hhaann  ssaalliiddoo  aa  llaa  lluuzz..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  mmiinnaa  ppaarraa  uunn  ttrraabbaajjaaddoorr,,  ccoommeerrcciiaannttee  oo  eemmpprreessaarriioo  eess  pprreessaaggiioo  
ddee  rriiqquueezzaa  yy  bbeenneeffiicciiooss..      
--PPaarraa  uunn  cciieennttííffiiccoo  pprreessaaggiiaa  ddeessccuubbrriimmiieennttooss  oo  nnuueevvaass  aapplliiccaacciioonneess  ddee  llaa  cciieenncciiaa..      
--PPaarraa  uunn  mmééddiiccoo,,  eell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  oo  llaa  ccuurraacciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--PPaarraa  uunn  ppoollííttiiccoo,,  llaa  ffuunnddaacciióónn  ddee  uunn  ppaarrttiiddoo  ppoollííttiiccoo..      
MMiinniissttrroo::      
--EEnnccoonnttrraarrlloo  ssiiggnniiffiiccaa  eell  ffrraaccaassoo  ddee  ssuuss  eessppeerraannzzaass..      
--SSeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  llooggrraarreemmooss  ccuummpplliirr  cciieerrttaass  aammbbiicciioonneess..      
MMiioossoottiiss::      
NNoossttaallggiiaa  ddee  ffeelliicceess  rreeccuueerrddooss..      
MMiirraaddaa::      
--CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  mmiirraammooss  ffiijjaammeennttee  aa  llooss  oojjooss  ddee  qquuiieenn  tteenneemmooss  ddeellaannttee  
rreevveellaa  eell  tteemmoorr  aa  ddeejjaarr  ttrraasslluucciirr  aallggoo  qquuee  ddeesseeaammooss  mmaanntteenneerr  ooccuullttoo..      
--SSeennttiirrnnooss  mmiirraaddooss  ccoonn  iinnssiisstteenncciiaa  ppeerroo  ssiinn  vveerr  llooss  oojjooss  qquuee  nnooss  mmiirraann  ddeennoottaa  
ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  cciieeggooss  oo  ccoonn  llooss  oojjooss  vveennddaaddooss  eess  iinnddiicciioo  ddee  uunn  mmiieeddoo  iillóóggiiccoo  aa  
sseerr  eennggaaññaaddooss  oo  ppeerrsseegguuiiddooss  oo  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  nnuueessttrraa  iimmppootteenncciiaa  aannttee  
llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSooññaarr  qquuee  ppaaddeecceemmooss  ddee  llaa  vviissttaa  ppeerroo  ssiinn  lllleevvaarr  ggaaffaass  ddeennoottaa  uunnaa  ffaallttaa  ddee  ccoorraajjee  
qquuee  nnooss  iimmppiiddee  mmiirraarr  ddee  ffrreennttee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  aaccuuddiimmooss  aa  uunn  ooccuulliissttaa  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  hhaallllaarr  aa  qquuiieenn  ppooddaammooss  hhaacceerr  
ppaarrttíícciippee  ddee  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass  yy  nnooss  aayyuuddee..      
MMiirrlloo::      
EEssttee  ppáájjaarroo  aannuunncciiaa  mmuurrmmuurraacciioonneess  yy  ccoottiilllleeooss  ggeenneerraallmmeennttee  ttaann  ddeessaaggrraaddaabblleess  
ccoommoo  ssuu  nneeggrroo  pplluummaajjee..      
MMiissaa::      
--CCuuaannddoo  rreezzaammooss  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  nnooss  sseennttiimmooss  ccuullppaabblleess  
ddee  aallggoo  qquuee  ddee  ddííaa  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa  ddee  llaa  
qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccoommoo  ssaalliirrnnooss  yy  ppaarraa  eelllloo  eessppeerraammooss  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  
mmiillaaggrroossaa  qquuee  nnooss  ssaaqquuee  ddeell  aappuurroo..      
MMiisseerriiaa,,  mmíísseerroo::      
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IInnddiiccaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  
ddeebbiilliittaaddooss,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
MMiissiioonneerroo::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
MMiittoollooggííaa::      
CCuuaannddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  aappaarreeccee  uunn  ppeerrssoonnaajjee  mmiittoollóóggiiccoo  ppoosseeee  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  
qquuee  llee  oottoorrggaa  llaa  mmiittoollooggííaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  ZZeeuuss  oo  JJúúppiitteerr  aannuunncciiaarráá  uunnaa  ppooddeerroossaa  pprrootteecccciióónn  oo  uunn  ccaassttiiggoo  
eejjeemmppllaarr,,  sseeggúúnn  sseeaa  eell  rroossttrroo,,  aammaabbllee  oo  ffuurriibbuunnddoo..      
--VVeennuuss  nnooss  pprroonnoossttiiccaarráá  uunn  aammoorr  ffeelliizz  ssii  eessttáá  ddee  bbuueenn  ttaallaannttee  oo  ddeessggrraacciiaaddoo,,  oo  
iinncclluussoo  uunnaa  vveennggaannzzaa  ssii  eessttáá  ffuurriioossaa,,  yy  aassíí  ssuucceessiivvaammeennttee..      
MMoocchhiillaa::      
--SSii  eessttáá  lllleennaa  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  tteenneemmooss  sseeccrreettooss  bbiieenn  gguuaarrddaaddooss..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  pprrooppiieettaarriiaa  eess  iinnccaappaazz  ddee  gguuaarrddaarr  uunn  sseeccrreettoo..      
--PPeerrddeerr  llaa  mmoocchhiillaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  ccoonnooccee  nnuueessttrrooss  sseeccrreettooss..      
--SSii  nnooss  llaa  rroobbaann,,  aallgguuiieenn  ssee  eenntteerraarráá  ddee  lloo  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  uussaannddoo  llaa  ffuueerrzzaa..      
MMoocchhuueelloo::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnoo  pprreessaaggiiaa  cchhiissmmoorrrreeooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
--SSii  llee  mmaattaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  llooggrraarráánn  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss  ddiicchhaass  mmuurrmmuurraacciioonneess..      
--SSii  vveemmooss  ccoommoo  mmaattaann  oo  mmaallttrraattaann  aa  uunn  mmoocchhuueelloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  nnoossoottrrooss  
llooss  qquuee  hhaacceemmooss  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llooss  ddeemmááss..      
--OOíírr  eell  ggrriittoo  ddee  uunn  mmoocchhuueelloo  aannuunncciiaa  ddeessggrraacciiaass..      
MMooddaa::      
IInnddiiccaa  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  eessccaappaarr  ddee  ssuu  uunniivveerrssoo  hhaabbiittuuaall,,  ddee  mmooddiiffiiccaarr  ssuuss  
ccoossttuummbbrreess..      
MMooddeelloo::      
IInnddiiccaa  llaa  rreennuunncciiaa  aa  llaa  pprrooppiiaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
MMooddiissttaa::      
AAnnuunncciiaa  uunn  ccaammbbiioo  ffaavvoorraabbllee  ddee  ssiittuuaacciióónn..      
MMooffaarrssee::      
SSuu  aaccttiittuudd  hhaacciiaa  ssuuss  aammiissttaaddeess  llee  pprrooccuurraarráánn  ddeesspprreecciioo  yy  eenneemmiissttaaddeess..      
MMoohhoo::      
SSiinnssaabboorreess  aaffeeccttiivvooss,,  ddeecceeppcciioonneess  ffaammiilliiaarreess..      
MMoojjaarr::      
AAnnuunncciiaa  ddeecceeppcciióónn  yy  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  ppoorr  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
MMoojjóónn::      
--VVeerr  uunn  mmoojjóónn  pprreessaaggiiaa  aallggúúnn  bbeenneeffiicciioo  iinneessppeerraaddoo..      
--MMaanniippuullaarrllooss::      
    **SSii  ssee  uuttiilliizzaann  ppaarraa  mmooddeellaarr  ccoommoo  ssii  ffuueessee  bbaarrrroo  rreefflleejjaa  aaffiicciióónn  ppoorr  eell  aarrttee..      
    **SSii  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  rreeaacccciioonneess  ddee  ssaaddiissmmoo  oo  mmiieeddoo  iinnddiiccaa  uunn  ddeessaarrrreegglloo  ddee  
llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--RReeaalliizzaarr  llaa  ddeeffeeccaacciióónn::      
    **SSii  eexxiisstteenn  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ddeeffeeccaarr  rreefflleejjaa  aavvaarriicciiaa  yy  vvoolluunnttaadd  ddee  ddoommiinniioo..      
    **SSii  tteenneemmooss  ddiiaarrrreeaa  rreevveellaa  tteennddeenncciiaa  aall  ddeessppiillffaarrrroo..      
    **SSii  llaa  ddeeffeeccaacciióónn  eess  nnoorrmmaall  pprreessaaggiiaa  bbeenneeffiicciiooss  eeccoonnóómmiiccooss..      
MMoolliinnoo,,  mmoolleerr::      



 196

SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmoolliinnoo  ssiieemmpprree  aauugguurraa  rriiqquueezzaa..  AA  mmaayyoorr  vveelloocciiddaadd  mmaayyoorr  rriiqquueezzaa,,  
yy  ssii  eessttáá  ppaarraaddoo  ttaammbbiiéénn  eess  mmuuyy  ppoossiibbllee  qquuee  llaa  ccoonnssiiggaammooss..  PPeerroo  ssii  mmoolleemmooss  
aallggoo  ssiieemmpprree  aannuunncciiaa  pprroobblleemmaass..    
MMoommiiaa::      
RReessuurrggiirráánn  vviieejjooss  aassuunnttooss  oollvviiddaaddooss..      
MMoonnaasstteerriioo::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmoonnaasstteerriioo  aauugguurraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessppeerraannzzaass  oo  ddeesseeooss..      
--SSii  lloo  vveemmooss  eenn  llaa  lleejjaannííaa  yy  nnoo  nnooss  aacceerrccaammooss  aa  eell  aannuunncciiaa  ddeessiilluussiioonneess..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  eell  mmoonnaasstteerriioo  hhaabbllaannddoo  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ssiinn  pprreessttaarr  
aatteenncciióónn  aa  lloo  qquuee  aallllíí  ssuucceeddee  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  aannttee  llaa  vviiddaa  eess  
ddeessccuuiiddaaddaa  yy  ppooddeemmooss  ccoommeetteerr  aallgguunnaa  iimmpprruuddeenncciiaa..      
MMoonnddaaddiieenntteess::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  ddeecceeppcciióónn  aammaarrggaa  yy  ccoossttoossaa..      
MMoonnddaarr::      
PPrroobblleemmaass  ffaammiilliiaarreess,,  iinnccoommpprreennssiióónn  yy  ddiissppuuttaass..      
MMoonneeddaass::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonnttaannddoo  mmoonneeddaass  ddee  eessccaassoo  vvaalloorr  aauugguurraa  ddiiffiiccuullttaaddeess  
eeccoonnóómmiiccaass..      
--SSii  ppeerrddeemmooss  llaass  mmoonneeddaass  nnooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  eeccoonnoommííaa..      
--SSii  llaass  eennccoonnttrraammooss  rreefflleejjaa  nnuueessttrroo  iinnttiimmoo  ddeesseeoo  ddee  eemmpprreennddeerr  ttaarreeaass  mmááss  
lluuccrraattiivvaass..      
MMoonneeddeerroo::      
--UUssaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  mmiinnuucciioossooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
--PPeerrddeerrlloo,,  pprroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss..      
MMoonniiggoottee::      
LLaa  ccaalliiddaadd  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess  ssee  vveerráá  eemmppaaññaaddaa  ppoorr  llaa  ccooddiicciiaa  yy  llaa  aavviiddeezz..      
MMoonnjjaa::      
IInnddiiccaa  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  mmuuyy  ddiiffuussoo  qquuee  ssee  bbaassaa  eenn  eell  mmiieeddoo  aa  llaa  
ppéérrddiiddaa  ddee  llaa  iinnoocceenncciiaa  yy  ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass..      
MMoonnjjee::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
MMoonnoo::      
EEll  mmoonnoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  iinnssttiinnttiivvaa  yy  eess  uunnaa  llllaammaaddaa  ppaarraa  qquuee  
ddeessaarrrroolllleemmooss  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  hhaacciiaa  uunn  nniivveell  ssuuppeerriioorr..      
MMoonnóóccuulloo::      
--SSii  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnoo  uussaammooss  mmoonnóóccuulloo  yy  nnooss  vveemmooss  ccoonn  eell  eenn  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  qquuee  
nnuueessttrraa  vviissiióónn  ddee  llaass  ccoossaass  ssee  hhaallllaa  ddeeffoorrmmaaddaa..      
--SSii  eell  mmoonnóóccuulloo  nnoo  eess  iinnccoolloorroo,,  eell  ccoolloorr  nnooss  iinnddiiccaarráá  aallggoo  mmááss  ssoobbrree  eessttaa  vviissiióónn..      
--PPeerrddeerr  eell  mmoonnóóccuulloo  nnooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  aatteenncciióónn  hhaacciiaa  llooss  
ddeemmááss..      
--VVeerr  uunnoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ppaallaabbrraass  sseerráánn  mmaall  iinntteerrpprreettaaddaass..      
--RRoommppeerrlloo  aauugguurraa  uunn  ppeerrjjuuiicciioo  ggeenneerraallmmeennttee  eeccoonnóómmiiccoo..      
MMoonnssttrruuoo::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmoonnssttrruuoo  eess  uunn  rreefflleejjoo  ddiissttoorrssiioonnaaddoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  
nnooss  aaccuussaa  ddee  aallgguunnaa  ffaallttaa  qquuee  nnooss  aattoorrmmeennttaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  mmoonnssttrruuoo  aatteerrrraaddoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  rreevveellaa  qquuee  sseegguuiimmooss  aattaaddooss  
aa  llooss  tteemmoorreess  iinnffaannttiilleess  yy  aa  llooss  ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
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--SSii  eell  mmoonnssttrruuoo  eess  tteennttaaddoorr  rreefflleejjaa  ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  tteemmoorr  
aannttee  nnuueessttrraass  ddeebbiilliiddaaddeess..      
--EEll  mmoonnssttrruuoo  ccoonncciilliiaaddoorr  yy  aammiissttoossoo  rreevveellaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  oo  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  
ddee  ddiissmmiinnuuiirr  llaa  ccuullppaabbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraass  ffaallttaass..      
MMoonnttaaññaa::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarr  llaa  ccuummbbrree  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  
nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss,,  yy  ssii  ssoommooss  mmááss  eessppiirriittuuaalleess  iinnddiiccaa  qquuee  aallccaannzzaarreemmooss  llaa  
eelleevvaacciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccuummbbrree  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
MMoorraass::      
IInnddiiccaa  ssaattiissffaacccciioonneess  yy  ppllaacceerreess  eenn  llaa  tteerrnnuurraa  ddeell  aammoorr..      
MMoorrcciillllaa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eess  ssuu  ccoolloorr..      
--SSii  eess  bbllaannqquueecciinnaa  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--NNeeggrraa,,  ppeennaass..      
--RRoojjiizzaa,,  ppaassiióónn..      
MMoorrddaazzaa::      
--SSooññaarrnnooss  aammoorrddaazzaaddooss  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  nnooss  ppeessaa  ddeemmaassiiaaddoo..  SSii  
ccoonnsseegguuiimmooss  qquuiittaarrnnooss  llaa  mmoorrddaazzaa  eennccoonnttrraarreemmooss  llaa  lliibbeerraacciióónn..      
--SSii  aammoorrddaazzaammooss  aa  aallgguuiieenn  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccoommeetteerreemmooss  uunnaa  iinnjjuussttiicciiaa  ssaallvvoo  qquuee  
sseeaa  ddeell  sseexxoo  ooppuueessttoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  aattrraacccciióónn..      
MMoorrddeerr::      
--MMoorrddeerr  aa  aallgguuiieenn  eenn  ssuueeññooss  aauugguurraa  qquuee  ccoonn  nnuueessttrraa  aaggrreessiivviiddaadd  nnooss  ccrreeaammooss  
nnuummeerroossooss  eenneemmiiggooss,,  oo  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ppoosseeeerr  yy  ddoommiinnaarr  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  llaa  
qquuee  mmoorrddeemmooss..      
--SSii  ssoommooss  mmoorrddiiddooss  eess  qquuee  nnooss  sseennttiimmooss  hheerriiddooss  ppoorr  llaa  aaggrreessiióónn  ddee  qquuiieenn  nnooss  
mmuueerrddee,,  oo  ppoorr  llaa  aaggrreessiivviiddaadd  ddee  llooss  ddeemmááss  ssii  nnoo  llee  rreeccoonnoocceemmooss..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  
rreevveellaarr  eell  tteemmoorr  aa  llaass  aaggrreessiioonneess  sseexxuuaalleess..      
--SSii  ssoommooss  mmoorrddiiddooss  ppoorr  uunn  aanniimmaall  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  ddeejjaarrnnooss  ddoommiinnaarr  
ppoorr  nnuueessttrrooss  iinnssttiinnttooss  oo  ppaassiioonneess,,  qquuee  sseerráánn  ssiimmbboolliizzaaddaass  ppoorr  eell  aanniimmaall  qquuee  nnooss  
mmuueerrddee..      
MMoossaaiiccoo::      
AAnnuunncciiaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpplleejjaa..      
MMoossccaass  yy  mmoossqquuiittooss::      
LLooss  iinnsseeccttooss  ssiimmbboolliizzaann  aa  ppeerrssoonnaass  mmoolleessttaass  oo  iimmppuullssooss  eexxtteerrnnooss  iigguuaallmmeennttee  
mmoolleessttooss..      
--MMaattaarr  mmoossccaass  eenn  ssuueeññooss  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  aappaarrttaarrnnooss  ddee  ppeerrssoonnaass  
vvaanniiddoossaass,,  ddee  hhaacceerrllaass  ddeessaappaarreecceerr  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  yy  eevviittaarrnnooss  aassíí  mmoolleessttiiaass  yy  
pprroobblleemmaass..      
--LLooss  mmoossqquuiittooss  nnooss  aaddvviieerrtteenn  ppaarraa  qquuee  nnooss  pprrootteejjaammooss  ddee  llooss  ddeessccoonnoocciiddooss  qquuee  
qquuiieerreenn  iinnmmiissccuuiirrssee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  iimmppuullssooss  aaggrreessiivvooss  qquuee  
ddeessppiieerrttaann  eenn  nnoossoottrrooss..      
MMoossttaazzaa::      
PPrreessaaggiiaa  ttooddaa  uunnaa  sseerriiee  ddee  ppeeqquueeññaass  mmoolleessttiiaass  oo  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  qquuee  nnooss  
ssuummiirráánn  eenn  uunn  eessttaaddoo  ddee  ssuummaa  iirrrriittaabbiilliiddaadd..      
MMoottíínn::      
PPeelleeaass  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr..      
MMoottoocciicclleettaa::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
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--SSuu  aassppeeccttoo,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  mmaanniillllaarr,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  llaa  mmoottoocciicclleettaa  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  llaa  mmoottoocciicclleettaa  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  llaa  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
MMoottoorr::      
--SSii  eell  mmoottoorr  ttrraabbaajjaa  ccoonn  uunn  bbuueenn  rriittmmoo  aauugguurraa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeettiieennee  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  yy  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ttrraabbaajjaa  mmaall,,  ssee  rroommppee  oo  nnooss  ffaallllaa,,  oo  ssii  ooccuurrrree  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  pprreessaaggiiaa  eell  
ffrraaccaassoo  yy  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
MMoozzoo::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  mmoozzoo  ddee  ccuuaaddrraa  aauugguurraa  ssuueerrttee  yy  ééxxiittoo..  PPrroommeessaa  ddee  ddiinneerroo..  
MMuuéérrddaaggoo::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ffeelliicciiddaadd  yy  ddee  pprrootteecccciióónn  eenn  ssuu  vviiddaa..      
MMuucchheedduummbbrree::      
--SSii  nnooss  hhaallllaammooss  iimmppoossiibbiilliittaaddooss  ddee  mmoovveerrnnooss  eennttrree  llaa  ggeennttee  rreevveellaa  nnuueessttrraa  
iinnccaappaacciiddaadd  ddee  ddoommiinnaarr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..  GGrraann  
ttiimmiiddeezz..      
--SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  llaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  yy  nnoo  ppooddeemmooss  
aacceerrccaarrnnooss  aa  eellllaa  eell  ssuueeññoo  ddeennoottaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ccoonnqquuiissttaarr  ssuu  aaffeeccttoo  yy  
aammiissttaadd  yy  eell  tteemmoorr  ddee  nnoo  llooggrraarrlloo..      
--VVeerr  uunnaa  mmuullttiittuudd  ssiinn  mmeezzccllaarrnnooss  ccoonn  eellllaa  aannuunncciiaa  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa  oo  mmaallaass  
nnoottiicciiaass,,  eenn  eessppeecciiaall  ssii  vviisstteenn  ddee  nneeggrroo..  AA  vveecceess  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccaammbbiioo  ssoocciiaall,,  
ppoollííttiiccoo  oo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall..      
MMuuddaannzzaa::      
SSiieemmpprree  aannuunncciiaann  uunn  ccaammbbiioo  eenn  llaa  vviiddaa  ddeell  ssooññaaddoorr..      
MMuuddoo//aa::      
PPeerrssppeeccttiivvaa  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee  llee  sseerráánn  mmuuyy  ppeennoossooss  ddee  ssooppoorrttaarr..      
MMuueebblleess::      
--LLaa  mmeessaa  rreevveellaa  llaa  uunniióónn  ffaammiilliiaarr..      
--LLooss  aarrmmaarriiooss,,  nnuueessttrraass  ppoosseessiioonneess..      
--SSii  vveemmooss  ccoommoo  ssee  ddeessttrruuyyeenn  nnuueessttrrooss  mmuueebblleess  iinnddiiccaa  ggrraavveess  ddiissccoorrddiiaass  
ffaammiilliiaarreess  ee  iinncclluussoo  llaa  ddiissoolluucciióónn  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  ccaammbbiiaammooss  llooss  mmuueebblleess  ddee  ssiittiioo  rreefflleejjaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  mmaayyoorr  
bbiieenneessttaarr  oo  aauugguurraa  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..      
MMuueellllee::      
PPrreessaaggiioo  ddee  nnuueevvaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
MMuuéérrddaaggoo::      
SSiimmbboolliizzaa  rreeggeenneerraacciióónn,,  ffoorrttaalleezzaa  yy  llaarrggaa  vviiddaa..      
SSooññaarr  ccoonn  mmuuéérrddaaggoo  eess  uunn  mmaaggnnííffiiccoo  pprreessaaggiioo,,  yy  ssii  nnooss  oobbsseeqquuiiaann  ccoonn  ééll  nnooss  
ddeesseeaann  ttooddoo  eell  bbiieenn  ppoossiibbllee  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo..      
MMuueerrttee::      
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--LLooss  ssuueeññooss  ddee  mmuueerrttee  nnoo  aannuunncciiaann  llaa  mmuueerrttee  ffííssiiccaa,,  ssoolloo  aaffiirrmmaann  qquuee  aallggoo  hhaa  
mmuueerrttoo,,  qquuee  aallggoo  ddeessaappaarreeccee..  PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  rreellaacciióónn,,  uunn  aammoorr,,  uunnaa  
aammiissttaadd  oo  ssiimmpplleemmeennttee  uunnaa  ccuuaalliiddaadd  oo  uunn  ddeeffeeccttoo,,  aallggoo  íínnttiimmoo  yy  ppeerrssoonnaall  qquuee  
ssoolloo  ccoonnoocceemmooss  nnoossoottrrooss..      
--SSoonn  rraarrííssiimmaass  llaass  ooccaassiioonneess  eenn  qquuee  ppooddeemmooss  ppeerrcciibbiirr  llaa  mmuueerrttee  ffííssiiccaa  ddee  oottrraa  
ppeerrssoonnaa..  CCuuaannddoo  eessttoo  ooccuurrrree  nnoo  qquueeddaa  llaa  mmeennoorr  dduuddaa  ddee  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  
pprroocceessoo  tteelleeppááttiiccoo  oo  eell  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  uunnaa  rreeaalliiddaadd  ttrraannsscceennddeennttee..      
--TTaammbbiiéénn  eexxiissttee  oottrroo  ttiippoo  ddee  ssuueeññooss  ddee  mmuueerrttee  yy  eess  eell  qquuee  aappaarreeccee  ccuuaannddoo  llaa  
eeddaadd  yyaa  nnooss  hhaaccee  pprreesseennttiirr  ssuu  pprrooxxiimmiiddaadd..      
MMuueerrttoo::      
--SSooññaarr  ccoonn  ppeerrssoonnaass  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  hhaann  ffaalllleecciiddoo  yy  eerraann  qquueerriiddaass  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  rreevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aaccttuuaall..      
--SSii  eell  mmuueerrttoo  aaccttúúaa  aaccuussaaddoorr  yy  vveennggaattiivvoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  
lliiggaaddoo  ccoonn  eessttaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmuuyy  aammaaddaa  qquuee  hhaa  ffaalllleecciiddoo  yy  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  
mmuueerree  iinnddiiccaa  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessee  mmoommeennttoo  nnuueessttrraa  aallmmaa  aacceeppttaa  ccoommoo  uunn  hheecchhoo  
rreeaall  llaa  mmuueerrttee  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
MMuugguueettee::      
AAnnuunncciiaa  nnuueevvaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ffeelliicciiddaadd..  RReennaacciimmiieennttoo  aaffeeccttiivvoo,,  rreeccoonncciilliiaacciióónn..      
MMuujjeerr::      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  ttiieennee  uunnaa  mmuujjeerr  ssuueellee  iinntteerrpprreettaarrssee  ccoommoo  llaa  rreevveellaacciióónn  ddee  ssuu  
pprrooppiiaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  sseeaa  uunn  hhoommbbrree  eell  qquuee  ssuueeññaa  ccoonn  uunnaa  mmuujjeerr  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  eell  
ééxxiittoo  ddee  ssuuss  aammbbiicciioonneess..      
--SSooññaarr  ccoonn  mmuujjeerreess  ddeessnnuuddaass  eess  mmuucchhoo  mmááss  ffrreeccuueennttee  eenn  mmuujjeerreess  yy  rreefflleejjaa  eell  
ddeesseeoo  yy  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  gguussttaarr  yy  sseerr  aammaaddaass..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  mmuujjeerreess  ddeessnnuuddaass  yy  eexxcciittaanntteess  ssóólloo  hhaabbllaarráá  ddee  ddeesseeoo  sseexxuuaall  aa  uunn  
hhoommbbrree  ssiinn  iinnhhiibbiicciioonneess..      
MMuullaa::      
LLooss  aanniimmaalleess  ddee  ccaarrggaa  rreefflleejjaann  llaa  ppaarrttee  aanniimmaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  llaa  mmuullaa  eess  ffuueerrttee  yy  eessttáá  ssaannoo  ssoonn  ssíímmbboolloo  ddee  ééxxiittoo  yy  rriiqquueezzaa..      
--UUnnaa  mmuullaa  ddéébbiill  oo  eennffeerrmmiizzaa  aauugguurraa  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  eessttáá  mmuueerrttaa  nnooss  ddiiccee  qquuee  eessttaammooss  eenn  llaa  rruuiinnaa..      
--SSii  ccoommpprraammooss  uunnaa  mmuullaa,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  nnuueessttrrooss  mmeeddiiooss..      
--VVeerr  vvaarriiaass  mmuullaass  pprreessaaggiiaa  aalltteerrccaaddooss  ccoonn  ccoollaabboorraaddoorreess  oo  ssuubboorrddiinnaaddooss..      
--LLaass  vviioolleenncciiaass  ccoonnttrraa  llaa  mmuullaa  ssoonn  llaass  aaffrreennttaass  qquuee  rreecciibbiimmooss  oo  hhaacceemmooss  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llaa  mmuullaa  eessttáá  ccaarrggaaddaa  eess  ssíímmbboolloo  ddee  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSeerr  ppeerrsseegguuiiddooss  ppoorr  uunnaa,,  rreebbeelliióónn  oo  ttrraaiicciióónn..      
--VVeerrnnooss  ccaarrggaaddooss  ccoommoo  uunnaa  mmuullaa  eess  qquuee  yyaa  ssoommooss  vvííccttiimmaass  ddee  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  iinnffeerriioorr..      
--SSii  vvaammooss  mmoonnttaaddooss  ssoobbrree  llaa  mmuullaa  eessttaammooss  eenn  eell  bbuueenn  ccaammiinnoo..  LLooggrraarreemmooss  
ccuuaannttoo  nnooss  pprrooppoonneemmooss..      
--SSii  llaa  mmuullaa  eess  bbllaannccaa  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  yy  ooppttiimmiissmmoo..      
--SSii  eess  rroojjaa,,  ppaassiióónn  yy  ccóólleerraa..      
--GGrriiss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ttrraaiicciióónn..      
--NNeeggrraa,,  ffúúnneebbrree  yy  ppeessiimmiissttaa..      
MMuullaaddaarr::      
PPeelliiggrroo  cceerrccaannoo..  AAmmeennaazzaa  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
MMuulleettaass::      
EEssttee  ssuueeññoo  sseerráá  vváálliiddoo  eenn  ccaassoo  ddee  nnoo  uussaarr  mmuulleettaass  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
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LLaass  mmuulleettaass  rreepprreesseennttaann  aa  llooss  aappooyyooss  mmoorraalleess,,  yy  llooss  ddeeffeeccttooss  ddeell  ppiiee  aa  llooss  
ddeeffeeccttooss  ddeell  aallmmaa..      
--DDeennoottaa  ffaallttaa  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  llaass  pprrooppiiaass  ccuuaalliiddaaddeess,,  ssaallvvoo  qquuee  ssee  aabbaannddoonneenn  llaass  
mmuulleettaass  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  pprreessaaggiiaa  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  pprrooppiiaa  
ccoonnffiiaannzzaa  yy  sseegguurriiddaadd..      
--SSii  vveemmooss  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  uussaannddoo  mmuulleettaass  ccuuaannddoo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  llaass  nneecceessiittaa  
iinnddiiccaa  qquuee  ppeerrcciibbiimmooss  ssuu  pprrooppiiaa  iinnsseegguurriiddaadd  yy  nneecceessiittaa  nnuueessttrroo  ccoonnsseejjoo  yy  aayyuuddaa..      
MMuullttaa::      
AAnnuunncciiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  lleeggaalleess..      
MMuullttiittuudd::      
((vveerr  mmuucchheedduummbbrree))      
MMuuññeeccaa::      
--SSii  ssoommooss  uunnaa  nniiññaa  eessttee  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  ssoolleeddaadd  yy  ffaallttaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ccuuaannddoo  eell  
ssuueeññoo  eess  ttrriissttee..      
--PPaarraa  uunnaa  mmuujjeerr  iinnddiiccaa  nnoossttaallggiiaa  ddee  llaa  nniiññeezz..      
MMuurraallllaa,,  mmuurroo::      
--DDeerrrriibbaarrllaa  oo  ssaallttaarrllaa  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  ccaammbbiiaarr  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  ssoonn  
ddiiffíícciilleess  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  mmuurraallllaa  eessttaammooss  pprrootteeggiiddooss  yy  aaiissllaaddooss  ddee  llooss  
ppeelliiggrrooss  eexxtteerriioorreess..        
--SSii  ssee  ddeesspplloommaa  aall  aappooyyaarrnnooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ppooccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  
pprrootteecccciioonneess..      
--SSii  eessttáá  eenn  rruuiinnaass  rreevveellaa  mmiieeddoo  yy  ddeessccoonnssuueelloo..      
MMuurrcciiééllaaggoo::      
AAuugguurraa  ttrriisstteezzaa,,  mmaallaass  nnoottiicciiaass  oo  ssoorrpprreessaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..      
MMuurrmmuullllooss::      
NNooss  vveerreemmooss  ssoommeettiiddooss  aa  mmaalleeddiicceenncciiaass,,  ccaalluummnniiaass,,  mmaallaass  iinntteenncciioonneess..      
MMuusseeoo::      
SSuueellee  aauugguurraarr  oo  rreevveellaarr  uunn  nniivveell  ccuullttuurraall  eelleevvaaddoo  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddiissffrruuttaarr  ddee  
llaass  ppeeqquueeññaass  ddeelliicciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--CCuuaannttoo  mmááss  rriiccoo  yy  bbiieenn  pprroovviissttoo  ssee  hhaallllee  mmeejjoorr  sseerráá  eell  aauugguurriioo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  
bbiieenneessttaarr..      
--SSii  eessttáá  aabbaannddoonnaaddoo  yy  ppoollvvoorriieennttoo  eess  uunnaa  sseeññaall  ddee  aallaarrmmaa  qquuee  rreevveellaa  uunn  eessttaaddoo  
ddee  ddeessccoorraazzoonnaammiieennttoo  yy  ppeessiimmiissmmoo..      
MMuussggoo::      
RReevveellaa  iinnqquuiieettuuddeess  aaffeeccttiivvaass  yy  ffiinnaanncciieerraass..      
MMúússiiccaa::      
SSiieemmpprree  eess  bbuueenn  aauugguurriioo..      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ddee  ffeelliicciiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraacciióónn,,  yy  ssii  ssee  ddaa  eenn  ppeerrssoonnaass  ccoonn  
aassppiirraacciioonneess  eessppiirriittuuaalleess  eess  uunn  iinnddiicciioo  ddee  ppiieeddaadd  yy  eelleevvaacciióónn..      
MMuuttiillaacciióónn::      
((vveerr  llaa  ppaarrttee  mmuuttiillaaddaa))  
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NNaabbooss::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  mmeeddiiooccrriiddaadd..      
NNááccaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  aannuunncciiaa  pprróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
NNaacciimmiieennttoo::      
LLooss  ssuueeññooss  ddee  nnaacciimmiieennttoo  nnoo  ssee  rreeffiieerreenn  aall  nnaacciimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  ssoolloo  
aaffiirrmmaann  qquuee  aallggoo  hhaa  nnaacciiddoo  oo  nnaacceerráá  pprróóxxiimmaammeennttee..      
NNaaddaarr::      
--BBuucceeaarr  ccoonn  ffaacciilliiddaadd  ssiinn  ccaannssaanncciioo  pprreessaaggiiaa  qquuee  llooggrraarreemmooss  eell  ééxxiittoo  ttaannttoo  
eeccoonnóómmiiccoo  ccoommoo  aammoorroossoo..      
--SSii  nnooss  aahhooggaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  aammbbiicciioonneess  ssee  eessffuummaarráánn..      
--SSii  ssaallvvaammooss  aa  aallgguuiieenn  ddee  mmoorriirr  aahhooggaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eevviittaarreemmooss  uunnaa  ppaassiióónn  
ppeelliiggrroossaa  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  eessttaammooss  aapprreennddiieennddoo  aa  bbuucceeaarr,,  dduuddaammooss  ddee  nnuueessttrraa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd..      
--BBuucceeaarr  eenn  aagguuaass  ccllaarraass  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssoommooss  ccllaarrooss  yy  nnoobblleess..      
--EEnn  aagguuaass  ttuurrbbiiaass,,  ppaassiióónn  ccoonn  mmaallooss  ppeennssaammiieennttooss..      
--SSii  eessttaammooss  bbuucceeaannddoo  yy  llaa  mmaarr  oo  eell  rrííoo  ssee  eennffuurreecceenn  oo  nnooss  aarrrraassttrraa  llaa  ccoorrrriieennttee  
iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ppaassiioonneess  sseerráánn  mmááss  ffuueerrtteess  qquuee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..      
NNaaffttaalliinnaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  llee  aaccoonnsseejjaa  pprrootteeggeerr  ssuuss  iinntteerreesseess  ddee  llaa  ccooddiicciiaa  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
NNaaiippeess::      
PPrreessaaggiiaa  ppéérrddiiddaass  yy  ddeecceeppcciioonneess..  CCaassii  ssiieemmpprree  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  ddeejjaammooss  aarrrraassttrraarr  
ppoorr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ssiinn  ppoonneerr  ppoorr  nnuueessttrraa  ppaarrttee  ttooddaa  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd  
ppaarraa  iinntteennttaarr  ccoonnttrroollaarrllooss..      
NNaarraannjjoo,,  nnaarraannjjaass::      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  pprreessaaggiioo  vveennttuurroossoo  yy  ssuummaammeennttee  
ppoossiittiivvoo  qquuee  nnooss  hhaabbllaa  ddee  aammoorr  yy  mmaattrriimmoonniioo..  DDee  aammoorr  ppuurroo,,  ccáálliiddoo  yy  
aappaassiioonnaaddoo  qquuee  nnooss  pprroommeettee  nnuummeerroossaa  ddeesscceennddeenncciiaa..      
--SSii  llaass  fflloorreess  ssee  hhaallllaann  mmaarrcchhiittaass  oo  llaass  nnaarraannjjaass  ppaassaaddaass  ssee  ttrraattaa  ddee  aammoorreess  qquuee  
ssee  eexxttiinngguueenn  oo  qquuee  nnoo  hheemmooss  ssaabbiiddoo  aapprroovveecchhaarr..      
NNaarrcciissoo::      
SSiimmbboolliizzaa  mmuueerrttee,,  rreennaacciimmiieennttoo,,  sseennttiimmiieennttoo  yy  ffeeccuunnddiiddaadd..  YY  vvaanniiddaadd,,  
eeggoocceennttrriissmmoo  yy  aammoorr  hhaacciiaa  ssii  mmiissmmoo..      
CCoommoo  eenn  ttooddooss  llooss  ssuueeññooss  ddee  ttaann  ccoommpplleejjoo  ssiimmbboolliissmmoo,,  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  
ssiieemmpprree  ssee  vvee  aayyuuddaaddaa  ppoorr  llaass  eemmoocciioonneess  qquuee  lloo  aaccoommppaaññaann  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  
ppeerrssoonnaalleess  ddeell  ssooññaaddoorr,,  qquuee  eenn  eell  ffoonnddoo  ssoonn  llaass  mmááss  ddeetteerrmmiinnaanntteess..      
NNaarrccóóttiiccooss::      
SSuuss  rreellaacciioonneess  llee  ccoommpprroommeetteerráánn  eenn  eemmpprreessaass  iillíícciittaass..      
NNaarriizz::      
--PPaarraa  uunn  nniiññoo  ssooññaarr  ccoonn  uunnaa  nnaarriizz  ddeessmmeessuurraaddaammeennttee  llaarrggaa  rreevveellaa  eell  tteemmoorr  aa  
qquuee  ssee  ccoonnoozzccaann  ssuuss  mmeennttiirraass..      
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--SSii  uunn  nniiññoo  ssuueeññaa  qquuee  ttiieennee  llaa  nnaarriizz  eennssaannggrreennttaaddaa  rreefflleejjaa  llaass  rreepprriimmeennddaass  yy  
aammeennaazzaass  ddee  ppaaddrreess  yy  mmaaeessttrrooss,,  ppoorr  bbeenniiggnnooss  qquuee  aa  nnoossoottrrooss  nnooss  ppuueeddaann  
ppaarreecceerr  ttaalleess  ccaassttiiggooss..      
--EEnn  uunnaa  nniiññaa  eessttee  mmiissmmoo  ssuueeññoo  ddee  hheemmoorrrraaggiiaass  nnaassaalleess  ssee  pprroodduuccee  ccoonn  ooccaassiióónn  
ddee  llooss  pprriimmeerrooss  ttrraassttoorrnnooss  mmeennssttrruuaalleess..      
NNaauuffrraaggiioo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  nnaauuffrraaggiioo  ddee  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  yy  eessppeerraannzzaass  aaccttuuaalleess..      
NNááuusseeaa::      
AAddvveerrtteenncciiaa  ddee  uunn  ppeelliiggrroo  pprróóxxiimmoo  qquuee  ppooddrrííaa  ccoommpprroommeetteerr  aallgguunnoo  ddee  ssuuss  
iinntteerreesseess..      
NNaavvaajjaa::      
--LLaa  nnaavvaajjaa  ddee  aaffeeiittaarr  iimmpplliiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ppoonneerr  mmaayyoorr  vvoolluunnttaadd  yy  ssiinncceerriiddaadd  eenn  
nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  eennffrreennttaarrnnooss  aa  llooss  hheecchhooss  yy  pprroobblleemmaass  qquuee  ssee  nnooss  pprreesseennttaann..      
--LLaa  nnaavvaajjaa  ccoommoo  aarrmmaa  bbllaannccaa  ssiieemmpprree  pprreessaaggiiaa  rruuppttuurraass  yy  sseeppaarraacciioonneess  
vviioolleennttaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  pprroobblleemmaass  ppaassiioonnaalleess,,  cceellooss,,  vveennggaannzzaa  yy  eennggaaññooss  
aammoorroossooss..      
NNeecceesseerr::      
TTiieennee  qquuee  pprrooccuurraarr  ppoonneerr  ttéérrmmiinnoo  aa  llaass  ccrrííttiiccaass  qquuee  ffoorrmmuullaann  cciieerrttaass  ppeerrssoonnaass..      
NNeeggaattiivvaa::      
SSii  rreecciibbiimmooss  uunnaa  nneeggaattiivvaa  rreefflleejjaa  uunnaa  aaccttiittuudd  ddeessccoorrttééss  ddee  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
NNeeggoocciiaannttee::      
NNeeggoocciiooss  ffrruuccttííffeerrooss,,  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  ggaannaanncciiaass..      
NNeeggrroo::      
--PPuueeddee  sseerr  eell  vvaaccííoo  aabbssoolluuttoo  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  mmuueerrttee,,  eell  lluuttoo  yy  llaass  ttiinniieebbllaass..      
--OO  ttrraattaarrssee  ddeell  nneeggrroo  qquuee  eess  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  ttooddooss  llooss  ccoolloorreess  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  
vviirrggiinniiddaadd..      
AAuunnqquuee  eell  qquuee  ccaassii  ssiieemmpprree  aappaarreeccee  eess  eell  nneeggrroo  nneeggaattiivvoo  qquuee  aalluuddee  aa  llaa  ppaarrttee  
iinnffeerriioorr  yy  ssiinniieessttrraa  ddee  llaa  ppssiiqquuee  hhuummaannaa,,  yy  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  ttooddoo  lloo  mmaalloo,,  lloo  
ssiinniieessttrroo,,  llaa  mmeellaannccoollííaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
EEss  eell  ccoolloorr  qquuee  ddoommiinnaa  eenn  llooss  ssuueeññooss  ddee  llooss  ppssiiccóóppaattaass  yy  eenn  llooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
nnoorrmmaalleess  ccuuaannddoo  ssee  hhaallllaann  ssuummiiddaass  eenn  eessttaaddooss  ddeepprreessiivvooss..      
NNeennúúffaarr::      
AAuugguurraa  pprroobblleemmaass  ppaassiioonnaalleess  ccaassii  ssiieemmpprree  ppoorr  eell  ddeessbboorrddaarr  ddee  llaass  mmiissmmaass..      
NNeeuummááttiiccooss::      
**PPoorr  ssuu  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr  ssiimmbboolliizzaa  lloo  qquuee  eess  ppeerrffeeccttoo  yy  pprrooccuurraa  sseegguurriiddaadd  yy  
pprrootteecccciióónn..      
**PPoorr  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  eess  eell  ssíímmbboolloo  ddee  ttooddoo  lloo  qquuee  ggiirraa  aallrreeddeeddoorr  ddee  uunn  cceennttrroo..      
**PPoorr  ssuuss  rraaddiiooss  ssiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraa  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  uunn  CCeennttrroo  MMííssttiiccoo  iinnmmóóvviill  eenn  
eell  eejjee  ddee  llaa  rruueeddaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  nnoossoottrrooss  ggiirraammooss  ssiittuuaaddooss  eenn  llaa  llllaannttaa..  LLooss  
rraaddiiooss  ssoonn  eell  ccaammiinnoo  qquuee  nnooss  ccoonndduuccee  aa  ÉÉll,,  yy  ÉÉll  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..        
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eenn  uunn  vveehhííccuulloo  ddeell  qquuee  ssee  ddeesspprreennddee  oo  rroommppee  uunnaa  rruueeddaa  nnooss  
hhaaccee  tteemmeerr  uunnaa  iinnffiinniiddaadd  ddee  mmaalleess..  EEll  ddeessttiinnoo  nnooss  hhaaccee  uunnaa  mmaallaa  jjuuggaaddaa..      
--SSii  ccaaeemmooss  bbaajjoo  llaass  rruueeddaass  ddee  uunn  vveehhííccuulloo  rreepprreesseennttaa  llaa  ffaattaalliiddaadd  ddeell  ddeessttiinnoo..      
--SSii  llaa  rruueeddaa  ggiirraa  ssuuaavvee  yy  ssiilleenncciioossaa  nnooss  aauugguurraa  eell  ééxxiittoo  yy  llaa  bbuueennaa  eevvoolluucciióónn  ddee  
llaass  ccoossaass..      
--SSii  cchhiirrrrííaa  aauugguurraa  oobbssttááccuullooss  ee  iimmppeeddiimmeennttooss  ppeerroo  qquuee  nnoo  llooggrraarráánn  iimmppeeddiirrnnooss  
llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
NNeevveerraa::      
--SSii  llaa  ssooññaammooss  bbiieenn  pprroovviissttaa  yy  oorrddeennaaddaa  rreevveellaa  llaa  bbuueennaa  eeccoonnoommííaa  yy  pprreevviissiióónn  ddee  
llooss  dduueeññooss  ddeell  hhooggaarr..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  rreevveellaa  llaa  ffaallttaa  ddee  pprreevviissiióónn  yy  eeccoonnoommííaa..      
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--SSii  llaa  nneevveerraa  ssee  hhuunnddee  oo  eessttáá  ddeessttrroozzaaddaa  eess  qquuee  llaass  ffiinnaannzzaass  ffaammiilliiaarreess  ssee  hhaallllaann  
eenn  ggrraavvee  ppeelliiggrroo..      
NNiiddoo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  hhooggaarr  yy  llaa  ffaammiilliiaa..      
--SSii  eell  nniiddoo  ccoonnttiieennee  aa  llooss  ppaaddrreess  oo  aa  uunnaa  nniiddaaddaa  pprreessaaggiiaa  ffeelliicciiddaadd  yy  bbiieenneessttaarr..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííoo  pprreessaaggiiaa  ddeessddiicchhaass  yy  ssoolleeddaadd..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  nniiddoo  ddee  sseerrppiieenntteess  pprreessaaggiiaa  eell  tteemmoorr  aa  qquuee  eexxiissttaann  ttrraaiiddoorreess  eenn  
nnuueessttrroo  pprrooppiioo  hhooggaarr..      
--SSii  uunnaa  mmuujjeerr  ssuueeññaa  qquuee  aallgguuiieenn  ttrraattaa  ddee  rroobbaarr  uunn  nniiddoo  iinnddiiccaa  tteemmoorr  aa  llaa  
vviioolleenncciiaa  yy  eennggaaññooss  mmaassccuulliinnooss..      
--SSii  eess  uunn  hhoommbbrree  eell  qquuee  ssuueeññaa  qquuee  aallgguuiieenn  ttrraattaa  ddee  rroobbaarr  uunn  nniiddoo  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  
sseexxuuaalleess..      
NNiieebbllaa::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo,,  uunnaa  eettaappaa  ddee  ttrraannssiicciióónn  eennttrree  ddooss  ééppooccaass  oo  ddooss  
eessttaaddooss..      
--BBuussccaarr  aallggoo  eenn  llaa  nniieebbllaa  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  rreeccoobbrraarr  uunn  aaffeeccttoo  oo  uunnaa  
aammiissttaadd..      
--EEssttaarr  ppaarraalliizzaaddooss  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  nniieebbllaa  eess  eell  mmiieeddoo  aall  ffuuttuurroo,,  llaa  iinncceerrttiidduummbbrree  
ppoorr  lloo  qquuee  ttooddaavvííaa  ttiieennee  qquuee  lllleeggaarr  yy  nnoo  ssaabbeemmooss  ccóómmoo  sseerráá..      
--SSii  llaa  nniieebbllaa  ssee  ddeesshhaaccee  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  eess  llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  ccoonnffuussiióónn,,  eess  qquuee  llaa  
ssiittuuaacciióónn  oo  eell  ffuuttuurroo  ssee  aaccllaarraann..      
NNiieevvee::      
SSiiggnniiffiiccaa  ffrrííoo,,  ssoolleeddaadd  yy  mmuueerrttee,,  ssaallvvoo  ccuuaannddoo  aappaarreeccee  eenn  llaa  eessttaacciióónn  pprrooppiicciiaa,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  ssiiggnniiffiiccaa  aabbuunnddaanncciiaa  ddee  bbiieenneess..  
NNiinnffaass::      
SSuuss  sseennttiimmiieennttooss  hhaacciiaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  aapprreecciiaa  ssee  ttoorrnnaarráánn  ssiinncceerrooss  yy  
pprrooffuunnddooss..  SSuu  ccoorraazzóónn  ssee  sseennttiirráá  ccoollmmaaddoo  yy  ffeelliizz..      
NNiiññoo::      
--EEll  nniiññoo  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  ssiimmbboolliizzaa  eell  pprriinncciippiioo,,  eell  ggéénneessiiss  oo  nnaacciimmiieennttoo..      
    **SSooññaarr  ccoonn  uunn  nniiññoo  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  rreevveellaa  qquuee  ssee  eessttáá  pprroodduucciieennddoo  uunnaa  
mmeettaammoorrffoossiiss  eessppiirriittuuaall  oo  mmeennttaall..      
    **SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  llaa  eeddaadd  fféérrttiill  ssuueellee  rreeffeerriirrssee  aa  llaa  ddeesseeaaddaa  
mmaatteerrnniiddaadd..      
--EEll  nniiññoo  ccoommoo  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  eess  uunn  ssuueeññoo  ddee  rreeggrreessiióónn,,  ddee  hhuuííddaa  hhaacciiaa  
aattrrááss,,  eenn  uunn  mmuunnddoo  ssiinn  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  ccoonn  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  hhooggaarr..      
--LLooss  ssuueeññooss  eenn  qquuee  nnooss  vveemmooss  yyaa  ccoommoo  aadduullttooss  ppeerroo  eenn  eell  eesscceennaarriioo  ddee  nnuueessttrraa  
iinnffaanncciiaa  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaann  ddaattooss  qquuee  tteennííaammooss  oollvviiddaaddooss  yy  nnooss  ffaacciilliittaann  llaa  
ccoommpprreennssiióónn  ddee  tteennssiioonneess  yy  ccoommpplleejjooss  llaatteenntteess..  EEssttee  ssuueeññoo  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  uunnaa  
vviiccttoorriiaa  ssoobbrree  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  yy  llaa  aannssiieeddaadd..  EEss  uunn  ppaassoo  mmááss  eenn  llaa  ccoonnqquuiissttaa  ddee  llaa  
ppaazz  iinntteerriioorr  yy  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
NNííssppeerrooss::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  nneeffaassttaass  ppaarraa  ssuu  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall..      
NNoobblleezzaa::      
SSuuss  eessppeerraannzzaass  ddee  aallccaannzzaarr  uunnaa  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall  ddeessttaaccaaddaa  yy  hhoonnoorraabbllee  ssee  vveerráánn  
ddeeffrraauuddaaddaass..      
NNoocchhee::      
--EEll  aassppeeccttoo  ppoossiittiivvoo  ddee  llaa  nnoocchhee  eessttáá  rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaa  lluunnaa,,  
ccoonn  eellllaa  llaa  nnoocchhee  ppiieerrddee  ssuu  ppeelliiggrroossiiddaadd..      
--AAuunnqquuee  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  tteenneemmooss  ssuueeññooss  ddee  nnoocchhee  qquuee  ssoonn  nneeggaattiivvooss,,  aauuttéénnttiiccaass  
ppeessaaddiillllaass,,  ddoonnddee  ssee  vveenn  rreefflleejjaaddooss  ttooddooss  nnuueessttrrooss  mmiieeddooss  iinnddeecciissiioonneess,,  
aanngguussttiiaass,,  ppeelliiggrrooss  yy  ttrriisstteezzaass..      
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--SSii  uunn  ssuueeññoo  ddee  nnoocchhee  ssee  rreeppiittee  ccoonnssttaanntteemmeennttee  rreevveellaa  uunn  aaccuussaaddoo  ccoommpplleejjoo  ddee  
iinnffeerriioorriiddaadd..      
NNooddrriizzaa::      
IInnddiiccaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  mmaatteerrnniiddaadd..      
NNooggaall::      
SSíímmbboolloo  ddee  pprrootteecccciióónn  mmaatteerriiaall..      
--SSii  vveemmooss  uunnoo  oo  vvaarriiooss  nnooggaalleess  ffrroonnddoossooss  yy  rroobbuussttooss  mmaayyoorr  sseerráá  llaa  pprrootteecccciióónn..      
--SSii  ssoonn  nnooggaalleess  eenncclleennqquueess  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  ddeessvvaalliiddooss..      
--LLlleennooss  ddee  fflloorreess  oo  ffrruuttooss  ffuueerraa  ddee  tteemmppoorraaddaa  iinnddiiccaa  ppeennaa..      
--SSii  eessttoo  ooccuurrrree  eenn  llaa  eessttaacciióónn  ccoorrrreeccttaa  ppaarraa  eelllloo  pprreessaaggiiaa  aammiissttaadd  yy  aammoorr..      
--SSeeccooss  iinnddiiccaa  iinnffoorrttuunniioo..      
--CCoonn  rraammaass  rroottaass,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--CCoollmmaaddoo  ddee  hhoojjaass  vveerrddeess,,  ggaannaanncciiaass..      
--SSuubbiirrnnooss  aa  uunnoo,,  hhoonnoorreess  yy  ffoorrttuunnaa..      
--CCaaeerrssee,,  ppéérrddiiddaa  ddeell  ffaavvoorr  ddee  nnuueessttrrooss  ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  llaa  ccaaííddaa  eess  ddeessddee  ppooccaa  aallttuurraa,,  rriiddííccuulloo..      
--SSii  eenn  eell  áárrbbooll  aanniiddaann  ppáájjaarrooss,,  ééxxiittooss  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eessttooss  ppáájjaarrooss  ssoonn  nneeggrrooss,,  qquueerrrráánn  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss  ppoorr  eennvviiddiiaa..      
NNóómmaaddaa::      
IInnddiiccaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  pprreeccaarriiaa..      
NNoommbbrree::      
SSooññaarr  qquuee  nnooss  llllaammaann  eenn  ssuueeññooss  ssiinn  ppooddeerr  pprreecciissaarr  ddee  ddoonnddee  nnooss  llllaammaann  
pprreessaaggiiaa  qquuee  aallggúúnn  sseerr  mmuuyy  qquueerriiddoo  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ggrraavvee  ppeelliiggrroo..      
NNoommeeoollvviiddeess::      
EEssttaa  fflloorreecciillllaa  nnooss  rreeccuueerrddaa  qquuee  lloo  pprroommeettiiddoo  ddeebbee  ccuummpplliirrssee..      
NNoorrttee::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssoommooss  eexxttrroovveerrttiiddooss  yy  qquuee  aassppiirraammooss  aa  uunnaa  vviiddaa  eelleevvaaddaa  
eessppiirriittuuaallmmeennttee..      
NNoottaarriioo::      
--SSii  ttúú  eerreess  eell  nnoottaarriioo  sseerrááss  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..        
--SSii  vveemmooss  uunn  nnoottaarriioo  sseerreemmooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  tteennddrreemmooss  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
NNoottaass::      
BBuueennaass  nnoottiicciiaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo  qquuee  eessccrriibbiimmooss..      
NNoottiicciiaass::      
LLee  aannuunncciiaann  ssuucceessooss  iimmppoorrttaanntteess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  mmooddiiffiiccaarr  llaass  ccoossttuummbbrreess  ddee  ssuu  
vviiddaa  aaccttuuaall..      
NNoovveellaa::      
SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  lliibbrroo  ccoonnoocciiddoo,,  ssuu  aarrgguummeennttoo  oo  aallgguunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  nnooss  ddaarráánn  
llaa  ppiissttaa  ssoobbrree  lloo  qquuee  ssee  qquuiieerree  ccoonnoocceerr..      
NNoovviilllloo::      
EEss  eell  ssíímmbboolloo  mmááss  pprriimmiittiivvoo  ddee  llaass  ffuueerrzzaass  iinnssttiinnttiivvaass  yy  ddeesseennffrreennaaddaass  eenn  ttooddooss  
ssuuss  aassppeeccttooss,,  ttaannttoo  ddeessttrruuccttoorreess  ccoommoo  ccrreeaaddoorreess..      
--VVeerr  aa  uunn  nnoovviilllloo  mmaajjeessttuuoossoo  yy  ddeessaaffiiaannttee  ppuueeddee  sseerr  uunn  ssuueeññoo  ffaavvoorraabbllee  qquuee  
aatteessttiigguuaa  uunnaa  ppuujjaannttee  eenneerrggííaa  ccrreeaaddoorraa..      
--SSii  eell  nnoovviilllloo  nnooss  ppeerrssiigguuee  ddiissppuueessttoo  aa  ddeessttrroozzaarrnnooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  
llooss  iinnssttiinnttooss  pprriimmiittiivvooss  eessttáánn  aa  ppuunnttoo  ddee  eessttaallllaarr..      
NNuubbeess::      
LLaass  nnuubbeess  ssiimmbboolliizzaann  qquuee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ssee  hhaallllaa  ppaarraalliizzaaddaa  ppoorr  
nnuueessttrraass  aacccciioonneess  ppaassaaddaass..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  nnuubbeess  lliiggeerraass  qquuee  nnoo  ooccuullttaann  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll  aannuunncciiaann  uunnaa  ééppooccaa  
mmuuyy  mmoovviiddaa  yy  lllleennaa  ddee  aallttiibbaajjooss..      
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--SSii  ssoonn  eessppeessaass  yy  nneeggrraass  vvaattiicciinnaann  ppeerrpplleejjiiddaadd,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  mmiieeddoo..      
NNuuddoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  uunniióónn,,  uunniióónn  hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee  yy  aa  sseerr  ppoossiibbllee,,  mmááss  aalllláá..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  íínnttiimmoo  ddeesseeoo  ddee  ffoorrmmaarr  uunnaa  uunniióónn  iimmppeerreecceeddeerraa  ccoonn  
aallgguuiieenn  oo  ccoonn  aallggoo..      
--SSooññaarrnnooss  aattaaddooss  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  nnooss  ppeessaa  ddeemmaassiiaaddoo..  SSii  
ccoonnsseegguuiimmooss  ddeessaattaarrnnooss  eennccoonnttrraarreemmooss  llaa  lliibbeerraacciióónn..      
--SSii  aattaammooss  aa  aallgguuiieenn  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccoommeetteerreemmooss  uunnaa  iinnjjuussttiicciiaa  ssaallvvoo  qquuee  sseeaa  ddeell  
sseexxoo  ooppuueessttoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  aattrraacccciióónn..      
NNuueerraa::      
RReeccoonncciilliiaacciióónn  ffaammiilliiaarr..  RReeggrreessoo  ddee  aammiissttaaddeess  ppeerrddiiddaass..      
NNuueevvoo::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ccoonnddiicciioonneess  ffuuttuurraass  ppoossiittiivvaass  ppaarraa  ssuuss  ddeesseeooss..      
NNuueezz::      
SSiimmbboolliizzaa  llooss  pprroobblleemmaass  ddiiffíícciilleess  oo  llaass  ccoossaass  iimmppoorrttaanntteess  oo  ssaabbrroossaass  aa  llaass  qquuee  eess  
ddiiffíícciill  aacccceeddeerr..      
--PPuueeddee  iinnddiiccaarr  ttooddaa  sseerriiee  ddee  ppeeqquueeññooss  pprroobblleemmaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  ssiinn  eell  mmeennoorr  
pprroovveecchhoo..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  oobbjjeettiivvooss  ppoossiibblleess  ddee  ccoonnsseegguuiirr  aauunnqquuee  aanntteess  
hhaabbrráánn  ddee  vveenncceerrssee  nnuummeerroossaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  eessttaammooss  rreeccooggiieennddoo  nnuueecceess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  vviiddaa  aammoorroossaa  ffeelliizz,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  
ccoommppoorrttee  nnuummeerroossooss  ppeeqquueeññooss  pprroobblleemmaass..      
NNúúmmeerrooss::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ggaannaarr  ddiinneerroo..      
NNuuppcciiaass::      
LLaass  nnuuppcciiaass  eenn  ssuueeññooss  rreepprreesseennttaa  llaa  uunniióónn  ddee  pprriinncciippiiooss..      
--CCoonnttrraaeerr  nnuuppcciiaass  eenn  ssuueeññooss  mmuucchhaass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  ddeesseeoo  ddee  ccaassaarrnnooss..      
--SSii  eessttaammooss  ccaassaaddooss  yy  ssooññaammooss  ccoonn  oottrraass  nnuuppcciiaass  iinnddiiccaa  uunnaa  pprreeffeerreenncciiaa  oo  ddeesseeoo  
mmoommeennttáánneeoo  hhaacciiaa  llaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  llaa  qquuee  ccoonnttrraaeemmooss  llaass  nnuuppcciiaass  eenn  ssuueeññooss..      
--CCoonnttrraaeerr  nnuuppcciiaass  ccoonn  aallgguuiieenn  ddee  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  sseexxoo  rreevveellaa  eell  nnaarrcciissiissmmoo  ddee  
qquuiieenn  lloo  ssuueeññaa..      
--EEnn  aallgguunnooss  ccaassooss  ssooññaarr  ccoonn  llaass  nnuuppcciiaass  pprreessiieennttee  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  oo  ccaallaammiiddaadd  
qquuee  ssee  aavveecciinnaa..      
NNuuttrriiaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass  cceerrccaannaass  aa  uusstteedd  pprrooffeessiioonnaallmmeennttee  llee  aaccoonnsseejjaarráánn  
mmaall  eenn  bbeenneeffiicciioo  pprrooppiioo..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 206

OO  
  

  
OOaassiiss::      
--SSii  nnooss  hhaallllaammooss    eenn  mmeeddiioo  ddee  aarrdduuooss  pprroobblleemmaass  yy  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  ooaassiiss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  yyaa  ffiinnaalliizzaann  llooss  pprroobblleemmaass  yy  vvaammooss  aa  ddiissffrruuttaarr  ddee  llaa  ppaazz  yy  
ttrraannqquuiilliiddaadd  qquuee  nnooss  mmeerreecceemmooss..      
--SSii  lloo  vveemmooss  aa  lloo  lleejjooss  eess  eell  aannuunncciioo  ddee  qquuee  ssee  aapprrooxxiimmaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  
pprroobblleemmaass..      
--AAbbaannddoonnaarr  eell  ooaassiiss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  vveerreemmooss  oobblliiggaaddooss  aa  aaffrroonnttaarr  uunnaa  aarrdduuaa  yy  
ddiiffíícciill  ttaarreeaa  eenn  llaa  qquuee  ssóólloo  ppooddrreemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass..      
OObbeelliissccoo::      
PPrrooyyeeccttooss  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  aammbbiicciioossooss  nnoo  llee  ddaarráánn  llaa  gglloorriiaa  qquuee  ssooññaabbaa  
ccoonnsseegguuiirr..      
OObbeessiiddaadd::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  eennggoorrddaarr  pprreessaaggiiaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  bbiieenneess  yy  ssaalluudd..      
OObbiissppoo::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
OObbooee::      
CCoonnffiiddeenncciiaa  ddiissccrreettaass..  MMoommeennttooss  ddee  ttiieerrnnaa  eemmoocciióónn..      
OObbrraass::      
SSeeggúúnn  sseeaa  llaa  oobbrraa  sseerráá  nnuueessttrroo  ppoorrvveenniirr  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSii  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  aammpplliiaa  yy  ssóólliiddaa  eess  qquuee  sseennttiirreemmooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa  ee  iinntteerreesseess..      
--SSii  llooss  eeddiiffiicciiooss  ssoonn  ppeeqquueeññooss  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  mmááss  mmooddeessttaa  aauunnqquuee  
ssiieemmpprree  mmeejjoorr  qquuee  aahhoorraa..      
--SSii  ssee  ccaaee  oo  eessttáá  eenn  mmaall  eessttaaddoo  lloo  qquuee  ccoonnssttrruuiimmooss  ddeebbeerreemmooss  rreevviissaarr  nnuueessttrrooss  
ppllaanneess..      
OObbsseerrvvaattoorriioo::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  oo  ssuucceessooss  aappaassiioonnaanntteess..  MMoommeennttooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ppeerroo  ppooccoo  
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ppoorr  llaass  qquuee  ddeebbee  pprreeooccuuppaarrssee..      
OObbssttááccuullooss::      
IInnddiiccaa  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  uusstteedd  vvaa  aa  tteenneerr  qquuee  aaffrroonnttaarr..      
OObbssttiinnaacciióónn::      
DDaarr  mmuueessttrraa  ddee  eellllaa  eenn  ssuueeññooss  sseerráá  ggaarraannttííaa  ddee  ssuu  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ppaarraa  aallccaannzzaarr  
ssuuss  oobbjjeettiivvooss  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
OOccaass::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  aammoorr  yy  eell  ddeessttiinnoo..      
--CCoonn  ssuuss  ggrraazznniiddooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nnooss  rroonnddaa  eell  ppeelliiggrroo..      
--SSii  llaa  ssooññaammooss  vvoollaannddoo  aannuunncciiaa  vviissiittaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSii  vvaann  nnaaddaannddoo  oo  vvoollaannddoo  eenn  ppaarreejjaa,,  ffeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall..      
--SSii  llaa  ccoommeemmooss,,  bbeenneeffiicciiooss  yy  ffeelliicciiddaadd  hhooggaarreeññaa..      
OOccééaannoo::      
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SSiimmbboolliizzaa  eell  iinnccoonnsscciieennttee  ccoolleeccttiivvoo..      
CCuuaannttoo  eell  ooccééaannoo  pprreessaaggiiaa  yy  rreepprreesseennttaa  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ssee  rreeffiieerree  aa  lloo  qquuee  
ssuucceeddee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  eell  ooccééaannoo  eessttáá  eenn  ccaallmmaa  ttaammbbiiéénn  lloo  eessttáá  nnuueessttrraa  vviiddaa..  VViiddaa  aappaacciibbllee  yy  
ttrraannqquuiillaa..      
--SSii  eessttáá  aaggiittaaddoo  ttaammbbiiéénn  lloo  eessttáá  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..  CCoommpplliiccaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass..      
--CCaaeerrnnooss  eenn  eell  ooccééaannoo  pprreessaaggiiaa  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa  ddee  llaa  qquuee  sseerreemmooss  nnoossoottrrooss  llooss  
ccuullppaabblleess..      
--SSii  nnooss  ddeejjaammooss  hhuunnddiirr  eess  qquuee  nnooss  rreessiiggnnaammooss  aannttee  lloo  qquuee  ccoonnssiiddeerraammooss  
iinneevviittaabbllee..      
--SSii  iinntteennttaammooss  ssaalliirr  aa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  yy  mmaanntteenneerrnnooss  eenn  eellllaa  rreefflleejjaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  
ddee  lluucchhaarr  ccoonn  ttooddaass  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass..      
--NNaavveeggaarr  ppoorr  uunn  ooccééaannoo  eennccrreessppaaddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  eessttaammooss  ddeejjaannddoo  lllleevvaarr  
ppoorr  uunn  aassuunnttoo  ppeelliiggrroossoo  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ssaabbeemmooss  ddeell  ppeelliiggrroo  qquuee  ccoorrrreemmooss..      
OOccuulliissttaa::      
RReecciibbiirráá  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo  qquuee  llee  aassiissttiirráá  eenn  llaass  
ppeennoossaass  ggeessttiioonneess  qquuee  hhaabbrráá  ddee  rreeaalliizzaarr..      
OOddiioo::      
--CCoonnttrraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  ffrraaccaassoo  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
--CCoonnttrraa  nnoossoottrrooss,,  ddeebbeerráá  tteemmeerr  llaass  iinnttrriiggaass  yy  mmaanniioobbrraass  ddee  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
OOddrree::      
SSii  eessttáá  lllleennoo  ssiiggnniiffiiccaa  aabbuunnddaanncciiaa  yy  vvaaccííoo  ppoobbrreezzaa..      
OOeessttee::      
IInnddiiccaa  qquuee  eelleeggiimmooss  rreessiiggnnaarrnnooss  ccoonn  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo..      
OOffeennssaass::      
LLaa  aaccttiittuudd  ddee  ssuuss  ppaarriieenntteess  hhaacciiaa  uusstteedd  eess  eeqquuíívvooccaa..      
OOffiicciiaall::      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ffaavvoorraabbllee  ddee  eevvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
OOffiicciioo  rreelliiggiioossoo::      
--CCuuaannddoo  rreezzaammooss  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  nnooss  sseennttiimmooss  ccuullppaabblleess  
ddee  aallggoo  qquuee  ddee  ddííaa  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa  ddee  llaa  
qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccoommoo  ssaalliirrnnooss  yy  ppaarraa  eelllloo  eessppeerraammooss  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  
mmiillaaggrroossaa  qquuee  nnooss  ssaaqquuee  ddeell  aappuurroo..      
OOggrroo::      
RReepprreesseennttaa  ttooddoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  vveenncceerr  ppaarraa  lliibbeerraarrnnooss  yy  eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
OOjjooss::      
--CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  mmiirraammooss  ffiijjaammeennttee  aa  llooss  oojjooss  ddee  qquuiieenn  tteenneemmooss  ddeellaannttee  
rreevveellaa  eell  tteemmoorr  aa  ddeejjaarr  ttrraasslluucciirr  aallggoo  qquuee  ddeesseeaammooss  mmaanntteenneerr  ooccuullttoo..      
--SSeennttiirrnnooss  mmiirraaddooss  ccoonn  iinnssiisstteenncciiaa  ppeerroo  ssiinn  vveerr  llooss  oojjooss  qquuee  nnooss  mmiirraann  ddeennoottaa  
ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  cciieeggooss  oo  ccoonn  llooss  oojjooss  vveennddaaddooss  eess  iinnddiicciioo  ddee  uunn  mmiieeddoo  iillóóggiiccoo  aa  
sseerr  eennggaaññaaddooss  oo  ppeerrsseegguuiiddooss  oo  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  nnuueessttrraa  iimmppootteenncciiaa  aannttee  
llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSooññaarr  qquuee  ppaaddeecceemmooss  ddee  llaa  vviissttaa  ppeerroo  ssiinn  lllleevvaarr  ggaaffaass  ddeennoottaa  uunnaa  ffaallttaa  ddee  ccoorraajjee  
qquuee  nnooss  iimmppiiddee  mmiirraarr  ddee  ffrreennttee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  aaccuuddiimmooss  aa  uunn  ooccuulliissttaa  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  hhaallllaarr  aa  qquuiieenn  ppooddaammooss  hhaacceerr  
ppaarrttíícciippee  ddee  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass  yy  nnooss  aayyuuddee..      
OOllaass::      
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SSiimmbboolliizzaann  eell  aassppeeccttoo  ppaassiivvoo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eell  llaaddoo  eemmoottiivvoo  ddee  
llaa  mmiissmmaa..      
--SSooññaarr  qquuee  nnooss  ddeejjaammooss  mmeecceerr  ppoorr  llaass  oollaass  eeqquuiivvaallee  aa  ddeejjaarrnnooss  lllleevvaarr  
ppaassiivvaammeennttee  ppoorr  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--LLaass  oollaass  aarrrreebbaattaaddaass  ppoorr  llaa  ttoorrmmeennttaa  ssiimmbboolliizzaann  llaa  iirrrruuppcciióónn  iimmppeettuuoossaa  ddeell  
iinnccoonnsscciieennttee..      
--SSii  aannddaammooss  ssoobbrree  llaass  oollaass  ccoommoo  ssii  mmaarrcchháásseemmooss  ssoobbrree  ttiieerrrraa  ffiirrmmee  eess  uunn  
eexxcceelleennttee  ssuueeññoo  qquuee  mmaanniiffiieessttaa  qquuee  nnooss  sseennttiimmooss  ccaappaacceess  ddee  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  
ccuuaannttooss  pprroobblleemmaass  yy  oobbssttááccuullooss  ssee  ooppoonnggaann  aa  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss..      
OOlliivvoo::      
SSiimmbboolliizzaa  ppaazz,,  ffeeccuunnddiiddaadd,,  ppuurriiffiiccaacciióónn,,  ffuueerrzzaa,,  vviiccttoorriiaa  yy  rreeccoommppeennssaa..      
--TTaannttoo  eell  áárrbbooll  ccoommoo  uunn  rraammiittoo  ddee  hhoojjaass  ssiieemmpprree  ssee  rreeffiieerree  aa  ppaazz  yy  
rreeccoonncciilliiaacciióónn..      
--LLaass  oolliivvaass  yy  eell  aacceeiittee  ssee  rreeffiieerreenn  aa  bbeenneeffiicciiooss  eenn  ttooddooss  llooss  óórrddeenneess  ddee  llaa  vviiddaa..      
OOlloorreess::      
SSii  nnoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  oolloorr  qquuee  ppeerrcciibbiimmooss,,  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  ssee  rreeffiieerree  aa  ssuueeññooss  eenn  llooss  
qquuee  aappaarreecceenn  fflloorreess  oo  ppeerrssoonnaajjeess  ffeemmeenniinnooss,,  yy  ssuueelleenn  rreevveellaarr  sseennssuuaalliiddaadd..      
OOllllaa::      
--LLlleennaa  yy  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iinntteerreessaanntteess..      
--VVaaccííaa  oo  ssiinn  uussaarr  iinnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  sseegguurriiddaadd..      
OOmmbblliiggoo::      
PPuueeddee  iinnddiiccaarr  qquuee  llee  aaffeeccttaarráánn  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
OOnnddiinnaass::      
SSiimmbboolliizzaann  lloo  ffeemmeenniinnoo  ddeell  aagguuaa,,  ssuuss  ppeelliiggrrooss  yy  eell  llooddoo  ttrraaííddoo  ddee  llooss  llaaggooss,,  rrííooss  yy  
ttoorrrreenntteess..      
EEnn  ssuueeññooss  nnooss  aaddvviieerrtteenn  ddee  llooss  ssoorrttiilleeggiiooss  mmoorrttaalleess  ddeell  aammoorr  yy  ccoonnttrraa  llooss  ddee  
aabbaannddoonnaarrnnooss  iinnccoonnttrroollaaddaammeennttee  aa  llaass  sseedduucccciioonneess  ddeell  ppllaacceerr..      
ÓÓppeerraa::      
RReepprreesseennttaa  hheecchhooss  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ddeessttaaccaaddooss  eenn  llaa  vviiddaa  ddee  qquuiieenn  ssuueeññaa..      
OOppeerraacciióónn::      
--SSooññaarr  qquuee  nnooss  ooppeerraann  ddeell  ccoorraazzóónn  eess  uunnaa  ccllaarraa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  
aabbaannddoonneemmooss  uunn  aammoorr  nneeffaassttoo  aauunnqquuee  ssuuppoonnggaa  ppaarraa  nnoossoottrrooss  uunnaa  ddoolloorroossaa  yy  
ddrráássttiiccaa  rreennuunncciiaa..      
--SSii  nnooss  ooppeerraann  ddeell  eessttóómmaaggoo  eess  nneecceessaarriioo  rreeaalliizzaarr  uunn  bbuueenn  rreeppaassoo  ddee  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  ppuueess  nnoo  hheemmooss  ddiiggeerriiddoo  ccoorrrreeccttaammeennttee  aallgguunnoo  ddee  eellllooss,,  lloo  qquuee  
ppuueeddee  sseerr  ccaauussaa  ddee  pprroobblleemmaass..      
OOppiioo::      
PPllaacceerreess  ffáácciilleess  yy  ccoossttoossooss  ppeerroo  ccaarrggaaddooss  ddee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ffrruussttrraanntteess..      
OOpprreessiióónn::      
LLaa  aaccttiittuudd  ddee  ssuuss  ppaarriieenntteess  hhaacciiaa  uusstteedd  eess  eeqquuíívvooccaa..      
ÓÓppttiiccoo::      
RReecciibbiirráá  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo  qquuee  llee  aassiissttiirráá  eenn  llaass  
ppeennoossaass  ggeessttiioonneess  qquuee  hhaabbrráá  ddee  rreeaalliizzaarr..  
OOrraaddoorr::      
--PPrroonnuunncciiaarr  uunn  ddiissccuurrssoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  ddeesseeooss  nnoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn..      
--OOíírrlloo  sseeññaallaa  qquuee  sseeggúúnn  sseeaa  ssuu  ccoonntteenniiddoo  iinnddiiccaarráá  eell  sseennttiiddoo  ffaavvoorraabbllee  oo  
ddeessffaavvoorraabbllee  ddeell  ssuueeññoo..      
OOrrddeenn::      
NNeecceessiiddaaddeess  eexxtteerrnnaass  llee  iimmppoonneenn  ppoonneerr  eenn  oorrddeenn  ssuuss  aassuunnttooss..      
AAllgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  ccíírrccuulloo  ssee  aapprroovveecchhaarráánn  ddee  ssuu  iinnggeennuuiiddaadd,,  ddee  ssuu  
bboonnddaadd,,  ddee  ssuu  ffaallttaa  ddee  aauuttoorriiddaadd..      
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OOrrddeennaannzzaa::      
PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ddiinneerroo..      
OOrrddeeññaarr::      
PPrroossppeerriiddaadd,,  ffeeccuunnddiiddaadd  yy  ddeessaahhooggoo  eenn  eell  hhooggaarr..      
OOrreejjaass::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoommoo  óórrggaannoo  ppaassiivvoo  ddee  llaa  aauuddiicciióónn..      
TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  lloo  ffeemmeenniinnoo  yy  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa..      
LLaass  oorreejjaass  ssuueelleenn  rreeffeerriirrssee  aa  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  ccoommppaarrtteenn  llaa  vviiddaa  ddeell  ssooññaaddoorr  oo  ddee  
qquuiieenn  aall  qquuee  ppeerrtteenneezzccaann  llaass  oorreejjaass  ssooññaaddaass..      
--SSii  llaass  ssooññaammooss  bbiieenn  ccoonnffoorrmmaaddaass  yy  hheerrmmoossaass  pprroonnoossttiiccaann  ffeelliicciiddaadd..      
--MMaall  ccoonnffoorrmmaaddaass,,  ddeessggrraacciiaass..      
--SSii  nnooss  ssiillbbaann  llooss  ooííddooss  eess  ddee  tteemmeerr  qquuee  mmuurrmmuurreenn  ddee  nnoossoottrrooss..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  iinntteennttaammooss  ttaappaarrnnooss  llaass  oorreejjaass  ccoonn  uunn  ssoommbbrreerroo,,  ccoonn  llooss  ccaabbeellllooss  
oo  ccoonn  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  pprreennddaa  rreevveellaa  eell  tteemmoorr  aa  qquuee  ssee  ddeessccuubbrraann  ssuuss  aappeetteenncciiaass  
sseexxuuaalleess  oo  ssuu  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
ÓÓrrggaannoo::      
--UUnn  óórrggaannoo  ddee  iigglleessiiaa  pprreeffiigguurraa  cceerreemmoonniiaass  ccuuyyoo  ccaarráácctteerr  eessttaarráá  iinnddiiccaaddoo  ppoorr  eell  
ttrroozzoo  mmuussiiccaall  ooííddoo  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  llaa  aauuddiicciióónn..      
--SSii  nnoo  ssee  ttrraattaa  ddeell  óórrggaannoo  ddee  uunnaa  iigglleessiiaa  iinnddiiccaa  nnoottiicciiaass  yy  aaccoonntteecciimmiieennttooss  
ffaavvoorraabblleess  oo  nnoo  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  mmúússiiccaa  iinntteerrpprreettaaddaa..      
OOrrggííaass::      
SSooññaarr  ccoonn  llooss  eexxcceessooss  ddee  ttooddaass  ccllaasseess  qquuee  aaccoommppaaññaann  aa  llaass  oorrggííaass  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  iinnssaattiissffaacccciioonneess  sseexxuuaalleess  aannttee  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  ppllaanntteeaarrnnooss  lloo  qquuee  
ddeebbeemmooss  hhaacceerr,,  oo  rreevviissaarr  uunnaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddeemmaassiiaaddoo  ppuurriittaannaass,,  oo  ppoorr  
eell  ccoonnttrraarriioo,,  ffrreennaarr  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn..      
OOrrgguulllloo::      
TTeennddrráá  qquuee  ddeessccoonnffiiaarr  ddee  aallgguunnaass  aammiissttaaddeess  eenn  ssuu  mmeeddiioo  aammbbiieennttee..      
OOrriieennttaacciióónn::      
CCuuaannddoo  nnooss  oorriieennttaammooss  eenn  ssuueeññooss  lloo  hhaacceemmooss  ppaarraa  eessccooggeerr  eennttrree  eell::      
--NNoorrttee  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  ssuubbiirr  aall  cciieelloo..      
--SSuurr,,  bbaajjaarr  aall  iinnffiieerrnnoo..      
--EEssttee,,  vvoollvveerr  aa  llooss  oorrííggeenneess..      
--OOeessttee,,  rreessiiggnnaarrnnooss  ccoonn  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo..      
OOrriiffllaammaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  pprroonnttoo  uunnaa  rreeccoommppeennssaa  hhoonnoorrííffiiccaa..      
OOrriinnaa,,  oorriinnaarr::      
AAll  ssooññaarr  qquuee  nnooss  oorriinnaammooss  eess  iinneevviittaabbllee  ddeessppeerrttaarrssee  ppaarraa  hhaacceerrlloo  yyaa  qquuee  eessttee  
ssuueeññoo  eess  llaa  rreessppuueessttaa  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  ddee  llaa  mmiicccciióónn,,  yy  ssii  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  
nnooss  ddeessppeerrttaarreemmooss  mmoojjaaddooss..      
OOrroo::      
SSiimmbboolliizzaa  ttooddoo  lloo  ssuuppeerriioorr,,  llaa  lluuzz,,  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  llaa  rriiqquueezzaa,,  llaa  ppeerrffeecccciióónn  yy  llaa  
iirrrraaddiiaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  eell  vvaalloorr  ppeerrmmaanneennttee  ee  iinnaalltteerraabbllee  ddee  llooss  bbiieenneess  eessppiirriittuuaalleess  
yy  llaa  ssuupprreemmaa  iilluummiinnaacciióónn..      
--SSooññaarr  qquuee  bbuussccaammooss  oorroo  eexxccaavvaannddoo  eenn  eell  ssuueelloo  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  
nnoo  lllleeggaarráánn  aa  rreeaalliizzaarrssee..      
--SSii  lloo  bbuussccaammooss  eennttrree  llaass  aarreennaass  ddee  uunn  rrííoo  eess  qquuee  nnoo  eessttaammooss  sseegguurrooss  ddee  llaa  
bboonnddaadd  ddee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss..      
--SSooññaarr  qquuee  ffaabbrriiccaammooss  oorroo  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  eessttaammooss  ppeerrddiieennddoo  eell  ttiieemmppoo  eenn  
uuttooppííaass  yy  ffaallssaass  aammbbiicciioonneess  eenn  lluuggaarr  ddee  eemmpplleeaarrlloo  eenn  ccoossaass  ddee  pprroovveecchhoo..      
--GGaassttaarrlloo  oo  ppeerrddeerrlloo  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  sseerreemmooss  eessttaaffaaddooss  oo  ddeessppoojjaaddooss  ddee  
nnuueessttrrooss  bbiieenneess..      
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--EEll  oorroo  ssoolloo  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo  ccuuaannddoo  lloo  eennccoonnttrraammooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  
ssii  eess  eenn  ffoorrmmaa  ddee  uunn  tteessoorroo..      
OOrrqquueessttaa::      
LLaa  mmúússiiccaa  ssiieemmpprree  eess  bbuueenn  aauugguurriioo..      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ddee  ffeelliicciiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraacciióónn,,  yy  ssii  ssee  ddaa  eenn  ppeerrssoonnaass  ccoonn  
aassppiirraacciioonneess  eessppiirriittuuaalleess  eess  uunn  iinnddiicciioo  ddee  ppiieeddaadd  yy  eelleevvaacciióónn..      
OOrrqquuííddeeaa::      
RReefflleejjaa  oorrgguulllloo  yy  pprreetteennssiióónn..      
OOrrttiiggaass::      
LLaass  oorrttiiggaass  ssiimmbboolliizzaann  llaa  ttrraaiicciióónn,,  llaa  ccrruueellddaadd  yy  llaa  lluujjuurriiaa..      
OOrruuggaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ttrraannssiicciióónn  oo  eelleevvaacciióónn  ddeessddee  uunn  eessttaaddoo  iinnffeerriioorr  aa  oottrroo  ssuuppeerriioorr..      
--SSii  eess  uunnaa  oorruuggaa  qquuee  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  mmaarriippoossaa  ssiieemmpprree  pprreessaaggiiaa  ssaattiissffaacccciioonneess,,  
ccaammbbiiooss  ffaavvoorraabblleess  yy  eelleevvaacciióónn..      
--SSii  llaa  oorruuggaa  aappaarreeccee  eenn  aallgguunnaa  ccoossaa  ccoorrrruuppttaa  iinnddiiccaa  ccoorrrruuppcciióónn  ooccuullttaa..      
OOssccuurriiddaadd::      
--PPuueeddee  sseerr  eell  vvaaccííoo  aabbssoolluuttoo  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  mmuueerrttee,,  eell  lluuttoo  yy  llaass  ttiinniieebbllaass..      
--OO  ttrraattaarrssee  ddeell  nneeggrroo  qquuee  eess  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  ttooddooss  llooss  ccoolloorreess  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  
vviirrggiinniiddaadd..      
AAuunnqquuee  llaa  qquuee  ccaassii  ssiieemmpprree  aappaarreeccee  eess  llaa  oossccuurriiddaadd  nneeggaattiivvaa  qquuee  aalluuddee  aa  llaa  ppaarrttee  
iinnffeerriioorr  yy  ssiinniieessttrraa  ddee  llaa  ppssiiqquuee  hhuummaannaa,,  yy  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  ttooddoo  lloo  mmaalloo,,  lloo  
ssiinniieessttrroo,,  llaa  mmeellaannccoollííaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
EEssttaa  aauusseenncciiaa  ddee  ccoolloorr  ddoommiinnaa  eenn  llooss  ssuueeññooss  ddee  llooss  ppssiiccóóppaattaass  yy  eenn  llooss  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass  nnoorrmmaalleess  ccuuaannddoo  ssee  hhaallllaann  ssuummiiddaass  eenn  eessttaaddooss  ddeepprreessiivvooss..      
OOssoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  ppuullssiioonneess  iinnssttiinnttiivvaass,,  iinnccoonnttrroollaaddaass  yy  ccrruueelleess  ddee  nnuueessttrraass  
ppaassiioonneess..  TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  aa  aaqquueellllooss  eenneemmiiggooss  aauuddaacceess,,  ppooddeerroossooss  yy  ccrruueelleess..      
--SSii  ccoonnssiigguuee  aallccaannzzaarrnnooss  nnooss  ddeessttrruuiirráánn  iirrrreemmiissiibblleemmeennttee,,  aauunnqquuee  ccaassii  ssiieemmpprree  
ccoonnsseegguuiimmooss  eessccaappaarr  ggrraacciiaass  aa  ssuu  ttoorrppeezzaa..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  ffeemmeenniinnoo  yy  mmaatteerrnnaall  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  ppeerrssoonniiffiiccaacciióónn  ddee  
nnuueessttrraa  ffiijjaacciióónn  iinnffaannttiill  ssoobbrree  llaa  iimmaaggeenn  mmaatteerrnnaa  yy  rreevveellaann  eell  ddeesseeoo  ddee  sseerr  
aaccaarriicciiaaddooss,,  ccoonntteemmppllaaddooss  yy  mmiimmaaddooss..      
OOssttrraass::      
EEss  eell  ssíímmbboolloo  ppeerrffeeccttoo  ddee  llaa  vveerrddaaddeerraa  hhuummiillddaadd,,  ffuueennttee  ddee  ppeerrffeecccciióónn  eessppiirriittuuaall..      
SSooññaarr  qquuee  ssee  rreeccooggeenn  oo  ccoommeenn  oossttrraass  aauugguurraa  ppllaacceerreess  yy  aammiissttaaddeess,,  aall  mmiissmmoo  
ttiieemmppoo  qquuee  ssee  eexxpprreessaa  eell  ddeesseeoo  yy  llaa  aammbbiicciióónn  ddee  aallccaannzzaarr  rriiqquueezzaass  yy  ppoossiicciióónn  
ssoocciiaall..      
OOttooññoo::      
AA  cciieerrttooss  ssooññaaddoorreess  ddee  eeddaadd  aavvaannzzaaddaa  ssee  lleess  hhaaccee  mmuuyy  ddiiffíícciill  aacceeppttaarr  
ccoonnsscciieenntteemmeennttee  qquuee  eessttáánn  eemmppeezzaannddoo  aa  eennvveejjeecceerr,,  qquuee  ssee  hhaallllaann  eenn  eell  oottooññoo  ddee  
llaa  vviiddaa..      
LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  ggrraannddee,,  ppuueess  ssii  ppooccoo  aa  ppooccoo  llooggrraammooss  
hhaacceerrnnooss  ccoonnsscciieenntteess  ddee  qquuee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ttiieennee  uunnaa  eevvoolluucciióónn  qquuee  
iirrrreemmiissiibblleemmeennttee  ccoonndduuccee  aa  llaa  vveejjeezz  yy  llaa  mmuueerrttee,,  ccuuaannddoo  vvaayyaann  aappaarreecciieennddoo  llooss  
aacchhaaqquueess  ddee  llaa  eeddaadd  llooss  aacceeppttaarreemmooss  ccoommoo  aallggoo  nnaattuurraall,,  lloo  mmiissmmoo  qquuee  llaa  
mmuueerrttee..  PPeerroo  ssii  eessttaa  ccoonnvviicccciióónn  nnoo  eess  pplleennaammeennttee  aassuummiiddaa,,  eell  ffiinnaall  ddee  llaa  vviiddaa  ssee  
ccoonnvveerrttiirráá  eenn  uunn  iinnffiieerrnnoo  ddee  ddeesseessppeerraacciióónn..      
OOvvaacciióónn::      
--SSii  ssoommooss  oovvaacciioonnaaddooss  ssuuss  aammiiggooss  nnoo  mmeerreecceenn  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
--SSii  eess  uusstteedd  qquuiieenn  oovvaacciioonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttúúaa  ccoonn  lliiggeerreezzaa..      
OOvveejjaass::      
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--SSooññaarr  ccoonn  uunn  rreebbaaññoo  ddee  oovveejjaass  lluussttrroossaass  oo  ppaacciieennddoo  ttrraannqquuiillaammeennttee  pprreessaaggiiaa  
qquuee  tteennddrreemmooss  ppooddeerroossaass  ffoorrttuunnaass  yy  ppoosseessiioonneess..      
--CCooggeerr  aa  uunnaa  oovveejjaa  rreepprreesseennttaa  ffoorrttuunnaa  iinnmmeeddiiaattaa..      
--SSii  llaa  lllleevvaammooss  aa  hhoommbbrrooss  llaa  ffoorrttuunnaa  sseerráá  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee..      
--OOíírr  bbaallaarr  aa  uunnaa  oovveejjaa  aauugguurraa  qquuee  ccoonnttaarreemmooss  ccoonn  pprrootteecccciióónn  yy  aayyuuddaa  mmuuyy  
eeffiiccaacceess..      
--SSii  eell  rreebbaaññoo  vviieennee  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss  yy  llaass  oovveejjaass  ssee  nnooss  mmeetteenn  eennttrree  llaass  ppiieerrnnaass  
iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnsseegguuiirreemmooss  eell  ééxxiittoo  ppeerroo  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd..      
--SSii  llaass  oovveejjaass  eessttáánn  mmuueerrttaass  pprreessaaggiiaa  mmaallaass  nnoottiicciiaass..      
--VVeerrllaass  ppeerrddiiddaass,,  dduuddaass  ee  iinncceerrttiidduummbbrree  eenn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
OOvviilllloo::      
EEll  hhiilloo  ssiimmbboolliizzaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  lliiggaa  eennttrree  ssíí  aa  ttooddooss  llooss  eessttaaddooss  ddee  llaa  
eexxiisstteenncciiaa..      
CCuuaannttoo  ssee  hhaaggaa  eenn  ssuueeññooss  ccoonn  llooss  hhiillooss  eeqquuiivvaallee  aa  hhaacceerrlloo  ccoonn  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  oo  
aassuunnttoo  ccoommpplliiccaaddoo..      
--LLooss  hhiillooss  ddee  mmeettaalleess  nnoobblleess  aannuunncciiaann  ééxxiittooss  ggrraacciiaass  aa  llaa  ssuuttiilleezzaa  yy  ddiipplloommaacciiaa..  
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PPaabbeellllóónn::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  sseerr  yy  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  LLaa  ffaacchhaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  lloo  eexxtteerrnnoo  
ddeell  ssooññaaddoorr  yy  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  ccaassaa  eess  llaa  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
--EEll  ccoommeeddoorr  yy  llaa  ccoocciinnaa  rreepprreesseennttaann  llooss  aalliimmeennttooss  yy  llaa  ddiiggeessttiióónn..      
--EEll  ddoorrmmiittoorriioo,,  eell  ddeessccaannssoo  yy  eell  sseexxoo..      
--EEll  ccuuaarrttoo  ddee  bbaaññoo,,  llaa  lliimmppiieezzaa  ffííssiiccaa  yy  mmoorraall..      
--LLooss  ppiissooss  aallttooss  rreepprreesseennttaann  llaa  ccaabbeezzaa  yy  llaa  mmeennttee..      
--LLaa  bbooddeeggaa  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
--LLaass  ppuueerrttaass  rreepprreesseennttaann  llooss  aacccceessooss  aa  nnuueessttrraa  aallmmaa..      
--UUnnaa  ccaassaa  vviieejjaa  yy  ddeessttaarrttaallaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aannttiiccuuaaddaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa  yy  ddee  
ppeennssaammiieennttoo..      
--UUnn  ppiissoo  oo  uunn  tteecchhoo  qquuee  ssee  hhuunnddeenn  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeerrrruummbbaammiieennttoo  ddee  llooss  pprrooppiiooss  
iiddeeaalleess  yy  pprriinncciippiiooss..      
PPaacceerr::      
RReettoorrnnoo  aa  llaa  ccaallmmaa,,  aall  rreeppoossoo  pprroovveecchhoossoo..  PPaazz  ddee  eessppíírriittuu  yy  ddee  ccoorraazzóónn..      
PPaaccttaarr::      
SSeerráá  ppaarraa  uusstteedd  eell  pprriinncciippiioo  ddee  pprrooffuunnddaass  ddeecceeppcciioonneess  oo  eerrrroorreess  ccuuyyaass  
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ffaavvoorreecceerráánn  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
PPaaddrree::      
SSuueellee  ssiimmbboolliizzaarr  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteelleeccttuuaalleess  yy  llooss  ccoonnfflliiccttooss  ccoonn  eell  mmuunnddoo  
eexxtteerrnnoo..      
RReepprreesseennttaa  eell  mmuunnddoo  ddee  llooss  mmaannddaammiieennttooss  yy  pprroohhiibbiicciioonneess,,  eess  qquuiieenn  ffrreennaa  yy  
oobbssttaaccuulliizzaa  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  llaa  ssuubbvveerrssiióónn  ddee  llooss  iinnssttiinnttooss..      
--SSii  eell  ppaaddrree  aappaarreeccee  eenn  uunnaa  aaccttiittuudd  sseevveerraa  ddeennuunncciiaa  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  
oo  llaa  iinnmmiinneenncciiaa  ddee  ddiissccuussiioonneess  ccoonn  nnuueessttrrooss  ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  lllloorraammooss  ppoorr  ssuu  mmuueerrttee  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  eess  aaúúnn  
mmaayyoorr..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  ccoonn  eexxpprreessiióónn  bbeennéévvoollaa,,  ccaarriiññoossaa,,  ttaannttoo  ppuueeddee  rreevveellaarr  uunnaa  ggrraann  
nneecceessiiddaadd  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  aaffeeccttoo  ccoommoo  llaass  bbuueennaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  nnuueessttrrooss  
ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  eenn  llaa  eeddaadd  aadduullttaa  ssooññaammooss  ccoonn  eell  ppaaddrree  ccoonn  eexxcceessiivvaa  ffrreeccuueenncciiaa  eess  uunn  iinnddiicciioo  
ddee  qquuee  aallggoo  nnoo  mmaarrcchhaa  bbiieenn  eenn  nnuueessttrraa  ppssiiqquuee  yy  ddee  qquuee  hhaarrííaammooss  bbiieenn  eenn  
ccoonnssuullttaarr  ccoonn  eell  ppssiiccooaannaalliissttaa..      
PPáággiinnaa::      
RReefflleejjaann  nnuueessttrraa  vviiddaa  yy  ddeessttiinnoo  ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eemmoottiivvoo  yy  ccaassii  ssiieemmpprree  
ccoommoo  rreeccuueerrddoo..    
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  lliibbrroo  cceerrrraaddoo  oo  eenntteerrrraaddoo  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  uunn  bbaaúúll  ddeessccuubbrree  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallggúúnn  sseeccrreettoo  oo  eettaappaa  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  qquuee  ddeesseeaammooss  mmaanntteenneerr  
ooccuullttooss..      
--UUnn  lliibbrroo  aall  qquuee  llee  ffaallttaann  ppáággiinnaass  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  aallggúúnn  eeppiissooddiioo  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  
qquuee  nnoo  qquueerrííaammooss  rreevveellaarr  ssaallddrráá  aa  llaa  lluuzz..      
--LLooss  lliibbrrooss  ppoollvvoorriieennttooss  ssoobbrree  llaa  mmeessaa  oo  ttiirraaddooss  ppoorr  eell  ssuueelloo  rreevveellaann  llaa  eexxiisstteenncciiaa  
ddee  pprrooyyeeccttooss  iinnaaccaabbaaddooss..      
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--UUnnaa  lliibbrreerrííaa  bbiieenn  pprroovviissttaa  ddee  lliibbrrooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  iinntteerrééss  ppoorr  llooss  tteemmaass  
ccuullttuurraalleess..      
--SSii  eexxiisstteenn  eessttaanntteess  vvaaccííooss  IInnddiiccaa  qquuee  ppeerrddeemmooss  ddeemmaassiiaaddoo  ttiieemmppoo  eenn  
ddiivveerrssiioonneess  qquuee  iinntteerrffiieerreenn  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn  ccuullttuurraall..      
PPaaííss::      
PPrreessaaggiiaa  ccaammbbiiooss  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  yy  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  eessttaammooss  uunn  ppaaííss  eexxttrraannjjeerroo  yy  nnoo  nnooss  mmoovveemmooss  ddee  aallllíí  rreevveellaa  qquuee  nnuueessttrraa  
mmeennttee  eess  iinneessttaabbllee..      
--SSii  vvaammooss  oo  vvoollvveemmooss  ddee  uunn  ppaaííss  eexxttrraannjjeerroo::      
    **SSii  vviissuuaalliizzaammooss  llaass  iinncciiddeenncciiaass  ddeell  vviiaajjee  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn,,  aa  uunnaa  eettaappaa  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
    **CCuuaannddoo  eell  vviiaajjee  ssee  iinniicciiaa  yy  ffiinnaalliizzaa  eell  ssuueeññoo,,  oo  ddee  rreeppeennttee  yyaa  nnooss  vveemmooss  eenn  uunn  
lluuggaarr  ddee  ddiivveerrssiióónn,,  iinnddiiccaa  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  
((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ddee  aalliivviioo  yy  aalleeggrrííaa))  oo  tteemmoorr  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  
nnuueessttrraa  vviiddaa  ((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ttrriissttee  yy  mmeellaannccóólliiccaa))..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ssoonn  oottrrooss  qquuiieenneess  vvaann  aa  uunn  ppaaííss  eexxttrraannjjeerroo  pprreessaaggiiaa  qquuee  
nnuueessttrrooss  ccoommppeettiiddoorreess  aabbaannddoonnaann  llaa  lluucchhaa  ddáánnddoossee  ppoorr  vveenncciiddooss..      
PPaaiissaajjee::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  mmááxxiimmoo  qquuee  ppooddeemmooss  hhaacceerr  eess  aannaalliizzaarr  llaass  ppaarrtteess  iimmppoorrttaanntteess  
ddee  uunn  ppaaiissaajjee,,  ccoommoo  ssoonn  llaass  mmoonnttaaññaass,,  llooss  vvaalllleess,,  llaass  ffuueenntteess,,  llaass  ggrruuttaass,,  llaass  
eessttaacciioonneess  ddeell  aaññoo,,  llooss  ccoolloorreess  ddoommiinnaanntteess,,  llaa  oorriieennttaacciióónn,,  llooss  aanniimmaalleess,,  llaass  
ppllaannttaass,,  llaass  fflloorreess,,  eettcc..,,  ppaarraa  qquuee  ppooddaammooss  rreeaalliizzaarr  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  llaa  
iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  ppaaiissaajjee  ssooññaaddoo..      
PPaajjaa::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ééxxiittoo  mmaatteerriiaall  ccoonnsseegguuiiddooss  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo  
ppeerrsseevveerraannttee..      
--VVeerrllaa  eenn  ccaannttiiddaadd  yy  bbiieenn  aallmmaacceennaaddaa  aauugguurraa  ééxxiittoo..      
--SSii  ssee  eennccuueennttrraa  eessppaarrcciiddaa  yy  ddeessoorrddeennaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccuuiiddaarr  
nnuueessttrrooss  bbiieenneess  ccoonn  rriieessggoo  ddee  ppeerrddeerrllooss..      
PPaajjaarreerraa::      
--SSii  llaa  ppaajjaarreerraa  ccoonnttiieennee  aallggúúnn  ppáájjaarroo  eess  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  ddee  
aammoorreess  oo  aammiissttaaddeess..      
--SSii  eessttáá  vvaaccííaa  pprreessaaggiiaa  ppeennaass  ddee  aammoorr  oo  ccaarreenncciiaa  ddeell  mmiissmmoo..      
PPáájjaarrooss::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  aallmmaa  yy  ssuu  aannssiiaa  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--VVeerr  ppáájjaarrooss  vvoollaannddoo  ppoorr  eell  cciieelloo  rreefflleejjaa  iimmppaacciieenncciiaa..      
--PPáájjaarrooss  eemmiiggrraannddoo,,  ddeesseeoo  ddee  ccaammbbiioo  ddee  aammbbiieennttee..      
--SSii  eessttáá  eennjjaauullaaddoo,,  nnooss  vveemmooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  lliimmiittaaddaa..      
--EEnnjjaauullaaddoo  yy  ccoonn  uunn  aallaa  oo  uunnaa  ppaattaa  rroottaa  oo  tteemmbbllaannddoo  ddee  ffrrííoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  
aallmmaa  eessttáá  pprriissiioonneerraa..      
--VVeerr  uunn  ppáájjaarroo  vvoollaarr  eenn  uunn  eessppaacciioo  lliimmiittaaddoo,,  cchhooccaannddoo  ccoonnttrraa  llaass  ppaarreeddeess  yy  
ffiinnaallmmeennttee  ppoossáánnddoossee  eenn  nnuueessttrraa  ccaabbeezzaa  rreevveellaa  qquuee  tteenneemmooss  iiddeeaass  ffiijjaass  yy  
ppeennssaammiieennttooss  ccoommpplleejjooss..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  ttrraattaa  ddee  llaa  lluucchhaa  ccoonn  llaass  aavveess  nnooccttuurrnnaass  nnooss  ccaauussaarráá  ggrraann  iimmpprreessiióónn  
yy  rreevveellaa  nnuueessttrraa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  ppeennssaammiieennttooss  ddeessttrruuccttoorreess..      
((TTaammbbiiéénn  ppuueeddeess  mmiirraarr  eell  nnoommbbrree  ddeell  ppáájjaarroo))      
PPaajjee::      
EEll  ppaappeell  qquuee  uusstteedd  jjuuggaarráá  nnoo  eess  aaqquueell  aall  qquuee  aassppiirraa..      
PPaallaa::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddeeddiiccaarrnnooss  aa  nnuueessttrraass  aaffiicciioonneess  oo  ddee  ccoommpplleettaarr  aallggúúnn  
ttrraabbaajjoo  qquuee  tteenneemmooss  eenn  ccuurrssoo..      
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PPaallaabbrraass::      
--DDeecciirr  aallgguunnaa  ppaallaabbrraa  llee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  eennggaaññee  ccoonn  llaa  aaccttiittuudd  ddee  llaa  
ggeennttee..      
--SSii  oottrraa  ppeerrssoonnaa  nnooss  ddiiccee  aallggoo  iinnddiiccaa  qquuee  eesstteemmooss  aatteennttooss  aa  llooss  ccoonnsseejjooss  qquuee  
rreecciibbiimmooss..      
PPaallaacciioo::      
DDee  hheerrmmoossaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ccoonn  aassppeeccttoo  ccuuiiddaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  aassppiirraacciioonneess  ssee  
ccoonnccrreettaarráánn  ddee  mmaanneerraa  iinneessppeerraaddaa..      
PPaallaannccaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  llee  ooffrreecceerráánn  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  
ddeetteerrmmiinnaacciióónn..      
PPaallccoo::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
PPaalliiddeezz::      
MMaallaass  nnoottiicciiaass  qquuee  aaffeeccttaarráánn  nneeggaattiivvaammeennttee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
PPaalliioo::      
LLaa  ffoorrmmaa  yy  eell  ccoolloorr  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess::      
--SSii  eess  ccuuaaddrraaddoo  oo  rreeccttaanngguullaarr  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  llooss  bbiieenneess  tteerrrreennaalleess..      
--SSii  eess  rreeddoonnddoo  ccoonn  llooss  cceelleessttiiaalleess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  bbaajjoo  uunn  ppaalliioo  pprreessaaggiiaa  qquuee  ggoozzaarreemmooss  ddee  uunnaa  eessppeecciiaall  pprrootteecccciióónn..  
PPaallmmaa::      
SSiimmbboolliizzaa  ffeeccuunnddiiddaadd,,  rreeggeenneerraacciióónn  yy  vviiccttoorriiaa..      
SSoonn  uunn  eexxcceelleennttee  pprreessaaggiioo  qquuee  pprroommeettee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ee  
iinncclluussoo  ccuuaannddoo  ttooddoo  ppaarreeccee  iirr  mmaall..      
PPaallmmeerraa::      
SSíímmbboolloo  ddee  pprrootteecccciióónn  mmaatteerriiaall..      
--SSii  vveemmooss  uunnaa  oo  vvaarriiaass  ppaallmmeerraass  ffrroonnddoossaass  yy  rroobbuussttaass  mmaayyoorr  sseerráá  llaa  pprrootteecccciióónn..      
--SSii  ssoonn  ppaallmmeerraass  eenncclleennqquueess  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  ddeessvvaalliiddooss..      
--LLlleennaass  ddee  fflloorreess  oo  ffrruuttooss  ffuueerraa  ddee  tteemmppoorraaddaa  iinnddiiccaa  ppeennaa..      
--SSii  eessttoo  ooccuurrrree  eenn  llaa  eessttaacciióónn  ccoorrrreeccttaa  ppaarraa  eelllloo  pprreessaaggiiaa  aammiissttaadd  yy  aammoorr..      
--SSeeccooss  iinnddiiccaa  iinnffoorrttuunniioo..      
--CCoonn  rraammaass  rroottaass,,  eennffeerrmmeeddaadd..      
--CCoollmmaaddaa  ddee  hhoojjaass  vveerrddeess,,  ggaannaanncciiaass..      
--SSuubbiirrnnooss  aa  uunnaa,,  hhoonnoorreess  yy  ffoorrttuunnaa..      
--CCaaeerrssee,,  ppéérrddiiddaa  ddeell  ffaavvoorr  ddee  nnuueessttrrooss  ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  llaa  ccaaííddaa  eess  ddeessddee  ppooccaa  aallttuurraa,,  rriiddííccuulloo..      
--SSii  eenn  llaa  ppaallmmeerraa  aanniiddaann  ppáájjaarrooss,,  ééxxiittooss  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eessttooss  ppáájjaarrooss  ssoonn  nneeggrrooss,,  qquueerrrráánn  ppeerrjjuuddiiccaarrnnooss  ppoorr  eennvviiddiiaa..      
PPaalloo::      
LLaa  mmaaddeerraa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa..      
LLaa  mmaaddeerraa  ccoorrttaaddaa  eenn  ttaaccooss  oo  eenn  ttaabbllaass  eess  uunn  ssuueeññoo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ssaattiissffaacccciioonneess..      
PPaalloommaa::      
EEss  ssíímmbboolloo  ddee  eessppiirriittuuaalliiddaadd  yy  ppooddeerr  ddee  ssuubblliimmaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  ddee  aammoorr,,  tteerrnnuurraa  
yy  ffiiddeelliiddaadd..      
AAssoocciiaaddaa  aa  llaa  rraammaa  ddee  oolliivvoo  ssiimmbboolliizzaa  ppaazz,,  aarrmmoonnííaa,,  eessppeerraannzzaa  yy  ffeelliicciiddaadd  
rreeeennccoonnttrraaddaa,,  yy  ssii  aaddeemmááss  llaa  ppaalloommaa  eess  bbllaannccaa  aaññaaddiirreemmooss  ccaannddoorr  yy  ppuurreezzaa..      
--SSii  vveemmooss  uunnaa  ppaarreejjaa  ddee  ppiicchhoonneess  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  eess  aammoorroossoo..      
--SSii  llaa  vveemmooss  vvoollaannddoo  eess  qquuee  nnooss  ttrraaee  nnoottiicciiaass  ddee  uunn  sseerr  qquueerriiddoo..      
--SSii  ssee  ppoossaa  aannttee  nnoossoottrrooss  eess  qquuee  eessttaass  nnoottiicciiaass  sseerráánn  ttaall  yy  ccoommoo  eessppeerráábbaammooss..      
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--SSii  iinntteennttaammooss  ccooggeerrllaa  yy  hhuuyyee  aanntteess  ddee  qquuee  ccoonnssiiggaammooss  ttooccaarrllaa  aauugguurraa  uunn  aammoorr  
qquuee  nnoo  lllleeggaarreemmooss  aa  aallccaannzzaarr..      
PPaann::      
EEll  ppaann  ppuueeddee  rreepprreesseennttaarr  mmuucchhaass  ccoossaass  eenn  uunn  ssuueeññoo  ppeerroo  ssiieemmpprree  aaqquueellllaass  qquuee  
ssoonn  ddee  vveerrddaaddeerraa  nneecceessiiddaadd,,  nnoo  uunn  lluujjoo..      
--SSii  aallgguunnaa  vveezz  hheemmooss  ppaassaaddoo  nneecceessiiddaadd,,  hheemmooss  ssiiddoo  ppoobbrreess,,  ssooññaarr  qquuee  ccoommeemmooss  
ppaann  ssoolloo  oo  qquuee  lloo  bbuussccaammooss  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  llaa  iinnddiiggeenncciiaa..      
--SSii  ssoommooss  ppeerrssoonnaass  aa  qquuiieenneess  nnoo  nnooss  ffaallttaa  lloo  nneecceessaarriioo  eell  ssuueeññoo  ssee  rreeffiieerree  aa  oottrraa  
ccllaassee  ddee  aalliimmeennttoo,,  llooss  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ppssííqquuiiccaa  oo  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  ppaann  oo  ccoonn  ssuu  ccoocccciióónn  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnffiiaammooss  
eenn  nnuueessttrraass  pprrooppiiaass  ffuueerrzzaass  yy  ccaappaacciiddaaddeess,,  ssaallvvoo  ssii  eell  ppaann  nnooss  ssaallee  mmaall  eenn  ssuu  
eellaabboorraacciióónn,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  pprreessaaggiiaa  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo..      
PPaannccaarrttaa::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprriivviilleeggiiaaddaa  qquuee  gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  ppaannccaarrttaa..      
PPaannoorraammaa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  mmááxxiimmoo  qquuee  ppooddeemmooss  hhaacceerr  eess  aannaalliizzaarr  llaass  ppaarrtteess  iimmppoorrttaanntteess  
ddee  uunn  ppaaiissaajjee,,  ccoommoo  ssoonn  llaass  mmoonnttaaññaass,,  llooss  vvaalllleess,,  llaass  ffuueenntteess,,  llaass  ggrruuttaass,,  llaass  
eessttaacciioonneess  ddeell  aaññoo,,  llooss  ccoolloorreess  ddoommiinnaanntteess,,  llaa  oorriieennttaacciióónn,,  llooss  aanniimmaalleess,,  llaass  
ppllaannttaass,,  llaass  fflloorreess,,  eettcc..,,  ppaarraa  qquuee  ppooddaammooss  rreeaalliizzaarr  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  llaa  
iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  ppaaiissaajjee  ssooññaaddoo..      
PPaannttaalloonneess::      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  nnuueessttrrooss  ppaannttaalloonneess  ssee  llooss  ppoonnee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  rreevveellaa  eell  tteemmoorr  ddee  
qquuee  eessttaa  ppeerrssoonnaa  aaddqquuiieerraa  eell  ppaappeell  pprreeppoonnddeerraannttee  yy  llaa  aauuttoorriiddaadd  qquuee  ccrreeeemmooss  
nnooss  ccoorrrreessppoonnddee..      
--SSii  llooss  ppaannttaalloonneess  ssee  nnooss  hhaann  qquueeddaaddoo  ccoorrttooss  eess  qquuee  tteemmeemmooss  hhaacceerr  eell  rriiddííccuulloo..      
--SSii  uunn  eennffeerrmmoo  ssuueeññaa  ccoonn  ssuuss  ppaannttaalloonneess  eess  qquuee  eemmppiieezzaa  aa  sseennttiirrssee  ccoonn  mmaayyoorreess  
ffuueerrzzaass  ee  iinnccoonnsscciieenntteemmeennttee  pprreessiieennttee  llaa  pprrooxxiimmiiddaadd  ddee  ssuu  ccuurraacciióónn..      
PPaannttaannoo::      
--HHuunnddiirrnnooss  eenn  uunn  ppaannttaannoo  pprreessaaggiiaa  ppeelliiggrrooss  oo  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eell  cciieelloo  eess  pplloommiizzoo  yy  llaass  aagguuaass  ppeessttiilleenntteess  eell  pprreessaaggiioo  eess  ppeeoorr..      
--SSii  vveemmooss  vveeggeettaacciióónn  yy  aallggúúnn  rraayyoo  ddee  ssooll  eell  pprreessaaggiioo  eess  mmeennooss  mmaalloo  ee  iinnddiiccaa  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ssaalliirr  iinnddeemmnneess  ddeell  ppeelliiggrroo..      
PPaanntteerraa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  bbrraavvuurraa,,  llaa  ffeerroocciiddaadd  yy  llaa  hhaabbiilliiddaadd  gguueerrrreerraa..  RReefflleejjaa  llooss  aassppeeccttooss  
aaggrreessiivvooss  yy  ddoommiinnaaddoorreess..  SSiieemmpprree  aattaaccaa  aa  ttrraaiicciióónn..      
TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  aa  uunnaa  mmuujjeerr  eenneemmiiggaa  yy  cceelloossaa  ddee  qquuiieenn  hhaayy  qquuee  tteemmeerrlloo  
ttooddoo..      
EEnn  oottrrooss  ccaassooss  ssiimmbboolliizzaa  uunn  ddeesseeoo  sseexxuuaall  ssiieemmpprree  aassoocciiaaddoo  aa  tteemmoorr..  EEnn  eessttooss  
ccaassooss  llaa  ppaanntteerraa  eess  eell  vviioollaaddoorr  oo  llaa  vviioollaaddoorraa  qquuee  ppoosseeee  ccoonn  vviioolleenncciiaa,,  ee  iinncclluussoo  
eess  ppoossiibbllee  qquuee  ccoonn  ssaaddiissmmoo..      
PPaannttuuffllaass::      
SSíímmbboolloo  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  llaass  ppaannttuuffllaass  ppuueessttaass,,  ssuucciiaass  iinnddiiccaa  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ccuullppaa..      
--AAnnddaarr  ssiinn  ppaannttuuffllaass,,  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrnnooss  ssoommeettiiddooss  aa  llooss  ddeemmááss..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  ppaannttuuffllaass  yy  ssiinn  aannddaarr  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppoobbrreezzaa..      
--VVeerrnnooss  bbiieenn  ccaallzzaaddooss  eeqquuiivvaallee  aa  sseennttiirrnnooss  lliibbrreess..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  ppaannttuuffllaass  iinnffaannttiilleess  rreevveellaa  qquuee  ssoommooss  iinnmmaadduurrooss..      
--SSii  llaa  ppaannttuuffllaa  nnooss  aapprriieettaa  aaúúnn  nnoo  ssaabbeemmooss  ddeesseennvvoollvveerrnnooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  
uunnaa  nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  uunnaa  ppaannttuuffllaa  pprreessaaggiiaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd..      
PPaaññuueelloo::      
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PPeennaass  aaffeeccttiivvaass..  DDuuddaass  ssoobbrree  llaa  ssiinncceerriiddaadd  yy  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddee  sseennttiimmiieennttooss  ddeell  
sseerr  aammaaddoo..      
PPaappaa  ((SSuummoo  PPoonnttííffiiccee))::      
--AA  vveecceess  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  aassppiirraacciióónn  aall  mmiissttiicciissmmoo  yy  llaa  vveerrddaadd..      
--LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  vveecceess  ssee  ttrraattaa  ddee  qquuee  aannttee  uunn  pprroobblleemmaa  oo  uunnaa  iinnqquuiieettuudd  
mmoorraall,,  eenn  eell  ssuueeññoo  rreeccoorrddaammooss  aa  aaqquueellllooss  ssaacceerrddootteess  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  hheemmooss  
ttrrooppeezzaaddoo  eenn  llaa  vviiddaa..  EEnn  eessttee  ccaassoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  ssiigguuiieennttee::      
    **SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
    **SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
PPaappeell::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  ccaarrttaa  ((vveerr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ""ccaarrttaa"")),,  oo  ddee  uunn  lliibbrroo  ((vveerr  
""lliibbrroo""))..  EEnn  eessttee  aappaarrttaaddoo  nnooss  rreeffeerriirreemmooss  aa  hhoojjaass  ssuueellttaass..      
--VVeerr  mmuucchhoo  ppaappeell  eessccrriittoo  rreevveellaa  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddeell  ssooññaaddoorr..      
--SSii  nnoo  eessttáá  eessccrriittoo,,  ssuu  ccoolloorr  ppuueeddee  ccoonntteenneerr  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
--VVeerr  vvoollaarr  hhoojjaass  ddee  ppaappeell  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass  ee  iilluussiioonneess  ccaarreecceenn  ddee  
ssoolliiddeezz  yy  nnoo  ssee  vveerráánn  ccuummpplliiddaass..      
--EEll  ppaappeell  ddee  eemmppaappeellaarr  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  rreennoovvaarr  nnuueessttrroo  hhooggaarr..      
PPaappeerraass::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
PPaaqquueettee::      
--SSooññaarr  qquuee  rreecciibbiimmooss  uunn  ppaaqquueettee  rreepprreesseennttaa  uunnaa  aaggrraaddaabbllee  ssoorrpprreessaa  yy  llaa  
eessppeerraannzzaa  ddee  rreecciibbiirr  uunnaa  aayyuuddaa  iinneessppeerraaddaa  yy  pprroovviiddeenncciiaall  qquuee  rreessuueellvvaa  nnuueessttrraass  
ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aabbrriirrlloo  rreevveellaa  nnuueessttrraass  dduuddaass  yy  vvaacciillaacciioonneess..      
--SSii  lloo  aabbrriimmooss  yy  ssee  eennccuueennttrraa  vvaaccííoo  oo  ccoonnttiieennee  aallggoo  qquuee  ppaarraa  nnoossoottrrooss  ccaarreeccee  ddee  
vvaalloorr  eess  qquuee  nnuueessttrraass  dduuddaass  yy  tteemmoorreess  ssee  vveenn  ccoonnffiirrmmaaddooss  yy  llaa  aayyuuddaa  
pprroovviiddeenncciiaall  qquuee  eessppeerráábbaammooss  nnuunnccaa  lllleeggaarráá..  
PPaarraaccaaííddaass::      
IInnddiiccaa  qquuee  ttoommaarráá  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  iinnttrroodduucciirr  ccaammbbiiooss  eenn  ssuu  vviiddaa..      
PPaarraagguuaass::      
SSooññaarr  qquuee  nnooss  ccoobbiijjaammooss  ddeebbaajjoo  ddee  uunn  ppaarraagguuaass  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  hhuuiirr  ddee  llaass  
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  yy  ddee  llooss  rreevveesseess  ddee  llaa  vviiddaa..  TTaammbbiiéénn  iinnddiiccaa  qquuee  ssii  aacceeppttaammooss  
uunnaa  pprrootteecccciióónn  sseerráá  aa  ccaammbbiioo  ddee  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ddiiggnniiddaadd  yy  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
PPaarraaííssoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  lllleevvaa  iimmppllíícciittoo  eell  ddeesseeoo  ddee  aallccaannzzaarr  ccuuaalliiddaaddeess  ssoobbrreehhuummaannaass  yy  vviiddaa  
ppaarraaddiissííaaccaa  ppeerroo  ssiinn  ppoonneerr  nnaaddaa  ddee  nnuueessttrraa  ppaarrttee  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirrlloo..  TTrraass  eessttee  
ssuueeññoo  ssee  eessccoonnddee  llaa  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  iinnaaccttiivviiddaadd,,  llaa  ffaannttaassííaa  yy  llaa  ddeebbiilliiddaadd  ddee  
ccaarráácctteerr..      
PPaarráálliissiiss::      
VVeerrnnooss  iimmppoossiibbiilliittaaddooss  ddee  rreeaalliizzaarr  eell  mmeennoorr  mmoovviimmiieennttoo  eenn  ssuueeññooss  eess  aallggoo  qquuee  
rreessuullttaa  aanngguussttiioossoo  yy  aatteerrrraaddoorr..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  ssuummiiddooss  eenn  uunnaa  ggrraavvee  iinnddeecciissiióónn..      
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TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  ddeerrrroottaa  ddee  llaa  qquuee  ccrreeííaammooss  ppooddeerr  ssoobbrreeppoonneerrnnooss  
ppeerroo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  aassíí..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  nnooss  rreessiiggnneemmooss  oo  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  sseegguuiirráá  
rreeppiittiiéénnddoossee..      
PPaarraarrrraayyooss::      
EEll  ppaarraarrrraayyooss  eess  uunnaa  aayyuuddaa  eeffiiccaazz  qquuee  nnooss  pprrootteeggee  ddee  lloo  iimmpprreevviissttoo..      
PPaarraassooll::      
LLaa  ffoorrmmaa  yy  eell  ccoolloorr  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess::      
--SSii  eess  ccuuaaddrraaddoo  oo  rreeccttaanngguullaarr  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  llooss  bbiieenneess  tteerrrreennaalleess..      
--SSii  eess  rreeddoonnddoo  ccoonn  llooss  cceelleessttiiaalleess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  bbaajjoo  uunn  ddoosseell  pprreessaaggiiaa  qquuee  ggoozzaarreemmooss  ddee  uunnaa  eessppeecciiaall  pprrootteecccciióónn..      
PPaarrddoo::      
EEss  eell  ccoolloorr  ddee  llaa  ttiieerrrraa..  EEss  ccáálliiddoo,,  sseerreennoo,,  mmaatteerrnnaall  yy  sseenncciilllloo..      
SSii  vveemmooss  eell  ccoolloorr  ppaarrddoo  eenn  ssuueeññooss  eess  uunnaa  pprreemmoonniicciióónn  ddee  qquuee  lllleevvaarreemmooss  uunnaa  
vviiddaa  nnaattuurraall  yy  sseenncciillllaa..      
PPaarreedd::      
--DDeerrrriibbaarrllaa  oo  ssaallttaarrllaa  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  ccaammbbiiaarr  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  ssoonn  
ddiiffíícciilleess  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  ppaarreedd  eessttaammooss  pprrootteeggiiddooss  yy  aaiissllaaddooss  ddee  llooss  
ppeelliiggrrooss  eexxtteerriioorreess..        
--SSii  ssee  ddeesspplloommaa  aall  aappooyyaarrnnooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ppooccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  
pprrootteecccciioonneess..      
--SSii  eessttáá  eenn  rruuiinnaass  rreevveellaa  mmiieeddoo  yy  ddeessccoonnssuueelloo..      
PPaarriieenntteess::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
PPaarrqquuee::      
SSiieemmpprree  qquuee  eell  ppaarrqquuee  tteennggaa  vveeggeettaacciióónn  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  
oorrddeennaaddaa,,  ssoommeettiiddaa  yy  ddoommeessttiiccaaddaa  ppoorr  eell  hhoommbbrree..  SSiieemmpprree  pprroodduucceenn  llaa  
sseennssaacciióónn  ddee  aallggoo  ooccuullttoo,,  íínnttiimmoo  yy  ppeerrssoonnaall  ddoonnddee  ssee  rreessppiirraa  ppaazz  yy  ttrraannqquuiilliiddaadd..      
--SSii  ssuu  ccoonnjjuunnttoo  eess  aarrmmóónniiccoo  eess  qquuee  ttaammbbiiéénn  lloo  eess  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  nnoo  ssee  ccoorrrreessppoonnddee  ccoonn  eell  oorrddeenn  yy  bbeelllleezzaa  qquuee  ddeebbeerrííaa  eess  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  lloo  
iinnccoonnsscciieennttee  ddoommiinnaa  ssoobbrree  lloo  ccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eess  áárriiddoo  ee  iinnccuullttoo  ttaammbbiiéénn  lloo  sseerráá  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
PPaarrqquueett::      
RReevveellaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  eell  oorrddeenn  yy  llaa  eeccoonnoommííaa..      
PPaarrrraa::      
PPrroommeessaa  ddee  rriiqquueezzaa,,  ddee  ggaannaanncciiaass..  PPrroossppeerriiddaadd  yy  ffoorrttuunnaa..      
PPaarrtteerrrree::      
--SSii  eessttáá  fflloorriiddoo  eess  uunn  ssiiggnnoo  ddee  aalleeggrrííaa  yy  bbiieenneessttaarr..      
--SSii  llaass  fflloorreess  eessttáánn  mmaarrcchhiittaass  oo  eell  ppaarrtteerrrree  ddeessccuuiiddaaddoo  yy  ssiinn  fflloorreess  aannuunncciiaa  
pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass..      
PPaarrttiirr::      
PPrreessaaggiiaa  ccaammbbiiooss  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  yy  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  vvaammooss  oo  vvoollvveemmooss  ddeell  eexxttrraannjjeerroo::      
    **SSii  vviissuuaalliizzaammooss  llaass  iinncciiddeenncciiaass  ddeell  vviiaajjee  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn,,  aa  uunnaa  eettaappaa  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
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    **CCuuaannddoo  eell  vviiaajjee  ssee  iinniicciiaa  yy  ffiinnaalliizzaa  eell  ssuueeññoo,,  oo  ddee  rreeppeennttee  yyaa  nnooss  vveemmooss  eenn  uunn  
lluuggaarr  ddee  ddiivveerrssiióónn,,  iinnddiiccaa  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  
((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ddee  aalliivviioo  yy  aalleeggrrííaa))  oo  tteemmoorr  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  
nnuueessttrraa  vviiddaa  ((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ttrriissttee  yy  mmeellaannccóólliiccaa))..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ssoonn  oottrrooss  qquuiieenneess  ppaarrtteenn  aall  eexxttrraannjjeerroo  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrrooss  
ccoommppeettiiddoorreess  aabbaannddoonnaann  llaa  lluucchhaa  ddáánnddoossee  ppoorr  vveenncciiddooss..      
PPaarrttoo::      
HHaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  ssii  ssee  eessppeerraa  uunn  ppaarrttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ccaarreeccee  
ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo..      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  hhaabbllaa  ddee  aallggoo  qquuee  ssee  eessttáá  ggeessttaannddoo  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr,,  qquuiizzááss  
aallggúúnn  pprrooyyeeccttoo..    
EEss  ccuurriioossoo  qquuee  eessttee  ssuueeññoo  lloo  mmiissmmoo  lloo  tteennggaann  mmuujjeerreess  qquuee  hhoommbbrreess,,  ppeerroo  eenn  eell  
ccaassoo  ddee  eellllooss  ppoorr  llooss  ssiittiiooss  mmááss  iinnvveerroossíímmiilleess  ccoommoo  llaa  ccaabbeezzaa,,  eell  ppeecchhoo......      
--TTeennddrreemmooss  eenn  ccuueennttaa  ssii  eell  ppaarrttoo  eess  ffeelliizz  yy  ssiinn  ccoonnttrraattiieemmppooss  qquuee  eess  uunn  
mmaaggnnííffiiccoo  pprreessaaggiioo..      
--SSii  eell  ppaarrttoo  eess  pprroobblleemmááttiiccoo  yy  rreeqquuiieerree  aayyuuddaass  eexxtteerriioorreess  iinnddiiccaarráá  qquuee  llaa  ccoossaa  ssee  
rreeaalliizzaarráá  ccoonn  ggrraannddeess  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
--SSii  eell  ppaarrttoo  ssee  mmaallooggrraa  eess  qquuee  lloo  qquuee  eessppeerraammooss  aabboorrttaarráá  ssiinn  ppooddeerr  sseerr  rreeaalliizzaaddoo..      
PPaassaappoorrttee::      
DDiissccuussiioonneess  yy  lliittiiggiiooss  ccoonn  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass..      
PPaassaarreellaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eennffrreennttaaddooss  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoonnfflliiccttiivvaa  ccuuyyaa  
úúnniiccaa  ssaalliiddaa  llaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppaassaarreellaa..      
--SSii  eenn  lluuggaarr  ddee  aattrraavveessaarrllaa  llaa  mmiirraammooss  yy  nnoo  nnooss  ddeecciiddiimmooss  aa  ccrruuzzaarrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  
nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  ssee  iirráá  ddeetteerriioorraannddoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppaassaarreellaa  eenn  uunn  ppaaiissaajjee  vveerraanniieeggoo  eess  ppaarraa  eessttaarr  ccoonntteennttooss..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppaassaarreellaa  ddeessvveenncciijjaaddaa,,  ccoonnssttrruuiiddaa  ccoonn  mmaatteerriiaalleess  
iinnvveerroossíímmiilleess  oo  mmuuyy  eessttrreecchhooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteemmeemmooss  ppoorr  nnuueessttrroo  ppoorrvveenniirr..  YY  
ttooddaavvííaa  ppeeoorr  ssii  hhaaccee  ssuu  aappaarriicciióónn  llaa  nnoocchhee  oo  eell  hhiieelloo..      
--SSii  ccaaeemmooss  ddeessddee  llaa  ppaassaarreellaa  aa  uunn  rrííoo  eess  qquuee  sseerreemmooss  aarrrraassttrraaddooss  ppoorr  llaass  
ppaassiioonneess  oo  iinnssttiinnttooss..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  eenn  uunn  aabbiissmmoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppeerrddiicciióónn..      
--SSii  nnooss  ddeetteenneemmooss  mmiieennttrraass  ccrruuzzaammooss  yy  nnoo  lllleeggaammooss  aall  oottrroo  llaaddoo  oo  vvoollvveemmooss  
aattrrááss  eell  pprroonnóóssttiiccoo  eess  iinncciieerrttoo  ppoorr  nnoo  ddeecciirr  mmaalloo..      
PPaassooss::      
SSooññaarr  ccoonn  llaass  hhuueellllaass  ddee  uunnooss  ppaassooss  eess  uunn  pprreessaaggiioo  ffuunneessttoo  ppuueess  iinnddiiccaa  qquuee  
qquuiieenn  ddeejjóó  llaass  hhuueellllaass  yyaa  nnoo  eessttáá  pprreesseennttee..  AAllgguuiieenn  ddeessaappaarreecceerráá  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  
ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  tteemmppoorraall  oo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee..      
PPaassttaass::      
RReellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  ffeelliicceess  yy  rreeccoonnffoorrttaanntteess..      
PPaasstteelleerrííaa::      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
PPaassttoorr::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  gguuííaa,,  aall  mmaaeessttrroo..      
--SSooññaarr  qquuee  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ppaassttoorr  rreevveellaa  nnuueessttrraa  ssaannaa  aammbbiicciióónn  ddee  ddiirriiggiirr  aa  
llooss  ddeemmááss..      
--SSii  eell  ppaassttoorr  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  ssuueeññoo  yy  lloo  qquuee  hhaaggaa  eell  ppaassttoorr  eess  
ddoonnddee  eennccoonnttrraarreemmooss  llaa  vveerrddaaddeerraa  ccllaavvee  ddeell  mmiissmmoo..  
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PPaatteennttaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  iinniicciiaattiivvaass  sseerráánn  ccoorroonnaaddaass  ppoorr  eell  ééxxiittoo..      
PPaattiinnaarr::      
NNooss  aavviissaa  ddee  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  oo  hhaallllaarreemmooss  eenn  uunnaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddiiffíícciilleess  eenn  
llaass  qquuee  ttooddaa  ccaauutteellaa  sseerráá  ppooccaa..      
PPaattoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  aammoorr  yy  eell  ddeessttiinnoo..      
--CCoonn  ssuuss  ggrraazznniiddooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  nnooss  rroonnddaa  eell  ppeelliiggrroo..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  vvoollaannddoo  aannuunncciiaa  vviissiittaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSii  vvaann  nnaaddaannddoo  oo  vvoollaannddoo  eenn  ppaarreejjaa,,  ffeelliicciiddaadd  ccoonnyyuuggaall..      
--SSii  lloo  ccoommeemmooss,,  bbeenneeffiicciiooss  yy  ffeelliicciiddaadd  hhooggaarreeññaa..      
PPaattrróónn::      
--EEnnccoonnttrraarrlloo  aauugguurraa  qquuee  llaass  nnuueevvaass  rreellaacciioonneess  nnoo  rreessuullttaarráánn  ttaann  bbeenneeffiicciioossaass  
ccoommoo  eessppeerráábbaammooss..      
--SSeerrlloo  eenn  ssuueeññooss  pprreessaaggiiaa  eessppeerraannzzaass  pprróóxxiimmaass  ddee  ééxxiittoo..      
PPaavviimmeennttoo::      
LLaass  ccaarrrreetteerraass  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--LLaass  eennccrruucciijjaaddaass  nnooss  iinnddiiccaann  qquuee  ddeebbeerreemmooss  eessccooggeerr  eennttrree  vvaarriiaass  ooppcciioonneess..      
--SSii  llaa  ccaarrrreetteerraa  eess  rreeccttaa  yy  aammpplliiaa  nnooss  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eess  eessttrreecchhaa,,  qquuee  nnuueessttrroo  mmaarrggeenn  ddee  aacccciióónn  eess  lliimmiittaaddoo..      
--SSii  ddiissccuurrrree  ppoorr  uunn  tteerrrreennoo  llllaannoo  eess  qquuee  nnoo  hhaallllaarreemmooss  ddeemmaassiiaaddooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eexxiisstteenn  mmuucchhaass  ccuurrvvaass,,  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  ccoommpplliiccaaddaa..      
PPaavvoo::      
SSiimmbboolliizzaa  aabbuunnddaanncciiaa  yy  ffeerrttiilliiddaadd..        
AAnnuunncciiaa  qquuee  ssee  aacceerrccaa  aallgguunnaa  ffiieessttaa  ffaammiilliiaarr..      
PPaavvoo  rreeaall::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ttoottaalliiddaadd..      
PPoorr  oottrroo  llaaddoo  ssiimmbboolliizzaa  ttaammbbiiéénn  llaa  vvaanniiddaadd,,  eell  oorrgguulllloo  yy  llaa  ffrraaggiilliiddaadd  ddee  llaass  
aappaarriieenncciiaass..      
EEnn  ppeerrssoonnaass  ppssííqquuiiccaammeennttee  mmuuyy  eevvoolluucciioonnaaddaass  iinnddiiccaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  aa  uunn  ggrraaddoo  
ddee  mmaadduurreezz  eessppiirriittuuaall  eenn  llaa  qquuee  eess  pprreecciissoo  ddaarr  uunnaa  ddiirreecccciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  aa  llaa  vviiddaa  
eessppiirriittuuaall..      
PPaayyaassoo::      
--VVeerr  aa  uunn  ppaayyaassoo  nnooss  ppoonnee  eenn  gguuaarrddiiaa  ccoonnttrraa  aaqquueellllaass  rreellaacciioonneess  qquuee  nnoo  ssoonn  
ddiiggnnaass  ddee  nnoossoottrrooss..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  ppaayyaassooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  vviiggiilleemmooss  nnuueessttrrooss  aaccttooss  yy  
aappaarriieenncciiaass..      
PPaazz::      
SSeerráá  ppaarraa  uusstteedd  eell  pprriinncciippiioo  ddee  pprrooffuunnddaass  ddeecceeppcciioonneess  oo  eerrrroorreess  ccuuyyaass  
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ffaavvoorreecceerráánn  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
PPeecceess::      
--SSii  ssoommooss  ddeevvoorraaddooss  ppoorr  uunn  ggrraann  ppeezz  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  eenn  uunn  pprroocceessoo  ddee  
ppeerrffeecccciióónn  yy  ppuurriiffiiccaacciióónn..      
--EEnn  oottrraass  ooccaassiioonneess  qquuee  nnooss  ddeevvoorree  uunn  ppeezz  iinnddiiccaa  uunn  ppeelliiggrroo  rreeaall  qquuee  ppuueeddee  
ccaauussaarrnnooss  ppéérrddiiddaass  mmoorraalleess  oo  mmaatteerriiaalleess..      
--LLooss  ppeecceess  ppeeqquueeññooss  qquuee  iinntteennttaammooss  ppeessccaarr  ccoonn  llaass  mmaannooss  yy  ssee  nnooss  eessccuurrrreenn  
rreefflleejjaann  eell  rreeccuueerrddoo  oo  eell  tteemmoorr  aa  ddeessiilluussiioonneess  sseennttiimmeennttaalleess..      
--LLooss  ppeecceess  mmuueerrttooss  oo  ssoolliittaarriiooss  iinnddiiccaann  aammaarrgguurraa,,  ddeessccoonnssuueelloo  yy  ssoolleeddaadd..      
--EEll  ppeezz  ssoolliittaarriioo  qquuee  ssee  eessccoonnddee  eennttrree  llaass  rrooccaass  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eessccoonnddeerrnnooss  
ddoonnddee  ppooddaammooss  eevvaaddiirr  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  yy  ppeessaarreess..      
PPeecchhooss::      
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EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  mmaatteerrnniiddaadd,,  ddee  dduullzzuurraa  yy  sseegguurriiddaadd..  SSee  aassoocciiaa  aa  iimmáággeenneess  ddee  
iinnttiimmiiddaadd,,  ddee  ooffrreennddaa  yy  ddee  rreeffuuggiioo..      
SSiieemmpprree  qquuee  eell  ssuueeññoo  ccoonnccuueerrddee  ccoonn  llooss  sseennttiimmiieennttooss  aanntteess  ddeessccrriittooss  
ssiiggnniiffiiccaarráá::      
--EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ssooññaarrlloo  uunnaa  mmuujjeerr  pprreessaaggiiaa  ffeeccuunnddiiddaadd  oo  pprreeññeezz..      
--PPaarraa  uunn  nniiññoo,,  pprrootteecccciióónn  yy  sseegguurriiddaadd..      
--PPaarraa  uunn  hhoommbbrree,,  aammoorr  ee  iinnttiimmiiddaadd..      
SSii  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ttrriisstteess  oo  mmeellaannccóólliiccooss  rreevveellaann  nnoossttaallggiiaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  
eell  ppaassaaddoo..      
EEnn  ppooccaass  ooccaassiioonneess  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  ssuueeññoo  eerróóttiiccoo..      
PPeeddaalleeaarr::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ppeeddaalleeaannddoo  uunnaa  bbiicciicclleettaa  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  ppeeddaalleeaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
PPeeddeessttaall::      
SSii  nnooss  vveemmooss  ssoobbrree  uunn  ppeeddeessttaall  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaass  aappaarriieenncciiaass..      
PPeeddiirr::      
--SSii  ddaammooss  lliimmoossnnaa  aa  aallgguuiieenn  pprreessaaggiiaa  ddeessiilluussiioonneess  yy  ddeesseennggaaññooss..      
--SSii  vveemmooss  aa  uunn  mmeennddiiggoo  ssiinn  ddaarrllee  nnaaddaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  
ssuuffrraammooss  ppéérrddiiddaass  eeccoonnóómmiiccaass..      
--SSii  eell  mmeennddiiggoo  lloo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  eessttaammooss  eennttrraannddoo  eenn  uunn  
ppeerrííooddoo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess,,  pprroobblleemmaass  yy  mmuucchhoo  ttrraabbaajjoo,,  ddeell  qquuee  pprroobbaabblleemmeennttee  ssoolloo  
ssaaqquueemmooss  ppaarraa  iirr  ttiirraannddoo..    
PPeeiinnee,,  ppeeiinnaarr,,  ppeeiinnaaddoo::      
RReevveellaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  aappaarriieenncciiaa..      
SSeeggúúnn  lloo  ffáácciill  oo  ddiiffíícciill  qquuee  nnooss  rreessuullttee  eell  ppeeiinnaarrnnooss  sseerráánn  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss  
ppeerrssoonnaalleess  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  ddííaass..      
PPeellaaddiillllaass::      
FFeelliicceess  cciirrccuunnssttaanncciiaass  eenn  eell  hhooggaarr..  AAlleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
PPeellaarr::      
AAnnuunncciiaa  ddiissccoorrddiiaass  ffaammiilliiaarreess..      
PPeelleeaa::      
--SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  iinnsseegguurriiddaadd,,  ddee  mmiieeddoo  aannttee  eell  ppeelliiggrroo,,  oo  eell  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
--OOttrraass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  aannssiiaa  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  oopprreessiioonneess  qquuee  nnoo  ssooppoorrttaammooss  mmááss  
ttiieemmppoo,,  aauunnqquuee  ssii  ssee  lllleeggaa  aall  ccuueerrppoo  aa  ccuueerrppoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..      
--SSeeggúúnn  ssee  ssoolluucciioonnee  llaa  ppeelleeaa  aassíí  ooccuurrrriirráá  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
PPeelleellee::      
LLaa  iinnccoonnssttaanncciiaa  ddee  ssuuss  eessffuueerrzzooss  llee  sseerráá  rreepprroocchhaaddooss  yy  ddaaññaarráánn  eenn  aallgguunnaa  
mmeeddiiddaa  ssuuss  ffiinnaannzzaass..      
PPeelleetteerroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  ssee  vveerráánn  iinnccrreemmeennttaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  
ssiimmbboolliiccee  eell  aanniimmaall  ccuuyyaa  ppiieell  hheemmooss  ssooññaaddoo..      
PPeellííccaannoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  aabbnneeggaacciióónn  yy  eell  ssaaccrriiffiicciioo..      
PPeellííccuullaa::      
  LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  ppeellííccuullaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  ffiillmmaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttuuaammooss  aallgguunnaass  vveecceess  ccoonn  rreecceelloo..      
PPeelliiggrroo::      
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SSii  eenn  ssuueeññooss  eevviittaammooss  uunn  ppeelliiggrroo  aauugguurraa  uunnaa  mmeejjoorraa..  ssuueerrttee  rreennoovvaaddaa  yy  pprróóxxiimmoo  
ééxxiittoo..      
PPeellooss::      
EEss  uunn  ssiiggnnoo  ddee  vviirriilliiddaadd  ssiieemmpprree  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  eenn  aallgguunnaass  ppaarrtteess  ddeell  ccuueerrppoo  
ccoommoo  eell  ppeecchhoo,,  llooss  bbrraazzooss  yy  llaass  ppiieerrnnaass  yy  eenn  llaa  ddeebbiiddaa  pprrooppoorrcciióónn..      
--EEll  eexxcceessoo  ddee  vveelllloo  eenn  llaass  mmuujjeerreess  mmaanniiffiieessttaa  uunnaa  vviiddaa  iinnssttiinnttiivvaa  yy  sseennssuuaall..      
--SSeerr  llaammppiiññooss  eess  uunn  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  mmoossttrraannddoo  uunnaa  eexxcceessiivvaa  ddeebbiilliiddaadd  
ddee  ccaarráácctteerr..      
PPeelloottaa::      
EEss  uunn  rreettoorrnnoo  iinnccoonnsscciieennttee  aa  llaa  nniiññeezz  ppaarraa  hhuuiirr  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  
pprreeooccuuppaacciioonneess  ddeell  pprreesseennttee..      
PPeelluuccaa::      
PPrreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  eessccoonnddeerr  ssuuss  vveerrddaaddeerraass  iinntteenncciioonneess  bbaajjoo  aassppeeccttooss  bbeennéévvoollooss..      
PPeelllliizzaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  ssee  vveerráánn  iinnccrreemmeennttaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  
ssiimmbboolliiccee  eell  aanniimmaall  ccuuyyaa  ppiieell  hheemmooss  ssooññaaddoo..      
PPeelllliizzccaarr::      
AAllgguunnaass  ppeeqquueeññaass  hheerriiddaass  eenn  eell  aammoorr  pprrooppiioo,,  ssiinn  mmaayyoorr  ggrraavveeddaadd..  
PPeennaa::      
SSii  eenn  nnuueessttrraa  ppeennaa  lllloorraammooss  ssiimmbboolliizzaa  llaa  lllluuvviiaa  yy  llaa  ffeerrttiilliiddaadd..      
--LLlloorraarr  mmaanntteenniiéénnddoonnooss  aall  mmaarrggeenn  ddee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aalleeggrrííaa  
iinneessppeerraaddaa..      
--LLlloorraarr  ssiilleenncciioossaammeennttee  pprreessaaggiiaa  uunn  ffeelliizz  aaccoonntteecciimmiieennttoo..      
--SSii  eell  llllaannttoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  ccaannssaanncciioo  oo  ddee  aalliivviioo  pprreessaaggiiaa  eell  
ffiinn  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ppeennoossaa..      
PPeennaacchhoo::      
AAnnuunncciiaa  ffiieessttaass  ppllaacceenntteerraass  yy  aalleeggrreess  rreeuunniioonneess..      
PPeennddiieenntteess::      
--LLaass  jjooyyaass  ddee  oorroo  nnooss  pprreevviieenneenn  ccoonnttrraa  eell  oorrgguulllloo..      
--LLaass  ddee  ppllaattaa  pprreessaaggiiaann  bbeenneeffiicciiooss..      
--LLaass  ffaallssaass  nnooss  pprreevviieenneenn  ccoonnttrraa  llaa  vvaanniiddaadd  yy  llaa  pprreessuunncciióónn..      
--RRoottaass  aauugguurraann  ffrruussttrraacciioonneess..      
--DDeesslluussttrraaddaass  oo  ssuucciiaass,,  pprroobblleemmaass  ddee  nneeggoocciiooss..      
--PPeerrddeerrllaass,,  pprroobblleemmaass  ccoonn  nnuueessttrrooss  bbiieenneess  ppeerrssoonnaalleess..      
--HHaallllaarrllaass,,  tteennttaacciioonneess  ppeelliiggrroossaass..      
--CCoommpprraarrllaass,,  ppéérrddiiddaass  ddee  ddiinneerroo..      
--SSii  nnooss  oobbsseeqquuiiaann  ccoonn  eellllaass  eess  uunn  ccoonnsseejjoo  ppaarraa  qquuee  nnoo  pprreesstteemmooss  nnii  ppiiddaammooss  
pprreessttaaddoo..      
--LLlleevvaarrllaass  ppuueessttaass,,  mmaalleeddiicceenncciiaa..      
EEnn  uunn  nniivveell  mmuucchhoo  mmááss  eelleevvaaddoo  llaass  jjooyyaass  aaddqquuiieerreenn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  vveerrddaaddeess  
eessppiirriittuuaalleess,,  ddee  ssíímmbboollooss  ddee  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssuuppeerriioorr..      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  qquuee  llaass  jjooyyaass  ssee  ddeessccuubbrreenn  eenn  ccaavveerrnnaass  ssiimmbboolliizzaann  llaa  ssaabbiidduurrííaa  
qquuee  eexxiissttee  ooccuullttaa  ee  iiggnnoorraaddaa  eenn  nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
((TTaammbbiiéénn  ppooddeemmooss  mmiirraarr  ""oorreejjaa""))..      
PPéénndduulloo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  rriittmmoo  yy  eell  ttrraannssccuurrrriirr  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  aall  iigguuaall  qquuee  eell  rreelloojj,,  aassíí  ssuu  
ssiiggnniiffiiccaaddoo  sseerráá  eell  mmiissmmoo..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  uunn  rreelloojj  ppaarraaddoo  aauugguurraa  qquuee  ssee  hhaa  ddeetteenniiddoo  nnuueessttrraa  eevvoolluucciióónn  oo  
qquuee  aa  ssuu  dduueeññoo  ssee  llee  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo  llaa  ccuueerrddaa,,  eess  ddeecciirr,,  ssuu  ttiieemmppoo  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  rreelloojj  aattrraassaa  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  ddeebbeemmooss  aacceelleerraarr  nnuueessttrroo  rriittmmoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ssii  
nnoo  qquueerreemmooss  vveerrnnooss  ssuuppeerraaddooss  ppoorr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss..      
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--SSii  aattrraassaa  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarrnnooss  llaass  ccoossaass  ccoonn  mmááss  ccaallmmaa  ssii  nnoo  qquueerreemmooss  
vveerr  eenn  ppeelliiggrroo  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ggiirraann  llooccaammeennttee  llaass  mmaanneecciillllaass  oo  ssooññaarr  qquuee  mmiirraammooss  ccoonnssttaanntteemmeennttee  aall  rreelloojj  
rreevveellaa  nnuueessttrraa  aanngguussttiiaa  aannttee  eell  rriittmmoo  ddee  vviiddaa  qquuee  lllleevvaammooss..      
--SSii  ffuunncciioonnaa  bbiieenn  yy  nnooss  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  llaa  hhoorraa  qquuee  sseeññaallaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  
ssuueeññoo  ddeeppeennddee  ddee  ssuu  ccoonntteexxttoo  yy  ddee  llaa  hhoorraa  mmaarrccaaddaa..        
PPoorr  eejjeemmpplloo::  SSii  ccrreeeemmooss  qquuee  ttooddoo  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo  ppaarraa  nnoossoottrrooss  yy  vveemmooss  eell  rreelloojj  
mmaarrccaannddoo  llaass  ddooccee  ddeell  mmeeddiiooddííaa  nnooss  ddiiccee  qquuee  ssee  iinniicciiaa  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  lllleennaa  ddee  
ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  ppuueess  nnooss  qquueeddaa  mmuucchhaa  vviiddaa  ppoorr  ddeellaannttee..      
PPeenniitteenncciiaa::      
AAuugguurraa  mmaallaass  nnoottiicciiaass,,  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  eennoojjooss  ffaammiilliiaarreess..      
PPeennssaammiieennttoo::      
SSooññaarr  ccoonn  eessttaa  fflloorr  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eenn  eessttooss  ddííaass  aallgguuiieenn  ssee  aaccuueerrddaa  ddee  nnoossoottrrooss  yy  
aaddeemmááss  nnooss  iinncciittaa  aa  llaa  rreefflleexxiióónn  yy  llaa  mmeeddiittaacciióónn,,  ttaann  eesseenncciiaalleess  ppaarraa  ppeennssaarr  bbiieenn..      
PPeennssiióónn::      
AAuugguurraa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  aaiissllaammiieennttoo,,  ddee  sseeppaarraacciióónn  aaffeeccttiivvaa..      
PPeeññóónn::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarr  llaa  ccuummbbrree  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  
nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss,,  yy  ssii  ssoommooss  mmááss  eessppiirriittuuaalleess  iinnddiiccaa  qquuee  aallccaannzzaarreemmooss  llaa  
eelleevvaacciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccuummbbrree  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
PPeeoonnííaa::      
AAffeeccttoo  yy  tteerrnnuurraa  ddiissccrreettooss  yy  ssiinncceerrooss..      
PPeeppiinnooss::      
EEssppeerraannzzaass  ffrruussttrraaddaass..      
PPeeqquueeññoo::      
LLaass  ccoossaass  qquuee  eenn  ssuueeññooss  aappaarreecceenn  ppeeqquueeññaass  ccuuaannddoo  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  lloo  ssoonn  
rreefflleejjaann  nnuueessttrraa  iiggnnoorraanncciiaa  yy  ppeeqquueeññeezz..  LLaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eessttoo  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  
uunnoo  ddee  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llaa  vveerrddaaddeerraa  ssaabbiidduurrííaa..      
PPeerraall::      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  ccaarrggaaddoo  ddee  ffrruuttaass  ssiimmbboolliizzaa  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  mmaatteerriiaall  yy  llaa  
ffrruuccttiiffiiccaacciióónn  eessppiirriittuuaall..    
--SSii  eessttáá  sseeccoo  ppoorr  ffaallttaa  ddee  aagguuaa  oo  ccoonn  llaass  ppeerraass  ccaaííddaass  eess  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  
ddeessccuuiiddaannddoo  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss  mmaatteerriiaalleess,,  sseennttiimmeennttaalleess  oo  eessppiirriittuuaalleess..      
--VVeerr  llaass  fflloorreess  ddeell  ppeerraall  ffrreessccaass  yy  hheerrmmoossaass  eess  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo..      
--SSii  llaass  fflloorreess  ssee  eessttáánn  mmaarrcchhiittaannddoo  oo  ccaayyeennddoo  ppuueeddee  pprreessaaggiiaarr  eennffeerrmmeeddaadd..      
PPeerrcchheerroo::      
AAnnuunncciiaa  uunn  ddeessccaannssoo  rreeppaarraaddoorr  eennttrree  ddooss  ppeerrííooddooss  ddee  llaa  vviiddaa..      
PPéérrddiiddaa::      
--CCuuaannddoo  llaa  sseennssaacciióónn  ddeell  ssuueeññoo  eess  ddee  pprreeooccuuppaacciióónn  oo  ddee  ppeessaarr  ppoorr  lloo  ppeerrddiiddoo  
ddeennoottaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  
ssiimmbboolliissmmoo  ddee  lloo  ppeerrddiiddoo..      
--SSii  nnooss  eemmppeeññaammooss  eenn  bbuussccaarr  lloo  qquuee  hheemmooss  ppeerrddiiddoo  iinnddiiccaa  aammbbiicciióónn  yy  ccooddiicciiaa..      
--SSii  eell  sseennttiimmiieennttoo  eess  ddee  aalliivviioo  oo  ddee  rreecchhaazzoo  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  oo  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
ddeesseemmbbaarraazzaarrnnooss  ddee  lloo  ppeerrddiiddoo..      
--SSeennttiirrssee  ppeerrddiiddoo  oo  eexxttrraavviiaaddoo  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  sseennttiirr  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  aallggoo  hhaa  
mmuueerrttoo,,  ccaassii  ssiieemmpprree  rreeffeerriiddoo  aa  nnuueessttrraa  vviiddaa  mmoorraall  oo  eessppiirriittuuaall..      
PPeerrddiizz::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  uunn  pprreessaaggiioo  yy  uunnaa  llllaammaaddaa  aall  aammoorr  yy  llaa  ccoonnccuuppiisscceenncciiaa..      
PPeerrddoonnaarr::      
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PPeerrddoonnaarr  eenn  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuffrriirreemmooss  ppeennaass  yy  ddiissgguussttooss..      
PPeerreeggrriinnoo::      
EEnn  eessttooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  rreeccoorrddaarr  yy  aannaalliizzaarr  eell  sseennttiiddoo  ddee  nnuueessttrroo  
ccaammiinnaarr  yy  ssii  aallgguuiieenn  nnooss  aaccoommppaaññaa..      
--SSii  eennttrraammooss  eenn  uunn  bboossqquuee  hheemmooss  eennttrraaddoo  eenn  llooss  ddoommiinniiooss  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eell  cciieelloo  eessttáá  ccuubbiieerrttoo  ddee  nnuubbeess  eexxiissttee  uunnaa  aammeennaazzaa  llaatteennttee  qquuee  nnooss  iimmppiiddee  
aaccttuuaarr..      
--SSii  ssaallee  eell  aarrccoo  iirriiss  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddoo  vvaa  bbiieenn..      
--SSii  ssuurrggee  uunnaa  bbiiffuurrccaacciióónn  eess  qquuee  ddeebbeemmooss  eessccooggeerr  aa  ddoonnddee  vvaammooss..      
PPeerreejjiill::      
CCooaarrttaaddaass  ppaarraa  hheecchhooss  ssoobbrree  llooss  ccuuaalleess  nnaaddiiee  ppuueeddee  eennggaaññaarrssee..      
PPeerreezzaa::      
EEss  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  rreeaacccciioonneemmooss  yy  ccoommbbaattaammooss  uunn  eexxcceessoo  ddee  ppllaacciiddeezz..      
PPeerrffuummeess::      
EEll  ppeerrffuummee  ssiieemmpprree  ssee  hhaallllaa  aassoocciiaaddoo  aa  ttooddooss  llooss  rriittooss  rreelliiggiioossooss  sseeaa  ccuuaall  sseeaa  llaa  
rreelliiggiióónn  aa  llaa  qquuee  ppeerrtteenneezzccaann..      
EEll  ppeerrffuummee  eevvooccaa  ssiittuuaacciioonneess  oo  ppeerrssoonnaass  yy  nnooss  rreevveellaa  eell  aallmmaa  ddee  qquuiieenn  lloo  
ddeesspprreennddee,,  ttaannttoo  ssii  ppeerrtteenneeccee  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ccoommoo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--LLooss  ppeerrffuummeess  ssuuaavveess  yy  aaggrraaddaabblleess  nnooss  hhaabbllaann  ddee  bbuueennaass  ppeerrssoonnaass  yy  
sseennttiimmiieennttooss..      
--LLooss  ddeessaaggrraaddaabblleess  ddee  ggeennttee  pprriimmiittiivvaa  yy  ddee  mmaallaass  aacccciioonneess  yy  sseennttiimmiieennttooss..      
PPeerrggaammiinnoo::      
LLaass  lleettrraass  oo  ssíímmbboollooss  qquuee  aappaarreezzccaann  eenn  llooss  ssuueeññooss  ddee  ppeerrggaammiinnooss  ppuueeddeenn  
iiddeennttiiffiiccaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  uusstteedd  oo  ssiimmbboolliizzaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ccaarraacctteerrííssttiiccaa..  EEll  aannáálliissiiss  ddee  eessttooss  ddaattooss  ddeebbee  sseerr  ccoommppaarraaddoo  ccoonn  llooss  rreessttaanntteess  
aassppeeccttooss  ddeell  ssuueeññoo..    
PPeerriiffoolllloo::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  uunniióónn  oo  aassoocciiaacciióónn  qquuee  llee  bbrriinnddaarráá  pprroovveecchhoo  yy  ssaattiissffaacccciióónn..      
PPeerriióóddiiccoo::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  ppeerriióóddiiccoo  ssuueellee  pprreessaaggiiaarr  mmaallaass  nnoottiicciiaass  oo  eessccáánnddaallooss,,  ssaallvvoo  qquuee  
eesstteemmooss  lleeyyeennddoo  llooss  aannuunncciiooss,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  iinnddiiccaarráá  qquuee  ddeesseeaammooss  uunn  ccaammbbiioo  
eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  ssoocciiaall,,  pprrooffeessiioonnaall  oo  ffaammiilliiaarr..      
PPeerrjjuurriioo::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  ppeerrjjuurraammooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  vveerráá  ddeesshhoonnrraaddoo..      
--SSii  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  qquuiieenn  lloo  ccoommeettee  iinnddiiccaa  qquuee  sseerráá    vvííccttiimmaa  ddee  mmaallaa  vvoolluunnttaadd..      
PPeerrllaa::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  iiddeeaall,,  eell  aallmmaa  yy  ttooddoo  ccuuaannttoo  ppuueeddaa  eexxiissttiirr  ppuurroo  yy  pprreecciioossoo  ddeennttrroo  ddee  
lloo  iimmppuurroo  yy  ppeerreecceeddeerroo..      
LLaass  ppeerrllaass  aagguujjeerreeaaddaass  yy  uunniiddaass  ppaarraa  ffoorrmmaarr  ccoollllaarreess  ppiieerrddeenn  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  ddee  
ppeerrllaa  ppaarraa  ppaassaarr  aa  sseerr  ccuueennttaass,,  qquuee  uunniiddaass  ppoosseeeenn  eell  ssiimmbboolliissmmoo  ddee  ccoollllaarr  oo  
rroossaarriioo..        
--SSii  llaa  ppeerrllaa  llaa  ssooññaammooss  ssoollaa  yy  eenntteerraa  ssiimmbboolliizzaa  aammoorr,,  ppuurreezzaa  ee  iiddeeaalliissmmoo  yy  
rreefflleejjaann  eell  ddeesseeoo  ddee  uunnaa  rreellaacciióónn  sseennttiimmeennttaall..  SSii  ssoommooss  ppeerrssoonnaass  
eessppiirriittuuaallmmeennttee  eelleevvaaddaass  aappaarreeccee  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  ddee  iiddeeaall..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  uunn  ccoollllaarr  oo  llaass  ppeerrllaass  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  eennssaarrttaaddaass,,  ssee  eessccuurrrreenn  
eennttrree  llaass  mmaannooss,,  ssee  eessppaarrcceenn  ppoorr  eell  ssuueelloo  pprreessaaggiiaann  ddeessggrraacciiaass  yy  ddeessoollaacciióónn..      
PPeerrrroo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  aammiissttaadd  yy  llaa  ffiiddeelliiddaadd..      
--SSii  nnooss  mmuueessttrraa  aaffeeccttoo  yy  ffiiddeelliiddaadd  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ssiieennddoo  ffiieelleess  aa  nnuueessttrraa  
pprrooppiiaa  nnaattuurraalleezzaa..    
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--SSii  nnooss  mmiirraa  ssuupplliiccaannttee  oo  ppoonnee  ssuu  ccaabbeezzaa  ssoobbrree  nnuueessttrroo  rreeggaazzoo  nnooss  eessttáá  
iimmpplloorraannddoo  qquuee  vvoollvvaammooss  aall  ccaammiinnoo  rreeccttoo..      
--SSii  eell  ppeerrrroo  nnooss  mmiirraa  hhoossccoo  ccoonn  oojjooss  eenncceennddiiddooss  ddee  ooddiioo  nnooss  eessttáá  ddiicciieennddoo  qquuee  
nneeggaammooss  aa  llooss  ddeemmááss  llaa  lleeaallttaadd  qquuee  ppeeddiimmooss..      
--OOíírr  ssuu  aauulllliiddoo  pprreessaaggiiaa  mmuueerrttee  pprróóxxiimmaa..      
--SSuu  llaaddrriiddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  llaa  pprrooxxiimmiiddaadd  ddee  aallggúúnn  ppeelliiggrroo..      
--SSii  eell  ppeerrrroo  eessttáá  eenn  ppeelliiggrroo  eess  qquuee  aallgguunnaa  rreellaacciióónn  aaffeeccttiivvaa  ssee  vveerráá  aammeennaazzaaddaa..      
--EEnn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  ssooññaarr  ccoonn  uunn  ppeerrrroo  iinnddiiccaa  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  sseerr  aammaaddooss  yy  
pprrootteeggiiddooss,,  ddee  tteenneerr  aa  nnuueessttrroo  llaaddoo  aallgguuiieenn  qquuee  nnooss  ddéé  aammoorr  yy  ccoommppaaññííaa..      
PPeerrsseeccuucciióónn::      
--PPeerrsseegguuiirr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ppaaddeecceemmooss  llooss  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddee  uunnaa  
ddeecciissiióónn  ddeessaacceerrttaaddaa..      
--SSeerr  ppeerrsseegguuiiddoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  ddeessccoonnffiiaaddooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  
aaddvveerrssaarriiooss..      
PPeerrssiiaannaa::      
--SSii  eessttáá  aabbiieerrttaa  aannuunncciiaa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ffeelliicceess..      
--CCeerrrraaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  iinniicciiaammooss  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  ssoolleeddaadd  yy  ppeessaarreess..      
PPéérrttiiggaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  ssee  ccoonnccrreettaarráánn  ddee  llaa  mmeejjoorr  mmaanneerraa  ppoossiibbllee..      
PPeessaaddiillllaa::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  ttrraassttoorrnnoo  pprroovvooccaaddoo  ppoorr  uunnaa  ffuueerrttee  eemmoocciióónn,,  uunnaa  ffiieebbrree  
aallttaa,,  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..  EEnn  ccaassoo  ddee  nnoo  sseerr  aassíí  iinntteennttaarreemmooss  aannaalliizzaarr  nnuueessttrroo  ssuueeññoo  
ccoonnssuullttaannddoo  llooss  ddiiffeerreenntteess  ccoonntteenniiddooss  ddeell  mmiissmmoo..      
PPeessaass::      
NNuueessttrroo  tteessttiimmoonniioo  sseerráá  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  aaccllaarraarr  uunn  aassuunnttoo  ccoonnffuussoo..      
PPeessccaarr::      
SSeeaa  lloo  qquuee  sseeaa  lloo  qquuee  ppeessqquueemmooss  ddeebbeemmooss  ddeesspprreennddeerrlloo  ddeell  aannzzuueelloo  ppaarraa  
lliibbrraarrnnooss  ddee  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  ssii  eess  mmaalloo  oo  ppaarraa  aapprroovveecchhaarrlloo  ssii  vvaallee  llaa  ppeennaa..      
PPeessqquuiissaa::      
PPrreessaaggiiaa  lliittiiggiiooss  qquuee  ddeebbeerráánn  ssoolluucciioonnaarrssee  ccoonn  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  
jjuuddiicciiaalleess..      
PPeessttaaññaa::      
UUnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  iinneessppeerraaddoo  llee  hhaarráá  sseennttiirr  uunnaa  ggrraann  ppeennaa..      
PPeessttee::      
CCoonnsseeccuueenncciiaass  qquuee  aaffeeccttaarráánn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ssuuss  iinntteerreesseess..      
PPééttaallooss::      
--SSii  ssoonn  ffrreessccooss  aannuunncciiaa  sseennttiimmiieennttooss  ddeelliiccaaddooss  yy  ttiieerrnnooss  ppeennssaammiieennttooss..      
--SSii  eessttáánn  mmaarrcchhiittooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  hhaa  aalleejjaaddoo  ddee  nnoossoottrrooss  aa  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  qquueerriiddaa..      
PPeettaarrddoo::      
TTeennddrreemmooss  aallggúúnn  ssuussttoo  ssiinn  iinnccoonnvveenniieenntteess  nnoottoorriiooss..      
PPeettiirrrroojjoo::      
UUnnaa  aammiissttaadd  ddiissccrreettaa  yy  ssiinncceerraa  ssoobbrree  llaa  qquuee  ddeebbeerráá  aappooyyaarrssee..      
PPeettrriiffiiccaacciióónn::      
CCuuaannddoo  ssooññaammooss  qquuee  uunn  ppeelliiggrroo  nnooss  aatteennaazzaa  yy  nnoo  ppooddeemmooss  rreeaacccciioonnaarr  
qquueeddáánnddoonnooss  iinnmmóóvviilleess  rreefflleejjaa  qquuee  nnooss  hheemmooss  eessttaannccaaddoo  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  
aaccttuuaall,,  yyaa  sseeaa  mmaatteerriiaall  oo  eessppiirriittuuaall,,  yy  nnoo  ppooddeemmooss  sseegguuiirr  aavvaannzzaannddoo..      
PPeettrróólleeoo::      
EEll  ppeettrróólleeoo  yy  llaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaann  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
PPiiaannoo::      



 225

MMááss  qquuee  eell  ppiiaannoo  eenn  eessttee  ssuueeññoo  eess  iimmppoorrttaannttee  llaa  mmúússiiccaa  qquuee  ddee  sseerr  eessccuucchhaaddaa  eess  
ssiieemmpprree  uunn  bbuueenn  aauugguurriioo..      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ddee  ffeelliicciiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraacciióónn,,  yy  ssii  ssee  ddaa  eenn  ppeerrssoonnaass  ccoonn  
aassppiirraacciioonneess  eessppiirriittuuaalleess  eess  uunn  iinnddiicciioo  ddee  ppiieeddaadd  yy  eelleevvaacciióónn..      
PPiiccaadduurraa::      
SSii  nnooss  aattaaccaann  llooss  iinnsseeccttooss  rreefflleejjaa  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ddoommiinnaarr  
aa  ppeessaarr  ddee  ccoonnssiiddeerraarrllaass  iinnffeerriioorreess  aa  nnoossoottrrooss..      
PPiiccaappoorrttee::      
--AAssiirrlloo  iinnddiiccaa  ddeecciissiioonneess  aacceerrttaaddaass  yy  eeffiiccaacceess..      
--DDeetteerriioorraaddoo,,  ffrraaccaassoo,,  mmaallaa  ssuueerrttee..      
PPiiccoo::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  nnuueessttrrooss  
oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aall  ppiiccoo  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrlloo  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
PPiieeddrraa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  rreessiisstteenncciiaa,,  llaa  tteennaacciiddaadd  yy  llaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ppiieeddrraa  vvoollccáánniiccaa  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  ppeettrriiffiiccaacciióónn  oo  eenndduurreecciimmiieennttoo  
ddee  llooss  sseennttiiddooss..    
--SSii  ccaaee  ddeell  cciieelloo  ccoommoo  llooss  mmeetteeoorriittooss  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  ssaaggrraaddaa..      
--SSii  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  ppiieeddrreecciillllaass  oo  eenn  aarreennaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeessmmeemmbbrraammiieennttoo,,  llaa  
ddiissggrreeggaacciióónn,,  llaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  llaa  ddeerrrroottaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  eexxtteennssiióónn  ppééttrreeaa  nnooss  aaddvviieerrttee  aacceerrccaa  ddee  nnuueessttrraa  dduurreezzaa  yy  
eesstteerriilliiddaadd  iinntteerriioorr..  SSii  eell  aagguuaa  oo  llaa  lllluuvviiaa  hhaacceenn  ssuu  aappaarriicciióónn  ssee  vveerráá  dduullcciiffiiccaaddaa  yy  
ddiissuueellttaa..      
--SSii  eell  tteerrrreennoo  eessttáá  ccuubbiieerrttoo  ddee  ppiieeddrraass  eexxpprreessaa  nnuueessttrraa  rreessiisstteenncciiaa  aall  ccaammbbiioo  yy,,  ssii  
ddeecciiddiimmooss  ccaammiinnaarr  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  eellllaass  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  vviiddaa  nnooss  rreessuullttaarráá  ddiiffíícciill  yy  
ppeennoossaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppiieeddrraa  hheennddiiddaa  pprreessaaggiiaa  eennffeerrmmeeddaadd  oo  ddiivviissiióónn  ffaammiilliiaarr,,  yy  ssii  yyaa  
ssee  eessttáá  rroommppiieennddoo  pprreessaaggiiaa  llaa  mmuueerrttee  ddee  aallggoo,,  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  ddee  llooss  nneeggoocciiooss  oo  ddee  
llaa  pprrooppiiaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
PPiieeddrraass  pprreecciioossaass::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ddee  lloo  ooppaaccoo  eenn  ttrraannssppaarreennttee,,  ddee  lloo  iimmppeerrffeeccttoo  eenn  
ppeerrffeeccttoo  yy  ddee  llaass  ttiinniieebbllaass  eenn  lluuzz..      
EEss  eell  mmeejjoorr  ssíímmbboolloo  qquuee  ppuueeddaa  iimmaaggiinnaarrssee  ddeell  aallmmaa  hhuummaannaa..      
CCaaddaa  ppiieeddrraa  pprreecciioossaa  ttiieennee  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarrttiiccuullaarr..      
SSii  llaass  eennccoonnttrraammooss  eennggaarrzzaaddaass  eenn  nnuueessttrroo  ssuueeññoo  mmiirraarreemmooss  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  
""jjooyyaa""..  
PPiieell::      
PPoorr  lloo  ggeenneerraall  eessttee  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  ssaalluudd..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ccoonn  aarrrruuggaass  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  llaa  mmeennooppaauussiiaa  yy  aa  llaa  vveejjeezz..      
--LLaass  iimmppeerrffeecccciioonneess  eenn  llaa  ppiieell  rreevveellaann  iinnqquuiieettuuddeess  sseennttiimmeennttaalleess,,  ssaallvvoo  qquuee  sseeaann  
eerruuppcciioonneess  oo  mmaanncchhaass  mmuuyy  eevviiddeenntteess,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  
ssoobbrree  nnuueessttrroo  eessttaaddoo  ddee  ssaalluudd..      
--SSii  llooss  ddeeffeeccttooss  llooss  oobbsseerrvvaammooss  eenn  aallgguuiieenn  aa  qquuiieenn  ccoonnoocceemmooss  eess  aa  ddiicchhaa  ppeerrssoonnaa  
aa  qquuiieenn  ddeebbeemmooss  aattrriibbuuiirr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  ssuueeññoo..      
--SSii  nnoo  llaa  ccoonnoocceemmooss  rreefflleejjaammooss  eenn  eellllaa  nnuueessttrrooss  pprrooppiiooss  tteemmoorreess..      
--SSooññaarr  ccoonn  ppiieelleess  ddee  aanniimmaalleess  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  ssee  vveerráánn  
iinnccrreemmeennttaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  ssiimmbboolliiccee  eell  aanniimmaall  ccuuyyaa  ppiieell  hheemmooss  
ssooññaaddoo..      
PPiieerrnnaass  yy  ppiieess::      
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--SSii  nnooss  vveemmooss  ssiinn  ppiieerrnnaass  ssiinn  qquuee  eessttoo  nnooss  ccaauussee  ddoolloorr  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccaarreecceemmooss  
ddee  ssuuffiicciieenntteess  ccoonnoocciimmiieennttooss  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  bbuueenn  ttéérrmmiinnoo  aaqquueelllloo  qquuee  eessttaammooss  
ppllaanneeaannddoo..      
--SSii  vveemmooss  ssiinn  ppiieerrnnaass  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  eeqquuiivvooccaaddooss  ccoonn  ddiicchhaa  
ppeerrssoonnaa,,  llaa  hheemmooss  vvaalloorraaddoo  mmaall..      
--SSii  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  llaass  ppiieerrnnaass  hhaa  ssiiddoo  ddoolloorroossaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  ppooddrreemmooss  sseegguuiirr  
aaddeellaannttee  ccoonn  nnuueessttrrooss  pprrooppóóssiittooss..      
PPiijjaammaa::      
AAlleeggrrííaa  eenn  eell  hhooggaarr,,  ppllaacceerr  ddee  eessttaarr  eenn  ccaassaa..  IInnttiimmiiddaadd  aaffeeccttiivvaa..      
PPiillaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  eess  ccoonnsscciieennttee  ddee  ssuuss  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  yy  llaass  aassuummee  uussaannddoo  llooss  
mmeeddiiooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eelllloo..      
PPííllddoorraa::      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
PPiilloottoo::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--LLaa  ccaarrrroocceerrííaa,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  vvoollaannttee,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  eell  aauuttoommóóvviill  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  aauuttoommóóvviill  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
PPiimmiieennttaa::      
AAnnuunncciiaa  ddeecceeppcciioonneess  eenn  eell  mmeeddiioo  ffaammiilliiaarr  yy  pprrooffeessiioonnaall..      
PPiinnggüüiinnoo::      
RReellaacciioonneess  ffaassttiiddiioossaass  qquuee  nnoo  rreeppoorrttaann  nniinnggúúnn  bbeenneeffiicciioo  aa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
PPiinnoo,,  ppiiññaa::      
EEll  ppiinnoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  lloonnggeevviiddaadd  yy  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..      
LLaa  ppiiññaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa,,  llaa  eexxaallttaacciióónn  yy  llaa  gglloorriiffiiccaacciióónn..      
PPiinnttaarr::      
RReevveellaa  qquuee  eessttaammooss  pprrooyyeeccttaannddoo  aallggoo  ccuuyyaa  rreeaalliizzaacciióónn  ssee  eeffeeccttuuaarráá  sseeggúúnn  llaa  
bbeelllleezzaa  ddeell  ddiibbuujjoo  ssooññaaddoo..      
PPiinnzzaass::      
AAnnuunncciiaa  rreellaacciioonneess  áássppeerraass..      
PPiinnzzóónn::      
BBuueennaass  nnoottiicciiaass..  TTiieerrnnaass  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass..      
PPiioojjoo::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  aaccuummuullaannddoo  rreesseennttiimmiieennttoo,,  tteemmoorr  
yy  ddeesspprreecciioo  ccoonnttrraa  llooss  ddeemmááss..      
--CCuuaannddoo  vveemmooss  nnuueessttrraa  ccaassaa  iinnvvaaddiiddaa  ppoorr  ppiioojjooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  llooss  
jjuuiicciiooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess  ddee  llooss  ddeemmááss..      
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--SSii  nnooss  aattaaccaann  rreefflleejjaa  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ddoommiinnaarr  aa  ppeessaarr  ddee  
ccoonnssiiddeerraarrllaass  iinnffeerriioorreess  aa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  llooss  ppiioojjooss  ssee  aaggiiggaannttaann  yy  nnooss  aaccoorrrraallaann  ssoonn  jjeeffeess  tteemmiiddooss  yy  ddeesspprreecciiaaddooss  aa  llaa  
vveezz..      
--SSii  ppeerrcciibbiimmooss  llaass  mmoolleessttiiaass  ddee  llooss  ppiioojjooss  ppeerroo  ssiinn  sseennttiimmiieennttooss  ddee  rreecchhaazzoo,,  
tteemmoorr  oo  rreeppuullssiióónn  rreefflleejjaann  ppeeqquueeññaass  mmoolleessttiiaass,,  ppéérrddiiddaass  oo  pprreeooccuuppaacciioonneess  qquuee  
aaccoommppaaññaann  aa  uunnaa  ttaarreeaa  qquuee  ssee  nnooss  hhaa  hheecchhoo  tteeddiioossaa..      
PPiippaa::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ffuummaannddoo  eenn  ppiippaa  rreevveellaa  uunnaa  vviiddaa  aappaacciibbllee  yy  lllleennaa  ddee  bbiieenneessttaarr..      
--SSii  llaa  ppiippaa  ssee  rroommppee  eessttee  bbiieenneessttaarr  ssee  vveerráá  eemmppaaññaaddoo  ppoorr  pprroobblleemmaass  oo  rruuppttuurraass  
ccoonn  llaass  aammiissttaaddeess..      
PPiirraagguuaa::      
--SSii  nnaavveeggaammooss  ppoorr  aagguuaass  ttrraannqquuiillaass  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  
mmaanneejjaarr  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  aagguuaass  aaggiittaaddaass  oo  ppeerrddeemmooss  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ppiirraagguuaa,,  nnooss  
eessppeerraann  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  pprroobblleemmaass  eenn  eell  hhooggaarr  yy  eenn  eell  ttrraabbaajjoo..      
PPiirráámmiiddee::      
AAmmbbiicciioonneess  oo  pprrooyyeeccttooss  qquuee  nnoo  eessttáánn  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  qquuee  ddiissppoonnee..  
SSuuss  ffuueerrzzaass  ssee  aaggoottaarráánn  aall  ttrraattaarr  ddee  aallccaannzzaarr  uunnaa  ccaalliiddaadd  iinnaacccceessiibbllee..      
PPiirraattaa::      
--VVeerrlloo  llee  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  ddeessccoonnffííee  ddee  pprreetteennddiiddooss  aammiiggooss..      
--SSeerrlloo,,  llooggrrooss  yy  ééxxiittoo..  CCoonnffiiaannzzaa  eenn  ssii  mmiissmmoo..      
PPiisscciinnaa::      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppiisscciinnaa  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  nnuueessttrraass  eemmoocciioonneess..      
--UUnnaa  ppiisscciinnaa  rrooddeeaaddaa  ppoorr  aabbuunnddaannttee  vveeggeettaacciióónn  aauummeennttaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  vviiddaa  yy  
sseennttiimmeennttaalliiddaadd  ee  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  eexxtteerriioorriizzaarr  yy  vviivviirr  eemmoocciioonneess  yy  ppaassiioonneess  
aammoorroossaass..      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  lliimmppiiaass  ccoonnffiirrmmaa  qquuee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eessttáánn  bbiieenn  
ffuunnddaaddooss..      
--SSii  llaass  aagguuaass  eessttáánn  ttuurrbbiiaass  oo  aaggiittaaddaass  ppoorr  llaa  ttoorrmmeennttaa  aauugguurraa  aammoorreess  ddiiffíícciilleess..      
--LLoo  qquuee  ddiiggaann  oo  hhaaggaann  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññeenn  nnooss  iinnffoorrmmaarráá  ssoobbrree  ssuu  
vveerrddaaddeerraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
--SSii  llaa  ppiisscciinnaa  eessttáá  mmuuyy  ttuurrbbiiaa  oo  eessttáá  vvaaccííaa  iinnddiiccaa  ffrraaccaassoo  ddee  llaass  eessppeerraannzzaass  
sseennttiimmeennttaalleess..      
PPiissttoollaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssee  eessttáá  ggeessttaannddoo  uunn  ccoommpplloott  ccoonnttrraa  eell  ssooññaaddoorr..      
PPiissttóónn::      
--SSii  eell  mmoottoorr  ttrraabbaajjaa  ccoonn  uunn  bbuueenn  rriittmmoo  aauugguurraa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeettiieennee  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  yy  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ttrraabbaajjaa  mmaall,,  ssee  rroommppee  oo  nnooss  ffaallllaa,,  oo  ssii  ooccuurrrree  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  pprreessaaggiiaa  eell  
ffrraaccaassoo  yy  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
PPiizzaarrrraass::      
--EEnn  ppeerrffeeccttoo  eessttaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  llee  bbrriinnddaarráánn  aayyuuddaa  yy  pprrootteecccciióónn..      
--EEnn  mmaall  eessttaaddoo  oo  rroottaass,,  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  llaass  oobblliiggaacciioonneess  sseerráánn  oobbssttááccuullooss  
ppaarraa  ssuuss  ddeesseeooss..  
PPllaanncchhaa::      
TTrraabbaajjoo  yy  ppeerrsseevveerraanncciiaa..  ÉÉxxiittoo  ddiiffíícciill..      
PPllaanneettaa::      
LLooss  aassttrrooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
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--CCuuaannttoo  mmááss  bbrriillllaanntteess  llooss  ssooññeemmooss  mmeejjoorr  sseerráá  eell  pprreessaaggiioo  yy  ttooddaavvííaa  mmeejjoorr  ssii  eess  
uunn  ssoolloo  aassttrroo  eesspplleennddoorroossoo    eenn  eell  ffiirrmmaammeennttoo,,  eenn  eessttee  ccaassoo  eell  ééxxiittoo  sseerráá  
iinnmmeeddiiaattoo..      
--SSii  eell  aassttrroo  ssooññaaddoo  eess  ddéébbiill  yy  ppaarrppaaddeeaannttee  ttaammbbiiéénn  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo  sseerráá  
ddeecceeppcciioonnaannttee..      
--SSooññaarr  ccoonn  aassttrrooss  qquuee  ccaaeenn,,  eennnneeggrreecciiddooss  ee  iinncclluussoo  ssaannggrriieennttooss  pprreessaaggiiaann  
ggrraannddeess  ddeessaassttrreess..    
PPllaannttaass::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  eevvoolluucciióónn  mmaatteerriiaall  yy  bbiioollóóggiiccaa..  TTaammbbiiéénn  eell  nnaacciimmiieennttoo  ppeerrppeettuuoo  yy  
eell  fflluujjoo  iinncceessaannttee  ddee  llaa  eenneerrggííaa  vviittaall..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  llaass  vveemmooss  mmaarrcchhiittaass  eeqquuiivvaallee  aa  ddeecciirr  qquuee  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  
ttaammbbiiéénn  ssee  mmaarrcchhiittaann  ppoorr  ffaallttaa  ddee  vveerrddaaddeerroo  aammoorr..      
--SSii  llaass  vveemmooss  vveerrddeess,,  fflloorreecciieenntteess  yy  lllleennaass  ddee  vviiddaa  eess  qquuee  nnuueessttrraa  vviiddaa  
sseennttiimmeennttaall  eess  oo  sseerráá  pplleennaa  yy  ssaannaa..      
PPllaattaa::      
--SSii  hhaallllaammooss  uunn  lliinnggoottee  ddee  ppllaattaa  oo  ppllaattaa  mmeettáálliiccaa  aauugguurraa  qquuee  oobbtteennddrreemmooss  uunn  
bbeenneeffiicciioo  iimmppoorrttaannttee  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  mmuujjeerr..      
--SSii  eell  lliinnggoottee  oo  ccuuaallqquuiieerr  oobbjjeettoo  ddee  ppllaattaa  ssee  hhaallllaann  eennnneeggrreecciiddooss  rreepprreesseennttaa  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ggrraavveess  ppéérrddiiddaass  aa  ccaauussaa  ddee  lloo  qquuee  ssiimmbboolliiccee  ddiicchhoo  oobbjjeettoo,,  yy  ssii  nnoo  
ttiieennee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  llaa  ppéérrddiiddaa  ssee  aattrriibbuuyyee  aa  uunnaa  mmuujjeerr..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  mmoonneeddaass  ddee  ppllaattaa  mmiirraarreemmooss  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ""ddiinneerroo""..      
PPllááttaannoo::      
EEll  ppllááttaannoo  eess  uunn  ssíímmbboolloo  sseexxuuaall  mmaassccuulliinnoo..      
PPllaattoo::      
--SSii  eessttáá  lllleennoo  iinnddiiccaa  ddeessaahhooggoo  eeccoonnóómmiiccoo..      
--LLlleennaarrlloo,,  ssuu  ssiittuuaacciióónn  eevvoolluucciioonnaarráá  ccoonnffoorrmmee  aa  ssuuss  aassppiirraacciioonneess..      
--VVaaccííoo  oo  rroottoo,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
PPllaayyaa::      
--CCuuaannddoo  lllleeggaammooss  aa  llaa  ppllaayyaa  ddeessddee  uunn//aa  bbaarrccoo//aa  rreepprreesseennttaa  qquuee  nnooss  ssaallvvaammooss  ddee  
uunn  ppeelliiggrroo..      
--SSii  llaa  vveemmooss  oo  lllleeggaammooss  aa  eellllaa  ddeessddee  ttiieerrrraa  yy  eell  mmaarr  eessttáá  ttrraannqquuiilloo  rreevveellaa  llaa  
nnoossttaallggiiaa  oo  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  uunnaa  ééppooccaa  ddee  sseerreenniiddaadd  yy  rreellaajjaacciióónn..      
--SSii  llaa  ppllaayyaa  eessttáá  mmuuyy  ccoonnccuurrrriiddaa  eess  qquuee  ddeesseeaammooss  uunnaa  vviiddaa  bbrriillllaannttee  eenn  llaa  qquuee  
ppooddaammooss  lluucciirrnnooss..      
--SSii  llaa  ppllaayyaa  ssee  eennccuueennttrraa  lllleennaa  ddee  gguuiijjaarrrrooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  lloo  qquuee  
ddeesseeaammooss  ddeebbeerreemmooss  vveenncceerr  nnuummeerroossaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
PPlloommoo::      
RReefflleejjaa  iinnccoommpprreennssiióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuu  ppaarreejjaa..  CCaarreenncciiaa  ddee  ppeerrssppiiccaacciiaa..  EErrrroorreess  
ddee  jjuuiicciioo..      
PPlluummaass::      
--CCuuaannddoo  vveemmooss  vvoollaarr  pplluummaass  rreevveellaa  qquuee  nnuueessttrroo  eessppíírriittuu  eess  lliiggeerroo,,  iinnggrráávviiddoo  yy  
aammaannttee  ddee  ttooddoo  lloo  eelleevvaaddoo  yy  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  ssoonn  bbllaannccaass  aannuunncciiaann  bbiieenneess  yy  ffeelliicciiddaadd..      
--SSii  ssoonn  nneeggrraass,,  aafflliicccciioonneess  yy  rreettrraassooss  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
PPooeemmaass::      
LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeebbee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eell  tteemmaa  yy  eell  mmeennssaajjee  iimmppllíícciittoo  eenn  eell  
mmiissmmoo..      
PPoolleeaa::      
CCoonnttaarráá  ccoonn  uunnaa  vvaalliioossaa  aayyuuddaa  ppaarraa  aarrrreeggllaarr  uunn  aassuunnttoo  ddeelliiccaaddoo..      
PPoolliiccííaa::      
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--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  nnuueessttrraa  jjuuvveennttuudd  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  
aayyuuddee  aa  ddiirriiggiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ssee  pprroodduuccee  aa  uunnaa  eeddaadd  mmaadduurraa  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  
mmááss  pprruuddeenntteess  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  nnuueessttrraass  aammiissttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ddeettiieenneenn  iinnddiiccaa  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
PPoolliiggaammiiaa::      
RReefflleejjaa  qquuee  tteenneemmooss  uunn  hhuummoorr  yy  ccaarráácctteerr  iinneessttaabblleess..  IInnddeecciissiióónn..  IInnccoonnssttaanncciiaa  oo  
iinnffiiddeelliiddaadd  aammoorroossaa..      
PPoolliillllaa::      
NNooss  aannuunncciiaa  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ssee  eessttáá  iinniicciiaannddoo  uunnaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  qquuee  nnooss  
eelleevvaarráá  eenn  lloo  mmaatteerriiaall  yy  eenn  lloo  mmoorraall..      
PPoollííttiiccoo//aa::      
VVeerrllooss  iinnddiiccaa  eessppeerraannzzaass  qquuee  nnoo  ppooddrráánn  rreeaalliizzaarrssee..      
PPoolllliittooss::      
--VVeerr  uunnaa  nniiddaaddaa  ddee  ppoolllliittooss  rreevveellaa  llaa  nneecceessiiddaadd  oo  eell  ddeesseeoo  ddee  mmaattrriimmoonniioo  yy  ddee  
mmaatteerrnniiddaadd..      
--SSii  jjuunnttoo  aa  llooss  ppoolllliittooss  aappaarreeccee  uunnaa  cclluueeccaa  aammeennaazzaaddoorraa  qquuee  nnoo  ppeerrmmiittee  qquuee  nnooss  
aacceerrqquueemmooss  aa  eellllooss  eess  qquuee  aappaarreecceerráánn  oobbssttááccuullooss  yy  pprroobblleemmaass  ddeerriivvaaddooss  ddee  llooss  
ffaammiilliiaarreess  qquuee  ddiiffiiccuullttaarráánn  yy  rreettrraassaarráánn  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss..      
PPoollvvoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  mmuueerrttee  ddee  aallggoo  mmaatteerriiaall,,  uunn  nneeggoocciioo,,  uunnooss  bbiieenneess,,  eettcc..      
PPoommeelloo::      
SSuuss  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  ssuuffrriirráánn  llooss  aallttiibbaajjooss  ddee  hhuummoorr  ddee  ssuu  ppaarreejjaa  yy  llooss  aazzaarreess  
ddee  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa..      
PPoonnttóónn::      
DDeesseeoo  ddee  ccaammbbiioo..  NNeecceessiiddaadd  ddee  ppllaanntteeaarrssee  uunn  ffuuttuurroo  ddiiffeerreennttee..      
PPoorrcceellaannaa::      
LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeebbee  hhaacceerrssee  ccoommoo  ssii  ssee  ttrraattaarraa  ddee  uunnaa  ccoossaa  oo  uunn  aanniimmaall  
rreepprroodduucciiddoo..      
PPoossaaddaa::      
AAuugguurraa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  aaiissllaammiieennttoo,,  ddee  sseeppaarraacciióónn  aaffeeccttiivvaa..      
PPoossttee::      
PPeerrssoonnaass  iinnfflluuyyeenntteess  llee  pprrooddiiggaarráánn  ccoonnsseejjooss  úúttiilleess..      
PPoossttiizzoo::      
SSiimmbboolliizzaa  ooccuullttaacciióónn  yy  eennggaaññoo..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  lllleevvaammooss  ppuueessttoo  eell  ppoossttiizzoo  eess  qquuee  ddeesseeaammooss  ooccuullttaarr  aa  
llooss  ddeemmááss  aallgguunnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  oo  ffaacceettaass  ddee  nnuueessttrroo  ccaarráácctteerr  ddee  llaa  qquuee  nnoo  
eessttaammooss  ssaattiissffeecchhooss..  SSii  nnooss  mmiirraammooss  aall  eessppeejjoo  ccoonn  eell  ppuueessttoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssii  
ppuuddiiéérraammooss  nnooss  lloo  ooccuullttaarrííaammooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  ssoonn  llooss  ddeemmááss  llooss  qquuee  lllleevvaann  aallggoo  ppoossttiizzoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonnoocciiddaass  eenn  llaa  
vviiddaa  rreeaall  ddee  qquuiieenneess  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..  
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  ssee  eessttáá  ttrraammaannddoo  aallggoo  aa  nnuueessttrraass  eessppaallddaass..      
PPoozzoo::      
--CCuuaannddoo  eell  ppoozzoo  eessttáá  bbiieenn  ccoonnssttrruuiiddoo,,  ddeessccuubbiieerrttoo  yy  lllleennoo  ddee  aagguuaa  ssee  ccoonnvviieerrttee  
eenn  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  ssiinncceerriiddaadd,,  llaa  rreeccttiittuudd  yy  llaa  ddiicchhaa..      
--SSii  eell  ppoozzoo  eessttáá  mmaall  ccoonnssttrruuiiddoo,,  sseellllaaddoo  oo  eell  aagguuaa  ssee  sseeccaa,,  oo  llaa  ccuueerrddaa  ssee  rroommppee,,  oo  
eell  ccuubboo  eessttáá  aagguujjeerreeaaddoo  yy  nnoo  ppuueeddee  rreetteenneerr  aagguuaa  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  eess  ttoottaallmmeennttee  
ccoonnttrraarriioo..      
--SSii  eenn  nnuueessttrroo  ssuueeññoo  nnooss  ccaaeemmooss  aall  ppoozzoo  eess  uunnoo  ddee  llooss  ppeeoorreess  pprreessaaggiiooss,,  ssaallvvoo  
qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  ssaaqquuee  ddee  ééll..  SSiimmbboolliizzaa  eell  ssuummiirrnnooss  eenn  llaass  pprrooffuunnddiiddaaddeess  ddeell  
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iinnccoonnsscciieennttee  ssiinn  ppooddeerr  vvoollvveerr  aa  llaa  ccoonncciieenncciiaa,,  lloo  qquuee  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  ddeesseessppeerraacciióónn,,  
llaa  nneeuurroossiiss  yy  llaa  llooccuurraa..  
PPrraaddoo::      
SSii  eess  vveerrddee,,  fflloorriiddoo  yy  bbiieenn  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  eell  ssooll  aauugguurraa  pprroossppeerriiddaadd  yy  
ttrraannqquuiilliiddaadd..      
PPrreecciippiicciioo::      
EEll  pprreecciippiicciioo  rreepprreesseennttaa  uunn  ppeelliiggrroo..      
--SSii  ccaaeemmooss  eenn  eell  nnooss  aavviissaa  ddee  uunn  ffiinnaall  ddeessaassttrroossoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  íínnddoollee..      
--SSii  ccaaeemmooss  ppeerroo  ppooddeemmooss  ssaalliirr  eess  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aappaarrttaarrnnooss  ccoonn  
mmuucchhaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeell  ddeessaassttrree..      
--LLoo  mmiissmmoo  ooccuurrrree  ssii  ppaassaammooss  ssoobbrree  eell  pprreecciippiicciioo  ppoorr  uunn  ffrráággiill  ppuueennttee..      
--SSii  lloo  vveemmooss  ppeerroo  nnoo  ccaaeemmooss  eenn  eell  eessttaammooss  aa  ttiieemmppoo  ddee  eevviittaarr  llooss  mmaalleess..      
PPrreeddiiccaaddoorr::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
PPrreesseennttee::      
--RReecciibbiirrlloo  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  aallgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
--OOffrreecceerrlloo,,  aalleeggrrííaass  ddeell  ccoorraazzóónn..  PPaassaarreemmooss  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ffeelliizz..      
PPrreessiiddeennttee::      
--EEnnccoonnttrraarrlloo  aauugguurraa  qquuee  llaass  nnuueevvaass  rreellaacciioonneess  nnoo  rreessuullttaarráánn  ttaann  bbeenneeffiicciioossaass  
ccoommoo  eessppeerráábbaammooss..      
--SSeerrlloo  eenn  ssuueeññooss  pprreessaaggiiaa  eessppeerraannzzaass  pprróóxxiimmaass  ddee  ééxxiittoo..      
PPrreessttiiddiiggiittaaddoorr::      
NNooss  sseennttiirreemmooss  eennttuussiiaassmmaaddooss  yy  sseedduucciiddooss  ppaarraa  ddeessccuubbrriirr  ppaassaaddoo  uunn  ttiieemmppoo  
qquuee  nnuueessttrrooss  iinntteerreesseess  ffiinnaanncciieerrooss  hhaann  ssiiddoo  lleessiioonnaaddooss..      
PPrreessuuppuueessttoo::      
RReefflleexxiioonnee  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  aanntteess  ddee  ttoommaarr  ccoommpprroommiissooss  iimmppoorrttaanntteess  yy  
ddeeffiinniittiivvooss..      
PPrriimmaavveerraa::      
--EEnn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  eessttee  ssuueeññoo  aappaarreeccee  ccuuaannddoo  ttooddoo  ppaarreeccee  iirr  mmaall  ppaarraa  
aannuunncciiaarrnnooss  qquuee  lloo  ppeeoorr  yyaa  hhaa  ppaassaaddoo  yy  qquuee  ssee  aacceerrccaa  uunnaa  nnuueevvaa  pprriimmaavveerraa  lllleennaa  
ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  eenn  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess..      
--OOttrraass  vveecceess  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ssuueeññoo  ddee  rreeccuueerrddooss  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  hhaabbllaann  ddee  uunn  
eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo  iirrrreeaall  qquuee  nnoo  ssee  aaddaappttaa  aa  llaass  rreeaalliiddaaddeess  ddee  llaa  vviiddaa..      
PPrriimmoo//aa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
PPrríínncciippee::      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  qquuee  nnooss  vveemmooss  ccoonnvveerrttiiddooss  eenn  pprríínncciippeess  ssiimmbboolliizzaann  llaa  pprroommeessaa  ddee  
uunn  ppooddeerr,,  ddee  uunnaa  pprriimmaaccííaa  ssoobbrree  llooss  ddeemmááss..      
CCuuaannddoo  eessttee  ssuueeññoo  ssee  ttiieennee  mmááss  ddee  uunnaa  vveezz  ffuueerraa  ddee  llaa  eeddaadd  nnaattuurraall  ((llaa  
jjuuvveennttuudd)),,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssoommooss  uunnooss  rroommáánnttiiccooss  oo  qquuee  tteenneemmooss  aaññoorraannzzaa  ddeell  
ppaassaaddoo..        
PPrriissiioonneerroo::      
LLaass  ccáárrcceelleess  aannuunncciiaann  eell  ccaammbbiioo  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa..      
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--SSii  eell  ccaarrcceelleerroo  eess  aammaabbllee  yy  ssoonnrriieennttee  oo  ssii  llaa  ppuueerrttaa  eessttáá  aabbiieerrttaa  eell  ccaammbbiioo  eess  
iinnmmiinneennttee..      
--SSii  llaa  aaccttiittuudd  ddeell  ccaarrcceelleerroo  eess  hhoossccaa  yy  llaa  ccáárrcceell  oossccuurraa  ddeebbeerreemmooss  rreefflleexxiioonnaarr  
ssoobbrree  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa..      
--SSii  nnuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss  eenn  eell  ssuueeññoo  ssoonn  vviioolleennttooss  oo  ddeesseessppeerraaddooss  sseeññaallaa  qquuee  eell  
ccaammbbiioo  hhaa  ssiiddoo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd..      
PPrriissmmááttiiccooss::      
--UUssaarrllooss  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  ccoonndduucciirráá  ssuuss  eemmpprreessaass  ccoonn  ggrraann  ccllaarriivviiddeenncciiaa..      
--SSeerr  oobbsseerrvvaaddoo  ccoonn  uunnooss  pprriissmmááttiiccooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  ccoorrrreemmooss  eell  rriieessggoo  ddee  
sseerr  mmoolleessttaaddooss  ppoorr  ggeennttee  cceelloossaa  yy  mmeezzqquuiinnaa..      
PPrroocceessiióónn::      
EEnn  eessttooss  ssuueeññooss  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  rreeccoorrddaarr  yy  aannaalliizzaarr  eell  sseennttiiddoo  ddee  nnuueessttrroo  
ccaammiinnaarr  yy  ssii  aallgguuiieenn  nnooss  aaccoommppaaññaa..      
AAll  sseerr  uunn  rreeccoorrrriiddoo  mmááss  oo  mmeennooss  cciirrccuullaarr  aaddooppttaa  ttaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  uunnaa  
ppeettiicciióónn  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  uunn  ddeesseeoo  ddee  ppeerrffeecccciióónn..      
PPrroocceessoo::      
SSeeaammooss  lloo  qquuee  sseeaammooss  eenn  eell  ssuueeññoo  ((aabbooggaaddoo,,  ffiissccaall,,  aaccuussaaddoo  oo  jjuueezz)),,  eenn  rreeaalliiddaadd  
lloo  qquuee  hhaacceemmooss  eess  ddeeffeennddeerrnnooss,,  aaccuussaarrnnooss  oo  jjuuzzggaarrnnooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
PPrrooddiiggaalliiddaadd::      
SSuuss  ssaattiissffaacccciioonneess  ddeell  mmoommeennttoo  nnoo  ddeebbeenn  hhaacceerrllee  oollvviiddaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  rreeaall..      
PPrrooffaannaacciióónn::      
AAccttooss  iirrrreefflleexxiivvooss  ee  iinnccoonnttrroollaaddooss  llee  ccaauussaarráánn  ddeessaassttrreess  iirrrreeppaarraabblleess..      
PPrrooffeessiioonneess::      
CCuuaannddoo  aappaarreeccee  uunn  pprrooffeessiioonnaall  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ddeellaattaa  qquuee  aallggoo  eexxiissttee  eenn  
ddiicchhaa  pprrooffeessiióónn  oo  eenn  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  qquuee  ttiieennee  uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eessppeecciiaall  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  yy  qquuee  ppooddrreemmooss  ddeesseennttrraaññaarr  ddeeddiiccaannddoo  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aa  ssuu  nniivveell..      
--EEll  nniivveell  mmááss  bbaajjoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  mmaarriinnooss  yy  ppeessccaaddoorreess  ppoorrqquuee  ttrraabbaajjaann  aall  nniivveell  
ddeell  mmaarr..  SSiimmbboolliizzaa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee,,  eess  ddeecciirr,,  hhaa  
ddee  eennffrreennttaarrssee  aa  llaass  ffuueerrzzaass  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee  yy  ddee  llaa  ppaassiióónn..      
--UUnn  nniivveell  mmááss  eelleevvaaddoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  llaabbrraaddoorreess,,  jjaarrddiinneerrooss  yy  ddeemmááss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  ccaammppoo  yy  vvaalllleess..  EEssttooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssiimmbboolliizzaann  lloo  mmiissmmoo  qquuee  llooss  
mmaarriinnooss  ppeerroo  ccoonn  aallggoo  mmááss  ddee  iinntteelleeccttoo..      
--LLooss  ppaassttoorreess  yy  ggaannaaddeerrooss  ttrraabbaajjaann  eenn  llaa  ffaallddaa  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa  yy  ssiimmbboolliizzaann  lloo  
mmiissmmoo..      
--LLooss  mmiinneerrooss  eexxttrraaeenn  llooss  tteessoorrooss  ddee  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--LLooss  hheerrrreerrooss  yy  aallffaarreerrooss  ssoonn  mmooddeellaaddoorreess  ddee  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  iinntteerriioorr..      
--LLaa  ccúússppiiddee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  aasscceettaass  yy  llooss  ssaabbiiooss  qquuee  ddiirriiggeenn  llaa  vviiddaa  eenn  sseennttiiddoo  
eessppiirriittuuaall  yy  mmaatteerriiaall;;  llooss  gguueerrrreerrooss  qquuee  llaa  ddeeffiieennddeenn  yy  llooss  mmáárrttiirreess  qquuee  llaa  ssuuffrreenn..      
EEssttee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  aapplliiccaabbllee  aa  ccuuaallqquuiieerr  pprrooffeessiióónn  yy  llaa  eennccuuaaddrraarreemmooss  eenn  eell  nniivveell  
qquuee  pprroocceeddaa..      
PPrrooffeessoorr::      
--VVeerrssee  eennsseeññaannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  ccoonnsseejjooss  yy  ssuu  ssaabbeerr  ssoonn  bbuussccaaddooss  ppoorr  llooss  ssuuyyooss..      
--RReecciibbiirr  uunnaa  eennsseeññaannzzaa,,  ssuu  ffaallttaa  ddee  ddeecciissiióónn  sseerráá  ddeessffaavvoorraabbllee  ppaarraa  ssuu  ssiittuuaacciióónn..      
PPrrooppiieettaarriioo::      
--SSeerrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  pprriissaa  ppoorr  rreessoollvveerr  ssuuss  pprroobblleemmaass  llee  hhaaccee  ddeessccuuiiddaarr  lloo  
eesseenncciiaall..      
--SSii  lloo  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  aannuunncciiaa  ccaammbbiiooss  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa  qquuee  llee  ddeeffrraauuddaarráánn..      
PPrrooppiinnaa::      
NNoo  ddeessddeeññee  llooss  ppeeqquueeññooss  ccoonnsseejjooss  qquuee  ppooddrrííaann  aayyuuddaarrllee  aa  eevviittaarr  aallgguunnooss  
ttrraassttoorrnnooss..      
PPrroossttiittuuttaa::      
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UUsstteedd  nnoo  ggoozzaarráá  ddee  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  ttoottaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..  SSuuffrriirráá  ccrruueelleess  
ddeecceeppcciioonneess..      
PPrrootteecccciióónn::      
--OOffrreecceerr  pprrootteecccciióónn  aa  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  qquuee  sseerráá  mmuuyy  qquueerriiddoo  ppoorr  ssuuss  aammiissttaaddeess..      
--PPeeddiirr  pprrootteecccciióónn,,  ccuueennttaa  ccoonn  aappooyyoo  ddee  ssuuss  aammiissttaaddeess  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssuuss  
pprroobblleemmaass..      
PPrrooxxeenneettaa::      
UUsstteedd  sseerráá  uuttiilliizzaaddoo  yy  eexxpplloottaaddoo  ssiinn  qquuee  ppuueeddaa  ddaarrssee  ccuueennttaa..      
PPrrooyyeeccttiill::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  iimmpprreevviissttaass  qquuee  llee  sseerráánn  mmááss  ppeennoossaass  ssii  llaa  eexxpplloossiióónn  pprroovvooccaa  
eessttrraaggooss..      
PPrrooyyeeccttoorr::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  ppeellííccuullaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  ffiillmmaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttuuaammooss  aallgguunnaass  vveecceess  ccoonn  rreecceelloo..  
PPuueennttee::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eennffrreennttaaddooss  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoonnfflliiccttiivvaa  ccuuyyaa  
úúnniiccaa  ssaalliiddaa  llaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  ppuueennttee..      
--SSii  eenn  lluuggaarr  ddee  aattrraavveessaarrlloo  lloo  mmiirraammooss  yy  nnoo  nnooss  ddeecciiddiimmooss  aa  ccrruuzzaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  
nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  ssee  iirráá  ddeetteerriioorraannddoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  ppuueennttee  eenn  uunn  ppaaiissaajjee  vveerraanniieeggoo  eess  ppaarraa  eessttaarr  ccoonntteennttooss..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ppuueennttee  ddeessvveenncciijjaaddoo,,  ccoonnssttrruuiiddoo  ccoonn  mmaatteerriiaalleess  iinnvveerroossíímmiilleess  
oo  mmuuyy  eessttrreecchhoo  iinnddiiccaa  qquuee  tteemmeemmooss  ppoorr  nnuueessttrroo  ppoorrvveenniirr..  YY  ttooddaavvííaa  ppeeoorr  ssii  hhaaccee  
ssuu  aappaarriicciióónn  llaa  nnoocchhee  oo  eell  hhiieelloo..      
--SSii  ccaaeemmooss  ddeessddee  eell  ppuueennttee  aa  uunn  rrííoo  eess  qquuee  sseerreemmooss  aarrrraassttrraaddooss  ppoorr  llaass  ppaassiioonneess  
oo  iinnssttiinnttooss..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  eenn  uunn  aabbiissmmoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppeerrddiicciióónn..      
--SSii  nnooss  ddeetteenneemmooss  mmiieennttrraass  ccrruuzzaammooss  yy  nnoo  lllleeggaammooss  aall  oottrroo  llaaddoo  oo  vvoollvveemmooss  
aattrrááss  eell  pprroonnóóssttiiccoo  eess  iinncciieerrttoo  ppoorr  nnoo  ddeecciirr  mmaalloo..      
PPuueerrccoo//aa::      
--EEll  cceerrddoo  eess  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llooss  ddeesseeooss  iimmppuurrooss..      
--LLaa  cceerrddaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ffeeccuunnddiiddaadd..      
PPuueerrccooeessppíínn::      
PPrreessaaggiiaa  lluucchhaass,,  ppeerrsseeccuucciioonneess  yy  ddeecceeppcciioonneess..      
PPuueerrrroo::      
IInnddiiccaa  ddiissccuussiioonneess  ccoonn  llooss  ffaammiilliiaarreess..  EEnnoojjooss..      
PPuueerrttaa::      
--UUnnaa  ppuueerrttaa  aabbiieerrttaa  eenn  ssuueeññooss  eess  uunnaa  iinnvviittaacciióónn  aa  ffrraannqquueeaarrllaa..  EEll  ppaaiissaajjee  qquuee  ssee  
ppeerrcciibbee  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllaa  nnooss  ddiirráá  ssii  llaa  ccrriissiiss  qquuee  ppaassaammooss  eess  ppaarraa  bbiieenn  oo  ppaarraa  mmaall..  
UUnnaa  ppuueerrttaa  aabbiieerrttaa  eess  ccoommoo  uunnaa  lluuzz  eenn  llaass  ttiinniieebbllaass..      
--SSii  llaa  ppuueerrttaa  eess  mmuuyy  bbaajjaa,,  mmuuyy  eessttrreecchhaa  yy  tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ppaassaarr  ppoorr  
eellllaa  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ssoolluucciióónn  aa  nnuueessttrraa  ccrriissiiss  iimmppoonnee  aallgguunnooss  ssaaccrriiffiicciiooss..      
--SSii  llaa  ppuueerrttaa  eessttáá  cceerrrraaddaa  yy  nnoo  ssee  aabbrree  ccuuaannddoo  llllaammaammooss  eess  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hhaa  
lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  ddeeffiinniittiivvaa..      
PPuueerrttoo::      
--LLlleeggaarr  aa  uunn  ppuueerrttoo  iinnddiiccaa  eell  ffiinnaall  ffeelliizz  ddee  uunn  vviiaajjee,,  llaa  ccoonncclluussiióónn  ddee  uunnaa  eettaappaa  ddee  
llaa  vviiddaa  yy  llaa  eessttaabbiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  ppaarrttiimmooss  ddee  vviiaajjee  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnddiiccaarráá  ddee  ddoonnddee  ppaarrttiimmooss  yy  eenn  qquuee  
ccoonnddiicciioonneess  lloo  hhaacceemmooss..      
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--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  uunn  ppuueerrttoo  ssiinn  iinniicciiaarr  nniinnggúúnn  vviiaajjee  rreefflleejjaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  eevvaassiióónn  
ppeerroo  ssiinn  ddeecciiddiirrnnooss  aa  hhaacceerrlloo..      
PPuullggaass::      
SSiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  ppeeqquueeññaass  mmoolleessttiiaass,,  aa  vveecceess  rreeaalleess  yy  oottrraass  iimmaaggiinnaarriiaass..      
PPuulliirr::      
EEssttee  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnttaammooss  ccoonn  aammiissttaaddeess  ppooccoo  ssiinncceerraass..      
PPuullmmoonneess::      
--DDee  ccoonnssttiittuucciióónn  ppeerrffeeccttaa,,  ssaannooss  yy  vviiggoorroossooss  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--DDee  ccoonnssttiittuucciióónn  ddéébbiill,,  mmaallaa  ssuueerrttee,,  iinncceerrttiidduummbbrree..      
PPuullppoo::      
SSiimmbboolliizzaann  aa  llooss  eessppíírriittuuss  iinnffeerrnnaalleess  oo  aa  ssuuss  rreepprreesseennttaanntteess  eennttrree  nnoossoottrrooss..      
SSooññaarr  ccoonn  ppuullppooss  eess  uunn  mmaall  pprreessaaggiioo..        
--PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  íínnttiimmoo  ddeesseeoo  yy  nneecceessiiddaadd  ddee  ddeesshhaacceerrnnooss  ddee  aallgguunnaa  
ppeerrssoonnaa  iinnssooppoorrttaabbllee  qquuee  iinntteennttaa  aaccaappaarraarrnnooss..      
--OO  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  qquuee  ssoommooss  ccaappaacceess  ddee  ppaassaarr  ppoorr  lloo  qquuee  sseeaa  ccoonn  ttaall  ddee  ccoonnsseegguuiirr  
nnuueessttrrooss  pprrooppóóssiittooss..      
PPuunnttaass::      
TTooddooss  llooss  oobbjjeettooss  qquuee  eenn  ssuueeññooss  nnooss  iimmpprreessiioonnaann  ppoorr  ssuu  ffoorrmmaa  ppuunnttiiaagguuddaa  
aaññaaddeenn  aa  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  pprrooppiioo  eell  ddee  ffuueerrzzaa  aaggrreessiivvaa..      
PPuuññaall::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ddeesseeoo  ddee  aaggrreessiióónn  yy  llaa  aammeennaazzaa  iinnccoonnsscciieennttee..  PPoorr  ssuu  ttaammaaññoo  
vveerreemmooss  llaa  aallttiittuudd  ddee  mmiirraass  ddee  qquuiieenn  lloo  uussaa..      
PPuuññoo::      
EEll  ppuuññoo  cceerrrraaddoo  ssiieemmpprree  eess  uunnaa  aammeennaazzaa,,  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  vviioolleenncciiaa..      
PPuuppiittrree::      
PPrreessaaggiiaa  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ccoonnddiicciióónn  eenn  uunn  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo..      
PPuurréé::      
AAuugguurraa  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass  yy  ddeessaammppaarroo  mmoorraall..      
PPuurrggaattoorriioo::      
MMaallaa  ssuueerrttee  yy  ddeessggrraacciiaa..  CCoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ccoonnttrraarriiaass  aa  ssuuss  ddeesseeooss..      
PPúúrrppuurraa::      
EEss  uunn  ccoolloorr  rroojjoo  oossccuurroo,,  aallggoo  mmoorraaddoo,,  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ddiiggnniiddaadd,,  eell  ttrriiuunnffoo,,  llooss  
hhoonnoorreess  yy  aa  vveecceess  llaa  ffeelliicciiddaadd  aammoorroossaa..      
PPuuttrreeffaacccciióónn::      
VVeerr  mmaatteerriiaass  ppuuttrreeffaaccttaass  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  ddeessttrruucccciióónn  ddee  llooss  rreessttooss  mmeennttaalleess  qquuee  ssee  
hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  oobbssttááccuulloo  ppaarraa  eell  aavvaannccee  iinntteelleeccttuuaall  oo  llaa  eevvoolluucciióónn  
eessppiirriittuuaall..  
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QQuueebbrraarr::      
--SSii  qquueebbrraammooss  aallggúúnn  oobbjjeettoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  sseerrvviidduummbbrree  oo  ddeeppeennddeenncciiaa  eeqquuiivvaallee  aa  
llaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  ddiicchhaass  ssuujjeecciioonneess..      
--SSooññaarr  qquuee  ssee  qquuiieebbrraa  uunn  vvaassoo  lllleennoo  ddee  aagguuaa  yy  ééssttaa  ssee  ddeessppaarrrraammaa  ppoorr  eell  ssuueelloo  
iinnddiiccaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  uunn  aaffeeccttoo..      
--QQuueebbrraarr  uunnaa  eessppaaddaa  ssiiggnniiffiiccaa  nnuueessttrroo  ttrriiuunnffoo  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss  ((ssii  llaa  
eessppaaddaa  eess  ddee  eellllooss))  oo  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ppéérrddiiddaa  ((ssii  eess  nnuueessttrraa))..      
--QQuueebbrraarr  uunn  ccoollllaarr  ssiiggnniiffiiccaa  nnuueessttrraa  lliibbeerraacciióónn  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
QQuueejjaa::      
PPrreessaaggiiaa  pprróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  iinnfflluuiirráánn  nneeggaattiivvaammeennttee  ssoobbrree  ssuuss  aaffeeccttooss  yy  
ssuuss  ffiinnaannzzaass..      
QQuueemmaadduurraass::      
SSii  ssooññaammooss  ccoonn  qquueemmaadduurraass  eenn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  oo  ccoonn  eell  ddoolloorr  qquuee  pprroodduucceenn  lloo  
pprriimmeerroo  qquuee  ddeebbeemmooss  hhaacceerr  eess  ddeessccaarrttaarr  qquuee  ssee  ttrraattee  ddee  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
EEnn  ccaassoo  ddee  nnoo  sseerr  aassíí  llaass  qquueemmaadduurraass  ssiieemmpprree  pprreessaaggiiaann  ddiissppuuttaass  oo  ccóólleerraass  qquuee  
ppuueeddeenn  ddeesseennccaaddeennaarr  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  bbiieenneess  oo  ddee  aammiissttaaddeess..      
QQuueerruubbíínn::      
SSooññaarr  ccoonn  áánnggeelleess  uu  oottrrooss  sseerreess  cceelleessttiiaalleess  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  ssuueeññooss  qquuee  ssee  
ppuueeddeenn  tteenneerr..  AAuugguurraann  eell  ffiinn  ddee  ttooddooss  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  
aattoorrmmeennttaann  aall  ssooññaaddoorr..      
EEnn  sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eennttrreeggaa  aall  ssuupprreemmoo..      
SSii  llooss  áánnggeelleess  eessttáánn  ttrriisstteess,,  aammeennaazzaaddoorreess  oo  ffuurriioossooss  eell  ccaammbbiioo  eess  ppaarraa  mmaall  yy  eenn  
sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  rreefflleejjaann  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  ee  iinnsseegguurriiddaaddeess..      
QQuueessoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuuss  rreeccuurrssooss  tteennddrráánn  eell  nniivveell  aaddeeccuuaaddoo  ccoommoo  ppaarraa  ppeerrmmiittiirrllee  
ccoonntteemmppllaarr  eell  ppoorrvveenniirr  ccoonn  sseerreenniiddaadd..  SSii  eell  qquueessoo  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  oo  ttiieennee  
mmaall  ssaabboorr  aauugguurraa  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddee  ddiinneerroo..      
QQuuiieebbrraa::      
PPuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  uunnaa  nnoottaabbllee  mmeejjoorrííaa  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
QQuuiimmeerraass  yy  mmoonnssttrruuooss::      
LLaa  qquuiimmeerraa  eess  uunn  mmoonnssttrruuoo  mmiittoollóóggiiccoo  ddee  ccaabbeezzaa  ddee  lleeóónn,,  ccuueerrppoo  ddee  ccaabbrraa  yy  ccoollaa  
ddee  ddrraaggóónn..      
--SSuu  ccaabbeezzaa  ssiimmbboolliizzaa  llaass  tteennddeenncciiaass  ddoommiinnaaddoorraass  qquuee  ccoorrrroommppeenn  ttooddaa  llaa  
rreellaacciióónn  hhuummaannaa..      
--SSuu  ccuueerrppoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  sseexxuuaalliiddaadd  ccaapprriicchhoossaa  yy  ppeerrvveerrssaa..      
--SSuu  ccoollaa  ddee  ddrraaggóónn,,  llaa  ppeerrvveerrssiióónn  eessppiirriittuuaall  ddee  llaa  vvaanniiddaadd..      
EEssttee  ssuueeññoo  ddeennoottaa  qquuee  tteenneemmooss  uunnaa  iimmaaggiinnaacciióónn  ddeessmmeessuurraaddaa  ee  iinnccoonnttrroollaaddaa  
qquuee  ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  sseerr  ppeelliiggrroossaa..      
QQuuíímmiiccoo::      
SSee  pprreeppaarraann  aacccciioonneess  ccuuyyaass  ddeessaassttrroossaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppooddrrííaann  aaffeeccttaarrllee..      
QQuuiimmoonnoo::      
VVeenncceerráá  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss  eemmpplleeaannddoo  yy  hhaacciieennddoo  vvaalleerr  ssuuss  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  
rreeccttiittuudd  yy  ccoorraajjee..      
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QQuuiioossccoo::      
NNoovveeddaaddeess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  ssee  iimmppoonnddrráá  uunnaa  eelleecccciióónn  sseeggúúnn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  yy  llaa  
uurrggeenncciiaa  qquuee  uusstteedd  mmiissmmoo  ddeetteerrmmiinnee..      
QQuuiissttee::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
QQuuiittaanniieevveess::      
SSoolluucciioonneess  iinneessppeerraaddaass  llee  ppeerrmmiittiirráánn  rreeaaccttiivvaarr  pprrooyyeeccttooss  ccoonnddeennaaddooss  aa  llaa  
iinneerrcciiaa..  EEssppeerraannzzaa  ddee  pprróóxxiimmoo  ééxxiittoo..  
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RRáábbaannooss::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  ddiivveerrssaass  ddee  ppooccaa  mmoonnttaa  ppeerroo  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  iirrrriittaanntteess  ccoommoo  
ppaarraa  aalltteerraarr  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
RRaabbiiaa::      
LLaass  mmaallaass  iinntteenncciioonneess  yy  llooss  aaccttooss  mmaalléévvoollooss  ddee  qquuiieenneess  llee  rrooddeeaann  pprroovvooccaarráánn  uunn  
cclliimmaa  ppaassiioonnaall  qquuee  ppeerrjjuuddiiccaarráá  ssuuss  aassuunnttooss..      
RRaabbiinnoo::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
RRaaddaarr::      
SSuu  jjuuiicciioo  ppeerrssppiiccaazz  uunniiddoo  aa  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  eenn  ssuuss  aaccttuuaacciioonneess  llee  hhaarráánn  eevviittaarr  
llaass  ttrraammppaass  yy  oobbssttááccuullooss  aa  llaass  qquuee  ssee  vveerráá  eennffrreennttaaddoo//aa..      
RRaaddiioo::      
RReecciibbiirráá  nnoottiicciiaass  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  mmooddiiffiiccaarr  ssuu  ppoossiicciióónn..      
RRaaddiiooggrraaffííaa::      
UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  qquuee  nnooss  aapprreecciiaa  nnooss  rreevveellaarráá  hheecchhooss  ccuuyyaa  
ggrraavveeddaadd  iiggnnoorráábbaammooss..      
RRaallllaaddoorr::      
LLaass  aammiissttaaddeess  llee  ddeecceeppcciioonnaarráánn..      
RRaammaa::      
LLaass  rraammaass  ddee  oolliivvoo  yy  ddee  ppaallmmeerraa  ddeell  DDoommiinnggoo  ddee  RRaammooss  ssoonn  llaass  qquuee  mmeejjoorr  
ssiimmbboolliizzaann  eell  ttrriiuunnffoo  ddee  llaa  vviiddaa  yy  ddeell  aammoorr..      
SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  rraammaa  vveerrddee  eenncceennddiiddaa  yy  llllaammeeaannttee  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  ppeerreennnniiddaadd  ddeell  
aammoorr  aauunnqquuee  hhaayyaammooss  ppeerrddiiddoo  llaa  eessppeerraannzzaa..      
RRaammoo,,  rraammiilllleettee::      
SSiieemmpprree  eess  uunnaa  llllaammaaddaa  aall  aammoorr  yy  aall  sseennttiimmiieennttoo..      
((vveerr  ttaammbbiiéénn  ""fflloorreess""))      
RRaannaass::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  rreeppuuggnnaannttee  yy  lloo  mmoolleessttoo..      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  vveecciinnddaadd  iinnooppoorrttuunnaa  yy  ddeessaaggrraaddaabbllee  qquuee  ddeebbeerreemmooss  ssooppoorrttaarr  ssiinn  
ppooddeerr  hhaacceerr  nnaaddaa..  SSii  aaddeemmááss  llaa  rraannaa  ccrrooaa  ssee  aaññaaddee  eell  ppeelliiggrroo  ddee  hhaabbllaadduurrííaass  yy  
mmuurrmmuurraacciioonneess..      
RRaappaazz::      
RReepprreesseennttaa  aa  llooss  aaddvveerrssaarriiooss  ddee  ssuuss  iinntteerreesseess  ee  iinncciittaa  aa  llaa  pprruuddeenncciiaa..      
RRaappttaarr::      
--SSeerr  rraappttaaddoo  iinnddiiccaa  mmaallaa  ssuueerrttee  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
--RRaappttaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccoonnoocciiddaa,,  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo  ppaarraa  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--RRaappttaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa,,  ééxxiittoo  eenn  eell  ccaammppoo  aaffeeccttiivvoo..      
--AAssiissttiirr  aa  uunn  sseeccuueessttrroo,,  aaccoonntteecciimmiieennttooss  iimmpprreevviissttooss  llee  ssoorrpprreennddeerráánn..      
RRaaqquueettaa::      



 237

PPrreessaaggiioo  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  ssuuss  aammbbiicciioonneess,,  mmeeddiiaannttee  eell  aappooyyoo  ddee  ssuuss  aammiissttaaddeess..      
RRaassccaacciieellooss::      
SSeeggúúnn  sseeaa  ccoonnssttrruuiiddoo  eell  rraassccaacciieellooss  sseerráá  nnuueessttrroo  ppoorrvveenniirr  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSii  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  aammpplliiaa  yy  ssóólliiddaa  eess  qquuee  sseennttiirreemmooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
eexxppaannddiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa  ee  iinntteerreesseess..      
--SSii  llooss  eeddiiffiicciiooss  ssoonn  ppeeqquueeññooss  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  mmááss  mmooddeessttaa  aauunnqquuee  
ssiieemmpprree  mmeejjoorr  qquuee  aahhoorraa..      
--SSii  ssee  ccaaee  oo  eessttáá  eenn  mmaall  eessttaaddoo  lloo  qquuee  ccoonnssttrruuiimmooss  ddeebbeerreemmooss  rreevviissaarr  nnuueessttrrooss  
ppllaanneess..      
RRaassccaarr::      
LLooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo  ccrreeaann  eennvviiddiiaass  yy  cceellooss  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo..      
RRaassggaarr::      
SSii  rraassggaammooss  aallggúúnn  oobbjjeettoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  sseerrvviidduummbbrree  oo  ddeeppeennddeenncciiaa  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  
lliibbeerraacciióónn  ddee  ddiicchhaass  ssuujjeecciioonneess..      
RRaassgguuññoo::      
EEll  qquuee  hhaaccee  eell  rraassgguuññoo  eess  qquuiieenn  ddeesseeaa  ppeerrjjuuddiiccaarr  aall  aallgguuiieenn,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  qquuee  
rreecciibbee  eell  rraassgguuññoo  sseerráá  eell  ppeerrjjuuddiiccaaddoo..      
RRaassoo::      
DDeessaahhooggoo  ffiinnaanncciieerroo..  CCoommooddiiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..  ÉÉxxiittoo  eenn  ssuu  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
RRaassttrriilllloo::      
UUsstteedd  rreeúúnnee  ttooddaass  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo..      
RRaassttrroo::      
EEss  uunn  pprreessaaggiioo  ffuunneessttoo  ppuueess  iinnddiiccaa  qquuee  qquuiieenn  ddeejjóó  eell  rraassttrroo  oo  hhuueellllaa  yyaa  nnoo  eessttáá  
pprreesseennttee..  AAllgguuiieenn  ddeessaappaarreecceerráá  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  tteemmppoorraall  oo  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee..      
RRaattaa  yy  rraattóónn::      
LLaass  rraattaass  yy  rraattoonneess  ssoonn  llooss  ttrraannssmmiissoorreess  ddee  ddeessaassoossiieeggooss  yy  rreepprreesseennttaann  ttooddoo  
aaqquueelllloo  qquuee  nnooss  rrooee  ppoorr  ddeennttrroo  yy  nnooss  iinnttrraannqquuiilliizzaa..      
LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  llooss  ssuueeññooss  ddee  rraattaass  yy  llooss  ddee  rraattoonneess  rreessiiddee  eenn  llaa  ggrraavveeddaadd  ddee  
ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  ssiieennddoo  mmaayyoorreess  eenn  llaass  rraattaass  qquuee  eenn  llooss  rraattoonneess..      
RRaayyaa::      
EEll  ssooññaarr  ccoonn  eessttee  ppeezz  nnooss  aauugguurraa  mmeejjoorreess  ccoonnddiicciioonneess  ssii  llooggrraammooss  ddeessbbaarraattaarr  llaass  
ppeerrffiiddiiaass  qquuee  ssee  tteejjeenn  aa  nnuueessttrroo  aallrreeddeeddoorr..      
RRaayyaarr::      
CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  rraayyaammooss  uunn  oobbjjeettoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  iinntteerreesseess  ffiinnaanncciieerrooss  
ssee  vveerráánn  aaffeeccttaaddooss..      
RRaayyoo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ppooddeerr  ccrreeaaddoorr  yy  ddeessttrruuccttoorr  ddee  llaa  ddiivviinniiddaadd..  LLaa  iinntteerrvveenncciióónn  ssúúbbiittaa  
ddeell  cciieelloo  ssoobbrree  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ssúúbbiittoo  ddeessqquuiicciiaammiieennttoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  bbrruuttaall  ddee  
nnuueessttrraa  vviiddaa  qquuee,,  ppuueeddee  sseerr  ppaarraa  bbiieenn  oo  ppaarraa  mmaall..      
RReebbaaññoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  sseennttiirrssee  rrooddeeaaddoo  ppoorr  oottrrooss  sseerreess  ddee  llaa  mmiissmmaa  eessppeecciiee..      
--SSii  vviivviimmooss  eenn  llaa  cciiuuddaadd  rreevveellaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddee  uunn  
ggrruuppoo  ppuueess  ssee  ssiieennttee  ssoolloo//aa  ee  iinnddeeffeennssoo//aa  yy  ttiieennee  mmiieeddoo  aall  ffuuttuurroo  eenn  ssoolleeddaadd..      
--SSii  vviivviimmooss  eenn  eell  ccaammppoo  eess  uunn  ssuueeññoo  ddee  rriiqquueezzaa  qquuee  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaass  
ddiimmeennssiioonneess  ddeell  rreebbaaññoo..      
RReebbuuzznnoo::      
NNoottiicciiaass  ddeessaaggrraaddaabblleess..  RRuummoorreess  cchhooccaanntteess..      
RReecceettaa::      
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PPrreessaaggiiaa  uunnaa  pprróóxxiimmaa  ssoolluucciióónn  ddee  ssuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  uunnaa  mmeejjoorraa  eenn  ssuuss  
ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
RReecciibboo::      
PPrreeooccuuppaacciioonneess  ppoorr  ddiinneerroo..  AApprreemmiiooss  ffiinnaanncciieerrooss  iimmppoorrttaanntteess  ee  iimmpprreevviissttooss..      
RReecciippiieennttee::      
--LLlleennoo  yy  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iinntteerreessaanntteess..      
--VVaaccííoo  oo  ssiinn  uussaarr  iinnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  sseegguurriiddaadd..      
RReeccllaammaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssee  vveerráá  eennvvuueellttoo//aa  eenn  lliittiiggiiooss  qquuee  llee  rreessuullttaarráánn  ddeessffaavvoorraabblleess..      
RReecclliinnaattoorriioo::      
SSoolleeddaadd  mmoorraall..  DDeessaammppaarroo..  PPeessaarreess..      
RReeccoommeennddaarr::      
--RReeccoommeennddaarr  aa  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  qquuee  sseerráá  mmuuyy  qquueerriiddoo  ppoorr  ssuuss  aammiissttaaddeess..      
--SSeerr  rreeccoommeennddaaddoo,,  ccuueennttaa  ccoonn  aappooyyoo  ddee  ssuuss  aammiissttaaddeess  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssuuss  
pprroobblleemmaass..      
RReeccoommppeennssaa::      
--RReecciibbiirrllaa  iinnddiiccaa  uunnaa  ggeessttiióónn  aacceerrttaaddaa  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
--DDaarrllaa,,  llooss  vvíínnccuullooss  aaffeeccttiivvooss  ssee  ffoorrttaalleecceerráánn..      
RReeccoonncciilliiaacciióónn::      
SSeerráá  ppaarraa  uusstteedd  eell  pprriinncciippiioo  ddee  pprrooffuunnddaass  ddeecceeppcciioonneess  oo  eerrrroorreess  ccuuyyaass  
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ffaavvoorreecceerráánn  aa  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..  
RReedd::      
--DDeebbaattiirrssee  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  rreedd  ssiiggnniiffiiccaa  sseennttiirrssee  aapprriissiioonnaaddoo  ee  iinnddeeffeennssoo  eenn  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ddiiffíícciill  ppoorr  uunn  vvíínnccuulloo  sseennttiimmeennttaall  oo  ppoorr  uunn  vviicciioo  oo  ccoossttuummbbrree  ddee  llaa  ccuuaall  
ssee  ddeesseeaa  ssaalliirr..      
--SSii  nnoo  ssaalliimmooss  ddee  eellllaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  hheemmooss  rreessiiggnnaaddoo..      
--SSii  eessttaammooss  ppeessccaannddoo  lloo  qquuee  iinntteennttaammooss  eess  rreetteenneerr  ssoonn  llooss  rreeccuueerrddooss  yy  
sseennttiimmiieennttooss..      
--TTaammbbiiéénn  eell  ppeessccaarr  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  eell  ddeesseeoo  ddee  pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  
ppaarraa  ddeessccuubbrriirr  nnuueessttrroo  mmááss  íínnttiimmoo  sseerr  yy  pprrooccuurraarr  mmeejjoorraarrlloo..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  llaa  rreedd  ddeejjaannddoo  eessccaappaarr  ttooddoo  lloo  qquuee  hheemmooss  ccaappttuurraaddoo  rreevveellaa  eell  
mmiieeddoo  aa  ppeerrddeerr  lloo  qquuee  hhaabbííaammooss  ccoonnsseegguuiiddoo..      
--SSooññaarr  qquuee  rreeppaarraammooss  uunnaa  rreedd  eess  eell  aannssiiaa  ddee  iimmppeeddiirr  oo  ddee  rreemmeeddiiaarr  uunn  eerrrroorr,,  
uunnaa  iimmpprruuddeenncciiaa  oo  uunnaa  ffaallttaa  ccoommeettiiddaa  qquuee  ppooddrrííaa  sseerr  uunn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  llaa  
ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ddiicchhoo  aaffeeccttoo..      
--hhaayy  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteennttaammooss  ccaazzaarr  ppáájjaarrooss  yy  llaa  aattmmóóssffeerraa  yy  llooss  
sseennttiimmiieennttooss  qquuee  ddeessppiieerrttaann  eenn  nnoossoottrrooss  nnoo  ddeejjaann  nniinngguunnaa  dduuddaa  ddee  qquuee  ssee  ttrraattaa  
ddee  uunn  ssuueeññoo  mmííssttiiccoo..      
RReeffeeccttoorriioo::      
MMaanntteennddrráá  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ggeennttee  ddiiffeerreennttee  aa  llaa  qquuee  uusstteedd  eessttáá  aappeeggaaddoo  ppeerroo  sseerráánn  
ssuuppeerrffiicciiaalleess..    
RReefflleexxiioonnaarr::      
AAnnuunncciiaa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  ee  iinntteerrrrooggaacciióónn..      
RReeffoorrmmaattoorriioo::      
TTrraabbaass  ffaammiilliiaarreess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
RReeffrreessccoo::      
PPrreessaaggiioo  ddee  ppaazz  yy  ttrraannqquuiilliiddaadd  eenn  mmeeddiioo  ddee  ppeennuurriiaass  yy  ppeessaarreess..      
RReeffuuggiioo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  sseerr  yy  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  LLaa  ffaacchhaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  lloo  eexxtteerrnnoo  
ddeell  ssooññaaddoorr  yy  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  ccaassaa  eess  llaa  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
--EEll  ccoommeeddoorr  yy  llaa  ccoocciinnaa  rreepprreesseennttaann  llooss  aalliimmeennttooss  yy  llaa  ddiiggeessttiióónn..      
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--EEll  ddoorrmmiittoorriioo,,  eell  ddeessccaannssoo  yy  eell  sseexxoo..      
--EEll  ccuuaarrttoo  ddee  bbaaññoo,,  llaa  lliimmppiieezzaa  ffííssiiccaa  yy  mmoorraall..      
--LLooss  ppiissooss  aallttooss  rreepprreesseennttaann  llaa  ccaabbeezzaa  yy  llaa  mmeennttee..      
--LLaa  bbooddeeggaa  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
--LLaass  ppuueerrttaass  rreepprreesseennttaann  llooss  aacccceessooss  aa  nnuueessttrraa  aallmmaa..      
--UUnnaa  ccaassaa  vviieejjaa  yy  ddeessttaarrttaallaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aannttiiccuuaaddaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa  yy  ddee  
ppeennssaammiieennttoo..      
--UUnn  ppiissoo  oo  uunn  tteecchhoo  qquuee  ssee  hhuunnddeenn  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeerrrruummbbaammiieennttoo  ddee  llooss  pprrooppiiooss  
iiddeeaalleess  yy  pprriinncciippiiooss..      
RReeggaalloo::      
--RReecciibbiirrlloo  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  aallgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
--OOffrreecceerrlloo,,  aalleeggrrííaass  ddeell  ccoorraazzóónn..  PPaassaarreemmooss  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ffeelliizz..      
RReeggiimmiieennttoo::      
SSii  nnoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ssoollddaaddoo,,  nnii  llooss  vveemmooss  ccoommoo  iinnddiivviidduuooss  aaiissllaaddooss,,  ssiinnoo  
aarrmmaaddooss  yy  mmaarrcchhaannddoo  eenn  ffoorrmmaacciióónn,,  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallggúúnn  ppeelliiggrroo  qquuee  
aammeennaazzaa  nnuueessttrraa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  oo  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaalleess..      
RReeggoocciijjoo::      
DDeebbeerráá  eennffrreennttaarrssee  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd..  IInnqquuiieettuuddeess..      
RReehhéénn::      
--SSeerr  rraappttaaddoo  iinnddiiccaa  mmaallaa  ssuueerrttee  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
--RRaappttaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccoonnoocciiddaa,,  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo  ppaarraa  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--RRaappttaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa,,  ééxxiittoo  eenn  eell  ccaammppoo  aaffeeccttiivvoo..      
--AAssiissttiirr  aa  uunn  sseeccuueessttrroo,,  aaccoonntteecciimmiieennttooss  iimmpprreevviissttooss  llee  ssoorrpprreennddeerráánn..      
RReeiinnaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llooss  ppaaddrreess  oo  aa  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  ppooddeerroossaass  ddee  llaass  qquuee  ddeeppeennddeemmooss..      
SSii  nnooss  ssooññaammooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ccoommoo  rreeyyeess  eess  qquuee  hheemmooss  aallccaannzzaaddoo  eell  ppuunnttoo  
ccuullmmiinnaannttee  ddee  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa  oo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  
iinnccoonnttrroollaaddaa  aammbbiicciióónn..      
RReejjaa::      
PPrreessaaggiiaa  uunn  oobbssttááccuulloo  oo  ddiiffiiccuullttaadd  qquuee  nnooss  vveerreemmooss  oobblliiggaaddooss  aa  ssuuppeerraarr  yy  qquuee  
sseerráánn  pprrooppoorrcciioonnaalleess  aa  llaa  rroobbuusstteezz  ddee  llaa  rreejjaa..      
RReejjuuvveenneecceerr::      
EEssttee  ssuueeññoo  eess  ttííppiiccoo  ddee  qquuiieenneess  nnoo  ssee  rreessiiggnnaann  aall  ddeecclliinnaarr  ddee  ssuu  vviiddaa  yy  
ppoossiibbiilliiddaaddeess..  CCoorrrreemmooss  eell  rriieessggoo  ddee  ccaaeerr  eenn  ssiittuuaacciioonneess  yy  ccoommppoorrttaammiieennttooss  
iimmpprrooppiiooss  qquuee  eenn  llooss  ddeemmááss  ssóólloo  iinnssppiirraarráánn  rriissaa  oo  lláássttiimmaa..      
RReelláámmppaaggoo::      
EEss  uunn  ssiiggnnoo  ddeell  ppooddeerr  ccrreeaaddoorr  yy  ddeessttrruuccttoorr  ddee  llaa  ddiivviinniiddaadd..      
--CCuuaannddoo  eenn  eell  ssuueeññoo  aa  llaa  vveezz  qquuee  llooss  rreelláámmppaaggooss  eexxiissttee  lllluuvviiaa  aaddqquuiieerree  uunn  ppooddeerr  
ffeeccuunnddaaddoorr,,  lliimmppiiaa  yy  ppuurriiffiiccaa..      
--EEll  rreelláámmppaaggoo  ccoonn  ssuu  lluuzz  cceeggaaddoorraa  nnooss  hhaaccee  mmiirraarr  hhaacciiaa  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
RReelliiggiióónn::      
EEssttee  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  aassppiirraa  aa  mmeejjoorreess  pprriinncciippiiooss  mmoorraalleess  yy  aa  rreellaacciioonneess  
hhuummaannaass  mmááss  aaccoorrddeess  ccoonn  ssuu  nniivveell  ddee  eexxiiggeenncciiaa..      
RReelliiggiioossoo//aa::      
--SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
RReelloojj::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  rriittmmoo  yy  eell  ttrraannssccuurrrriirr  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
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--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  uunn  rreelloojj  ppaarraaddoo  aauugguurraa  qquuee  ssee  hhaa  ddeetteenniiddoo  nnuueessttrraa  eevvoolluucciióónn  oo  
qquuee  aa  ssuu  dduueeññoo  ssee  llee  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo  llaa  ccuueerrddaa,,  eess  ddeecciirr,,  ssuu  ttiieemmppoo  ddee  vviiddaa..      
--SSii  eell  rreelloojj  aattrraassaa  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  ddeebbeemmooss  aacceelleerraarr  nnuueessttrroo  rriittmmoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ssii  
nnoo  qquueerreemmooss  vveerrnnooss  ssuuppeerraaddooss  ppoorr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss..      
--SSii  aattrraassaa  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarrnnooss  llaass  ccoossaass  ccoonn  mmááss  ccaallmmaa  ssii  nnoo  qquueerreemmooss  
vveerr  eenn  ppeelliiggrroo  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ggiirraann  llooccaammeennttee  llaass  mmaanneecciillllaass  oo  ssooññaarr  qquuee  mmiirraammooss  ccoonnssttaanntteemmeennttee  aall  rreelloojj  
rreevveellaa  nnuueessttrraa  aanngguussttiiaa  aannttee  eell  rriittmmoo  ddee  vviiddaa  qquuee  lllleevvaammooss..      
--SSii  ffuunncciioonnaa  bbiieenn  yy  nnooss  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  llaa  hhoorraa  qquuee  sseeññaallaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  
ssuueeññoo  ddeeppeennddee  ddee  ssuu  ccoonntteexxttoo  yy  ddee  llaa  hhoorraa  mmaarrccaaddaa..        
PPoorr  eejjeemmpplloo::  SSii  ccrreeeemmooss  qquuee  ttooddoo  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo  ppaarraa  nnoossoottrrooss  yy  vveemmooss  eell  rreelloojj  
mmaarrccaannddoo  llaass  ddooccee  ddeell  mmeeddiiooddííaa  nnooss  ddiiccee  qquuee  ssee  iinniicciiaa  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa  lllleennaa  ddee  
ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  ppuueess  nnooss  qquueeddaa  mmuucchhaa  vviiddaa  ppoorr  ddeellaannttee..      
RReellllaannoo::      
EEssttaabbiilliiddaadd  oo  eessttaannccaammiieennttoo  eenn  eessppeerraa  ddee  uunn  pprróóxxiimmoo  ccaammbbiioo..      
RReemmaarr::      
--SSii  llooss  rreemmooss  eessttáánn  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  aannuunncciiaa  qquuee  ssuuss  aassuunnttooss  ssee  rreessoollvveerráánn  
ppoossiittiivvaammeennttee  ddeessppuuééss  ddee  nnuummeerroossooss  ssaaccrriiffiicciiooss..      
--SSii  eessttáánn  ddeetteerriioorraaddooss  tteennddrreemmooss  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  eessttáánn  rroottooss,,  mmaallaa  ssuueerrttee..      
RReemmeennddaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  sseegguuiirráá  ssiieennddoo  ppooccoo  eennvviiddiiaabbllee  yy  ddeebbeerráá  ttoommaarr  uunnaa  
oorriieennttaacciióónn  mmááss  ffaavvoorraabbllee  aa  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass..      
RReemmoollaacchhaa::      
--SSii  llaa  vveemmooss  ppllaannttaaddaa  eenn  llaa  ttiieerrrraa  iinnddiiccaa  ssaattiissffaacccciioonneess  ddiivveerrssaass  yy  ddiinneerroo  sseegguurroo..      
--RReecciiéénn  rreeccooggiiddaa,,  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--EEnn  eell  ppllaattoo,,  ééxxiittoo  sseennttiimmeennttaall,,  aalleeggrrííaa  aaffeeccttiivvaa..      
RReemmoollccaarr::      
AAyyuuddaa  yy  ssooccoorrrroo  eenn  nneeggoocciiaacciioonneess  llaarrggaass  yy  ddiiffíícciilleess..      
RReemmoolliinnoo::      
TTooddoo  mmoovviimmiieennttoo  ggiirraattoorriioo  eess  uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn  yy,,  
eenn  eell  ccaassoo  ddeell  rreemmoolliinnoo  ssee  aacceelleerraa  ttaannttoo  qquuee  llaa  eevvoolluucciióónn  eess  iimmppoossiibbllee  ddee  
ccoonnttrroollaarr  yy  ssee  hhaallllaa  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  ffuueerrzzaass  ssuuppeerriioorreess  aa  llaass  nnuueessttrraass..      
--EEll  rreemmoolliinnoo  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  hheemmooss  eessttaabblleecciiddoo  uunnaa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa  qquuee  ssee  
eessttáá  aacceelleerraannddoo  yy  aammeennaazzaa  ccoonn  aarrrraassttrraarrnnooss  aall  ddeessaassttrree..      
--LLaa  ttrroommbbaa  eess  iigguuaall  ppeerroo  mmoottiivvaaddaa  ppoorr  uunnaa  bbúússqquueeddaa  iinnccoonnttrroollaaddaa  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  iigguuaallmmeennttee  ppuueeddee  ccoonndduucciirrnnooss  aa  llaa  ppeerrddiicciióónn  ppoorr  ssuu  ffuueerrzzaa  
ppssííqquuiiccaa..      
RReemmoorrddiimmiieennttoo::      
IInnqquuiieettuudd  ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccuuyyaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  nnoo  hheemmooss  aapprreecciiaaddoo  
ssuuffiicciieenntteemmeennttee..  
RReennddiicciióónn::      
NNooss  rreevveellaa  qquuee  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  aallgguunnaa  vveennttaajjaa  mmaatteerriiaall  eessttaammooss  rreennuunncciiaannddoo  aa  
llooss  pprriinncciippiiooss  ee  iiddeeaalleess  aa  llooss  qquuee  nnuunnccaa  ddeebbeerrííaammooss  rreennuunncciiaarr  ppoonniiéénnddoonnooss  aa  
mmeerrcceedd  ddee  qquuiieenn  nnooss  ccoonncceeddee  eessttooss  bbiieenneess..      
RReennooss::      
BBuueennooss  aauugguurriiooss  ppaarraa  eell  ppoorrvveenniirr..      
RReennuunncciiaa::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  sseeppaarraacciióónn  oo  rruuppttuurraa  qquuee  nnoo  sseerráá  ddoolloorroossaa  yy  qquuee  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  
uunnaa  lliibbeerraacciióónn..      
RReeppoossaarr::      
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SSaallvvoo  qquuee  eell  ssuueeññoo  iinnddiiqquuee  qquuee  eell  rreeppoossoo  sseeaa  ppoorr  ccaauussaa  ddee  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  
sseeññaallaa  uunn  ppeerrííooddoo  ffeelliizz  yy  ddiisstteennddiiddoo,,  lliibbrree  ddee  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
RReepprreessaalliiaass::      
SSuuffrriirreemmooss  aacccciioonneess  nneeggaattiivvaass  eenn  ddeettrriimmeennttoo  ddee  ssuu  rreeppuuttaacciióónn  yy  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
RReepprroocchheess::      
SSuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ssee  rreessoollvveerráánn  ccoonn  ddeessvveennttaajjaa  ddee  ssuuss  ssoocciiooss  qquuee  nnoo  ddeejjaarráánn  ddee  
rreeccoorrddáárrsseelloo..      
RReeppttiilleess::      
SSiimmbboolliizzaann  lloo  mmááss  pprriimmiittiivvoo,,  lloo  mmááss  vvoorraazz  yy  lloo  mmááss  rraassttrreerroo  qquuee  ppuueeddaa  eexxiissttiirr  eenn  
nnoossoottrrooss,,  eess  ddeecciirr,,  llooss  bbaajjooss  iinnssttiinnttooss..      
LLaa  ssaannggrree  ffrrííaa  ddee  uunn  rreeppttiill  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ffaallttaa  ddee  sseennttiimmiieennttooss  ccáálliiddooss  yy  eelleevvaaddooss..      
--SSii  ssoommooss  ddeevvoorraaddooss  ppoorr  uunn  rreeppttiill  rreevveellaa  qquuee  llaa  vviiddaa  iinnssttiinnttiivvaa  ssee  eessttáá  
aappooddeerraannddoo  ddee  nnuueessttrraa  vvoolluunnttaadd  ccoonnvviirrttiiéénnddoonnooss  eenn  vvííccttiimmaass  ddee  llooss  bbaajjooss  
iinnssttiinnttooss..      
--SSii  lluucchhaammooss    yy  vveenncceemmooss  aall  rreeppttiill  rreevveellaarráá  llaa  lluucchhaa  qquuee  eessttaammooss  ssoosstteenniieennddoo  
ppaarraa  ddoommiinnaarr  nnuueessttrrooss  bbaajjooss  iinnssttiinnttooss..      
((CCaassoo  aappaarrttee  ssoonn  llaass  ""sseerrppiieenntteess""  yy  llaass  ""ttoorrttuuggaass""..))      
RReessbbaallaarr::      
EEssttee  ssuueeññoo  ddeennoottaa  iinnsseegguurriiddaadd,,  mmiieeddoo  yy  aanngguussttiiaa..      
NNooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  hheemmooss  eennttrraaddoo  eenn  uunn  tteerrrreennoo  rreessbbaallaaddiizzoo  qquuee  nnooss  ppuueeddee  
lllleevvaarr  aa  llaa  rruuiinnaa..      
((vveerr  ttaammbbiiéénn  ""ccaaeerr""))      
RReessccaattaarr::      
SSiieemmpprree  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  rreeaalliizzaarr  uunn  eessffuueerrzzoo  ssuuppeerriioorr  aa  lloo  nnoorrmmaall  ppaarraa  
llooggrraarr  ssaalliirr  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnooss  ddiissmmiinnuuyyee  mmoorraall,,  ffííssiiccaa  oo  eeccoonnóómmiiccaammeennttee..      
RReessffrriiaaddoo::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
RReessiinnaa::      
SSiiggnniiffiiccaa  iinnccoorrrruuppttiibbiilliiddaadd..      
RReessppiirraacciióónn::      
--RReessppiirraarr  ccoonn  ffaacciilliiddaadd  iinnddiiccaa  qquuee  ddiissppoonneemmooss  ddee  uunnaass  ccoonnddiicciioonneess  
ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ppoossiittiivvaass  ppaarraa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  aassuunnttooss..      
--SSii  lloo  hhaacceemmooss  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd,,  ppaassaammooss  ppoorr  ppeennoossooss  mmoommeennttooss  ddee  
iinncceerrttiidduummbbrree  yy  aanngguussttiiaa..      
RReessttaauurraannttee::      
RReevveellaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  ddeebbiiddaa  aa  ccaauussaass  ppssííqquuiiccaass,,  eemmoocciioonnaalleess  oo  pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ccoommeemmooss  aallggoo  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ddeebbeerreemmooss  
eennffrreennttaarrnnooss  aa  aallggoo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  mmiissmmoo  ssii  
tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  aall  mmaassttiiccaarr  oo  ttrraaggaarr..      
--CCoommeerr  aaccoommppaaññaaddooss  rreevveellaa  aammiissttaadd  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  ddeemmááss..      
--CCoommeerr  ssoollooss,,  ttrriisstteezzaa  yy  ddeepprreessiióónn..      
--SSii  ccoommeemmooss  aalliimmeennttooss  nnaattuurraalleess  yy  sseenncciillllooss  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttaammooss  
aapprroovveecchhaannddoo  bbiieenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa..      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
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--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
RReettrraassoo::      
--LLlleeggaarr  ccoonn  rreettrraassoo  aa  llaa  eessttaacciióónn  yy  ppeerrddeerr  eell  ttrreenn  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ppoorr  nnuueessttrraa  ccuullppaa  
eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  ppeerrddiieennddoo  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  mmeejjoorraarr..      
--SSii  eell  ttrreenn  lllleeggaa  ccoonn  rreettrraassoo  yy  nnooss  vvaammooss  ssiinn  eessppeerraarr  aa  qquuee  lllleegguuee  ddeejjaammooss  ppeerrddeerr  
uunnaa  ooccaassiióónn  ppoorr  ccuullppaa  ddee  nnuueessttrraa  pprreecciippiittaacciióónn  ee  iimmppaacciieenncciiaa..      
((ppaarraa  mmááss  ddeettaalllleess  vveerr  ""ttrreenn""))      
RReettrraattoo::      
--CCoonntteemmppllaarr  ccoonn  nnoossttaallggiiaa  vviieejjooss  rreettrraattooss  rreevveellaa  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aannccllaannddoo  eenn  eell  
ppaassaaddoo..      
--SSii  eessttaammooss  rreettrraattaannddoo  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ttiieennee  ppaarraa  nnoossoottrrooss  uunn  iinntteerrééss  
ppaarrttiiccuullaarr..      
--SSii  ccoonntteemmppllaammooss  uunn  rreettrraattoo  nnuueessttrroo  rreevveellaa  ccoommoo  ssoommooss  oo  ccoommoo  ddeesseeaarrííaammooss  
sseerr..      
RReettrreettee::      
EEll  rreettrreettee  yy  eell  ccuuaarrttoo  ddee  bbaaññoo  nnoo  ttiieenneenn  nnaaddaa  ddee  iinnddeeccoorroossooss,,  nnii  ddee  iinnmmoorraalleess,,  nnii  
ddee  ssuucciiooss,,  ssiinnoo  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo,,  eess  aallllíí  ddoonnddee  lliimmppiiaammooss  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ppoorr  
ddeennttrroo  yy  ppoorr  ffuueerraa..      
EEssttee  ssuueeññoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  eessttaammooss  lliibbeerraannddoo  ddee  aallggoo  qquuee  nnooss  eerraa  íínnttiimmaammeennttee  
ppeerrjjuuddiicciiaall,,  yyaa  sseeaa  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd,,  uunnaa  iinnhhiibbiicciióónn,,  uunnaa  
rreepprreessiióónn,,  uunn  ttrraauummaa,,  oo  lloo  qquuee  sseeaa,,  llooggrraannddoo  ccoonn  eelllloo  uunnaa  mmaayyoorr  nnoorrmmaalliizzaacciióónn  
ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  ppssííqquuiiccaa..      
RReettrroocceeddeerr::      
IInnddiiccaa  ddeessaaccuueerrddooss  ccoonn  ppeerrssoonnaass  iinnfflluuyyeenntteess  qquuee  ttiieenneenn  ddeerreecchhoo  aa  ooppiinnaarr  ssoobbrree  
llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
RReettrroovviissoorr::      
EEssttee  ssuueeññoo  lloo  mmiissmmoo  ppuueeddee  rreefflleejjaarr  ccoommoo  ssoommooss,,  qquuee  ccoommoo  ddeesseeaarrííaammooss  sseerr,,  oo  
ddaarrnnooss  uunnaa  iimmaaggeenn  ddiissttoorrssiioonnaaddaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
--SSii  llaa  ssoollaa  vviissiióónn  ddeell  eessppeejjoo  nnooss  pprroodduuccee  ddeessaassoossiieeggoo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  mmiieeddoo  aa  
vveerrnnooss  ccoommoo  tteemmeemmooss  sseerr..      
--SSii  llaa  iimmaaggeenn  rreefflleejjaaddaa  eess  mmeejjoorr  qquuee  llaa  rreeaalliiddaadd  rreevveellaa  eenn  nnoossoottrrooss  
aauuttooccoommppllaacceenncciiaa  yy  nnaarrcciissiissmmoo..      
--SSii  llaa  iimmaaggeenn  eess  ddeessaaggrraaddaabbllee  ssee  ttrraattaa  ddeell  mmiissmmoo  ssuueeññoo  qquuee  rreevveellaa  nnuueessttrroo  
mmiieeddoo..      
--SSii  eell  eessppeejjoo  aappaarreeccee  rroottoo  oo  ssee  rroommppee  hhaayy  qquuee  eessppeerraarr  aallgguunnaa  ddeessggrraacciiaa..  
IIgguuaallmmeennttee  ooccuurrrree  ssii  eenn  lluuggaarr  ddee  rreefflleejjaarrnnooss  rreefflleejjaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  vveemmooss  eell  eessppeejjoo  ssiinn  tteemmoorr  nnii  sseennssaacciióónn  ddeessaaggrraaddaabbllee::      
    **SSii  eessttáá  eemmppaaññaaddoo  oo  ssuucciioo  pprreessaaggiiaa  ddeessggrraacciiaass  ddee  eessccaassaa  iimmppoorrttaanncciiaa..      
    **SSii  eessttáá  lliimmppiioo  yy  bbrriillllaannttee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  lloo  mmaalloo  qquuee  tteemmííaammooss  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  nnoo  
lllleeggaarráá  aa  pprroodduucciirrssee..      
RReeuunniióónn::      
PPrreessaaggiiaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  iimmpprreevviissttaass  qquuee  pprroovvooccaarráánn  qquuee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  nnoo  ssee  hhaaggaann  
rreeaalliiddaadd..  
RReevvoollvveerr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssee  hhaa  iinniicciiaaddoo  uunn  ccoommpplloott  ccoonnttrraa  eell  ssooññaaddoorr..      
RReevvuueellttaa,,  rreevvoolluucciióónn::      
PPeelleeaass  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr..      
RReeyy::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llooss  ppaaddrreess  oo  aa  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  ppooddeerroossaass  ddee  llaass  qquuee  ddeeppeennddeemmooss..      
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SSii  nnooss  ssooññaammooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ccoommoo  rreeyyeess  eess  qquuee  hheemmooss  aallccaannzzaaddoo  eell  ppuunnttoo  
ccuullmmiinnaannttee  ddee  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa  oo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  
iinnccoonnttrroollaaddaa  aammbbiicciióónn..      
RReezzaarr::      
--CCuuaannddoo  rreezzaammooss  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  nnooss  sseennttiimmooss  ccuullppaabblleess  
ddee  aallggoo  qquuee  ddee  ddííaa  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa  ddee  llaa  
qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccoommoo  ssaalliirrnnooss  yy  ppaarraa  eelllloo  eessppeerraammooss  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  
mmiillaaggrroossaa  qquuee  nnooss  ssaaqquuee  ddeell  aappuurroo..      
RRiibbeerraa::      
SSii  llaass  rriibbeerraass  ssoonn  áárriiddaass  iinnddiiccaa  eell  tteemmoorr  aa  nnoo  ccoonnsseegguuiirr  rreeaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  
aammoorroossooss..      
RRiieennddaass::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  llaa  vvoolluunnttaadd..      
SSooññaarr  qquuee  ssee  rroommppeenn  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  sseeppaarraacciióónn  oo  iinnccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  eell  ccuueerrppoo  
yy  eell  aallmmaa,,  eess  ddeecciirr,,  llaa  ffaallttaa  ddee  ccoonnttrrooll..      
RRiinnoocceerroonnttee::      
SSuuss  rriivvaalleess  ssee  mmoossttrraarráánn  aaggrreessiivvooss  yy  vviioolleennttooss..      
RRiiññoonneess::      
EEll  ccoorraazzóónn  ssiimmbboolliizzaa  llaa  sseeddee  ddeell  ppooddeerr  yy  ddee  llaa  ffuueerrzzaa..      
LLoo  qquuee  aaccoonntteezzccaa  aa  nnuueessttrrooss  rriiññoonneess  eenn  ssuueeññooss  eess  uunnaa  pprreemmoonniicciióónn  ddee  lloo  qquuee  llee  
ooccuurrrriirráá  aa  nnuueessttrraa  rreessiisstteenncciiaa  ffííssiiccaa  oo  mmoorraall..      
RRííoo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa..      
--SSii  bbaajjaa  mmaannssoo  ssiimmbboolliizzaa  rriiqquueezzaa  yy  bbiieenneessttaarr..      
--SSii  ssee  ddeessbboorrddaa  yy  aarrrraassaa  ffuurriioossoo  ttooddoo  lloo  qquuee  eennccuueennttrraa  eenn  ssuu  ccaammiinnoo  pprreessaaggiiaa  
ddeessggrraacciiaa  yy  hhaammbbrree..      
--SSii  ssuuss  aagguuaass  ssoonn  ccrriissttaalliinnaass  ssiimmbboolliizzaa  llaa  ppuurreezzaa  yy  llaa  ffeelliicciiddaadd..      
--TTuurrbbiiaass  yy  eennllooddaaddaass  pprreessaaggiiaa  sseennttiimmiieennttooss  iimmppuurrooss  yy  eess  ccaauussaa  ddee  ppeessaarreess..      
--CCuuaannddoo  eell  rrííoo  fflluuyyee  iinnddiiccaa  qquuee  uunnaa  ccoorrrriieennttee  ddee  eenneerrggííaa  yy  ddee  sseennttiimmiieennttooss  fflluuyyee  
ttaammbbiiéénn  ppoorr  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  lliimmiittaammooss  aa  vveerr  ccoommoo  fflluuyyee  eell  rrííoo  rreefflleejjaa  qquuee  eessttaammooss  ddeejjaannddoo  ppeerrddeerr  llaass  
eenneerrggííaass  yy  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssiinn  aapprroovveecchhaarrllooss..      
RRiiqquueezzaa::      
SSuueellee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  hhuuiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  mmeeddiiooccrriiddaadd  oo  ppoobbrreezzaa  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..  AA  
vveecceess  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  nnoo  nnooss  rreessiiggnnaammooss  yy  eell  ssuueeññoo  nnooss  iimmppuullssaa  aa  lluucchhaarr  
ppoorr  ccoonnsseegguuiirr  eessttaa  rriiqquueezzaa..      
RRiissaa::      
--SSii  vveemmooss  qquuee  ssee  rrííeenn  ppeerrssoonnaass  ddeessccoonnoocciiddaass  iinnddiiccaa  qquuee  sseerreemmooss  oobbjjeettoo  ddee  
bbuurrllaass..      
--SSii  llooss  qquuee  nnooss  rreeíímmooss  ssoommooss  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  ssoommooss  ccoonnsscciieenntteess  ddee  qquuee  
eexxiisstteenn  pprroobblleemmaass  ddee  llooss  qquuee  ssoommooss  ccaauussaanntteess..      
RRiivvaall::      
IInnddiiccaa  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  eessttaammooss  ccrreeaannddoo  sseennttiimmiieennttooss  iinnaammiissttoossooss  ccoonn  
oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
RRoobbaarr::      
--CCuuaannddoo  nnooss  rroobbaann  lloo  qquuee  nnooss  ssuussttrraaee  oo  nnooss  aammeennaazzaa  eess  eell  oorrddeenn  yy  llaa  ppaazz  
iinntteerrnnaa..      
--CCuuaannddoo  eell  llaaddrróónn  ssoommooss  nnoossoottrrooss  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoonnssuueelloo  qquuee  nnooss  ddaammooss  ppoorr  
aallggoo  qquuee  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  ppooddeemmooss  ccoonnsseegguuiirr..      
RRoobbllee::      
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SSiimmbboolliizzaa  eell  ppooddeerr  yy  llaa  ffoorrttaalleezzaa..      
--SSii  lloo  vveemmooss  ddee  uunn  ttaammaaññoo  ggrraannddee  yy  ccoonn  mmuucchhoo  ffoollllaajjee  iinnddiiccaa  qquuee  llooss  bbeenneeffiicciiooss  
yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  sseerráánn  ggrraannddeess  yy  aabbuunnddaanntteess..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  eenncclleennqquuee,,  ssiinn  ffoollllaajjee  oo  mmuueerrttoo  iinnddiiccaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn  pprrootteeccttoorr  
oo  llaa  ddeebbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrroo  ccaarráácctteerr..      
RRooccaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  rreessiisstteenncciiaa,,  llaa  tteennaacciiddaadd  yy  llaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  rrooccaa  vvoollccáánniiccaa  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  ppeettrriiffiiccaacciióónn  oo  eenndduurreecciimmiieennttoo  ddee  
llooss  sseennttiiddooss..      
--SSii  ccaaee  ddeell  cciieelloo  ccoommoo  llooss  mmeetteeoorriittooss  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  ssaaggrraaddaa..      
--SSii  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  ppiieeddrreecciillllaass  oo  eenn  aarreennaa  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeessmmeemmbbrraammiieennttoo,,  llaa  
ddiissggrreeggaacciióónn,,  llaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  llaa  ddeerrrroottaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  eexxtteennssiióónn  ppééttrreeaa  nnooss  aaddvviieerrttee  aacceerrccaa  ddee  nnuueessttrraa  dduurreezzaa  yy  
eesstteerriilliiddaadd  iinntteerriioorr..  SSii  eell  aagguuaa  oo  llaa  lllluuvviiaa  hhaacceenn  ssuu  aappaarriicciióónn  ssee  vveerráá  dduullcciiffiiccaaddaa  yy  
ddiissuueellttaa..      
--SSii  eell  tteerrrreennoo  eessttáá  ccuubbiieerrttoo  ddee  rrooccaass  eexxpprreessaa  nnuueessttrraa  rreessiisstteenncciiaa  aall  ccaammbbiioo  yy,,  ssii  
ddeecciiddiimmooss  ccaammiinnaarr  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  eellllaass  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  vviiddaa  nnooss  rreessuullttaarráá  ddiiffíícciill  yy  
ppeennoossaa..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  rrooccaa  hheennddiiddaa  pprreessaaggiiaa  eennffeerrmmeeddaadd  oo  ddiivviissiióónn  ffaammiilliiaarr,,  yy  ssii  yyaa  ssee  
eessttáá  rroommppiieennddoo  pprreessaaggiiaa  llaa  mmuueerrttee  ddee  aallggoo,,  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  ddee  llooss  nneeggoocciiooss  oo  ddee  llaa  
pprrooppiiaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
RRooccííoo::      
SSiimmbbóólliiccaammeennttee  ttiieennee  uunn  ccaarráácctteerr  ssaaggrraaddoo..  SSee  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  uunnaa  bbeennddiicciióónn  
cceelleessttee..  EEss  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  pprreessaaggiiooss  ddee  ssuueerrttee  yy  ffeeccuunnddiiddaadd..      
RRooddiillllaass::      
--SSooññaarr  qquuee  nnooss  aarrrrooddiillllaammooss  aannttee  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  ssuummiissiióónn  ee  iinnffeerriioorriiddaadd  
ssoocciiaall  aannttee  ddiicchhaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  nnuueessttrraass  rrooddiillllaass  ssoonn  ddéébbiilleess,,  ddeessppeelllleejjaaddaass  oo  rroottaass  pprreessaaggiiaa  uunnaa  ppoobbrree  
ssiittuuaacciióónn  ssoocciiaall  eenn  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  oo  aa  llaa  qquuee  lllleeggaarreemmooss..      
RRooeeddoorreess::      
LLooss  rrooeeddoorreess  ssoonn  llooss  ttrraannssmmiissoorreess  ddee  ddeessaassoossiieeggooss  yy  rreepprreesseennttaann  ttooddoo  aaqquueelllloo  
qquuee  nnooss  rrooee  ppoorr  ddeennttrroo  yy  nnooss  iinnttrraannqquuiilliizzaa..      
RRoojjoo::      
EEss  eell  ccoolloorr  ddee  llaa  ssaannggrree,,  ddeell  ffuueeggoo,,  ddee  llaa  ppaassiióónn,,  ddee  llaa  gguueerrrraa,,  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss  
yy  ddee  llaa  sseexxuuaalliiddaadd..      
CCuuaannddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ddoommiinnaa  eell  rroojjoo  eess  qquuee  eell  aallmmaa  eessttáá  ddiissppuueessttaa  aa  llaa  
aacccciióónn..      
RRoommppeeccaabbeezzaass::      
LLaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  rreeqquueerriirráá  mmééttooddoo  yy  ppaacciieenncciiaa  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llooss  
rreessuullttaaddooss  ddeesseeaaddooss..      
RRoommppeerr,,  rroottuurraa::      
--SSii  rroommppeemmooss  aallggúúnn  oobbjjeettoo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  sseerrvviidduummbbrree  oo  ddeeppeennddeenncciiaa  eeqquuiivvaallee  aa  
llaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  ddiicchhaass  ssuujjeecciioonneess..      
--SSooññaarr  qquuee  ssee  rroommppee  uunn  vvaassoo  lllleennoo  ddee  aagguuaa  yy  ééssttaa  ssee  ddeessppaarrrraammaa  ppoorr  eell  ssuueelloo  
iinnddiiccaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  uunn  aaffeeccttoo..      
--RRoommppeerr  uunnaa  eessppaaddaa  ssiiggnniiffiiccaa  nnuueessttrroo  ttrriiuunnffoo  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss  ((ssii  llaa  
eessppaaddaa  eess  ddee  eellllooss))  oo  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ppéérrddiiddaa  ((ssii  eess  nnuueessttrraa))..      
--RRoommppeerr  uunn  ccoollllaarr  ssiiggnniiffiiccaa  nnuueessttrraa  lliibbeerraacciióónn  ddee  oottrraa  ppeerrssoonnaa..      
RRoonn::      
PPrroommeessaa  ddee  uunnaa  mmeejjoorraa  nnoottaabbllee  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess..      
RRooppaa::      
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SSooññaarr  ccoonn  rrooppaa  rreefflleejjaa  ddeesseeooss  ddee  eelleeggaanncciiaa,,  nnoottoorriieeddaadd  yy  ééxxiittoo  ccoonn  eell  sseexxoo  
ccoonnttrraarriioo..      
--SSii  uunnaa  pprreennddaa  llllaammaa  vviivvaammeennttee  nnuueessttrraa  aatteenncciióónn  ddeessppeerrttaannddoo  uunn  sseennttiimmiieennttoo  
tteennddrreemmooss  qquuee  aannaalliizzaarrlloo  jjuunnttoo  ccoonn  eell  ccoolloorr  ddee  llaa  pprreennddaa..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  rrooppaa  iinntteerriioorr  ddeell  sseexxoo  ccoonnttrraarriioo  iinndduuddaabblleemmeennttee  ppoosseeee  
ccoonnnnoottaacciioonneess  sseexxuuaalleess..      
--SSii  llaass  pprreennddaass  íínnttiimmaass  ssoonn  ddeell  pprrooppiioo  sseexxoo::      
    **EEnn  llooss  hhoommbbrreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  oo  tteemmoorr  aa  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  aauuttooeerroottiissmmoo..      
    **EEnn  llaass  mmuujjeerreess  lloo  mmiissmmoo  ppuueeddee  sseerr  ttoommaaddoo  ccoommoo  uunnaa  pprreennddaa  mmááss  ddee  vveessttiirr,,  
ccoommoo  rreefflleejjaarr  ttiimmiiddeezz,,  eell  tteemmoorr  aa  llaass  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess  oo  eell  ddeesseeoo  oo  eell  tteemmoorr  aa  
llaa  mmaatteerrnniiddaadd..  
RRoossaarriioo::      
EEssttee  ssuueeññoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  vviiggiilleemmooss  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd  ee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  rreeccoonnoocceemmooss  aa  qquuiieenn  nnooss  ddaa  eell  rroossaarriioo  sseerráá  ddiicchhaa  ppeerrssoonnaa  ddee  llaa  
qquuee  pprroovveennddrráá  eell  ppeelliiggrroo..      
--SSii  nnoo  rreeccoonnoocceemmooss  aa  qquuiieenn  nnooss  lloo  ddaa  eell  ppeelliiggrroo  pprroovviieennee  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  ddee  
nnuueessttrraa  vvaanniiddaadd  oo  sseennssuuaalliiddaadd..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  qquuiieenneess  rreeggaallaammooss  eell  rroossaarriioo  iinnddiiccaa  qquuee  ddeesseeaammooss  aa  eessttaa  
ppeerrssoonnaa  ccoommoo  ppaarreejjaa  oo  ppoorr  sseennssuuaalliiddaadd..      
AA  eessttoo  ppooddeemmooss  aaññaaddiirr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  mmaatteerriiaall  ddeell  qquuee  eessttee  ffaabbrriiccaaddoo  eell  
rroossaarriioo..      
RRoossaa::      
EEss  ssíímmbboolloo  ddee  ffiinnaalliiddaadd,,  ddee  llooggrroo  aabbssoolluuttoo  yy  ddee  uunnaa  ppeerrffeecccciióónn  qquuee  eenn  ssíí  mmiissmmaa  
eenncciieerrrraa  aallggoo  ddee  ssaaccrroossaannttoo..      
--SSuu  ccoorroollaa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  rriiqquueezzaa  ddeell  aallmmaa..      
--LLaa  ccoonnssttiittuucciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ssuuss  ppééttaallooss,,  llaa  ssuummaa  ppeerrffeecccciióónn..      
--LLaa  ddeelliiccaaddeezzaa  yy  vvaarriieeddaadd  ddee  ssuuss  ccoolloorreess,,  llaa  iinnffiinniittuudd  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss..      
--LLaass  rroossaass  bbllaannccaass  ssiimmbboolliizzaann  ppuurreezzaa  ee  iinnoocceenncciiaa..      
--LLaass  rroojjaass,,  eell  aammoorr  aappaassiioonnaaddoo..      
--LLaa  aazzuull,,  eell  aammoorr  iimmppoossiibbllee  ee  iinnaallccaannzzaabbllee..      
--LLaa  rroossaa  ddee  oorroo,,  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  aabbssoolluuttaa..      
--EEnn  uunnaa  cchhiiccaa  jjoovveenn  ssooññaarr  qquuee  ccoonntteemmppllaa  llaass  rroossaass  ppeerroo  ssiinn  aattrreevveerrssee  aa  ccooggeerrllaass  
ppoorr  tteemmoorr  aa  llaass  eessppiinnaass  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  llaass  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess..      
RRoossttrroo::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  llaa  bbooccaa  mmuuyy  ggrraannddee  ssiimmbboolliizzaa  qquuee  hhaabbllaammooss  ddeemmaassiiaaddoo..      
--UUnnaa  ddeeffoorrmmaacciióónn  eenn  llaa  bbooccaa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  llaa  
mmiissmmaa..      
--EEll  rroossttrroo  hhiinncchhaaddoo  ssee  rreeffiieerree  aall  eeggooííssmmoo..      
--CCoonn  llaa  ccaabbeezzaa  ppuueessttaa  aall  rreevvééss  iinnddiiccaa  iiddeeaass  pprreeccoonncceebbiiddaass,,  pprreejjuuiicciiooss..      
RRuubbíí::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  iinntteennssiiddaadd  ddee  llaa  vviiddaa  yy  ddeell  aammoorr..      
NNooss  aauugguurraa  uunn  iinntteennssoo  yy  aappaassiioonnaaddoo  aammoorr  qquuee  nnooss  ccoollmmaarráá  ddee  ffeelliicciiddaadd..      
RRuueeccaa::      
PPllaacceerreess  ffaammiilliiaarreess..  BBiieenneessttaarr  aaffeeccttiivvoo..      
RRuueeddaa::      
**PPoorr  ssuu  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr  ssiimmbboolliizzaa  lloo  qquuee  eess  ppeerrffeeccttoo  yy  pprrooccuurraa  sseegguurriiddaadd  yy  
pprrootteecccciióónn..      
**PPoorr  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  eess  eell  ssíímmbboolloo  ddee  ttooddoo  lloo  qquuee  ggiirraa  aallrreeddeeddoorr  ddee  uunn  cceennttrroo..      
**PPoorr  ssuuss  rraaddiiooss  ssiimmbboolliizzaa  nnuueessttrraa  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  uunn  CCeennttrroo  MMííssttiiccoo  iinnmmóóvviill  eenn  
eell  eejjee  ddee  llaa  rruueeddaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  nnoossoottrrooss  ggiirraammooss  ssiittuuaaddooss  eenn  llaa  llllaannttaa..  LLooss  
rraaddiiooss  ssoonn  eell  ccaammiinnoo  qquuee  nnooss  ccoonndduuccee  aa  ÉÉll,,  yy  ÉÉll  hhaacciiaa  nnoossoottrrooss..        
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--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eenn  uunn  vveehhííccuulloo  ddeell  qquuee  ssee  ddeesspprreennddee  oo  rroommppee  uunnaa  rruueeddaa  nnooss  
hhaaccee  tteemmeerr  uunnaa  iinnffiinniiddaadd  ddee  mmaalleess..  EEll  ddeessttiinnoo  nnooss  hhaaccee  uunnaa  mmaallaa  jjuuggaaddaa..      
--SSii  ccaaeemmooss  bbaajjoo  llaass  rruueeddaass  ddee  uunn  vveehhííccuulloo  rreepprreesseennttaa  llaa  ffaattaalliiddaadd  ddeell  ddeessttiinnoo..      
--SSii  llaa  rruueeddaa  ggiirraa  ssuuaavvee  yy  ssiilleenncciioossaa  nnooss  aauugguurraa  eell  ééxxiittoo  yy  llaa  bbuueennaa  eevvoolluucciióónn  ddee  
llaass  ccoossaass..      
--SSii  cchhiirrrrííaa  aauugguurraa  oobbssttááccuullooss  ee  iimmppeeddiimmeennttooss  ppeerroo  qquuee  nnoo  llooggrraarráánn  iimmppeeddiirrnnooss  
llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
RRuuffiiáánn::        
UUsstteedd  sseerráá  uuttiilliizzaaddoo  yy  eexxpplloottaaddoo  ssiinn  qquuee  ppuueeddaa  ddaarrssee  ccuueennttaa..      
RRuuiinnaass::      
--SSuueellee  ttrraattaarrssee  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  iiddeeaass  yy  cciirrccuunnssttaanncciiaass  vviivviiddaass  qquuee  yyaa  eessttáánn  
mmuueerrttaass  ppeerroo  qquuee  nnooss  pprroodduucceenn  mmeellaannccoollííaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  mmoonnuummeennttoo,,  uunn  tteemmpplloo  oo  uunnaa  cciiuuddaadd  ddee  llaa  aannttiiggüüeeddaadd  qquuee  eenn  
ssuueeññooss  nnooss  aappaarreeccee  eenn  ppeerrffeeccttoo  eessttaaddoo  pprreessaaggiiaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  ppaarraa  nnuueessttrraass  
iiddeeaass  oo  nnuueessttrraass  oobbrraass..      
RRuuiisseeññoorr::      
IInnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  aammoorroossaa,,  sseennttiimmiieennttooss  ttiieerrnnooss,,  ffiiddeelliiddaadd  yy  aarrmmoonnííaa  ccoonnyyuuggaall..      
RRuulleettaa::      
RReevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  uunnaa  vviiddaa  mmeejjoorr,,  llaa  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  ccoorraajjee  
ppaarraa  ccoonnsseegguuiirrlloo..    
SSii  aappoossttaammooss  yy  ppeerrddeemmooss  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  llaa  ddeessggrraacciiaa  yy  eell  iinnffoorrttuunniioo..      
RRuuppttuurraa::      
IInnddiiccaa  qquuee  ppaassaarráá  mmoommeennttooss  ppeennoossooss..  CCoonnfflliiccttooss  ccoonn  llaa  ffaammiilliiaa,,  llooss  aammiiggooss  oo  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddeell  ttrraabbaajjoo..      
RRuuttaa::      
LLaass  rruuttaass  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--LLaass  eennccrruucciijjaaddaass  nnooss  iinnddiiccaann  qquuee  ddeebbeerreemmooss  eessccooggeerr  eennttrree  vvaarriiaass  ooppcciioonneess..      
--SSii  llaa  rruuttaa  eess  rreeccttaa  yy  aammpplliiaa  nnooss  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eess  eessttrreecchhaa,,  qquuee  nnuueessttrroo  mmaarrggeenn  ddee  aacccciióónn  eess  lliimmiittaaddoo..      
--SSii  ddiissccuurrrree  ppoorr  uunn  tteerrrreennoo  llllaannoo  eess  qquuee  nnoo  hhaallllaarreemmooss  ddeemmaassiiaaddooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eexxiisstteenn  mmuucchhaass  ccuurrvvaass,,  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  ccoommpplliiccaaddaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 247

  

SS  
  

  
SSaannaattoorriioo::      
--PPuueeddee  rreefflleejjaarr  uunn  tteemmoorr  aa  llaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
--AA  vveecceess  pprroonnoossttiiccaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeebbiiddaass  aa  llaa  mmaallddaadd  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  vviissiittaammooss  uunn  ssaannaattoorriioo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  ddeebbeemmooss  aappaarrttaarrnnooss  ccuuaannttoo  aanntteess  
ddee  uunn  nneeggoocciioo  eenn  eell  qquuee  nnooss  hheemmooss  ddeejjaaddoo  eennvvoollvveerr..      
SSaannddaalliiaass::      
SSíímmbboolloo  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  llooss  zzaappaattooss  ppuueessttooss,,  ssuucciiooss  iinnddiiccaa  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ccuullppaa..      
--AAnnddaarr  ssiinn  zzaappaattooss,,  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrnnooss  ssoommeettiiddooss  aa  llooss  ddeemmááss..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  zzaappaattooss  yy  ssiinn  aannddaarr  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppoobbrreezzaa..      
--VVeerrnnooss  bbiieenn  ccaallzzaaddooss  eeqquuiivvaallee  aa  sseennttiirrnnooss  lliibbrreess..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  zzaappaattooss  iinnffaannttiilleess  rreevveellaa  qquuee  ssoommooss  iinnmmaadduurrooss..      
--SSii  eell  zzaappaattoo  nnooss  aapprriieettaa  aaúúnn  nnoo  ssaabbeemmooss  ddeesseennvvoollvveerrnnooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  uunn  zzaappaattoo  pprreessaaggiiaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd..      
SSaannddííaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ffeeccuunnddiiddaadd  nnuueessttrraa  oo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  qquuee  tteenneemmooss  eennttrree  mmaannooss..      
SSaannggrree::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa  yy  llooss  sseennttiimmiieennttooss  eelleevvaaddooss  aauunnqquuee  rreevveellaa  mmiieeddoo  aa  llaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  yy  aacccciiddeenntteess..      
--SSii  llaa  ssaannggrree  aappaarreeccee  rroojjaa  yy  vviivvaa  ssiinn  ddeessppeerrttaarr  sseennttiimmiieennttooss  ddeessaaggrraaddaabblleess  
pprreessaaggiiaa  pprroossppeerriiddaadd  mmaatteerriiaall  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  ddiissppuuttaass,,  rriiññaass  yy  vviioolleenncciiaass..      
SSaanngguuiijjuueellaa::      
MMúúllttiipplleess  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  qquuee  vvaann  aa  ppeerrttuurrbbaarr  ssuu  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa..      
SSaannttoo::      
AAuugguurraann  eell  ffiinn  ddee  ttooddooss  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  aattoorrmmeennttaann  aall  
ssooññaaddoorr..      
EEnn  sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eennttrreeggaa  aall  ssuupprreemmoo..      
SSii  llooss  ssaannttooss  eessttáánn  ttrriisstteess,,  aammeennaazzaaddoorreess  oo  ffuurriioossooss  eell  ccaammbbiioo  eess  ppaarraa  mmaall  yy  eenn  
sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  rreefflleejjaann  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  ee  iinnsseegguurriiddaaddeess..      
SSaappoo::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  rreeppuuggnnaannttee  yy  lloo  mmoolleessttoo..      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  vveecciinnddaadd  iinnooppoorrttuunnaa  yy  ddeessaaggrraaddaabbllee  qquuee  ddeebbeerreemmooss  ssooppoorrttaarr  ssiinn  
ppooddeerr  hhaacceerr  nnaaddaa..  SSii  aaddeemmááss  eell  ssaappoo  ccrrooaa  ssee  aaññaaddee  eell  ppeelliiggrroo  ddee  hhaabbllaadduurrííaass  yy  
mmuurrmmuurraacciioonneess..      
SSaarraammppiióónn::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
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--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
SSaarrccóóffaaggoo::      
SSiiggnniiffiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall  ssaallvvoo  qquuee  eesstteemmooss  
aarrrrooddiillllaaddooss  aannttee  ééll,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aauugguurraa  ppeennaass..      
SSaarrddiinnaass::      
AAnnuunncciiaa  ééxxiittoo  eenn  ssuuss  eemmpprreessaass..      
SSaarrnnaa::      
((vveerr  ssaarraammppiióónn))..      
SSaarrttéénn::      
--LLlleennaa  yy  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo  aauugguurraa  nnoottiicciiaass  iinntteerreessaanntteess..      
--VVaaccííaa  oo  ssiinn  uussaarr  iinnddiiccaa  ffaallttaa  ddee  sseegguurriiddaadd..      
SSaassttrree::      
PPrreessaaggiioo  ddee  pprroossppeerriiddaadd  yy  ééxxiittoo..      
SSaauuccee::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ttrriisstteezzaa  yy  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..      
SSaauunnaa::      
PPrroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd  ppeerrssiisstteenntteess  yy  mmoolleessttooss..      
SSaaxxooffóónn::      
DDiissppuuttaass,,  ddeecceeppcciioonneess  yy  ttrriisstteezzaa..      
SSeeccaannttee::      
UUsstteedd  ttrraattaa  ddee  ooccuullttaarr  ffaallttaass  qquuee  nnoo  hhaa  ccoommeettiiddoo..      
SSeeccaarr::      
SSii  sseeccaammooss  nnuueessttrraass  lláággrriimmaass  eenn  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  qquuee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ssee  
tteerrmmiinnaarráánn..      
SSeeccrreettaarriiaa::      
IInnddiiccaa  aayyuuddaa  yy  aappooyyoo  eenn  ssuuss  ggeessttiioonneess..      
SSeeccrreettoo::      
LLee  rreevveellaarráánn  iinnffoorrmmaacciioonneess  ccoonnffiiddeenncciiaalleess  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ddeebbeerráá  
mmaanntteenneerr  eenn  sseeccrreettoo..      
SSeeccuueessttrraarr::      
--SSeerr  sseeccuueessttrraaddoo  iinnddiiccaa  mmaallaa  ssuueerrttee  eenn  llooss  nneeggoocciiooss..      
--SSeeccuueessttrraarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccoonnoocciiddaa,,  ppeelliiggrroo  cceerrccaannoo  ppaarraa  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
--SSeeccuueessttrraarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa,,  ééxxiittoo  eenn  eell  ccaammppoo  aaffeeccttiivvoo..      
--AAssiissttiirr  aa  uunn  sseeccuueessttrroo,,  aaccoonntteecciimmiieennttooss  iimmpprreevviissttooss  llee  ssoorrpprreennddeerráánn..      
SSeedd::      
CCaassii  ssiieemmpprree  rreefflleejjaa  uunnaa  nneecceessiiddaadd  rreeaall..      
SSii  nnoo  eess  aassíí  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aarrddiieennttee  aassppiirraacciióónn  ddee  ttiippoo  mmííssttiiccoo  oo  rreelliiggiioossoo  ssaallvvoo  ssii  
nnooss  vveemmooss  oobblliiggaaddooss  aa  bbeebbeerr  aagguuaa  ttuurrbbiiaa  oo  ccaalliieennttee,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  rreevveellaa  
ddeecceeppcciioonneess,,  ddeesseennggaaññooss  oo  rreessiiggnnaacciióónn  aannttee  lloo  iinneevviittaabbllee..      
SSeeddaa::      
LLooss  ssuueeññooss  ddee  sseeddaa  ttiieenneenn  ccoonnnnoottaacciioonneess  eerróóttiiccaass  eevviiddeenntteess..        
--SSii  llaa  pprreennddaa  ssooññaaddaa  eess  íínnttiimmaa  yy  ppeerrtteenneeccee  aall  mmiissmmoo  sseexxoo  ddeell  ssooññaaddoorr  iinnddiiccaa  
nnuueessttrroo  nnaarrcciissiissmmoo..      
--SSii  llaa  pprreennddaa  eess  ddeell  sseexxoo  ccoonnttrraarriioo  nnooss  ddiiccee  qquuee  ssoommooss  ffeettiicchhiissttaass..      
--SSii  llaa  sseeddaa  eess  bbllaannccaa  nnooss  hhaabbllaa  ddee  eessppeerraannzzaass  mmaattrriimmoonniiaalleess..      
--LLaa  nneeggrraa,,  ddee  uunn  eerroottiissmmoo  mmoorrbboossoo..      
--LLooss  ccoolloorreess  cchhiilllloonneess  nnooss  ddiicceenn  qquuee  aall  ssiimmbboolliissmmoo  pprrooppiioo  ddeell  ccoolloorr  ddeebbeemmooss  
aaññaaddiirr  eell  ddeesseeoo  ddee  aattrraaeerr  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llooss  ddeemmááss..      
SSeedduucciirr::      
PPrróóxxiimmaass  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  aaffeeccttiivvaass..      
SSeeggaarr::      
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SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  ssaallvvoo  qquuee  sseegguueemmooss  aa  ddeessttiieemmppoo,,  ssii  aaúúnn  eessttáá  vveerrddee  oo  ssii  yyaa  
aammaarriilllleeaa,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
SSeelllloo::      
EEll  sseelllloo  ddee  ccoorrrreeooss  ccaarreeccee  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  aassíí  qquuee  hhaabbllaarreemmooss  ddeell  sseelllloo  qquuee  ssee  
iimmpprriimmee  ssoobbrree  pplloommoo,,  cceerraa  oo  llaaccrree..      
EEss  ssiiggnnoo  ddee  aauuttoorriiddaadd  yy  lleeggiittiimmaacciióónn  eeqquuiivvaalleennttee  aa  llaa  ffiirrmmaa  ddee  qquuiieenn  lloo  iimmpprriimmee..  
TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  lloo  sseeccrreettoo,,  lloo  pprrootteeggiiddoo  yy  llaa  vviirrggiinniiddaadd..      
SSeemmbbrraarr,,  sseemmiillllaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llooss  rriittmmooss  ddee  aalltteerrnnaanncciiaa  ddee  llaa  vviiddaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
LLaa  sseemmiillllaa  eess  llaa  vviiddaa  eenn  ppootteenncciiaa  yy  sseemmbbrraarr  eess  ccoonnvveerrttiirr  lloo  ppootteenncciiaall  eenn  
rreeaalliizzaacciioonneess  yy  hheecchhooss  mmaanniiffiieessttooss..      
SSeemmbbrraarr  ssiieemmpprree  eess  uunn  bbuueenn  ssuueeññoo  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd  qquuee  ppuueeddee  rreeffeerriirrssee  aa  llooss  hhiijjooss  
ddee  qquuiieenn  ssuueeññaa  ccoommoo  aa  ssuuss  bbiieenneess,,  nneeggoocciiooss,,  ccrreeaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess,,  
sseennttiimmiieennttooss  yy  ccuuaannttoo  ppuueeddaa  sseerr  uunnaa  ccrreeaacciióónn  oo  aallggoo  qquuee  nnaaccee  yy  ddeebbee  ccrreecceerr..      
SSéémmoollaa::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  sséémmoollaa  ssooññaaddaa,,  ddeell  mmiissmmoo  
mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  llaa  sséémmoollaa,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  
nnuueessttrraa  rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  sséémmoollaa  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..  
SSáábbaannaass::      
--SSii  llaass  ssáábbaannaass  ssoonn  ttééttrriiccaass,,  ddee  ccoolloorr  oossccuurroo,,  eenn  mmaall  eessttaaddoo  oo  ssiittuuaaddaass  eenn  uunnaa  
ccaammaa  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  llóóbbrreeggaa  yy  oossccuurraa  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  
eennffeerrmmeeddaadd  ddee  qquuiieenn  ssee  eennccuueennttrree  aaccoossttaaddoo  ccoonn  eellllaass..      
--SSii  llaa  ccaammaa  eessttáá  vvaaccííaa,,  ppeelliiggrroo  ddee  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  aalllleeggaaddaa..      
--UUnnaass  ssáábbaannaass  eennoorrmmeess  iinnddiiccaa  oobbsseessiióónn  ppoorr  llooss  tteemmaass  sseexxuuaalleess..      
--SSii  ssoonn  mmuuyy  ppeeqquueeññaass,,  ddeessiinntteerrééss  ppoorr  llooss  mmiissmmooss..      
--SSii  llaass  ssáábbaannaass  eessttáánn  lliimmppiiaass  yy  bbiieenn  aarrrreeggllaaddaass  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  ccoonn  
nnuueessttrraa  ppaarreejjaa..      
--SSuucciiaass  yy  ddeessoorrddeennaaddaass,,  ddeessaaccuueerrddoo  yy  ddiissccoonnffoorrmmiiddaadd..      
--RRoottaass,,  ddiivvoorrcciioo  oo  vviiuuddeeddaadd..      
--UUnnaass  ssáábbaannaass  mmuuyy  aaddoorrnnaaddaass,,  rreeffiinnaammiieennttoo  eenn  eell  aammoorr..      
--SSii  ssoonn  ddiissttiinnttaass  ddee  llaa  nnuueessttrraass,,  nnuueevvooss  aammoorreess..      
--VVeerr  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ccoonnoocceemmooss  dduurrmmiieennddoo  ccoonn  nnuueessttrraass  ssáábbaannaass,,  ppeelliiggrroo  ddee  
rriiññaass..      
SSaabbaaññoonneess::      
MMoommeennttooss  ddiiffíícciilleess  yy  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ccoonnttrraarriieeddaaddeess..      
SSaabbiioo::      
SSoonn  ssuueeññooss  qquuee  nnoo  rreeqquuiieerreenn  ttrraadduucccciióónn  ppuueess  eell  mmeennssaajjee  eess  ddiirreeccttoo  yy  bbeennééffiiccoo  aa  
ppeessaarr  ddee  qquuee  aa  vveecceess  ppuueeddee  rreessuullttaarr  iinnqquuiieettaannttee  oo  mmoolleessttoo..      
SSaabbllee::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  vvaalloorr  yy  eell  ppooddeerr..      
--CCuuaannddoo  lloo  vveemmooss  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  ccoonnffiirrmmaa  nnuueessttrroo  vvaalloorr  yy  nnooss  aauugguurraa  eell  ppooddeerr,,  
yy  ssii  yyaa  lloo  tteenneemmooss,,  eell  ééxxiittoo  yy  llaa  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall..      
--SSii  jjuunnttoo  aall  ssaabbllee  aappaarreecceenn  uunnaass  bbaallaannzzaass  ssiimmbboolliizzaa  llaa  jjuussttiicciiaa  qquuee  rreeaalliizzaarráánn  ccoonn  
aaccttooss  yy  ppaallaabbrraass..      
--SSii  eenn  nnuueessttrroo  ssuueeññoo  rreessaallttaa  llaa  eemmppuuññaadduurraa  eell  ssaabbllee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  ccrruuzz..  
((CCrruuzz::--SSii  llaa  lllleevvaammooss  eenn  eell  ppeecchhoo  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuuppeerraarr      
nnuueessttrraass  ccrreeeenncciiaass  pprriimmiittiivvaass  ddee  llaass  qquuee  nnooss  eessttaammooss  aalleejjaannddoo..  
--SSii  llaa  vveemmooss  eenn  eell  ssuueelloo  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aannuunncciiaa  qquuee  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  eenn  
qquuee  ddeebbeemmooss  eessccooggeerr  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  hhaacciiaa  ddoonnddee  ddiirriiggiimmooss  nnuueessttrraa  vviiddaa..))      
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--SSii  lloo  qquuee  ddeessttaaccaa  eess  ssuu  hhoojjaa  ddee  ddoobbllee  ffiilloo::      
    **SSii  llaa  hhoojjaa  eess  rreelluucciieennttee  yy  aaffiillaaddaa  nnuueessttrraass  ppaallaabbrraass  sseerráánn  ccoonnvviinncceenntteess..      
    **SSii  eess  ddeeffeeccttuuoossaa  oo  ccoorrttaa  rreevveellaa  ffaallttaa  ddee  eellooccuueenncciiaa..      
--SSii  eess  ppeessaaddoo  yy  ddiiffíícciill  ddee  mmaanneejjaarr  iinnddiiccaa  qquuee  pprroommeetteemmooss  lloo  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  
ccuummpplliirr..      
--EEnn  uunn  ccoonntteexxttoo  sseexxuuaall  llaa  hhoojjaa  rreepprreesseennttaa  aall  hhoommbbrree  yy  llaa  vvaaiinnaa  aa  llaa  mmuujjeerr..      
SSaabboottaajjee::      
SSuuss  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  ppaassaann  ppoorr  uunn  ppééssiimmoo  mmoommeennttoo..      
SSaacceerrddoottee::      
--AA  vveecceess  ppuueeddee  iinnddiiccaarr  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  aassppiirraacciióónn  aall  mmiissttiicciissmmoo  yy  llaa  vveerrddaadd..      
--LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  vveecceess  ssee  ttrraattaa  ddee  qquuee  aannttee  uunn  pprroobblleemmaa  oo  uunnaa  iinnqquuiieettuudd  
mmoorraall,,  eenn  eell  ssuueeññoo  rreeccoorrddaammooss  aa  aaqquueellllooss  ssaacceerrddootteess  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  hheemmooss  
ttrrooppeezzaaddoo  eenn  llaa  vviiddaa..  EEnn  eessttee  ccaassoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  eell  ssiigguuiieennttee::      
    **SSii  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aayyuuddaa  pprroovviiddeenncciiaall,,  ccoonnssuueelloo,,  iinnccrreemmeennttoo  ddee  
bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..        
    **SSii  nnoo  ssoommooss  ccrreeyyeenntteess,,  aannuunncciiaa  mmaalleess  yy  ccaallaammiiddaaddeess  ssaallvvoo  qquuee  nnooss  hhaabblleenn,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aannuunncciiaa  eell  ffiinn  ddee  nnuueessttrrooss  mmaalleess..      
SSaaccoo::      
--LLlleennoo  iinnddiiccaa  aabbuunnddaanncciiaa  yy  rriiqquueezzaa..      
--DDeetteerriioorraaddoo,,  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ccoonn  mmuucchhoo  eessffuueerrzzoo..      
--VVaaccííoo,,  ppoobbrreezzaa  yy  mmiisseerriiaa..      
SSaall::      
EEnn  llooss  ssuueeññooss  ssooññaarr  ccoonn  ssaall  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  ppaarraa  sseerr  rreeaallmmeennttee  ffeelliicceess  lloo  qquuee  
ddeebbeemmooss  aatteessoorraarr  ssoonn  bbiieenneess  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  eexxtteennssiióónn  ssaallaaddaa  eexxpprreessaa  lloo  eessttéérriill  ddee  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  iinntteerriioorr,,  
iigguuaall  qquuee  ccuuaannddoo  ssee  ddeerrrraammaa  ssaall..      
--OOffrreecceerr  oo  rreecciibbiirr  ssaall  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ccoonnttaammooss  ccoonn  ssóólliiddaass  aammiissttaaddeess  yy  eeffiiccaacceess  
aappooyyooss..      
SSaallaarriioo::      
AAnnuunncciiaa  qquuee  aallgguunnooss  ccoonnoocciiddooss  aabbuussaarráánn  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
SSaallcchhiicchhaa,,  ssaallcchhiicchhóónn::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  lloo  qquuee  ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eess  ssuu  ccoolloorr..      
--SSii  eess  bbllaannqquueecciinnoo  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa..      
--NNeeggrroo,,  ppeennaass..      
--RRoojjiizzoo,,  ppaassiióónn..      
SSaallddooss::      
DDeebbeerráá  hhaacceerr  cciieerrttaass  ccoonncceessiioonneess  ppaarraa  sseerr  aaddmmiittiiddoo  eenn  uunn  mmeeddiioo  hhoossttiill  aa  ssuu  
ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
SSaalleerroo::      
SSii  eell  ssaalleerroo  ssee  nnooss  ccaaee  ddeejjaannddoo  ddeerrrraammaarr  ssaall  eexxpprreessaa  lloo  eessttéérriill  ddee  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  
iinntteerriioorr..      
SSaalliivvaa::      
DDeecceeppcciióónn  ddee  llooss  aammiiggooss..  FFrraaccaassoo  eenn  ssuuss  aassoocciiaacciioonneess..      
SSaallmmóónn::      
SSiiggnniiffiiccaa  ccoorraajjee  yy  vvaalloorr  qquuee  pprreeddoommiinnaann  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  pprrooppiiaa  vviiddaa..      
--SSii  ppeessccaammooss  uunn  ssaallmmóónn  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ssaaccaarr  ccoorraajjee  yy  vvaalloorr  ppaarraa  llooggrraarr  
eell  ééxxiittoo..      
--SSii  nnooss  ccoommeemmooss  eell  ssaallmmóónn  eell  ssuueeññoo  nnooss  pprroommeettee  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  ddiicchhoo  ééxxiittoo..      
SSaallmmooss::      
--CCuuaannddoo  rreezzaammooss  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  nnooss  sseennttiimmooss  ccuullppaabblleess  
ddee  aallggoo  qquuee  ddee  ddííaa  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr..      
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--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa  ddee  llaa  
qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccoommoo  ssaalliirrnnooss  yy  ppaarraa  eelllloo  eessppeerraammooss  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  
mmiillaaggrroossaa  qquuee  nnooss  ssaaqquuee  ddeell  aappuurroo..      
SSaallppiiccaadduurraa::      
LLooss  ssuueeññooss  ddee  ssaallppiiccaadduurraass  ssiieemmpprree  ssoonn  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  mmuuyy  
ccuuiiddaaddoossooss  ccoonn  lloo  qquuee  hhaacceemmooss  oo  ddeecciimmooss  ppuueess  eexxiissttee  eell  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrnnooss  
mmeezzccllaaddooss  eenn  aallggúúnn  eessccáánnddaalloo..      
SSaallssaa::      
TToommaarr  ssaallssaa  aauugguurraa  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..      
SSaallttaammoonntteess::      
SSiimmbboolliizzaann  llaass  ppllaaggaass  ee  iinnvvaassiioonneess  ddeevvaassttaaddoorraass  yy  llooss  ssuupplliicciiooss  mmoorraalleess  yy  
eessppiirriittuuaalleess..      
--SSii  úúnniiccaammeennttee  vveemmooss  uunn  ssaallttaammoonntteess  pprreessaaggiiaa  lliiggeerraass  ee  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess  
mmoolleessttiiaass..      
--SSii  llooss  ssooññaammooss  eenn  ccaannttiiddaadd  ssiieemmpprree  aannuunncciiaann  ddeessaassttrreess  mmaatteerriiaalleess,,  mmoorraalleess  oo  
eessppiirriittuuaalleess..      
SSaallttaarr::      
--SSaallttaarr  eess  uunn  bbuueenn  pprreessaaggiioo  ssiieemmpprree  qquuee  ssee  ssaallttee  hhaacciiaa  aarrrriibbaa,,  ccoonn  ppéérrttiiggaa  oo  ssiinn  
eellllaa..  CCoonn  ppéérrttiiggaa  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  aayyuuddaa  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--CCuuaannddoo  eell  ssaallttoo  nnoo  eess  ddeeppoorrttiivvoo  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  oobbssttááccuullooss  oo  ppeelliiggrrooss  nnooss  
vveennddrráá  eexxpplliiccaaddaa  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee  lloo  qquuee  ssaallttaammooss..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  oobblliiggaaddooss  aa  ssaallttaarr  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnooss  vveerreemmooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ddiiffíícciill..      
--SSii  ddeebbeemmooss  ssaallttaarr  yy  nnoo  nnooss  aattrreevveemmooss  aa  hhaacceerrlloo  rreevveellaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  ccoommeetteerr  
uunnaa  iimmpprruuddeenncciiaa..      
SSaalluuddaarr::      
PPrreessuuppoonnee  uunn  pprróóxxiimmoo  eennccuueennttrroo  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  qquuiieenn  ssaalluuddeemmooss..      
SSaallvvaajjee::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  llaaddoo  iinnffeerriioorr  yy  rreeggrreessiivvoo  ddee  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
RReevveellaann  tteemmoorr  aa  sseegguuiirr  aaddeellaannttee,,  eell  íínnttiimmoo  ppeennssaammiieennttoo  ddee  qquuee  qquuiizzáá  sseerrííaa  
mmeejjoorr  nnoo  aavveennttuurraarrnnooss..  EEss  uunnaa  bbuueennaa  aaddvveerrtteenncciiaa..      
SSaallvvaarr::      
SSee  bbeenneeffiicciiaarráá  ddee  llaa  aayyuuddaa  yy  aassiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccuuyyooss  ccoonnsseejjooss  sseerráánn  
ssuummaammeennttee  vvaalliioossooss..      
SSaallvviiaa::      
IInnddiiccaa  uunnaa  mmeejjoorrííaa  eenn  ssuu  ssaalluudd  yy  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..  
SSeennddeerroo,,  sseennddaa::      
LLooss  sseennddeerrooss  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--LLaass  eennccrruucciijjaaddaass  nnooss  iinnddiiccaann  qquuee  ddeebbeerreemmooss  eessccooggeerr  eennttrree  vvaarriiaass  ooppcciioonneess..      
--SSii  eell  sseennddeerroo  eess  rreeccttoo  yy  aammpplliioo  nnooss  pprreessaaggiiaa  ééxxiittoo  yy  ffoorrttuunnaa..      
--SSii  eess  eessttrreecchhoo,,  qquuee  nnuueessttrroo  mmaarrggeenn  ddee  aacccciióónn  eess  lliimmiittaaddoo..      
--SSii  ddiissccuurrrree  ppoorr  uunn  tteerrrreennoo  llllaannoo  eess  qquuee  nnoo  hhaallllaarreemmooss  ddeemmaassiiaaddooss  pprroobblleemmaass..      
--SSii  eexxiisstteenn  mmuucchhaass  ccuurrvvaass,,  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  sseerráá  ccoommpplliiccaaddaa..      
SSeennooss::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  mmaatteerrnniiddaadd,,  ddee  dduullzzuurraa  yy  sseegguurriiddaadd..  SSee  aassoocciiaa  aa  iimmáággeenneess  ddee  
iinnttiimmiiddaadd,,  ddee  ooffrreennddaa  yy  ddee  rreeffuuggiioo..      
SSiieemmpprree  qquuee  eell  ssuueeññoo  ccoonnccuueerrddee  ccoonn  llooss  sseennttiimmiieennttooss  aanntteess  ddeessccrriittooss  
ssiiggnniiffiiccaarráá::      
--EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ssooññaarrlloo  uunnaa  mmuujjeerr  pprreessaaggiiaa  ffeeccuunnddiiddaadd  oo  pprreeññeezz..      
--PPaarraa  uunn  nniiññoo,,  pprrootteecccciióónn  yy  sseegguurriiddaadd..      
--PPaarraa  uunn  hhoommbbrree,,  aammoorr  ee  iinnttiimmiiddaadd..      
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SSii  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ttrriisstteess  oo  mmeellaannccóólliiccooss  rreevveellaann  nnoossttaallggiiaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  
eell  ppaassaaddoo..      
EEnn  ppooccaass  ooccaassiioonneess  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  ssuueeññoo  eerróóttiiccoo..      
SSeeññaall::      
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprriivviilleeggiiaaddaa  qquuee  gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  sseeññaall..      
SSeeppaarraacciióónn::      
SSoolleeddaadd  mmoorraall  yy  aaffeeccttiivvaa  ddee  ccoorrttaa  dduurraacciióónn..      
SSeeppiiaa::      
UUnn  ppeerrííooddoo  pprreeooccuuppaannttee  ccoonnttrraarriioo  aa  ssuuss  eessppeerraannzzaass..      
SSeeppuullttuurraa::      
--SSii  ssoonn  mmuuyy  rreeppeettiittiivvooss  eessttooss  ssuueeññooss  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  nneeuurroossiiss..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunn  rreecciieennttee  dduueelloo..      
--EEnn  oottrrooss  ccaassooss  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ppaassaannddoo  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  
dduuddaass..      
--AAññoorraannzzaa  ddeell  ppaassaaddoo..      
SSeerrmmóónn::      
--CCuuaannddoo  rreezzaammooss  eenn  ssuueeññooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  nnooss  sseennttiimmooss  ccuullppaabblleess  
ddee  aallggoo  qquuee  ddee  ddííaa  nnoo  qquueerreemmooss  rreeccoonnoocceerr..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommpprroommeettiiddaa  ddee  llaa  
qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccoommoo  ssaalliirrnnooss  yy  ppaarraa  eelllloo  eessppeerraammooss  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  
mmiillaaggrroossaa  qquuee  nnooss  ssaaqquuee  ddeell  aappuurroo..      
SSeerrppiieennttee::      
--EEll  ssiiggnniiffiiccaaddoo  mmááss  ffrreeccuueennttee  eess  ddee  ccaarráácctteerr  sseexxuuaall,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssii  llooss  
ssooññaaddoorreess  ssoonn  jjóóvveenneess..      
--TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  ssaabbiidduurrííaa  yy  ppooddeerr  ccuurraattiivvoo..      
--VVeerr  uunnaa  sseerrppiieennttee  ddoorrmmiiddaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrraass  ffuueerrzzaass  iinnssttiinnttiivvaass  eessttáánn  
ddoorrmmiiddaass..      
--SSii  ssee  ddeessppiieerrttaa  yy  ssee  ddeesslliizzaa  ssiinn  pprroodduucciirrnnooss  tteemmoorr  rreevveellaa  ddeesseeooss  ddee  uunnaa  
eevvoolluucciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ppiieell  ddee  sseerrppiieennttee  oo  vveerrllaa  ccoommoo  mmuuddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttáá  pprróóxxiimmoo  uunn  
pprrooffuunnddoo  ccaammbbiioo  eevvoolluuttiivvoo..      
--SSii  aappaarreecceenn  sseerrppiieenntteess  vveenneennoossaass  lloo  qquuee  iinnddiiccaa  eess  eell  tteemmoorr  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  eenn  
ssiittuuaacciioonneess  eemmbbaarraazzoossaass..      
SSeettoo::      
--VVeerr  uunn  sseettoo  iinnddiiccaa  qquuee  tteennddrráá  qquuee  ppaassaarr  ppoorr  aallgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--PPooddaarrlloo  oo  aattrraavveessaarrlloo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  llee  pprrooppoonnddrráánn  ssoolluucciioonneess  aapprrooppiiaaddaass..      
SSeexxoo::      
--LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  vveecceess  ssoonn  eell  rreefflleejjoo  ddee  nneecceessiiddaaddeess  rreeaalleess  nnoo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  
ssaattiissffeecchhaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  aaddqquuiieerree  ccoonnnnoottaacciioonneess  mmoorrbboossaass  iinnddiiccaa  eell  ccaannssaanncciioo  ppoorr  uunnaa  vviiddaa  
sseexxuuaall  mmoonnóóttoonnaa..      
--SSii  eessttee  ttiippoo  ddee  ssuueeññooss  nnoo  ssee  ttiieenneenn  nnuunnccaa  iinnddiiccaa  uunnaa  ffaallttaa  ddee  iinntteerrééss  ppoorr  eessttooss  
tteemmaass  qquuee  aaccoonnsseejjaann  llaa  ccoonnssuullttaa  ccoonn  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  ccoonncciieenncciiaa..      
SSiiddrraa::      
AAll  iigguuaall  qquuee  eell  vviinnoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  rriiqquueezzaa  yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo..      
EEll  rraacciimmoo  ddee  uuvvaass  eess  ssíímmbboolloo  ddee  ffeeccuunnddiiddaadd  yy  ssaaccrriiffiicciioo..      
SSiieerrrraa::      
LLaa  ssiieerrrraa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  tteennttaacciióónn  ddee  ffiinnaalliizzaarr  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  rraaddiiccaall  ccoonn  
ssiittuuaacciioonneess  oo  ccoonnfflliiccttooss,,  ccaassii  ssiieemmpprree  ddee  ttiippoo  ffaammiilliiaarr,,  ddee  ttrraabbaajjoo  oo  ddee  iinntteerreesseess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  aasseerrrraannddoo  uunnaa  hhaammaaccaa  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  eexxiissttee  uunn  eexxcceessoo  ddee  
iinnddoolleenncciiaa  yy  ppaassiivviiddaadd..      
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--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  áárrbbooll  iinnddiiccaa  qquuee  ppeerrddeerreemmooss  uunnaa  pprrootteecccciióónn,,  yy  ssii  eess  oottrraa  
ppeerrssoonnaa  qquuiieenn  lloo  ccoorrttaa  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaa  pprrootteecccciióónn  llaa  ppeerrddeerreemmooss  ppoorr  ccaauussaass  
aajjeennaass  aa  nnoossoottrrooss..      
SSiillbbaattoo,,  ssiillbbaarr::      
UUsstteedd  hhaa  ppeerrcciibbiiddoo  ppeelliiggrrooss  qquuee  aaffrroonnttaarráá  ccoonn  sseegguurriiddaadd..      
SSiilleenncciioo::      
--SSii  nnuueessttrroo  ssuueeññoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunn  ssiilleenncciioo  ssoobbrreeccooggeeddoorr  iinnddiiccaann  uunn  
sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddeell  qquuee  ttrraattee  eell  ssuueeññoo..      
--SSii  nnooss  hhaallllaammooss  rrooddeeaaddooss  ddee  ggeennttee  qquuee  nnooss  oobbsseerrvvaa  iinnssiisstteenntteemmeennttee  rreevveellaa  qquuee  
lloo  qquuee  tteemmeemmooss  eess  llaa  iinnddiiffeerreenncciiaa  ddee  llooss  ddeemmááss..      
SSiimmiioo::      
EEll  ssiimmiioo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  iinnssttiinnttiivvaa  yy  eess  uunnaa  llllaammaaddaa  ppaarraa  qquuee  
ddeessaarrrroolllleemmooss  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  hhaacciiaa  uunn  nniivveell  ssuuppeerriioorr..      
SSiirreennaass::      
SSiimmbboolliizzaann  llaass  eemmbboossccaaddaass  qquuee  nnooss  ttiieennddeenn  llooss  ddeesseeooss  yy  llaass  ppaassiioonneess..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  llaa  iilluussiióónn  ddee  uunnaa  ppaassiióónn  iimmppoossiibbllee  yy  nneeffaassttaa..      
SSiirrvviieennttee::      
VVeerrnnooss  rrooddeeaaddooss  ddee  ssiirrvviieenntteess  pprreessaaggiiaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  vviissiittaa  qquuee  nnooss  
hhaallaaggaarráá..  CCuuiiddaaddoo  ccoonn  llooss  aammiiggooss  aadduullaaddoorreess..      
SSoobbrriinnoo::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
SSooccoorrrreerr::      
SSee  bbeenneeffiicciiaarráá  ddee  llaa  aayyuuddaa  yy  aassiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccuuyyooss  ccoonnsseejjooss  sseerráánn  
ssuummaammeennttee  vvaalliioossooss..      
SSooll::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  eenneerrggííaa,,  llaa  lluuzz,,  eell  ccaalloorr,,  llaa  vviiddaa,,  llaa  iirrrraaddiiaacciióónn,,  eell  bbrriilllloo,,  eess  ddeecciirr,,  
ttooddoo  lloo  bbuueennoo..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  ssooll  nnaacciieennttee  iinnddiiccaa  eell  iinniicciioo  ddee  uunnaa  ccrreecciieennttee  ffeelliicciiddaadd  yy  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  eess  ccllaarroo  yy  eesspplleennddoorroossoo  aannuunncciiaa  aabbuunnddaanncciiaa,,  ééxxiittoo,,  pprroossppeerriiddaadd,,  ssaalluudd,,  
eenneerrggííaa  iinntteerriioorr  yy  ccaappaacciiddaaddeess  ffííssiiccaass  yy  mmeennttaalleess..      
--UUnn  ssoo,,  oossccuurreecciiddoo,,  ssiinn  bbrriilllloo  oo  nneeggrroo  rreepprreesseennttaa  uunn  ggrraavvee  ppeelliiggrroo  ppaarraa  llaa  vviiddaa,,  
llooss  nneeggoocciiooss  yy  llaa  ffeelliicciiddaadd..      
--EEll  ssooll  ooccuullttoo  ppoorr  llaass  nnuubbeess  rreevveellaa  ttrriisstteezzaa,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  mmiieeddoo..      
SSoollddaaddooss::      
SSiimmbboolliizzaann  eell  ddeebbeerr  yy  llaass  oobblliiggaacciioonneess  aa  qquuee  nnooss  ssoommeettee  llaa  ssoocciieeddaadd..      
EEssttee  ssuueeññoo  ssuueellee  rreevveellaarr  qquuee  eessttaammooss  ssoommeettiiddooss  aa  aallgguunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccooaacccciióónn  ddee  
llaa  qquuee  ddeesseeaammooss  lliibbeerraarrnnooss..      
--SSii  ssoommooss  jjóóvveenneess  yy  eell  ssuueeññoo  nnoo  rreessuullttaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  ddeennoottaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  
iinntteeggrraarrssee  eenn  llaa  ccoolleeccttiivviiddaadd  yy  aatteenneerrssee  aa  ssuuss  nnoorrmmaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  aanngguussttiioossaa  ppoorr  lllleevvaarr  eell  uunniiffoorrmmee  
iinnccoommpplleettoo,,  mmaall  ppuueessttoo  oo  eenn  aaccttiittuudd  iinnddiisscciipplliinnaaddaa  ssee  rreeffiieerree  aa  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  
vviiddaa  nnooss  vveemmooss  ssuujjeettooss  aa  ccooaacccciioonneess  ddee  ttiippoo  pprrooffeessiioonnaall,,  ffaammiilliiaarr  oo  ssoocciiaall  
ddiiffíícciillmmeennttee  ssooppoorrttaabblleess..      
--SSii  eell  cclliimmaa  ddeell  ssuueeññoo  eess  aaggrraaddaabbllee  ssee  ttrraattaa  ddee  nnuueessttrraa  ssuuppeeddiittaacciióónn  yy  oobbeeddiieenncciiaa  
aa  uunnaa  lleeyy  ssuuppeerriioorr  qquuee  ssuurrggee  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
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--SSii  nnoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ssoollddaaddoo,,  nnii  llooss  vveemmooss  ccoommoo  iinnddiivviidduuooss  aaiissllaaddooss,,  ssiinnoo  
aarrmmaaddooss  yy  mmaarrcchhaannddoo  eenn  ffoorrmmaacciióónn,,  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallggúúnn  ppeelliiggrroo  qquuee  
aammeennaazzaa  nnuueessttrraa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  oo  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaalleess..      
SSoollddaadduurraa::      
SSeennttiimmiieennttooss  yy  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  dduurraaddeerraass..      
SSoolltteerroo::      
PPuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  iinnddeeppeennddiizzaarrssee..      
SSoolllloozzaarr::      
SSiimmbboolliizzaann  llaa  lllluuvviiaa  yy  llaa  ffeerrttiilliiddaadd..      
--LLlloorraarr  mmaanntteenniiéénnddoonnooss  aall  mmaarrggeenn  ddee  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  pprreessaaggiiaa  uunnaa  aalleeggrrííaa  
iinneessppeerraaddaa..      
--LLlloorraarr  ssiilleenncciioossaammeennttee  pprreessaaggiiaa  uunn  ffeelliizz  aaccoonntteecciimmiieennttoo..      
--SSii  eell  llllaannttoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  ccaannssaanncciioo  oo  ddee  aalliivviioo  pprreessaaggiiaa  eell  
ffiinn  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ppeennoossaa..  
SSoommbbrraa::      
--EEssttaarr  bbaajjoo  llaa  ssoommbbrraa  ddee  uunn  áárrbbooll  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  ccoorraajjee  yy  ffiirrmmeezzaa..      
--AAbbaannddoonnaarr  uunn  lluuggaarr  ssoommbbrreeaaddoo  rreevveellaa  ddeecciissiioonneess  aacceerrttaaddaass  ee  iinniicciiaattiivvaass  
pprroovveecchhoossaass..      
--VVeerr  ssuu  pprrooppiiaa  ssoommbbrraa,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  yy  ppeennaass..      
--VVeerr  llaa  ssoommbbrraa  ddee  ppeerrssoonnaass  eexxttrraaññaass,,  tteemmoorreess  iinnjjuussttiiffiiccaaddooss..      
SSoommbbrreerroo::      
--AAllgguunnaa  vveezz  ssee  hhaa  ddaaddoo  eell  ccaassoo  ddee  ssooññaarr  ccoonn  eell  ssoommbbrreerroo  ccoommoo  ssíímmbboolloo  sseexxuuaall  
mmaassccuulliinnoo,,  ccoonn  ssuu  ppootteenncciiaa  oo  ccoonn  eell  mmeeddiioo  pprreevveennttiivvoo  ddee  eemmbbaarraazzooss..      
EExxcceeppttuuaannddoo  eessttee  ccaassoo  eell  ssoommbbrreerroo  ggeenneerraallmmeennttee  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ssiiggnnoo  ddee  
ddiissttiinncciióónn  ddeell  ccaarráácctteerr  ssoocciiaall  lliiggaaddoo  ccoonn  llaass  iiddeeaass  oo  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  qquuiieenn  
lloo  ssuueeññaa..      
--SSii  lllleevvaammooss  uunn  ssoommbbrreerroo  rriiddííccuulloo  rreevveellaa  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  eexxiissttee  aallgguunnaa  aaccttiittuudd  
rriiddííccuullaa  qquuee  ttooddooss  ccoonnoocceenn  mmeennooss  nnoossoottrrooss..      
--VVeerrnnooss  ccoonn  uunnaa  ggoorrrraa  mmiilliittaarr  rreevveellaa  uunn  sseennttiiddoo  aauuttoorriittaarriioo  ffuueerraa  ddee  lluuggaarr..      
--UUnn  ssoommbbrreerroo  ddee  ccooppaa  eess  ssiiggnnoo  ddee  uunnaa  ddeessmmeessuurraaddaa  pprreessuunncciióónn  yy  pprreetteennssiioonneess..      
SSoommbbrriillllaa::      
EEss  uunn  ssiiggnnoo  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ddiiggnniiddaadd..      
LLaa  ffoorrmmaa  yy  eell  ccoolloorr  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess::      
--SSii  eess  ccuuaaddrraaddaa  oo  rreeccttaanngguullaarr  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  llooss  bbiieenneess  tteerrrreennaalleess..      
--SSii  eess  rreeddoonnddaa  ccoonn  llooss  cceelleessttiiaalleess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  bbaajjoo  uunnaa  ssoommbbrriillllaa  pprreessaaggiiaa  qquuee  ggoozzaarreemmooss  ddee  uunnaa  eessppeecciiaall  
pprrootteecccciióónn..      
SSoonnrreeíírr::      
FFeelliizz  eenntteennddiimmiieennttoo  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  oo  aammiiggooss..      
SSooppaa::      
TToommaarr  ssooppaa  aauugguurraa  ffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr..      
SSooppllaarr::      
--SSooppllaarr  ppaarraa  aavviivvaarr  uunn  ffuueeggoo  eexxpprreessaa  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  mmaanntteenneerr  vviivvaa  llaa  llllaammaa  ddee  
uunn  aammoorr,,  uunn  iiddeeaall  oo  uunnaa  aammiissttaadd..      
--SSooppllaarr  ppaarraa  aappaaggaarrllaa  ddeennoottaa  eell  ddeesseeoo  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  tteerrmmiinnaarr  ccoonn  uunnaa  
rreellaacciióónn  qquuee  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  iinnssoosstteenniibbllee..      
SSooppllóónn::      
GGeennttee  ssiinn  eessccrrúúppuullooss,,  mmeennttiirroossooss,,  iinnccoonnssttaanntteess  ddee  hhuummoorr  yy  ddee  sseennttiimmiieennttooss..      
SSoorrddeerraa::      
IInnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  ddee  nnoo  ooíírr..      
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--SSii  llooss  ssoorrddooss  ssoommooss  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  nneeggaammooss  aa  sseegguuiirr  llooss  ccoonnsseejjooss  qquuee  
ssee  nnooss  ddaann..      
--SSii  eell  ssoorrddoo  oo  llaa  ssoorrddaa  eess  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eess  eellllaa  qquuiieenn  rreecchhaazzaa  nnuueessttrrooss  ccoonnsseejjooss..      
SSoorrttiijjaa::      
LLaa  ssoorrttiijjaa  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aa  llaa  vveezz  qquuee  pprrootteeggee  yy  aaííssllaa..      
--SSii  eess  uunnaa  aalliiaannzzaa  ddee  bbooddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  mmaattrriimmoonniioo..      
--EEnn  ccaassoo  ddee  sseerr  uunn  sseelllloo  eess  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  ppooddeerr..      
--SSii  ttiieennee  ppiieeddrraass  pprreecciioossaass  ssee  uunnee  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  ppiieeddrraa  aall  ddee  llaa  ssoorrttiijjaa..      
--SSii  ssee  rroommppee  uunnaa  aalliiaannzzaa  aannuunncciiaa  llaa  rruuppttuurraa  ddeell  mmaattrriimmoonniioo..      
--PPeerrddeerr  uunnaa  ssoorrttiijjaa  aauugguurraa  ddiissppuuttaass  ccoonn  qquuiieenn  nnooss  lloo  ddiioo..      
--PPoonnéérrsseelloo  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddoommiinnaarrllaa..      
SSoossiieeggoo::      
--EEnnccoonnttrraarrnnooss  eenn  ssuueeññooss  eenn  eessttee  eessttaaddoo  ddee  ttrraannqquuiilliiddaadd  rreevveellaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  ppaazz  yy  
ttrraannqquuiilliiddaadd..      
--SSii  nnooss  aassaallttaa  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  ssee  eessccoonnddee  uunnaa  ssiinniieessttrraa  aammeennaazzaa  rreevveellaa  uunn  
cciieerrttoo  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  iinnsseegguurriiddaadd,,  aannssiieeddaadd  yy  aaggoottaammiieennttoo  
nneerrvviioossoo..      
SSóóttaannoo::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eessttáá  lliimmppiioo  yy  oorrddeennaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  iinntteerriioorr  eess  rriiccoo  yy  
oorrddeennaaddoo..      
--SSii  eessttáá  ssuucciioo,,  ddeessoorrddeennaaddoo  yy  lllleennoo  ddee  ttrraassttooss  iinnúúttiilleess  iigguuaall  eennccoonnttrraarreemmooss  
nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee..      
--SSii  eessttáá  bbiieenn  ssuurrttiiddoo  pprreessaaggiiaa  aalleeggrrííaa  yy  rreeggoocciijjoo..      
SSuubbaassttaa::      
PPéérrddiiddaa  ddee  ssuu  ppuueessttoo..  IInnggrreessooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddiissmmiinnuuiiddooss..  DDeeuuddaass..  SSoolleeddaadd..      
SSuubbiirr::      
--SSii  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarr  llaa  ccuummbbrree  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  aallccaannzzaarreemmooss  
nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
--SSii  aappeennaass  lllleeggaaddooss  aa  llaa  ccuummbbrree  nnooss  ccaaeemmooss  oo  nnoo  lllleeggaammooss  aa  aallccaannzzaarrllaa  nnoo  
ccoonnsseegguuiirreemmooss  ttrriiuunnffaarr  ppoorr  ddeebbiilliiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr..      
SSuubbmmaarriinnoo::      
IInnddiiccaa  qquuee  vviivviirráá  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  mmuuyy  ddeelliiccaaddaa..  PPaarraa  pprrootteeggeerr  ssuuss  iinntteerreesseess  ddeebbeerráá  
aaccttuuaarr  ddee  mmaanneerraa  ddeecciissiivvaa  yy  eeffiiccaazz..      
SSuubbtteerrrráánneeoo::      
SSiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  mmaall  ssuueeññoo  qquuee  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  eessttáá  aattrraavveessaannddoo  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ddee  ppeessiimmiissmmoo  yy  ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  eell  ppoorrvveenniirr,,  ssaallvvoo  ssii  llooggrraammooss  ssaalliirr,,  eenn  
ccuuyyoo  ccaassoo  aauugguurraa  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  pprruueebbaa  oo  ddiiffiiccuullttaaddeess  aanntteess  ddee  llooggrraarr  uunnaa  nnuueevvaa  
yy  mmeejjoorr  ssiittuuaacciióónn..      
SSuucceessiióónn::      
SSóólloo  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  ssuueeññoo  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeell  ssooññaaddoorr  nnooss  eexxpplliiccaarráánn  eenn  
qquuee  ccoonnssiissttee  llaa  hheerreenncciiaa..      
SSuucciieeddaadd::      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  ssuucciiooss  rreefflleejjaa  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  oo  llaa  
aaddvveerrtteenncciiaa  ddee  qquuee  nnooss  aammeennaazzaa  uunn  ppeelliiggrroo,,  yyaa  sseeaa  ffííssiiccoo  oo  mmoorraall..      
--SSii  vveemmooss  ssuucciiaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  yy  llaa  ccoonnoocceemmooss  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  ccoorrrraa  ppeelliiggrroo,,  ppeerroo  
ssii  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccoonnoocciiddaa  iinnddiiccaa  qquuee  uunn  ppeelliiggrroo  ssee  cciieerrnnee  ssoobbrree  nnuueessttrroo  
mmeeddiioo  aammbbiieennttee..      
--SSii  ssooññaammooss  ssuucciioo  uunn  oobbjjeettoo  oo  uunn  aanniimmaall  lloo  qquuee  ssee  hhaallllaa  eenn  ppeelliiggrroo  eess  lloo  qquuee  
ssiimmbboolliizzaann  eenn  eell  ssuueeññoo  eessttee  aanniimmaall  uu  oobbjjeettoo..      
SSuuddaarriioo::      
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UUnnaa  eennffeerrmmeeddaadd  rreettrraassaarráá  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  aammbbiicciioonneess..      
SSuuddoorr::      
IInnddiiccaa  pprroobblleemmaass  ccuuyyaa  rreeppeerrccuussiióónn  aaffeeccttaarráá  aa  ssuu  rreessiisstteenncciiaa  ffííssiiccaa..      
SSuueeggrroo//aa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
SSuueeññoo::      
SSii  eenn  ssuueeññooss  nnooss  vveemmooss  ddoorrmmiiddooss  rreevveellaa  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  aatteenncciióónn..  SSoommooss  
ddeemmaassiiaaddoo  nneegglliiggeenntteess  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
SSuueerroo::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess,,  ddiissppuuttaass,,  aallgguunnaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ddee  ddiinneerroo..      
SSuueerrttee::      
SSiinnssaabboorreess,,  ddeecceeppcciioonneess,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  mmúúllttiipplleess..  FFaallssooss  aammiiggooss..      
SSuuffrriirr::      
PPeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo  hhaacceenn  vvaalleerr  ssuuss  rreeiivviinnddiiccaacciioonneess..      
SSuuiicciiddiioo::      
EEss  uunn  ssuueeññoo  mmuuyy  ppooccoo  ffrreeccuueennttee  qquuee  ssuueellee  rreevveellaarr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeffoorrmmaarr  uunnaa  
zzoonnaa  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  oo  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  sseerriioo  ppeessiimmiissmmoo..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  eell  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  aaccuuddiirr  aall  ppssiiccooaannaalliissttaa..      
SSuullttáánn::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llooss  ppaaddrreess  oo  aa  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  ppooddeerroossaass  ddee  llaass  qquuee  ddeeppeennddeemmooss..      
SSii  nnooss  ssooññaammooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  ccoommoo  ssuullttaanneess  eess  qquuee  hheemmooss  aallccaannzzaaddoo  eell  
ppuunnttoo  ccuullmmiinnaannttee  ddee  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa  oo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  
nnuueessttrraa  iinnccoonnttrroollaaddaa  aammbbiicciióónn..      
SSuurr::      
DDiirriiggiirrssee  hhaacciiaa  eell  ssuurr  eenn  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaa  eell  bbaajjaarr  aall  iinnffiieerrnnoo..      
SSuurrccooss::      
SSiimmbboolliizzaa  pprroobblleemmaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  mmuucchhaass  vveecceess  ccrreeaaddooss  ppoorr  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  
yy  ppoorr  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa..      
--SSii  vveemmooss  llooss  ssuurrccooss  aa  ttiieemmppoo  iinnddiiccaa  qquuee  aaúúnn  eessttaammooss  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eevviittaarr  
eell  ppeelliiggrroo  qquuee  ssee  aavveecciinnaa..      
--SSii  ssaallttaammooss  ppoorr  eenncciimmaa  llooggrraarreemmooss  ssaallvvaarr  ttooddaass  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  ddeennttrroo  ffrraaccaassaarreemmooss  eenn  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa..      
SSuussccrriippcciióónn::      
UUsstteedd  tteennddrráá  llaa  cceerrtteezzaa  ddee  ddiissppoonneerr  ddee  mmeeddiiooss  úúttiilleess  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  ddee  ssuuss  
nneeggoocciiooss  yy  ddee  ssuuss  iinntteerreesseess..      
SSuussppiirroo::      
GGeessttiioonneess  ddeemmoorraaddaass..  AApprreemmiiooss  ssiinn  ggrraavveeddaadd..  DDeecceeppcciióónn..  DDeessccoonntteennttoo..  
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TTaabbaaccoo::      
--DDee  lliiaarr  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
--EEnn  ppoollvvoo  ((rraappéé)),,  ppllaacceerreess  rreeffiinnaaddooss  ppeerroo  iilluussoorriiooss..      
TTaabbeerrnnaa::      
SSeeaa  pprruuddeennttee  ccoonn  ssuuss  rreellaacciioonneess,,  llee  ppuueeddeenn  ppeerrjjuuddiiccaarr..      
TTaabbiiqquuee::      
--DDeerrrriibbaarrlloo  oo  ssaallttaarrlloo  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  ccaammbbiiaarr  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  ssoonn  
ddiiffíícciilleess  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo  ddeell  ttaabbiiqquuee  eessttaammooss  pprrootteeggiiddooss  yy  aaiissllaaddooss  ddee  llooss  
ppeelliiggrrooss  eexxtteerriioorreess..        
--SSii  ssee  ddeesspplloommaa  aall  aappooyyaarrnnooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ppooccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  
pprrootteecccciioonneess..      
--SSii  eessttáá  eenn  rruuiinnaass  rreevveellaa  mmiieeddoo  yy  ddeessccoonnssuueelloo..      
TTaabbllaa::      
LLaa  mmaaddeerraa  ssiimmbboolliizzaa  llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa..      
LLaa  mmaaddeerraa  ccoorrttaaddaa  eenn  ttaaccooss  oo  eenn  ttaabbllaass  ssoonn  uunn  ssuueeññoo  ddee  rriiqquueezzaa  yy  ssaattiissffaacccciioonneess..      
TTaabbuurreettee::      
AAyyuuddaa  yy  aappooyyoo  ddee  eessccaassaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ppeerroo  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  uunnaa  
eevvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  ddee  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess..      
TTaallaabbaarrtteerroo::      
ÉÉxxiittoo  eenn  ssuuss  nneeggoocciiooss  llee  aasseegguurraarráánn  bbuueennaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ffuuttuurraass..      
TTaallccoo::      
SSaalluudd  ddeeffiicciieennttee..  PPaallaabbrraass  dduurraass  hhaacciiaa  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
TTaalliissmmáánn::      
CCoonnssuueelloo  mmoorraall,,  aayyuuddaa  yy  pprrootteecccciióónn..      
TTaalluudd::      
AAllgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  ssuuss  eemmpprreessaass..      
TTaalllleerr::      
--SSii  llaass  mmááqquuiinnaass  ttrraabbaajjaann  ccoonn  uunn  bbuueenn  rriittmmoo  aauugguurraann  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeettiieenneenn  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  yy  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ttrraabbaajjaann  mmaall,,  ssee  rroommppeenn  oo  nnooss  ffaallllaann  oo  ssii  ooccuurrrree  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  pprreessaaggiiaann  eell  
ffrraaccaassoo  yy  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
TTaammbboorr::      
AAnnuunncciioo  ddee  ccaammbbiiooss  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  mmooddiiffiiccaarráánn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa..      
TTaammiizz::      
SSiimmbbóólliiccaammeennttee  ttaammiizzaarr  eess  eessccooggeerr,,  sseelleecccciioonnaarr  yy  ppeerrffeecccciioonnaarr..      
--VVeerr  uunn  ttaammiizz  rreevveellaa  qquuee  ddeebbeemmooss  rreeaalliizzaarr  uunnaa  llaabboorr  ddee  sseelleecccciióónn..      
--SSii  ssoommooss  ssaaccuuddiiddooss  eenn  ssuu  iinntteerriioorr  sseerreemmooss  oobbjjeettoo  ddee  uunnaa  sseelleecccciióónn..      
TTaammppóónn::      
MMaallaass  nnoottiicciiaass  ccoommuunniiccaaddaass  ppoorr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnfflluuyyeennttee  qquuee  aaccttúúaa  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  
uunn  oorrggaanniissmmoo  ooffiicciiaall..      
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TTaappiiaa::      
--DDeerrrriibbaarrllaa  oo  ssaallttaarrllaa  mmaanniiffiieessttaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  ccaammbbiiaarr  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  ssoonn  
ddiiffíícciilleess  aa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ffaavvoorraabbllee  ppaarraa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  ttaappiiaa  eessttaammooss  pprrootteeggiiddooss  yy  aaiissllaaddooss  ddee  llooss  
ppeelliiggrrooss  eexxtteerriioorreess..        
--SSii  ssee  ddeesspplloommaa  aall  aappooyyaarrnnooss  iinnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ppooccaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrraass  
pprrootteecccciioonneess..      
--SSii  eessttáá  eenn  rruuiinnaass  rreevveellaa  mmiieeddoo  yy  ddeessccoonnssuueelloo..      
TTaappiizz::      
EEssttee  ssuueeññoo  ddeebbeemmooss  iinntteerrpprreettaarrlloo  sseeggúúnn  eell  ccoolloorr  ddeell  ttaappiizz  ppoorrqquuee  eell  rreessttoo  ccaarreeccee  
ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssiimmbbóólliiccoo,,  ssaallvvoo  ssii  ssoommooss  ddee  OOrriieennttee  MMeeddiioo  oo  ddee  aallggúúnn  ppuueebblloo  qquuee  
lloo  lllleevvee  ttaann  aarrrraaiiggaaddoo  ccoommoo  ééll..      
EEnn  OOrriieennttee  MMeeddiioo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa  yy  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ssooññaaddoorr..        
SSuu  lloonnggiittuudd,,  eessppeessoorr  yy  ssoolliiddeezz  nnooss  iinnffoorrmmaa  ssoobbrree  llaa  pprroossppeerriiddaadd..      
TTaappiiooccaa::      
AAuugguurraa  ssuueerrttee  yy  ééxxiittoo..      
TTaappiizzaarr::      
NNuueevvaass  ccoonnddiicciioonneess  bbeenneeffiicciioossaass  ppaarraa  llaass  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  yy  ffaammiilliiaarreess..      
TTaarráánnttuullaa::      
PPrreessaaggiioo  ddeessaaggrraaddaabbllee..  HHaa  ccoommeettiiddoo  aallgguunnaa  iinnddiissccrreecciióónn  qquuee  llee  lllleevvaarráá  aa  
ttrraammppaass  oo  eennggaaññooss..      
TTaarrddee::      
LLooss  ssuueeññooss  eenn  qquuee  llaa  aacccciióónn  ssee  ddeessaarrrroollllaa  ppoorr  llaa  ttaarrddee  nnooss  hhaabbllaann  ddee  qquuee  eell  
ttiieemmppoo  qquuee  rreessttaa  eess  lliimmiittaaddoo,,  qquuee  ssee  aacceerrccaa  eell  ddeecclliivvee  yy  qquuee  eell  ffiinn  eessttaarráá  ttaannttoo  
mmááss  pprróóxxiimmoo  ccuueennttoo  mmááss  cceerrccaannaa  eessttéé  llaa  nnoocchhee..      
SSeeggúúnn  sseeaa  llaa  ttaarrddee  ccllaarraa,,  nnuubbllaaddaa,,  eettcc..  aassíí  sseerráá  eell  pprroonnóóssttiiccoo  ddeell  ssuueeññoo..      
TTaarriiffaass::      
EEll  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  llee  iimmppoonneenn  eexxiiggeenncciiaass  ddiiffíícciilleess  ddee  ccuummpplliirr..      
TTaarroott::      
IInnqquuiieettuuddeess  ssoobbrree  ssuu  ddeessttiinnoo..  IInntteerrrrooggaanntteess  ssoobbrree  cciieerrttaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  tteemmee  
aaddooppttaarr..      
TTaarrrriinnaa::      
PPllaacceerreess  ddee  llaa  aammiissttaadd..      
TTaarrttaa::      
--SSii  ccoommeemmooss  dduullcceess  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  llooss  dduullcceess  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..    
TTaarrttaammuuddeeaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  aaccaarrrreeáánnddoonnooss  
pprroobblleemmaass..      
TTaattuuaajjee::      
EEss  uunnaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  pprrooppiieeddaadd..  QQuuiieenn  ssee  hhaaccee  mmaarrccaarr  aa  ssii  mmiissmmoo  ccoonn  uunn  ttaattuuaajjee  
eess  qquuee  ddeesseeaa  mmoossttrraarr  ssuu  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  aaqquueelllloo  aa  lloo  qquuee  aalluuddee  eell  ttaattuuaajjee..      
TTaaxxii::      
--VViiaajjaarr  eenn  ttaaxxii  iimmpplliiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  eenn  eell  qquuee  nnuueessttrraass  iinniicciiaattiivvaass  
ssee  hhaallllaann  ccooaarrttaaddaass  aauunnqquuee  ppooddeemmooss  ppaarrttiicciippaarr  aaccttiivvaammeennttee  eenn  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  
ddeessttiinnoo..      
--SSii  vveemmooss  uunn  ttaaxxii  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  
uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  ddeecciiddiiddooss  aa  aacceeppttaarrlloo..      
TTaazzaa::      
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RReellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  ffeelliicceess..  
TTéé::      
EEll  aarrrreegglloo  ddee  uunn  aassuunnttoo  ddeelliiccaaddoo  eexxiiggiirráá  ddiipplloommaacciiaa,,  ccoorrtteessííaa  yy  ppaacciieenncciiaa..      
TTeeaa::      
SSuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  aaccttuuaalleess  ssee  vveerráánn  aalliivviiaaddaass  ggrraacciiaass  aa  llaa  aayyuuddaa  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa..      
TTeeaattrroo::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  llaa  oobbrraa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
TTeecchhoo,,  tteejjaaddoo::      
--SSii  eell  ssuueeññoo  eess  ddeepprriimmeennttee  ppooddeemmooss  ddeecciirr  qquuee  ttiieennee  uunnaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  nneeggaattiivvaa  
ddee  cceerrrraazzóónn  ee  iinnvvoolluucciióónn..      
--SSii  eess  uunn  ssuueeññoo  ooppttiimmiissttaa  iinnddiiccaa  sseegguurriiddaadd  yy  pprrootteecccciióónn..      
--TTaammbbiiéénn  eell  tteejjaaddoo  ssee  ppuueeddee  aassiimmiillaarr  eenn  ssuueeññooss  aa  llaa  bbóóvveeddaa  ccrraanneeaall  ppoorr  lloo  qquuee  lloo  
qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  tteejjaaddoo  eess  lloo  qquuee  aaccoonntteeccee  eenn  nnuueessttrraa  ccaabbeezzaa..  AA  vveecceess  rreevveellaa  aallggúúnn  
ttrraassttoorrnnoo  ppssííqquuiiccoo  iinncciippiieennttee  qquuee  ccoonnvviieennee  vviiggiillaarr..      
TTeejjeerr,,  tteejjiiddoo::      
--TTeejjeerr,,  vveerr  tteejjeerr  eenn  ssuueeññooss  oo  vveerr  uunnaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  tteejjiiddooss  pprreessaaggiiaa  
pprroossppeerriiddaadd,,  rriiqquueezzaa  yy  ffeerrttiilliiddaadd..      
--SSii  llooss  tteejjiiddooss  qquueeddaann  ddeessttrruuiiddooss  oo  ddeetteerriioorraaddooss  pprreessaaggiiaa  ddeessggrraacciiaa  yy  ppéérrddiiddaa  ddee  
bbiieenneess..      
--SSooññaarr  qquuee  qquueerreemmooss  tteejjeerr  yy  nnoo  ppooddeemmooss  oo  nnoo  ssaabbeemmooss  rreevveellaa  iinnccaappaacciiddaadd  
ccrreeaaddoorraa  oo  iinnffeerrttiilliiddaadd..      
TTeejjoo::      
EEss  uunn  áárrbbooll  ddee  mmaall  aaggüüeerroo  yy  aauugguurraa  ppéérrddiiddaass,,  aacccciiddeenntteess  yy  dduueellooss..      
TTeellaarraaññaa::      
--SSii  nnooss  ddeebbaattiimmooss  eenn  llaa  tteellaarraaññaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ddeelliiccaaddaa  yy  ccoommpprroommeettiiddaa  ddee  llaa  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  ccoommoo  ssaalliirrnnooss..      
--SSii  ssooññaammooss  ccoonn  oobbjjeettooss  ccuubbiieerrttooss  ddee  tteellaarraaññaass  eess  qquuee  lloo  qquuee  ssiimmbboolliizzaann  ddiicchhooss  
oobbjjeettooss  lloo  hheemmooss  oollvviiddaaddoo  oo  ddeebbeemmooss  oollvviiddaarrlloo..      
TTeellééffoonnoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaass  rreellaacciioonneess  sseennttiimmeennttaalleess  yy  aammoorroossaass..      
--SSii  nnooss  eess  iimmppoossiibbllee  eessttaabblleecceerr  ccoommuunniiccaacciióónn  tteelleeffóónniiccaa  rreevveellaa  eell  tteemmoorr  aa  llaa  
iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ddiicchhaa  rreellaacciióónn  aaffeeccttiivvaa  oo  aa  qquuee  ppuueeddaa  rroommppeerrssee..      
--SSii  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eess  ppeerrffeeccttaa  iigguuaallmmeennttee  bbuueennaa  sseerráá  llaa  rreellaacciióónn  sseennttiimmeennttaall  oo  
aammoorroossaa..      
TTeelleeggrraammaa::      
NNoottiicciiaass  pprróóxxiimmaass  ccuuyyaa  ssoolluucciióónn  rreeccllaammaarráá  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa  yy  eeffiiccaazz..      
TTeelleessccooppiioo::      
PPaarrttiicciippaarr  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  aajjeennaass  aa  ssuuss  iinntteerreesseess  ppuueeddee  sseerr  ppeerrjjuuddiicciiaall  ppaarraa  llaa  
ggeessttiióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
TTeelleevviissiióónn::      
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  eesscceennaa..      
--SSii  ssoommooss  eessppeeccttaaddoorreess  rreevveellaa  ttiimmiiddeezz  yy  rreecceelloo..      
--SSii  ddiirriiggiimmooss  uunnaa  ppeellííccuullaa  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  tteennddeenncciiaa  aa  ddoommiinnaarr  aa  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  ffiillmmaammooss  iinnddiiccaa  qquuee  aaccttuuaammooss  aallgguunnaass  vveecceess  ccoonn  rreecceelloo..      
TTeemmppeessttaadd::      
EEss  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  qquuee  eell  ddeessttiinnoo  nnooss  ppoonnee  aa  pprruueebbaa..        
PPrreessaaggiiaa  uunnaa  ééppooccaa  mmuuyy  mmoovviiddaa  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ccoonn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccaammbbiiooss  
iimmppoorrttaanntteess,,  bbuueennooss  oo  mmaallooss..      
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LLooss  ffeennóómmeennooss  qquuee  aaccoommppaaññeenn  aa  llaa  tteemmppeessttaadd  nnooss  aaccllaarraarráánn  ssii  eell  rreessuullttaaddoo  ffiinnaall  
eess  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..      
TTeennaazzaass::      
PPrroobblleemmaass  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo..      
TTeenneeddoorr::      
IInnddiiccaa  qquuee  llooss  eennvviiddiioossooss  ttrraattaarráánn  ddee  ddeessaaffiiaarr  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss  yy  ccoollooccaarr  ssuu  
hhooggaarr  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttoo..      
TTeerrcciiooppeelloo::      
SSiimmbboolliizzaa  rriiqquueezzaa  sseennssuuaall..      
RReevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  rreellaacciioonneess  íínnttiimmaass  iimmpprreeggnnaaddaass  ddee  tteerrnnuurraa  yy  eerroottiissmmoo..      
TTeerrmmaass::      
SSeegguuiirr  uunn  ttrraattaammiieennttoo  aauugguurraa  uunnaa  eessppeerraannzzaa  ddee  pprróóxxiimmaa  mmeejjoorraa  eenn  ssuuss  
ccoonnddiicciioonneess  ddeessppuuééss  ddee  ppeennoossaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass..      
TTeerrmmiittaass::      
SSiimmbboolliizzaann  eell  ttrraabbaajjoo  ppeerrssiisstteennttee,,  oorrggaanniizzaaddoo,,  pprreevviissoorr  yy  ssiieemmpprree  ddeessttrruuccttoorr..      
AAuugguurraa  qquuee  sseerreemmooss  vvííccttiimmaass  ddee  uunnaa  llaabboorr  ddee  zzaappaa  ddeessttrruuccttoorraa,,  lleennttaa,,  
ccllaannddeessttiinnaa  ee  iimmppaaccttaabbllee..      
TTeerrmmóómmeettrroo::      
--UUnn  tteerrmmóómmeettrroo  aattmmoossfféérriiccoo  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  nnooss  iinnffoorrmmaarráá  ssoobbrree  llaa  
eevvoolluucciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  nneeggoocciiooss..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  tteerrmmóómmeettrroo  mmééddiiccoo,,  ppooddrrííaann  ssoorrpprreennddeerrllee  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd  
yy  oobblliiggaarrllee  aa  gguuaarrddaarr  rreeppoossoo..      
TTeerrnneerroo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  iinnffaanncciiaa..      
PPrreessaaggiiaa  eemmbbaarraazzoo,,  ppaarrttoo  ffeelliizz,,  aaddooppcciióónn,,  ttuutteellaa,,  ppaaddrriinnaazzggoo  yy  ddeemmááss  ssiittuuaacciioonneess  
ppaarreecciiddaass..      
TTeerrrraazzaa::      
MMeejjoorreess  ppeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  hhaallllaarr  ssoolluucciioonneess  ffaavvoorraabblleess  aa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
TTeerrrreemmoottoo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  mmuuttaacciióónn  bbrruussccaa  ddee  llaa  vviiddaa  qquuee  ppuueeddee  sseerr  ppaarraa  bbiieenn  oo  ppaarraa  mmaall..      
--PPuueeddee  rreevveellaarr  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  ccoonnmmoocciióónn  ddeell  sseerr  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ccuuyyooss  eeffeeccttooss  
ppuueeddeenn  sseerr  rreeaallmmeennttee  ddeessttrruuccttoorreess..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddeell  iinniicciioo  ddee  uunnaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ccllaarraammeennttee  ppoossiittiivvaa  yy  
rreeggeenneerraaddoorraa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
TTeerrrroorr::      
LLoo  pprriimmeerroo  qquuee  ddeebbeemmooss  hhaacceerr  ccoonn  eessttee  ssuueeññoo  eess  ddeesseecchhaarr  qquuee  ssee  ttrraattee  ddee  tteerrrroorr  
ppoorr  hhaabbeerr  vviissttoo  aallgguunnaa  ppeellííccuullaa  oo  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  nnooss  pprroodduuzzccaa  eessttee  tteemmoorr..      
SSii  nnoo  eess  aassíí  ssee  rreeffiieerree  aa  iinnsseegguurriiddaadd  oo  aa  uunn  tteerrrroorr  rreeaall  ppoorr  aallggoo  qquuee  nnooss  pprreeooccuuppaa..      
SSii  llooss  ssuueeññooss  ddee  tteerrrroorr  ssoonn  mmuuyy  ffrreeccuueenntteess,,  sseerrííaa  ccoonnvveenniieennttee  ccoonnssuullttaarr  ccoonn  uunn  
eessppeecciiaalliissttaa  ddaaddoo  qquuee  ppuueeddeenn  rreefflleejjaarr  ddeesseeqquuiilliibbrriiooss  nneerrvviioossooss  qquuee  ccoonn  ttooddaa  
sseegguurriiddaadd  ppooddrráánn  sseerr  ttrraattaaddooss  aaddeeccuuaaddaammeennttee..      
TTeessoorroo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  llaa  rriiqquueezzaa  iinntteerriioorr  qquuee  ssoolloo  uunnaa  ppeelliiggrroossaa  bbúússqquueeddaa  
ppeerrmmiittee  aallccaannzzaarr..      
--SSii  nnoo  aallccaannzzaammooss  eell  tteessoorroo  ttaall  yy  ccoommoo  ddeesseeáábbaammooss  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  ppeerrffeecccciióónn  yy  
llaa  ddeesseessppeerraacciióónn  ppoorr  nnoo  hhaabbeerrllaa  aallccaannzzaaddoo  ttooddaavvííaa..      
--SSii  hhaallllaammooss  eell  tteessoorroo  lllleennoo  ddee  ssuucciieeddaadd  yy  ccoorrrrooííddoo  ppoorr  eell  ttiieemmppoo  yy  llaa  hhuummeeddaadd  
eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  rreeccoonnoocceerr  iinntteerriioorrmmeennttee  qquuee  eell  tteessoorroo  ddeesseeaaddoo  eerraa  
eexxcclluussiivvaammeennttee  mmaatteerriiaall  yy  ppeerreecceeddeerroo..      
--SSii  lloo  qquuee  hhaallllaammooss  ssoonn  oobbjjeettooss  ssiinn  vvaalloorr  iinnddiiccaa  qquuee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  
eennrriiqquueecceerrnnooss  ssoonn  uuttóóppiiccooss..      
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TTeessttaammeennttoo::      
SSóólloo  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  ssuueeññoo  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddeell  ssooññaaddoorr  nnooss  eexxpplliiccaarráánn  eenn  
qquuee  ccoonnssiissttee  llaa  hheerreenncciiaa..      
TTeessttííccuullooss::      
SSooññaarr  qquuee  tteenneemmooss  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  eenn  llooss  tteessttííccuullooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss  
ggaannaarráánn  llaa  ccaauussaa  ppaarraa  llaa  qquuee  rreesseerrvváábbaammooss  ttooddooss  nnuueessttrrooss  eessffuueerrzzooss..      
TTeessttiimmoonniioo::      
SSee  vveerráá  mmeezzccllaaddoo  eenn  aassuunnttooss  ddee  llooss  qquuee  nnoo  oobbtteennddrráá  nniinnggúúnn  pprroovveecchhoo  ppeerroo  qquuee  
tteennddrráánn  ccoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  ssuu  vviiddaa..  
TTííaa::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
TTiibbuurróónn::      
SSuu  ssiittuuaacciióónn  sseerráá  aaggiittaaddaa  ppoorr  aattaaqquueess  ssoollaappaaddooss  yy  ppeelliiggrroossooss..      
TTiieennddaa::      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ttiieennddaa  eenn  rruuiinnaass  eess  uunnaa  aammeennaazzaa  ddee  rruuiinnaa  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--LLaa  ttiieennddaa  cceerrrraaddaa  aauugguurraa  qquuee  ssee  aavveecciinnaann  ggrraavveess  pprroobblleemmaass..      
--UUnnaa  ttiieennddaa  rreepplleettaa,,  bbiieenn  oorrddeennaaddaa  yy  ccuuiiddaaddaa  eess  uunn  eexxcceelleennttee  aauugguurriioo  ddee  rriiqquueezzaa  
mmaatteerriiaall  oo  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  eexxppuueessttooss  eenn  eell  eessccaappaarraattee  rreevveellaa  uunn  ffuueerrttee  
ccoommpplleejjoo  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..      
TTiieennddaa  ddee  ccaammppaaññaa::      
SSiimmbboolliizzaa  pprrootteecccciióónn  yy  eevvaassiióónn..      
--SSooññaarrnnooss  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  ttiieennddaa  ddee  ccaammppaaññaa  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  sseennttiirrnnooss  
pprrootteeggiiddooss  yy  rreessgguuaarrddaaddooss  ddee  llaass  iinncclleemmeenncciiaass  ddeell  mmuunnddoo  eexxtteerriioorr..      
--VVeerrnnooss  ddeellaannttee  ddee  llaa  mmiissmmaa  ssiinn  ppooddeerr  eennttrraarr  iinnddiiccaa  eell  tteemmoorr  aa  llooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  oo  llaa  ddeecceeppcciióónn  aannttee  uunn  ffrraaccaassoo  iinneessppeerraaddoo..      
--EEss  uunn  mmaall  aauugguurriioo  qquuee  llaa  ttiieennddaa  ssee  nnooss  ddeesspplloommee  eenncciimmaa..      
--SSooññaarrnnooss  eenn  llaa  ppllaayyaa,,  eenn  eell  ccaammppoo  oo  eenn  llaa  mmoonnttaaññaa  ddeessccaannssaannddoo  eenn  eell  iinntteerriioorr  
ddee  llaa  ttiieennddaa  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreevveellaarr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaajjaarrnnooss,,  ssoosseeggaarrnnooss  yy  
eevvaaddiirr  nnuueessttrraa  mmeennttee  yy  eessppíírriittuu  oo  ssiimmpplleemmeennttee  ppaarraa  hhuuiirr  ddeell  ffrreenneessíí  ddee  llaa  vviiddaa  
ddiiaarriiaa..      
TTiieerrrraa::      
SSiimmbboolliizzaa  lloo  mmaatteerrnnaall  yy  pprrooffuunnddoo..  LLoo  aappaacciibbllee  yy  ffaammiilliiaarr..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunnaa  ttiieerrrraa  rriiccaa,,  vveerrddee  yy  ssoolleeaaddaa  aauugguurraa  rriiqquueezzaa,,  ppaazz  yy  eeqquuiilliibbrriioo  ttaannttoo  
ppssííqquuiiccoo  ccoommoo  ffííssiiccoo..      
--AArraarrllaa  eess  pprreeppaarraarr  llaa  rriiqquueezzaa  ffuuttuurraa..      
--CCoosseecchhaarrllaa,,  llaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  iinnmmeeddiiaattaa..      
--NNoo  ppooddeerr  ttrraabbaajjaarrllaa  rreevveellaa  qquuee  hheemmooss  aaggoottaaddoo  nnuueessttrraass  rreesseerrvvaass  yy  ccaappaacciiddaaddeess  
ffííssiiccaass  oo  eessppiirriittuuaalleess..      
--SSooññaarrnnooss  tteennddiiddooss  bbooccaa  aabbaajjoo  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa  rreevveellaa  eell  aannssiiaa  ddee  ppoosseessiióónn..      
--HHaallllaarrnnooss  ppeerrddiiddooss  eenn  uunnaa  ggrraann  eexxtteennssiióónn  ddee  ttiieerrrraa  eenn  llaa  qquuee  nnooss  sseennttiimmooss  
eemmppeeqquueeññeecceerr  pprrooggrreessiivvaammeennttee  rreevveellaa  eell  ppeelliiggrroo  ddee  llaa  ddeessiinntteeggrraacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  qquuiizzáá  ppoorr  uunn  eexxcceessoo  ddee  ssoolleeddaadd..      
--CCoommeerr  ttiieerrrraa  ssiimmbboolliizzaa  eell  ssaaccrriiffiicciioo  aa  llaa  vvuullggaarriiddaadd  ddee  llaa  vviiddaa  ppaarraa  aallccaannzzaarr  lloo  
qquuee  eenn  eellllaa  eexxiissttee  ddee  vvaalliioossoo  yy  eetteerrnnoo..      
TTiieessttoo::      



 262

NNoottiicciiaass  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
TTiiffóónn::      
SSiimmbboolliizzaa  uunnaa  ggrraann  pprruueebbaa  qquuee  hhaayy  qquuee  aaffrroonnttaarr  yy  ddee  ccuuyyoo  rreessuullttaaddoo  ssaallddrreemmooss  
rroobbuusstteecciiddooss  oo  ddeessaarrbboollaaddooss..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  eemmoocciioonneess  ppoossiittiivvaass  oo  tteerrmmiinnaa  bbiieenn  ssee  ttrraattaarráá  ddee  
uunnaa  pprruueebbaa  qquuee  ssuuppeerraarreemmooss  yy  ddee  llaa  qquuee  ssaallddrreemmooss  aanníímmiiccaammeennttee  mmááss  ffuueerrtteess..      
--SSii  llaass  eemmoocciioonneess  ssoonn  nneeggaattiivvaass  oo  eell  ssuueeññoo  tteerrmmiinnaa  mmaall  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aannttee  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee  nnooss  vveemmooss  iinnccaappaacceess  ddee  ssuuppeerraarr  yy  qquuee  ppuueeddeenn  aaccaarrrreeaarrnnooss  
ppéérrddiiddaass  ddee  bbiieenneess,,  ddee  aammiissttaaddeess  ee  iinncclluussoo  aallggúúnn  aacccciiddeennttee..      
TTiiggrree::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  bbrraavvuurraa,,  llaa  ffeerroocciiddaadd  yy  llaa  hhaabbiilliiddaadd  gguueerrrreerraa..  RReefflleejjaa  llooss  aassppeeccttooss  
aaggrreessiivvooss  yy  ddoommiinnaaddoorreess..  SSiieemmpprree  aattaaccaa  aa  ttrraaiicciióónn..      
TTiijjeerraass::      
TTaannttoo  ppuueeddee  eexxpprreessaarr  llaa  ccrreeaacciióónn  ccoommoo  llaa  ddeessttrruucccciióónn,,  eell  nnaacciimmiieennttoo  oo  llaa  
mmuueerrttee..      
SSuueellee  pprroonnoossttiiccaarr  ddiissccuussiioonneess  oo  ppeelleeaass  eennttrree  eessppoossooss  oo  aammaanntteess..      
--SSii  llaass  tteenneemmooss  eenn  llaass  mmaannooss,,  ccaalluummnniiaass  yy  mmaalleeddiicceenncciiaa,,  iinncclluussoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  
uunn  pplleeiittoo..      
--SSii  ssee  nnooss  ccaaeenn  aall  ssuueelloo  pprreessaaggiiaann  uunn  dduueelloo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..      
TTiijjeerreettaa::      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  aaccuummuullaannddoo  rreesseennttiimmiieennttoo,,  tteemmoorr  
yy  ddeesspprreecciioo  ccoonnttrraa  llooss  ddeemmááss..      
--CCuuaannddoo  vveemmooss  nnuueessttrraa  ccaassaa  iinnvvaaddiiddaa  ppoorr  iinnsseeccttooss  rreevveellaa  nnuueessttrroo  tteemmoorr  aa  llooss  
jjuuiicciiooss  yy  mmuurrmmuurraacciioonneess  ddee  llooss  ddeemmááss..      
--SSii  nnooss  aattaaccaann  rreefflleejjaa  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ddoommiinnaarr  aa  ppeessaarr  ddee  
ccoonnssiiddeerraarrllaass  iinnffeerriioorreess  aa  nnoossoottrrooss..      
--SSii  llooss  iinnsseeccttooss  ssee  aaggiiggaannttaann  yy  nnooss  aaccoorrrraallaann  ssoonn  jjeeffeess  tteemmiiddooss  yy  ddeesspprreecciiaaddooss  aa  
llaa  vveezz..      
--SSii  ppeerrcciibbiimmooss  llaass  mmoolleessttiiaass  ddee  llooss  iinnsseeccttooss  ppeerroo  ssiinn  sseennttiimmiieennttooss  ddee  rreecchhaazzoo,,  
tteemmoorr  oo  rreeppuullssiióónn  rreefflleejjaann  ppeeqquueeññaass  mmoolleessttiiaass,,  ppéérrddiiddaass  oo  pprreeooccuuppaacciioonneess  qquuee  
aaccoommppaaññaann  aa  uunnaa  ttaarreeaa  qquuee  ssee  nnooss  hhaa  hheecchhoo  tteeddiioossaa..      
TTiilloo::      
EEssttee  áárrbbooll  ccuuyyaass  ppeerrffuummaaddaass  fflloorreess  ppoosseeeenn  nnoottaabblleess  ccuuaalliiddaaddeess  ttrraannqquuiilliizzaanntteess  
ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo  ccoonnssiiddeerraaddoo  ccoommoo  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  aammiissttaadd,,  ddee  llaa  ttiieerrnnaa  
ffiiddeelliiddaadd..      
TTiimmbbaass::      
NNoottiicciiaass  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass  ccuuaalleess  ssee  hhaarráá  mmuucchhoo  rruuiiddoo..      
TTiimmóónn::      
SSíímmbboolloo  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  ddee  rruummbboo  ddeeffiinniiddoo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ccuuaannttoo  llee  ssuucceeddaa  aall  ttiimmóónn  
eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ddeebbee  aapplliiccaarrssee  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  yy  bbuueennaa  ddiirreecccciióónn  eenn  eell  rruummbboo  
ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
TTiinniieebbllaass::      
--PPuueeddee  sseerr  eell  vvaaccííoo  aabbssoolluuttoo  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  mmuueerrttee,,  eell  lluuttoo  yy  llaass  ttiinniieebbllaass..      
--OO  ttrraattaarrssee  ddeell  nneeggrroo  qquuee  eess  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  ttooddooss  llooss  ccoolloorreess  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  llaa  
vviirrggiinniiddaadd..      
AAuunnqquuee  llaa  qquuee  ccaassii  ssiieemmpprree  aappaarreeccee  eess  llaa  oossccuurriiddaadd  nneeggaattiivvaa  qquuee  aalluuddee  aa  llaa  ppaarrttee  
iinnffeerriioorr  yy  ssiinniieessttrraa  ddee  llaa  ppssiiqquuee  hhuummaannaa,,  yy  qquuee  ssiimmbboolliizzaa  ttooddoo  lloo  mmaalloo,,  lloo  
ssiinniieessttrroo,,  llaa  mmeellaannccoollííaa  yy  llaa  mmuueerrttee..      
EEssttaa  aauusseenncciiaa  ddee  ccoolloorr  ddoommiinnaa  eenn  llooss  ssuueeññooss  ddee  llooss  ppssiiccóóppaattaass  yy  eenn  llooss  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass  nnoorrmmaalleess  ccuuaannddoo  ssee  hhaallllaann  ssuummiiddaass  eenn  eessttaaddooss  ddeepprreessiivvooss..      
TTiinnttaa,,  ttiinntteerroo::      
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--SSii  eessttaammooss  rreeaalliizzaannddoo  uunn  ttrraabbaajjoo  ccoonn  ttiinnttaa  ssee  aattrriibbuuyyee  uunn  sseennttiiddoo  ddee  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  nnooss  eennssuucciiaammooss  ccoonn  llaa  ttiinnttaa  oo  ddeerrrraammaammooss  eell  ttiinntteerroo  eess  uunn  ssiiggnnoo  ddee  ddeessggrraacciiaa  
yy  ddee  oobbssttááccuullooss  eenn  nnuueessttrraa  ttaarreeaa..      
TTiiññaa::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
TTííoo::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..  
TTiirraabbuuzzóónn::      
EEnnccuueennttrrooss  ffeelliicceess  yy  rreeccoonnffoorrttaanntteess..      
TTiirraannííaa::      
--SSuuffrriirrllaa  iinnddiiccaa  vviioolleennttaass  ccoonnffrroonnttaacciioonneess  ccoonn  ssuuss  aaddvveerrssaarriiooss..      
--IImmppoonneerrllaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  llee  
lllleevvaarráá  aa  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ppooccoo  eeffiiccaacceess..      
TTiirriittaarr::      
AAddvveerrtteenncciiaa  ddee  pprróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
TTiirrootteeoo::      
CCaarreeccee  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo..  EEss  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  oonníírriiccaa  ddee  uunn  rruuiiddoo  rreeaall..      
TTiissaannaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  uunn  eessttaaddoo  ffííssiiccoo  eenn  eell  qquuee  ssee  ddeebbeenn  ttoommaarr  
pprreeccaauucciioonneess..      
TTíítteerreess::      
SSiimmbboolliizzaann  aa  ttooddooss  aaqquueellllooss  sseerreess  ssiinn  ccoonnssiisstteenncciiaa  nnii  vvoolluunnttaadd  pprrooppiiaa  qquuee  cceeddeenn  
aa  ttooddooss  llooss  iimmppuullssooss  eexxtteerriioorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  mmaanneejjaannddoo  aa  uunnooss  ttíítteerreess  eess  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  eessttaammooss  
mmaanniippuullaannddoo  oo  ddeesseeaannddoo  mmaanniippuullaarr  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ppaarraa  qquuee  ssee  pplliieegguueenn  aa  
nnuueessttrrooss  ddeesseeooss..      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  llooss  qquuee  nnooss  ssooññaammooss  ccoonnvveerrttiiddooss  eenn  ttíítteerreess  eess  qquuee  aallgguuiieenn  
eessttáá  hhaacciieennddoo  lloo  pprrooppiioo  ccoonn  nnoossoottrrooss..      
TTiizzaa::      
MMoolleessttiiaass  ddee  ssaalluudd  ssiinn  ggrraavveeddaadd..  PPrroobblleemmaass  ooccaassiioonnaalleess  ddee  ddiinneerroo..      
TTooaallllaa::      
--NNoottiicciiaass  ffeelliicceess  yy  bbeenneeffiicciioossaass  ssii  llaa  ttooaallllaa  eessttáá  lliimmppiiaa..      
--SSii  eessttáá  ssuucciiaa  iinnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  ppeennaass..      
TToobbooggáánn::      
LLaa  ccoonndduucccciióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss  llee  ssoommeetteerráá  aa  dduurraass  pprruueebbaass..      
TTooccaaddoorr::      
DDiissppuuttaass  aaffeeccttiivvaass  ccoonn  llaa  ccoonnssiigguuiieennttee  sseeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa..      
TToocciinnoo::      
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SSii  eell  ttoocciinnoo  eessttáá  ffrreessccoo  yy  eess  ddee  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  iinnddiiccaa  ggaannaanncciiaass  ddee  ddiinneerroo,,  ééxxiittoo  eenn  
llooss  nneeggoocciiooss,,  aalleeggrrííaa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
TToommaattee::      
MMooffaass,,  bbuurrllaass  yy  aaggrraavviiooss..      
TToommiilllloo::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  ffaammiilliiaarreess  yy  ppeennaass..      
TToonneell::      
--AAnnuunncciiaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ccuuaannttoo  mmááss  vviinnoo  ccoonntteennggaa,,  mmaayyoorr  aabbuunnddaanncciiaa,,  ééxxiittoo  yy  
pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aagguuaa,,  aallccoohhooll,,  ppeettrróólleeoo  oo  aacceeiittee  ffrraaccaassaarreemmooss  ppoorr  sseerr  ddeemmaassiiaaddoo  
aammbbiicciioossooss..      
--SSii  ccoonnttiieennee  aarreennqquueess  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  nnooss  ffaallttaarráá  nnuunnccaa  lloo  mmááss  iinnddiissppeennssaabbllee..      
TToonnttoo::      
NNooss  aaddvviieerrttee  qquuee  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  uunn  iinnddiivviidduuoo  ddee  eessttaa  eessppeecciiee  ppuueeddee  
ccoommpprroommeetteerr  rreeaalliizzaacciioonneess  úúttiilleess  yy  vvaalliioossaass..      
TTooppoo::      
SSuuffrriirreemmooss  aattaaqquueess  ssoollaappaaddooss  yy  ddiissccrreettooss..      
TToorrbbeelllliinnoo::      
TTooddoo  mmoovviimmiieennttoo  ggiirraattoorriioo  eess  uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn  yy,,  
eenn  eell  ccaassoo  ddeell  ttoorrbbeelllliinnoo  ssee  aacceelleerraa  ttaannttoo  qquuee  llaa  eevvoolluucciióónn  eess  iimmppoossiibbllee  ddee  
ccoonnttrroollaarr  yy  ssee  hhaallllaa  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  ffuueerrzzaass  ssuuppeerriioorreess  aa  llaass  nnuueessttrraass..      
--EEll  ttoorrbbeelllliinnoo  nnooss  aaddvviieerrttee  qquuee  hheemmooss  eessttaabblleecciiddoo  uunnaa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa  qquuee  ssee  
eessttáá  aacceelleerraannddoo  yy  aammeennaazzaa  ccoonn  aarrrraassttrraarrnnooss  aall  ddeessaassttrree..      
--LLaa  ttrroommbbaa  eess  iigguuaall  ppeerroo  mmoottiivvaaddaa  ppoorr  uunnaa  bbúússqquueeddaa  iinnccoonnttrroollaaddaa  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  iigguuaallmmeennttee  ppuueeddee  ccoonndduucciirrnnooss  aa  llaa  ppeerrddiicciióónn  ppoorr  ssuu  ffuueerrzzaa  
ppssííqquuiiccaa..      
TToorrmmeennttaa::      
EEss  uunn  ssiiggnnoo  aannuunncciiaaddoorr  ddee  pprróóxxiimmaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
TToorrnnaaddoo::      
SSiimmbboolliizzaa  uunnaa  ggrraann  pprruueebbaa  qquuee  hhaayy  qquuee  aaffrroonnttaarr  yy  ddee  ccuuyyoo  rreessuullttaaddoo  ssaallddrreemmooss  
rroobbuusstteecciiddooss  oo  ddeessaarrbboollaaddooss..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  vvaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  eemmoocciioonneess  ppoossiittiivvaass  oo  tteerrmmiinnaa  bbiieenn  ssee  ttrraattaarráá  ddee  
uunnaa  pprruueebbaa  qquuee  ssuuppeerraarreemmooss  yy  ddee  llaa  qquuee  ssaallddrreemmooss  aanníímmiiccaammeennttee  mmááss  ffuueerrtteess..      
--SSii  llaass  eemmoocciioonneess  ssoonn  nneeggaattiivvaass  oo  eell  ssuueeññoo  tteerrmmiinnaa  mmaall  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aannttee  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee  nnooss  vveemmooss  iinnccaappaacceess  ddee  ssuuppeerraarr  yy  qquuee  ppuueeddeenn  aaccaarrrreeaarrnnooss  
ppéérrddiiddaass  ddee  bbiieenneess,,  ddee  aammiissttaaddeess  ee  iinncclluussoo  aallggúúnn  aacccciiddeennttee..      
TToorrnneeoo::      
--SSuueellee  sseerr  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  iinnsseegguurriiddaadd,,  ddee  mmiieeddoo  aannttee  eell  ppeelliiggrroo,,  oo  eell  
pprreesseennttiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccaallaammiiddaadd..      
--OOttrraass  vveecceess  rreefflleejjaa  eell  aannssiiaa  ddee  lliibbeerraarrnnooss  ddee  oopprreessiioonneess  qquuee  nnoo  ssooppoorrttaammooss  mmááss  
ttiieemmppoo,,  aauunnqquuee  ssii  ssee  lllleeggaa  aall  ccuueerrppoo  aa  ccuueerrppoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..      
--SSeeggúúnn  ssee  ssoolluucciioonnee  eell  ttoorrnneeoo  aassíí  ooccuurrrriirráá  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..      
TToorrnniilllloo::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrroo  ddeesseeoo  ddee  ddeeddiiccaarrnnooss  aa  nnuueessttrraass  aaffiicciioonneess  oo  ddee  ccoommpplleettaarr  aallggúúnn  
ttrraabbaajjoo  qquuee  tteenneemmooss  eenn  ccuurrssoo..      
TToorrnnoo::      
--SSii  eell  ttoorrnnoo  ttrraabbaajjaa  ccoonn  uunn  bbuueenn  rriittmmoo  aauugguurraa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  ssee  ddeettiieennee  eess  qquuee  eexxiissttiirráánn  rreettrraassooss  eenn  nnuueessttrrooss  ppllaanneess  yy  pprrooyyeeccttooss..      
--SSii  ttrraabbaajjaa  mmaall,,  ssee  rroommppee  oo  nnooss  ffaallllaa  oo  ssii  ooccuurrrree  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  pprreessaaggiiaa  eell  
ffrraaccaassoo  yy  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess..      
TToorroo::      
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EEss  eell  ssíímmbboolloo  mmááss  pprriimmiittiivvoo  ddee  llaass  ffuueerrzzaass  iinnssttiinnttiivvaass  yy  ddeesseennffrreennaaddaass  eenn  ttooddooss  
ssuuss  aassppeeccttooss,,  ttaannttoo  ddeessttrruuccttoorreess  ccoommoo  ccrreeaaddoorreess..      
--VVeerr  aa  uunn  ttoorroo  mmaajjeessttuuoossoo  yy  ddeessaaffiiaannttee  ppuueeddee  sseerr  uunn  ssuueeññoo  ffaavvoorraabbllee  qquuee  
aatteessttiigguuaa  uunnaa  ppuujjaannttee  eenneerrggííaa  ccrreeaaddoorraa..      
--SSii  eell  ttoorroo  nnooss  ppeerrssiigguuee  ddiissppuueessttoo  aa  ddeessttrroozzaarrnnooss  eess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  llooss  
iinnssttiinnttooss  pprriimmiittiivvooss  eessttáánn  aa  ppuunnttoo  ddee  eessttaallllaarr..      
TToorrppeeddoo::      
SSuueellee  iinnddiiccaarr  eell  tteemmoorr  oo  eell  ddeesseeoo  ddee  ttoorrppeeddeeaarr  uunn  aassuunnttoo,,  ddee  ddeessttrruuiirr  oo  iinnuuttiilliizzaarr  
aallggoo  oo  aallgguuiieenn  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  oobbssttááccuulloo..      
TToorrrree::      
--SSii  uunnaa  ttoorrrree  ssoolliittaarriiaa  eemmeerrggee  ddee  eennttrree  llaa  nniieebbllaa,,  ddee  llaass  nnuubbeess  oo  ddee  uunn  pprroocceelloossoo  
mmaarr,,  iinnddiiccaa  uunn  pprroocceessoo  eenn  nnoossoottrrooss  ddee  iinnddiivviidduuaalliizzaacciióónn,,  ddee  mmaadduurraacciióónn..      
--SSii  llaa  ttoorrrree  aappaarreeccee  ssóólliiddaa  yy  ccllaarraammeennttee  rreeccoorrttaaddaa  ssoobbrree  eell  cciieelloo  rreepprreesseennttaa  llaass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ddeeffeennssaa  yy  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ssaalliirr  ccoonn  ééxxiittoo  ddee  llooss  eemmbbaatteess  
ddee  llaa  vviiddaa..      
--EEnn  ooccaassiioonneess  llaa  ttoorrrree  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  vviirriilliiddaadd,,  uunnaass  vveecceess  
ppuujjaannttee  yy  oottrraass  ccoonn  eell  tteemmoorr  aa  llaa  iimmppootteenncciiaa  qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaa  ccoonn  llaa  ttoorrrree  eenn  
rruuiinnaass..      
TTóórrttoollaa::      
RReepprreesseennttaa  llaa  ffiiddeelliiddaadd  yy  eell  aaffeeccttoo..      
--SSii  ssee  hhaallllaann  eenn  lliibbeerrttaadd  sseerráá  ppeerrffeeccttoo..      
--SSii  eessttáánn  eennjjaauullaaddaass  ssee  ttrraattaarráá  ddee  uunn  aammoorr  ccoonnttrraarriiaaddoo  yy  ddeessggrraacciiaaddoo..      
TToorrttuuggaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  lloonnggeevviiddaadd  yy  llaa  pprrootteecccciióónn..      
TTooss::      
IInncceerrttiidduummbbrree  yy  aanngguussttiiaa  ppoorr  uunn  ffuuttuurroo  ppooccoo  aattrraayyeennttee..  
TTrraabbaajjoo,,  ttrraabbaajjaaddoorr::      
CCuuaannddoo  aappaarreeccee  uunn  ttrraabbaajjaaddoorr  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  ddeellaattaa  qquuee  aallggoo  eexxiissttee  eenn  
ddiicchhoo  ttrraabbaajjoo  oo  eenn  ssuu  ssiimmbboolliissmmoo  qquuee  ttiieennee  uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eessppeecciiaall  ppaarraa  
nnoossoottrrooss  yy  qquuee  ppooddrreemmooss  ddeesseennttrraaññaarr  ddeeddiiccaannddoo  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aa  ssuu  nniivveell..      
--EEll  nniivveell  mmááss  bbaajjoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  mmaarriinnooss  yy  ppeessccaaddoorreess  ppoorrqquuee  ttrraabbaajjaann  aall  nniivveell  
ddeell  mmaarr..  SSiimmbboolliizzaa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee,,  eess  ddeecciirr,,  hhaa  
ddee  eennffrreennttaarrssee  aa  llaass  ffuueerrzzaass  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee  yy  ddee  llaa  ppaassiióónn..      
--UUnn  nniivveell  mmááss  eelleevvaaddoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  llaabbrraaddoorreess,,  jjaarrddiinneerrooss  yy  ddeemmááss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  ccaammppoo  yy  vvaalllleess..  EEssttooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssiimmbboolliizzaann  lloo  mmiissmmoo  qquuee  llooss  
mmaarriinnooss  ppeerroo  ccoonn  aallggoo  mmááss  ddee  iinntteelleeccttoo..      
--LLooss  ppaassttoorreess  yy  ggaannaaddeerrooss  ttrraabbaajjaann  eenn  llaa  ffaallddaa  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa  yy  ssiimmbboolliizzaann  lloo  
mmiissmmoo..      
--LLooss  mmiinneerrooss  eexxttrraaeenn  llooss  tteessoorrooss  ddee  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--LLooss  hheerrrreerrooss  yy  aallffaarreerrooss  ssoonn  mmooddeellaaddoorreess  ddee  nnuueessttrraa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  iinntteerriioorr..      
--LLaa  ccúússppiiddee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  aasscceettaass  yy  llooss  ssaabbiiooss  qquuee  ddiirriiggeenn  llaa  vviiddaa  eenn  sseennttiiddoo  
eessppiirriittuuaall  yy  mmaatteerriiaall;;  llooss  gguueerrrreerrooss  qquuee  llaa  ddeeffiieennddeenn  yy  llooss  mmáárrttiirreess  qquuee  llaa  ssuuffrreenn..      
EEssttee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  aapplliiccaabbllee  aa  ccuuaallqquuiieerr  ttrraabbaajjoo  yy  lloo  eennccuuaaddrraarreemmooss  eenn  eell  nniivveell  
qquuee  pprroocceeddaa..      
TTrraaccttoorr::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--LLaa  ccaarrrroocceerrííaa,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  vvoollaannttee,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
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--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  eell  ttrraaccttoorr  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  ttrraaccttoorr  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  ttrraabbaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  
nnoossoottrrooss,,  nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
TTrraadduucciirr::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  oo  aaccoonntteecciimmiieennttooss  llee  bbrriinnddaarráánn  eexxpplliiccaacciioonneess  ddee  rreeaall  uuttiilliiddaadd  
ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
TTrraaiicciióónn::      
SSeerráá  aabbaannddoonnaaddoo  ppoorr  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  aa  qquuiieenneess  hhaabbííaa  ccoonnffiiaaddoo  ssuuss  sseeccrreettooss  yy  
ssuu  aammiissttaadd..      
TTrraajjee::      
--SSii  eessttaammooss  ccoorrrreeccttaammeennttee  vveessttiiddooss  ccoonn  uunn  ttrraajjee  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  nnuueessttrraa  
pprrooffeessiióónn  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  aaddaappttaaddooss  aa  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  yy  pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  mmaall  vveessttiiddooss  iinnddiiccaa  uunnaa  mmaallaa  aaddaappttaacciióónn..      
--CCoonn  uunn  ttrraajjee  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  uunnaa  pprrooffeessiióónn  qquuee  nnoo  eess  llaa  nnuueessttrraa,,  mmaallaa  
aaddaappttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  eess  iimmpprrooppiioo  ddee  nnuueessttrraa  eeddaadd,,  ffaallttaa  ddee  mmaadduurreezz..      
--EExxcceessiivvaammeennttee  aannttiiccuuaaddoo,,  eexxcceessiivvoo  aappeeggoo  aa  pprreejjuuiicciiooss  yyaa  ccaadduuccooss..      
--DDeemmaassiiaaddoo  ffaannttaassiioossoo,,  eexxcceessoo  ddee  vvaanniiddaadd..      
--SSii  eessttáá  ssuucciioo  iinnddiiccaa  ddeessaaggrraaddoo  ppoorr  aallgguunnaa  aacccciióónn  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  yy  nnooss  
ppaarreeccee  iimmpprrooppiiaa  ddee  nnuueessttrroo  ccóóddiiggoo  mmoorraall..      
TTaammbbiiéénn  nnooss  ppuueeddee  aayyuuddaarr  eenn  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  llooss  ccoolloorreess  ddeell  ttrraajjee..      
TTrraammppaa::      
AAnnuunncciioo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccuuyyaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ssuuffrriirráá  ssii  llaa  ttrraammppaa  hhaa  ssiiddoo  tteennddiiddaa  
ccoonnttrraa  uusstteedd..      
TTrraammppoollíínn::      
AAyyuuddaa  ddee  aappooyyooss  iinneessppeerraaddooss..      
TTrraannvvííaa::      
((vveerr  ttrreenn))..      
TTrraappeecciioo::      
PPrroommeessaass  qquuee  eennttuussiiaassmmaann  ppeerroo  ppoorr  ssuu  uussoo  rreeiitteerraaddoo  llee  ccoonndduucciirráánn  aa  uunn  
ddeessaassttrree  iinneevviittaabbllee..      
TTrréébbooll::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  TTrriinniiddaadd  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ssiieemmpprree  eess  bbeennééffiiccoo..      
SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ttrréébbooll  ddee  ccuuaattrroo  hhoojjaass  ssiimmbboolliizzaa  bbuueennaa  ssuueerrttee..      
TTrreenn::      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  ttrreenn  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  ttrreenn  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  ttrreenn,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  ttrreenn  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
TTrreeppaarr::      
IInnddiiccaa  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  ddee  eessccaallaarr  ppoossiicciioonneess..      
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TTrriibbuu::      
RReepprreesseennttaa  eell  ccíírrccuulloo  ddee  rreellaacciióónn  eenn  eell  ccuuaall  hhaa  iimmppllaannttaaddoo  ssuu  vviiddaa..      
TTrriibbuunnaall::      
SSooññaarr  ccoonn  llooss  jjuueecceess  oo  llaa  jjuussttiicciiaa  rreevveellaa  aannssiieeddaadd  aacceerrccaa  ddee  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSooññaarr  ccoonn  uunn  jjuueezz  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  nnooss  aayyuuddeenn  aa  ssuuppeerraarr  uunnaa  
ssiittuuaacciióónn  tteemmeerroossaa  oo  iinnffrraavvaalloorraaddaa..      
--SSii  ssee  nnooss  eessttáá  jjuuzzggaannddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ccrreeeemmooss  hhaallllaarrnnooss  eenn  mmaannooss  ddeell  aazzaarr..  NNoo  
iimmppoorrttaa  ssii  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  jjuuiicciioo  eess  ffaavvoorraabbllee  oo  nnoo..      
--SSii  nnooss  ssooññaammooss  hhaacciieennddoo  ddee  jjuueezz  oo  ddee  jjuurraaddoo  rreevveellaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ttoommaarr  uunnaa  
ddeecciissiióónn  qquuee  ccrreeeemmooss  iimmppoorrttaannttee  yy  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuee  llaaddoo  iinncclliinnaarrnnooss..      
TTrriiddeennttee::      
EErrrroorreess  ddee  aapprreecciiaacciióónn  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess..      
TTrriiggoo::      
SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  bbiieenn  iinnaapprreecciiaabbllee..  SSiiggnniiffiiccaa  rriiqquueezzaa  yy  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo..  LLaa  rriiqquueezzaa  sseerráá  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ttrriiggoo  ssooññaaddaa,,  ddeell  mmiissmmoo  
mmooddoo  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aall  ttrriiggoo,,  eenn  bbiieenn  oo  eenn  mmaall,,  sseerráá  lloo  qquuee  llee  ooccuurrrraa  aa  nnuueessttrraa  
rriiqquueezzaa..      
SSooññaarr  ccoonn  ttrriiggoo  ssoobbrree  llaa  ccaammaa  aauugguurraa  uunn  pprróóxxiimmoo  eemmbbaarraazzoo..      
TTrriinneeoo::      
MMoommeennttooss  ddee  tteerrnnuurraa  yy  ffeelliicciiddaadd..      
TTrriippaass::      
--SSii  ssoonn  ddee  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  llee  eessppeerraann  pprruueebbaass  iinnssoossppeecchhaaddaass..      
--VVeerrllaass  ddeevvoorraaddaass  ppoorr  uunn  aanniimmaall,,  mmiisseerriiaa  mmoorraall,,  ppeelliiggrroo,,  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  
ccoommpprroommeettiiddaa..      
--SSii  ssoonn  ddee  aanniimmaalleess,,  ddeecceeppcciióónn  yy  aammaarrgguurraa..      
TTrriittuurraaddoorr::      
PPrreessaaggiiaa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ppeennoossaass  eenn  llaass  qquuee  ssuuss  iinntteerreesseess  yy  ssuuss  
rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  ssee  vveerráánn  aammeennaazzaaddooss..  
TTrroommppeettaa::      
AAnnuunncciioo  ddee  nnuueevvooss  yy  ppeerrttuurrbbaaddoorreess  ssuucceessooss..      
TTrroommppoo::      
VVeerráá  ccoommpprroommeettiiddooss  ssuuss  eessffuueerrzzooss  eenn  aassuunnttooss  ddee  llooss  qquuee  nnoo  eexxttrraaeerráá  nniinnggúúnn  
bbeenneeffiicciioo..      
TTrroonnoo::      
AAmmbbiicciioonneess  ddeessmmeessuurraaddaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  rreeaalleess..  OOrrgguulllloo  yy  
vvaanniiddaadd..      
TTrrooppeezzaarr::      
--SSii  aallgguuiieenn  ttrrooppiieezzaa  ccoonn  nnoossoottrrooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  oo  
pprrooffeessiioonnaalleess..      
--SSii  ttrrooppeezzaammooss  ccoonn  aallgguuiieenn  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  ttoommaammooss  llaass  ddeebbiiddaass  pprreeccaauucciioonneess  
ppaarraa  aallccaannzzaarr  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss..      
TTrruucchhaa::      
TToommaarráá  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  ffaavvoorreecceerráánn  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
TTrruueennoo::      
NNoottiicciiaass  qquuee  pprroovvooccaarráánn  aallggúúnn  ddeessccoonncciieerrttoo  eenn  llaa  ccoonndduucccciióónn  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss  yy  
eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..      
TTrruueeqquuee::      
IInnddiiccaa  ccoonnttrraarriieeddaaddeess  yy  ddeecceeppcciioonneess..      
TTrruuffaa::      
SSuueerrttee  iinneessppeerraaddaa..  SSuuss  iiddeeaass  ssee  iimmppoonnddrráánn..      
TTuubboo::      
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NNooss  aaddvviieerrttee  qquuee  nnuueessttrrooss  pprrooyyeeccttooss  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttáánn  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  
mmeeddiittaaddooss  ppaarraa  llooggrraarr  lloo  qquuee  ddeesseeaammooss  yy  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrraass  
aammiissttaaddeess..      
TTuueerrttoo::      
UUsstteedd  sseerráá  vvííccttiimmaa  ddee  llaass  iinntteenncciioonneess  mmaalliiggnnaass  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  ccíírrccuulloo..      
TTuugguurriioo::      
AAllgguunnaass  ddee  ssuuss  aacccciioonneess  ccoonncclluuiirráánn  ccoonn  eennoojjoossaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass,,  ppeerrjjuuddiicciiaalleess  
ppaarraa  ssuu  vviiddaa  íínnttiimmaa  yy  ffaammiilliiaarr..      
TTuulliippáánn::      
UUnn  aammoorr  ddiissccrreettoo  yy  aappaassiioonnaaddoo  llee  aasseegguurraa  uunn  mmaattrriimmoonniioo  ffiieell  yy  ppeerrdduurraabbllee..      
TTuulllliiddoo::      
VVeerrnnooss  iimmppoossiibbiilliittaaddooss  ddee  rreeaalliizzaarr  eell  mmeennoorr  mmoovviimmiieennttoo  eenn  ssuueeññooss  eess  aallggoo  qquuee  
rreessuullttaa  aanngguussttiioossoo  yy  aatteerrrraaddoorr..      
EEssttee  ssuueeññoo  rreevveellaa  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  ssuummiiddooss  eenn  uunnaa  ggrraavvee  iinnddeecciissiióónn..      
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  ddeerrrroottaa  ddee  llaa  qquuee  ccrreeííaammooss  ppooddeerr  ssoobbrreeppoonneerrnnooss  
ppeerroo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  aassíí..      
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  nnooss  rreessiiggnneemmooss  oo  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  sseegguuiirráá  
rreeppiittiiéénnddoossee..      
TTuummbbaa::      
--SSii  ssoonn  mmuuyy  rreeppeettiittiivvooss  eessttooss  ssuueeññooss  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  nneeuurroossiiss..      
--TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunn  rreecciieennttee  dduueelloo..      
--EEnn  oottrrooss  ccaassooss  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  ppaassaannddoo  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  
dduuddaass..      
--AAññoorraannzzaa  ddeell  ppaassaaddoo..      
TTuummoorr::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
TTúúnneell::      
SSiimmbboolliizzaa  uunnaa  vvííaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  oossccuurraa  yy  tteenneebbrroossaa  eennttrree  ddooss  zzoonnaass  ddee  ccllaarraa  
lluuzz..      
EEll  ttúúnneell  ssee  aassoocciiaa  aa  llooss  rriittooss  ddee  iinniicciiaacciióónn  yy  aall  nnaacciimmiieennttoo,,  rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  llaa  
vvaaggiinnaa  mmaatteerrnnaa..      
LLooss  ttúúnneelleess  ssoommbbrrííooss  ee  iinntteerrmmiinnaabblleess  ccoonnffoorrmmaann  mmuucchhaass  ppeessaaddiillllaass  eenn  llaass  qquuee  
ssee  eexxpprreessaann  eessttaaddooss  ddee  aanngguussttiiaa,,  ddee  iinnsseegguurriiddaadd  oo  llaa  iinnqquuiieettaa  eessppeerraa  ddee  aallggoo  qquuee  
ssee  ddeesseeaa  yy  ssee  tteemmee  qquuee  nnoo  ppooddrreemmooss  oobbtteenneerr..      
TTúúnniiccaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  aallmmaa  eenn  ssuu  mmaanniiffeessttaacciióónn  mmááss  vviissiibbllee,,  eess  ddeecciirr,,  lloo  mmááss  cceerrccaannoo  aall  
eessppíírriittuu,,  ddoonnddee  ppuueeddeenn  eexxtteerriioorriizzaarrssee  llaass  ppeennaass,,  llooss  ddoolloorreess,,  llaass  cciiccaattrriicceess  yy  llaass  
mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddeell  aallmmaa..      
TTooddaass  eessttaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquueeddaann  rreepprreesseennttaaddaass  ppoorr  eell  ccoolloorr,,  llaass  mmaanncchhaass  yy  llooss  
aagguujjeerrooss  qquuee  vveemmooss  eenn  llaa  ttúúnniiccaa..      
TTuurrbbaannttee::      
SSuu  ccoolloorr  ddeebbeerráá  ccoonnssiiddeerraarrssee  eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr..      
AAssuunnttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ssee  rreessoollvveerráánn  aa  ssuu  ffaavvoorr..      
TTuurróónn::      
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AAddvveerrssaarriiooss  qquuee  rreessuullttaarráánn  ppeelliiggrroossooss  aa  ccaauussaa  ddee  ssuuss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ee  
iinntteenncciioonneess  ccoonnttrraarriiooss  aa  ssuuss  ddeesseeooss..      
TTuurrrróónn::      
--SSii  ccoommeemmooss  ttuurrrróónn  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  tteenneemmooss  vviivveenncciiaass  sseennttiimmeennttaalleess  aaggrraaddaabblleess  yy  
ppoossiittiivvaass..      
--SSii  eell  ssuueeññoo  nnooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  pprreecciioo  oo  rroobbaammooss  eell  ttuurrrróónn  rreevveellaa  uunn  eexxcceessoo  ddee  
sseennttiimmeennttaalliissmmoo..      
TTuuttoorr::      
SSuueellee  ssiimmbboolliizzaarr  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteelleeccttuuaalleess  yy  llooss  ccoonnfflliiccttooss  ccoonn  eell  mmuunnddoo  
eexxtteerrnnoo..      
RReepprreesseennttaa  eell  mmuunnddoo  ddee  llooss  mmaannddaammiieennttooss  yy  pprroohhiibbiicciioonneess,,  eess  qquuiieenn  ffrreennaa  yy  
oobbssttaaccuulliizzaa  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  llaa  ssuubbvveerrssiióónn  ddee  llooss  iinnssttiinnttooss..      
--SSii  eell  ttuuttoorr  aappaarreeccee  eenn  uunnaa  aaccttiittuudd  sseevveerraa  ddeennuunncciiaa  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  
oo  llaa  iinnmmiinneenncciiaa  ddee  ddiissccuussiioonneess  ccoonn  nnuueessttrrooss  ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  lllloorraammooss  ppoorr  ssuu  mmuueerrttee  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd  eess  aaúúnn  
mmaayyoorr..      
--SSii  lloo  ssooññaammooss  ccoonn  eexxpprreessiióónn  bbeennéévvoollaa,,  ccaarriiññoossaa,,  ttaannttoo  ppuueeddee  rreevveellaarr  uunnaa  ggrraann  
nneecceessiiddaadd  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  aaffeeccttoo  ccoommoo  llaass  bbuueennaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  nnuueessttrrooss  
ssuuppeerriioorreess..      
--SSii  eenn  llaa  eeddaadd  aadduullttaa  ssooññaammooss  ccoonn  eell  ttuuttoorr  ccoonn  eexxcceessiivvaa  ffrreeccuueenncciiaa  eess  uunn  iinnddiicciioo  
ddee  qquuee  aallggoo  nnoo  mmaarrcchhaa  bbiieenn  eenn  nnuueessttrraa  ppssiiqquuee  yy  ddee  qquuee  hhaarrííaammooss  bbiieenn  eenn  
ccoonnssuullttaarr  ccoonn  eell  ppssiiccooaannaalliissttaa..  
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UUbbrree::      
SSii  llaass  vveemmooss  lllleennaass  ddee  lleecchhee  iinnddiiccaa  pprroossppeerriiddaadd,,  rriiqquueezzaa,,  aabbuunnddaanncciiaa  yy  
ffeeccuunnddiiddaadd..      
ÚÚllcceerraa::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
UUlluullaarr::      
IInnddiiccaa  nnoottiicciiaass  aallaarrmmaanntteess..  PPeessaarreess  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa..      
UUmmbbrraall::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  ddooss  mmuunnddooss,,  eennttrree  ddooss  eettaappaass  ddee  uunnaa  vviiddaa..      
PPrreessaaggiiaa  qquuee  nnooss  aacceerrccaammooss  aa  uunn  ppuunnttoo  ccrruucciiaall  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  eenn  eell  qquuee  
ccaammbbiiaarráá  llaa  oorriieennttaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ddeesseeooss  yy  aammbbiicciioonneess..      
--DDeetteenneerrnnooss  ffrreennttee  aall  uummbbrraall  ddee  uunnaa  ccaassaa  oo  tteemmpplloo  ssii  lllleeggaarr  aa  ccrruuzzaarrlloo  iinnddiiccaa  eell  
ddeesseeoo  ddee  aaddhheerriirrnnooss  aa  llaass  rreeggllaass  yy  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  aallllíí  rriiggeenn  yy  hhaabbiittaann  ppeerroo  
qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  nnooss  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  aa  hhaacceerrlloo..      
--DDeetteenneerrnnooss  bbaajjoo  eell  uummbbrraall  oo  ccrruuzzaarrlloo  eeqquuiivvaallee  aa  ppoonneerrnnooss  bbaajjoo  llaa  pprrootteecccciióónn  
ddeell  sseeññoorr  ddee  llaa  ccaassaa  oo  tteemmpplloo..      
UUnnggüüeennttoo::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ddooccttoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  aatteennddaammooss  ttaannttoo  aall  
ccuueerrppoo  ccoommoo  aall  aallmmaa..      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
UUnniiffoorrmmee::      
SSiimmbboolliizzaann  eell  ddeebbeerr  yy  llaass  oobblliiggaacciioonneess  aa  qquuee  nnooss  ssoommeettee  llaa  ssoocciieeddaadd..      
EEssttee  ssuueeññoo  ssuueellee  rreevveellaarr  qquuee  eessttaammooss  ssoommeettiiddooss  aa  aallgguunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccooaacccciióónn  ddee  
llaa  qquuee  ddeesseeaammooss  lliibbeerraarrnnooss..      
SSii  eell  ssuueeññoo  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  uunnaa  sseennssaacciióónn  aanngguussttiioossaa  ppoorr  lllleevvaarr  eell  uunniiffoorrmmee  
iinnccoommpplleettoo,,  mmaall  ppuueessttoo  oo  eenn  aaccttiittuudd  iinnddiisscciipplliinnaaddaa  ssee  rreeffiieerree  aa  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  
vviiddaa  nnooss  vveemmooss  ssuujjeettooss  aa  ccooaacccciioonneess  ddee  ttiippoo  pprrooffeessiioonnaall,,  ffaammiilliiaarr  oo  ssoocciiaall  
ddiiffíícciillmmeennttee  ssooppoorrttaabblleess..      
UUnniivveerrssiiddaadd::      
BBúússqquueeddaa  ddee  nnuueevvaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  ddiivveerrssiiffiiccaarr  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss..      
UUnniivveerrssoo::      
LLooss  aassttrrooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  ddeessttiinnoo..      
--CCuuaannttoo  mmááss  bbrriillllaanntteess  llooss  ssooññeemmooss  mmeejjoorr  sseerráá  eell  pprreessaaggiioo  yy  ttooddaavvííaa  mmeejjoorr  ssii  eess  
uunn  ssoolloo  aassttrroo  eesspplleennddoorroossoo    eenn  eell  ffiirrmmaammeennttoo,,  eenn  eessttee  ccaassoo  eell  ééxxiittoo  sseerráá  
iinnmmeeddiiaattoo..      
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--SSii  eell  aassttrroo  ssooññaaddoo  eess  ddéébbiill  yy  ppaarrppaaddeeaannttee  ttaammbbiiéénn  nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo  sseerráá  
ddeecceeppcciioonnaannttee..      
--SSooññaarr  ccoonn  aassttrrooss  qquuee  ccaaeenn,,  eennnneeggrreecciiddooss  ee  iinncclluussoo  ssaannggrriieennttooss  pprreessaaggiiaann  
ggrraannddeess  ddeessaassttrreess..      
UUññaass::      
PPrroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss  yy  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  ddeetteerriioorraaddaass  aa  ccaauussaa  ddee  
ddiissccuussiioonneess  ppoorr  iinntteerreesseess  pprrooffeessiioonnaalleess..      
UUrrnnaa::      
SSiiggnniiffiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmoorraall  oo  mmaatteerriiaall  ssaallvvoo  qquuee  eesstteemmooss  
aarrrrooddiillllaaddooss  aannttee  ééll,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  aauugguurraa  ppeennaass..      
UUrrrraaccaa::      
PPrreessaaggiiaa  mmaallaass  nnoottiicciiaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  rroobbooss,,  eennvviiddiiaass,,  mmuurrmmuurraacciioonneess,,  
ccoommaaddrreeooss,,  eettcc..      
UUssuurreerroo::      
AAnnuunncciiaa  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ooppuueessttaass  aa  ssuuss  eessppeerraannzzaass  qquuee  llee  hhaarráánn  bbuussccaarr  aappooyyoo  eenn  
ppeerrssoonnaass  qquuee  eessttáánn  ddeesseeaannddoo  vveerrllee  ffrraaccaassaarr  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..      
UUvvaass::      
SSii  llaass  ssooññaammooss  eenn  rraacciimmooss  ssiimmbboolliizzaann  llaa  ffeerrttiilliiddaadd,,  llaa  uunniióónn  yy  eell  ssaaccrriiffiicciioo..      
EEss  uunn  ssuueeññoo  qquuee  ssiieemmpprree  pprroommeettee  ttooddaa  ccllaassee  ddee  ssaattiissffaacccciioonneess  mmaatteerriiaalleess  yy  
eessppiirriittuuaalleess..  
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VV  
  
  
VVaaccaa::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llaa  ttiieerrrraa  rriiccaa  yy  ggeenneerroossaa,,  aa  llaa  bboonnddaadd,,  aa  llaa  ppaacciieenncciiaa  yy  aa  llaa  ffeerrttiilliiddaadd..      
NNoorrmmaallmmeennttee  ccuuaannddoo  aappaarreecceenn  eenn  nnuueessttrrooss  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  ffaallttaa  aallgguunnaa  
ddee  ssuuss  ccuuaalliiddaaddeess,,  aauunnqquuee  ttaammbbiiéénn  eexxiisstteenn  oottrrooss  ssiiggnniiffiiccaaddooss::      
--SSii  llaass  vvaaccaass  eessttáánn  ggoorrddaass  yy  lluussttrroossaass  pprreessaaggiiaann  rriiqquueezzaa  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--SSii  eessttáánn  ffllaaccaass  yy  ddeeppaauuppeerraaddaass  iinnddiiccaann  ppoobbrreezzaa..      
--UUnnaa  vvaaccaa  pprreeññaaddaa  ssuueellee  aannuunncciiaarr  uunn  pprróóxxiimmoo  nnaacciimmiieennttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  oo  qquuee  eenn  
nnuueessttrraa  mmeennttee  ssee  eessttáá  ggeessttaannddoo  uunnaa  iiddeeaa,,  uunn  pprrooyyeeccttoo  qquuee  rreessuullttaarráá  pprroovveecchhoossoo..      
VVaaccaacciioonneess::      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ggoozzaannddoo  ddee  uunnaass  vvaaccaacciioonneess  iinnddiiccaa  eell  ddeesseeoo  oo  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  uunn  
rreeppoossoo  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaa  rreeppoonneerr  nnuueessttrraass  eenneerrggííaass..      
--CCuuaannddoo  eessttee  ssuueeññoo  ssee  pprroodduuccee  ddeessppuuééss  ddee  uunnaass  vvaaccaacciioonneess  rreeaalleess  ssee  ttrraattaa  ddee  
uunnaa  rreemmiinniisscceenncciiaa  ddee  llaass  mmiissmmaass..      
VVaaccuunnaa::      
--SSii  ssoommooss  nnoossoottrrooss  eell  ddooccttoorr  eessttee  ssuueeññoo  nnooss  aaccoonnsseejjaa  qquuee  aatteennddaammooss  ttaannttoo  aall  
ccuueerrppoo  ccoommoo  aall  aallmmaa..      
--LLaass  mmeeddiicciinnaass  ssiimmbboolliizzaann  uunnaa  aayyuuddaa  ppaarraa  eell  ccuueerrppoo  yy  ppaarraa  eell  aallmmaa..      
--SSii  llaa  mmeeddiicciinnaa  eess  ppaarraa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  sseerráá  eellllaa  qquuiieenn  pprreecciissee  ddee  nnuueessttrraa  aayyuuddaa..      
VVaaddoo::      
EEssttooss  ssuueeññooss  ssuurrggeenn  eenn  llooss  mmoommeennttooss  ccrruucciiaalleess  ddee  llaa  vviiddaa,,  ccuuaannddoo  ddeebbee  
rreeaalliizzaarrssee  uunn  ccaammbbiioo,,  yyaa  sseeaa  mmaatteerriiaall,,  mmeennttaall  oo  eessppiirriittuuaall..      
PPaarraa  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeebbeerreemmooss  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  lloo  qquuee  eexxiissttee  eenn  llaa  oorriillllaa  qquuee  
aabbaannddoonnaammooss  yy  eenn  aaqquueellllaa  aa  llaa  qquuee  qquueerreemmooss  lllleeggaarr,,  yy  ccuuaalleess  ssoonn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  
qquuee  ddiissppoonneemmooss  ppaarraa  ccrruuzzaarrlloo..      
VVaaggaabbuunnddoo::      
--SSii  eenn  eell  ssuueeññoo  nnooss  vveemmooss  ccoommoo  vvaaggaabbuunnddooss  ppeerroo  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ddee  
ccoonntteennttoo  oo  lliibbeerraacciióónn  eess  qquuee  ddeesseeaammooss  aabbaannddoonnaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn,,  uunn  mmooddoo  ddee  
vviiddaa  oo  uunn  vvíínnccuulloo  sseennttiimmeennttaall..      
--SSii  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ssoonn  ttrriisstteess  rreevveellaa  uunn  vveerrddaaddeerroo  tteemmoorr  aall  ffrraaccaassoo  yy  aa  uunn  
ffuuttuurroo  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  iinncciieerrttoo..      
VVaahhoo::      
SSuuss  pprreeooccuuppaacciioonneess  llee  iimmppeeddiirráánn  ccoonnoocceerr  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ppaarrttiiccuullaarr..      
VVaajjiillllaa::      
--SSii  llooss  ppllaattooss  eessttáánn  lllleennooss  iinnddiiccaa  ddeessaahhooggoo  eeccoonnóómmiiccoo..      
--LLlleennaarrllooss,,  ssuu  ssiittuuaacciióónn  eevvoolluucciioonnaarráá  ccoonnffoorrmmee  aa  ssuuss  aassppiirraacciioonneess..      
--VVaaccííooss  oo  rroottooss,,  ddiiffiiccuullttaaddeess  ffiinnaanncciieerraass..      
VVaallss::      
--SSii  eell  bbaaiillee  eess  ddee  ddiissffrraacceess  iinnddiiccaa  qquuee  ppaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo  ccoonn  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  
ddeebbeemmooss  sseerr  ssiinncceerrooss..      
--SSii  bbaaiillaammooss  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  aammaaddaa  iinnddiiccaa  qquuee  eess  uunnaa  uunniióónn  ssóólliiddaa..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  mmiieennttrraass  bbaaiillaammooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  sseeaammooss  ttaann  
aallttaanneerrooss//aass..      
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--SSii  eell  ssuueeññoo  rreessuullttaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  ddeennoottaa  tteemmoorr  eenn  nnuueessttrraa  rreellaacciióónn  aammoorroossaa..      
VVaallllee::      
SSooññaarr  ccoonn  uunn  aappaacciibbllee  vvaallllee  eess  uunnoo  ddee  llooss  ssuueeññooss  mmááss  pprroommeetteeddoorreess  ddee  
aabbuunnddaanncciiaa  yy  ffeelliicciiddaadd  eenn  ttooddooss  llooss  tteerrrreennooss..      
VVaammppiirroo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  aannssiiaa  iinneexxttiinngguuiibbllee  ddee  vviivviirr,,  ddee  uussaarr  yy  aabbuussaarr  ssiinn  ffiinn  yy  ssiinn  qquuee  ppuueeddaa  
ssaacciiaarrssee  jjaammááss..      
--SSii  vveemmooss  uunn  vvaammppiirroo  ddeebbeemmooss  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  qquuee  
ccoonnsscciieennttee  oo  iinnccoonnsscciieenntteemmeennttee  ssoonn  ccaappaacceess  ddee  aabbssoorrbbeerr  nnuueessttrraa  eenneerrggííaa  eenn  ssuu  
pprroovveecchhoo..      
--SSii  nnooss  aattaaccaa  uunn  vvaammppiirroo  nnooss  pprreevviieennee  ddee  qquuee  eexxiissttee  aallgguuiieenn  qquuee  ddeesseeaa  aabbuussaarr  eenn  
ssuu  pprroovveecchhoo  ddee  nnuueessttrraa  eenneerrggííaa,,  nnuueessttrroo  ddiinneerroo  oo  nnuueessttrraa  sseexxuuaalliiddaadd..      
--SSooññaarrnnooss  aa  nnoossoottrrooss  ccoonnvveerrttiiddooss  eenn  vvaammppiirrooss  rreevveellaa  eell  ppeelliiggrroo  ddee  qquuee  nnooss  
ddeejjeemmooss  aarrrraassttrraarr  ppoorr  nnuueessttrrooss  aappeettiittooss  vviittaalleess  ccoonn  aannssiiaa  ccrreecciieennttee  ee  iimmppoossiibbllee  
ddee  aappaacciigguuaarr,,  ccoonnvviirrttiiéénnddoonnooss  eenn  uunnaa  aammeennaazzaa  ttaannttoo  ppaarraa  nnoossoottrrooss  ccoommoo  ppaarraa  
llooss  ddeemmááss..      
VVaappoorr::      
--DDee  uunnaa  llooccoommoottoorraa  iinnddiiccaa  iimmppaacciieenncciiaa  ppoorr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccuuyyoo  pprrooggrreessoo  ttaarrddaa  
eenn  pprroodduucciirrssee..      
--DDee  llaa  ccoocciinnaa,,  pprróóxxiimmaass  ddiissccoorrddiiaass  eenn  eell  sseennoo  ffaammiilliiaarr..      
VVaaqquueerroo::      
IInnddiiccaa  qquuee  llaa  ttoossqquueeddaadd  ddee  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  nnoo  iinnfflluuiirráá  ddee  nniinnggúúnn  mmooddoo  eenn  llaa  
vvaalliiddeezz  ddee  llaass  ddeecciissiioonneess  ttoommaaddaass  aa  ffaavvoorr  ddee  ssuuss  iinntteerreesseess..      
VVaarraa::      
SSíímmbboolloo  ddee  ppooddeerr  yy  ddoommiinniioo  iirrrraacciioonnaall..      
--SSii  llaa  uussaammooss  nnooss  aaddvviieerrttee  ddee  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  uunnaa  aacccciióónn  aarrbbiittrraarriiaa..      
--SSii  rreecciibbiimmooss  ggoollppeess  ccoonn  uunnaa  vvaarraa  eess  qquuee  nnooss  vveerreemmooss  hhuummiillllaaddooss..      
VVaarriicceess::      
RReefflleejjaa  pprroobblleemmaass  eenn  ssuu  eessttaaddoo  ddee  ssaalluudd  ddeebbiiddooss  aall  ccaannssaanncciioo..      
VVaassiijjaa,,  vvaassoo::      
--SSii  eessttáá  lllleennaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  eessttee  ssuueeññoo  eessttáá  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  llííqquuiiddoo  
ccoonntteenniiddoo  yy  eell  uussoo  qquuee  ssee  hhaaccee  ddee  ééll..      
--VVaaccííaa  aauugguurraa  ttrriisstteezzaass  yy  ppeennaass..      
--RRoottaa,,  sseeppaarraacciióónn  aaffeeccttiivvaa..        
VVeecciinnoo::      
MMoottiivvooss  ddee  ccoonnfflliiccttoo  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess..  HHaabbllaadduurrííaass  iinnúúttiilleess..      
VVeehhííccuulloo::      
EEss  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  vviiddaa  llaa  qquuee  ssee  hhaallllaa  rreepprreesseennttaaddaa  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  nnoossoottrrooss..      
--LLaa  ggaassoolliinnaa  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  eenneerrggééttiiccaa..      
--LLaa  ccaarrrroocceerrííaa,,  nnuueessttrroo  aassppeeccttoo  eexxtteerrnnoo..      
--EEll  vvoollaannttee,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll..      
--LLooss  ffrreennooss,,  llaa  vvoolluunnttaadd..      
--EEll  cciirrccuuiittoo  eellééccttrriiccoo,,  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa..      
--LLooss  ffaarrooss,,  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  vviissiióónn  ddee  llooss  hheecchhooss..      
--SSii  eell  vveehhííccuulloo  eessttáá  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  eess  qquuee  tteenneemmooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnoossoottrrooss  
mmiissmmooss..      
--SSii  ssee  hhaallllaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  rreepprreesseennttaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  ssoollooss  ccoonndduucciieennddoo  eell  vveehhííccuulloo  iinnddiiccaa  ddeesseeooss  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..      
--SSii  vviiaajjaammooss  aaccoommppaaññaaddooss  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss,,  iinncclluuiiddooss  nnoossoottrrooss,,  
nnooss  rreevveellaarráá  ccuuááll  eess  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann..      
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--SSii  lloo  ccoonndduuccee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  nnooss  sseennttiimmooss  dduueeññooss  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessttiinnoo..      
VVeejjeezz::      
CCuuaannddoo  eess  rreeaallmmeennttee  vviieejjoo  rreepprreesseennttaa  ssaabbiidduurrííaa..  EEss  uunn  ssuueeññoo  bbeennééffiiccoo  yy  
pprrootteeccttoorr..  SSeeaa  hhoommbbrree  oo  mmuujjeerr  nnooss  ccoollooccaa  eenn  eell  lluuggaarr  qquuee  nnooss  ccoorrrreessppoonnddee..      
VVeellaann  ppoorr  nnoossoottrrooss..  EEssttooss  ssuueeññooss  ssiieemmpprree  ssoonn  ttrraasscceennddeennttaalleess  ee  iimmpprreessiioonnaann..  
EEss  uunn  bbuueenn  ssuueeññoo..  SSii  eell  aanncciiaannoo  eess  mmaallvvaaddoo  lloo  qquuee  ssee  rreefflleejjaa  eenn  eell  ssuueeññoo  eess  
nnuueessttrraa  mmaallddaadd  ooccuullttaa..  
VVeellaa::      
AAuugguurraa  bbiieenneessttaarr  yy  rriiqquueezzaass  qquuee  ssee  aaddqquuiirriirráánn  ccoonn  eessffuueerrzzoo..  SSii  dduurraannttee  eell  ssuueeññoo  
ssee  aappaaggaann  llaass  vveellaass  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  hhaabbrráá  ssiiddoo  eenn  vvaannoo..      
--CCuuaannddoo  llaa  llllaammaa  ddee  uunnaa  vveellaa  eess  ffiirrmmee,,  lluummiinnoossaa  yy  ssee  eelleevvaa  vveerrttiiccaallmmeennttee  ssiinn  
aappeennaass  hhuummeeaarr,,  eess  qquuee  ssaabbeemmooss  mmuuyy  bbiieenn  lloo  qquuee  qquueerreemmooss  eenn  llaa  vviiddaa..      
--UUnnaa  vveellaa  ddee  llllaammaa  vvaacciillaannttee,,  qquuee  aarrddee  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  yy  aabbuunnddaannttee  hhuummoo  iinnddiiccaa  
qquuee  nnuueessttrraass  iiddeeaass  ssoonn  ffrráággiilleess  ee  iinneessttaabblleess..      
--SSii  ssee  aappaaggaa  eess  qquuee  eessttaammooss  lllleeggaannddoo  aall  llíímmiittee  ddee  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..  SSee  
iimmppoonnee  uunn  ddeessccaannssoo..      
--CCuuaannddoo  eenncceennddeemmooss  uunnaa  vveellaa  ppaarraa  aalluummbbrraarr  uunn  ssiittiioo  oossccuurroo  yy  ssee  eenncciieennddee  bbiieenn,,  
iinnddiiccaa  qquuee  eemmpprreennddeerreemmooss  ccoonn  ddeecciissiióónn  yy  eeffiiccaazz  pprreeppaarraacciióónn  uunn  vviiaajjee  eessppiirriittuuaall  
hhaacciiaa  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..      
--SSii  aarrddee  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  iinnddiiccaa  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  eessttee  vviiaajjee..      
VVeellaarr::      
--SSii  eell  vveellaattoorriioo  eess  ppoorr  aallgguuiieenn  ccoonnoocciiddoo  aannuunncciiaa  eell  mmaattrriimmoonniioo  ddee  eessttaa  ppeerrssoonnaa..      
--SSii  eess  ppoorr  uunn  nniiññoo  aannuunncciiaa  ssuu  bbaauuttiizzoo..      
--SSii  nnoo  ssaabbeemmooss  ppoorr  qquuiieenn  ssee  ooffiicciiaa  eell  vveellaattoorriioo  oo  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ppaarriieennttee  mmuuyy  
íínnttiimmoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  qquueerreemmooss  eelliimmiinnaarr  ssiittuuaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass  ppeerrssoonnaalleess  oo  
ccoommpplleejjooss  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
VVeelleerroo::      
IInnddiiccaa  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  eettaappaa  yy  eell  iinniicciioo  ddee  oottrraa  nnuueevvaa..  DDee  lloo  qquuee  ooccuurrrraa  eenn  eell  vviiaajjee  ssee  
ddeedduucciirráá  ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  ddeell  ssuueeññoo..      
IInnddiiccaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaacceemmooss  ssoollooss,,  ssiinnoo  rrooddeeaaddooss  ddee  
ttooddooss  llooss  qquuee  ccoonnoocceemmooss..      
--SSuubbiirr  aa  uunn  vveelleerroo  rreepplleettoo  ddee  ggeennttee  rreefflleejjaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddeemmááss..      
--SSii  eell  vveelleerroo  eessttáá  vvaaccííoo  sseeññaallaa  nnuueessttrraa  ttiimmiiddeezz..      
--SSii  ccuuaannddoo  lllleeggaa  eell  vveelleerroo,,  aanntteess  ddee  qquuee  ssuubbaammooss  aall  mmiissmmoo,,  ddeesscciieennddeenn  ppaassaajjeerrooss  
ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa  nnoo  eess  ddeeffiinniittiivvoo..      
--SSii  ssoolloo  vveemmooss  eell  vveelleerroo  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbiirreemmooss  uunnaa  pprrooppoossiicciióónn  qquuee  ppuueeddee  
ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hheemmooss  ddeecciiddiiddoo  ssii  llaa  aacceeppttaarreemmooss  oo  nnoo..      
VVeelleettaa::      
NNooss  aaddvviieerrttee  ccoonnttrraa  llaa  iinnddeecciissiióónn,,  llaa  iinnccoonnssttaanncciiaa  yy  llaass  dduuddaass,,  yyaa  sseeaa  eenn  nnuueessttrrooss  
aaccttooss  oo  eenn  nnuueessttrraass  iiddeeaass  oo  aaffeeccttooss..      
VVeelloo::      
--SSii  ssoommooss  eevvoolluucciioonnaaddooss  eessppiirriittuuaallmmeennttee  eell  vveelloo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  llaa  
vviiddaa  pprrooffaannaa..  LLaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  llaa  vviiddaa  eexxtteerrnnaa  yy  llaa  iinntteerrnnaa,,  mmaatteerriiaall  uunnaa  yy  
ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  ddiivviinniiddaadd  llaa  oottrraa..      
--SSii  ssoommooss  ppeerrssoonnaass  nnoorrmmaalleess  ssooññaarr  aa  aallgguuiieenn  ccoonn  eell  rroossttrroo  vveellaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  
eess  ssiinncceerroo,,  qquuee  ttiieennee  aallggoo  qquuee  ooccuullttaarr  ee  iinntteennttaa  hhaacceerrlloo  aauunn  ccuuaannddoo  nnoo  lloo  ccoonnssiiggaa  
ttoottaallmmeennttee..      
--AA  vveecceess  yy  ssii  ssoommooss  uunnaa  mmuujjeerr,,  ssooññaarr  ccoonn  uunn  rroossttrroo  vveellaaddoo  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  
uunn  aannuunncciioo  yyaa  sseeaa  ddee  bbooddaa  oo  ddee  uunn  dduueelloo..        
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VVeelllloo::      
EEss  uunn  ssiiggnnoo  ddee  vviirriilliiddaadd  ssiieemmpprree  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  eenn  aallgguunnaass  ppaarrtteess  ddeell  ccuueerrppoo  
ccoommoo  eell  ppeecchhoo,,  llooss  bbrraazzooss  yy  llaass  ppiieerrnnaass  yy  eenn  llaa  ddeebbiiddaa  pprrooppoorrcciióónn..      
--EEll  eexxcceessoo  ddee  vveelllloo  eenn  llaass  mmuujjeerreess  mmaanniiffiieessttaa  uunnaa  vviiddaa  iinnssttiinnttiivvaa  yy  sseennssuuaall..      
--SSeerr  llaammppiiññooss  eess  uunn  iinnddiicciioo  ddee  qquuee  eessttaammooss  mmoossttrraannddoo  uunnaa  eexxcceessiivvaa  ddeebbiilliiddaadd  
ddee  ccaarráácctteerr..  
VVeennddaa::      
SSiimmbboolliizzaann  eell  ddoolloorr  yy  llaa  cceegguueerraa  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  ssuu  llooccaalliizzaacciióónn..      
IInnddiiccaa  qquuee  aallgguuiieenn  iinntteennttaarráá  bbeenneeffiicciiaarrssee  aa  ccoossttaa  ddee  nnuueessttrroo  ddoolloorr  oo  qquuee  eessttaammooss  
cciieeggooss  aannttee  llaass  ccoossaass  yy  llooss  hheecchhooss,,  lloo  qquuee  ppuueeddee  ccaauussaarrnnooss  mmuucchhooss  ddeesseennggaaññooss,,  
ttaannttoo  eenn  llaa  vviiddaa  mmaatteerriiaall  ccoommoo  eenn  llaa  sseennttiimmeennttaall..      
VVeenneennoo::      
SSuuss  aaddvveerrssaarriiooss  sseerráánn  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  nnoocciivvooss..      
VVeennttaannaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  rreecceeppttiivviiddaadd  yy  llaa  pprrooyyeecccciióónn  eenn  lloonnttaannaannzzaa,,  yy  eelllloo  ttaannttoo  eenn  lloo  
eessppiirriittuuaall  ccuuaannddoo  llaa  vveennttaannaa  eess  cciirrccuullaarr,,  ccoommoo  eenn  lloo  mmaatteerriiaall  yy  tteerrrreennoo  ssii  eess  
ccuuaaddrraaddaa  oo  rreeccttaanngguullaarr..      
--SSii  llaa  vviissttaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  vveennttaannaa  nnooss  rreessuullttaa  aaggrraaddaabbllee  yy  ssoolleeaaddaa  rreevveellaa  qquuee  
nnuueessttrraass  eessppeerraannzzaass  yy  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ssee  ccoonnvveerrttiirráánn  eenn  rreeaalliiddaadd  eenn  uunn  ffuuttuurroo  
pprróóxxiimmoo..      
--SSii  ssoolloo  oobbsseerrvvaammooss  oossccuurriiddaadd  eess  qquuee  eell  ffuuttuurroo  ssee  pprreesseennttaa  mmuuyy  iinncciieerrttoo,,  ttaannttoo  
eenn  lloo  mmaatteerriiaall  ccoommoo  eenn  lloo  eessppiirriittuuaall..      
--SSii  eenn  lluuggaarr  ddee  mmiirraarr  ppoorr  llaa  vveennttaannaa  nnooss  hhaallllaammooss  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn  
yy  vveemmooss  ccoommoo  aa  ssuu  ttrraavvééss  ppeenneettrraa  llaa  ccllaarriiddaadd  eexxtteerriioorr  eess  qquuee  ssoommooss  rreecceeppttiivvooss  aa  
llaass  iinnfflluueenncciiaass  ppoossiittiivvaass  qquuee  ppuueeddaann  lllleeggaarr  aa  nnoossoottrrooss..      
--CCuuaannddoo  nnoo  ppeenneettrraa  llaa  lluuzz  yy  ssoolloo  ppeerrcciibbiimmooss  oossccuurriiddaadd  iinnddiiccaa  nnuueessttrraa  ffaallttaa  ddee  
rreecceeppttiivviiddaadd  yy  nnuueessttrraa  cceerrrraazzóónn..      
--SSii  ddeesseeaammooss  aassoommaarrnnooss  aa  llaa  vveennttaannaa  ppeerroo  nnoo  nnooss  aattrreevveemmooss  aa  hhaacceerrlloo  eess  uunnaa  
mmuueessttrraa  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  eell  mmiieeddoo  aa  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  
aacccciióónn  nnuueessttrraa..      
--SSooññaarrnnooss  eessppiiaannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  rreennddiijjaa  aabbiieerrttaa  eennttrree  llaass  ppeerrssiiaannaass  rreevveellaa  
uunnaa  ccuurriioossiiddaadd  ddee  ttiippoo  sseexxuuaall..      
--LLaass  vveennttaannaass  eennrreejjaaddaass  ddeennoottaann  uunnaa  tteennddeenncciiaa  aa  ssuussttrraaeerrnnooss  aa  llaa  rreeaalliiddaadd..  
TTaammbbiiéénn  ppeerroo  eenn  mmeennoorr  ggrraaddoo  ssii  eessttáá  ccuubbiieerrttaa  ppoorr  uunnooss  vviissiillllooss  oo  ccoorrttiinnaass..      
--LLaass  vveennttaannaass  cceerrrraaddaass  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  aabbrriirrssee  rreevveellaann  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  
nnooss  sseennttiimmooss  aahhooggaaddooss,,  lliimmiittaaddooss  yy  ssiinn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  sseegguuiirr  aaddeellaannttee..      
--CCuuaannddoo  nnooss  vveemmooss  ssaalliieennddoo  oo  eennttrraannddoo  ppoorr  uunnaa  vveennttaannaa  iinnddiiccaa  qquuee  hheemmooss  
ttoommaaddoo  uunnaa  ddeecciissiióónn  eeqquuiivvooccaaddaa,,  uunn  ffaallssoo  ccaammiinnoo,,  yyaa  sseeaa  uunn  nneeggoocciioo,,  uunn  
pprrooyyeeccttoo  oo  uunnaa  rreellaacciióónn  sseennttiimmeennttaall..      
VVeennttiissqquueerroo::      
SSiiggnniiffiiccaa  mmaayyoorr  eessppiirriittuuaalliiddaadd..  PPéérrddiiddaa  ddee  eemmoottiivviiddaadd  yy  vviittaalliiddaadd..        
CCaassii  ssiieemmpprree  rreevveellaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallgguunnaa  eennffeerrmmeeddaadd..      
VVeennttoossaa::      
CCoonnttrraarriieeddaaddeess  vvaarriiaass,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  nnuummeerroossaass  yy  eemmbbaarraazzoossaass,,  ppeessaarreess  yy  
eennffeerrmmeeddaadd..  
VVeerraannoo::      
SSiiggnniiffiiccaa  pplleenniittuudd,,  rreeaalliizzaacciióónn  yy  rriiqquueezzaa..      
PPrreessaaggiiaa  qquuee  nnoo  ttaarrddaarráá  eenn  lllleeggaarr  aa  ssuu  ffrruuccttííffeerraa  ccuullmmiinnaacciióónn  aaqquueelllloo  qquuee  
pprrooyyeeccttaammooss  oo  yyaa  ssee  hhaallllaa  eenn  ccuurrssoo..      
VVeerrddee::      
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SSiimmbboolliizzaa  llaa  vviiddaa,,  llaa  eessppeerraannzzaa  yy  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..  TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  aall  vveenneennoo  yy  
aa  llaa  mmuueerrttee..      
--CCuuaannddoo  eenn  uunn  ssuueeññoo  ddee  nniieevvee  yy  ffrrííoo,,  oo  ddee  eessttéérriill  ddeessiieerrttoo,,  ssii  aappaarreeccee  vveerrddee  eess  
uunnaa  pprroommeessaa  ddee  vviiddaa  yy  eessppeerraannzzaa..      
--SSii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  ssuueeññoo  ddee  vveerrddee  eenn  eexxcceessoo  ssiiggnniiffiiccaa  uunn  ddeessbboorrddaarr  ddee  llaa  vviiddaa  
vveeggeettaattiivvaa,,  iinnssttiinnttiivvaa,,  qquuee  ppuueeddee  aahhooggaarr  aall  rreessttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..      
EEnn  ggeenneerraall  eell  vveerrddee  eenn  llooss  ssuueeññooss  ssiimmbboolliizzaa  llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  yy  llaa  iinnmmaadduurreezz  ee  
iinnddiiccaa  qquuee  aaqquueelllloo  aa  lloo  qquuee  aassppiirraammooss  oo  pprrooyyeeccttaammooss  ttooddaavvííaa  eessttáá  iinnmmaadduurroo  
ppaarraa  qquuee  ppuueeddaa  hhaacceerrssee  rreeaalliiddaadd..      
VVeerrdduuggoo::      
SSeerr  eell  vveerrdduuggoo  ddeennoottaa  qquuee  nnoo  qquueerreemmooss  qquuee  nnooss  ddoommiinneenn..      
VVeerrdduurraass::      
--SSii  llaass  vveerrdduurraass  eessttáánn  eenn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  iinnddiiccaa  ffeelliicciiddaadd  fflloorreecciieennttee..      
--SSii  eessttáánn  mmaall  eess  llaa  ffeelliicciiddaadd  ddeell  ccoonnffoorrmmiissttaa..      
VVeerrggeell::      
AAbbuunnddaanncciiaa  yy  pprroossppeerriiddaadd..  FFeelliicciiddaadd  aaffeeccttiivvaa..  AAlleeggrrííaa  ffaammiilliiaarr..      
VVeerrggüüeennzzaa::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  ssooppoorrttaa  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ddoolloorroossooss  ddee  llooss  
ccuuaalleess  nnoo  eess  rreessppoonnssaabbllee..      
VVeerrrruuggaa::      
SSee  llee  rreepprroocchhaarráánn  aacccciioonneess  ccuullppaabblleess  ssii  uusstteedd  nnoo  gguuaarrddaa  llaa  ddeebbiiddaa  ddiissccrreecciióónn  
ssoobbrree  ssuuss  aassuunnttooss..      
VVeerrtteeddeerroo::      
CCiirrccuunnssttaanncciiaass  ddeessffaavvoorraabblleess  ppaarraa  ssuuss  iinntteerreesseess..      
VVéérrttiiggoo::      
BBuueennaa  iinnddiiccaacciióónn..  LLooss  rreessuullttaaddooss  ddee  ssuuss  ggeessttiioonneess  ssuuppeerraarráánn  ssuuss  eessppeerraannzzaass  
rraazzoonnaabblleess  yy  ffoorrttaalleecceerráánn  ffeelliizzmmeennttee  ssuuss  ddiissttiinnttooss  pprrooyyeeccttooss..      
VVeessttííbbuulloo::      
PPeerrííooddoo  ddee  eessppeerraa  eennttrree  ddooss  ssiittuuaacciioonneess..  CCaammbbiioo  iimmppoorrttaannttee  eenn  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  
ddee  vviiddaa..      
VVeessttiiddoo::      
--SSii  eessttaammooss  ccoorrrreeccttaammeennttee  vveessttiiddooss  ccoonn  uunn  vveessttiiddoo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  nnuueessttrraa  
pprrooffeessiióónn  iinnddiiccaa  qquuee  eessttaammooss  bbiieenn  aaddaappttaaddooss  aa  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  yy  pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  nnooss  vveemmooss  mmaall  vveessttiiddooss  iinnddiiccaa  uunnaa  mmaallaa  aaddaappttaacciióónn..      
--CCoonn  uunn  vveessttiiddoo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  uunnaa  pprrooffeessiióónn  qquuee  nnoo  eess  llaa  nnuueessttrraa,,  mmaallaa  
aaddaappttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall..      
--SSii  eess  iimmpprrooppiioo  ddee  nnuueessttrraa  eeddaadd,,  ffaallttaa  ddee  mmaadduurreezz..      
--EExxcceessiivvaammeennttee  aannttiiccuuaaddoo,,  eexxcceessiivvoo  aappeeggoo  aa  pprreejjuuiicciiooss  yyaa  ccaadduuccooss..      
--DDeemmaassiiaaddoo  ffaannttaassiioossoo,,  eexxcceessoo  ddee  vvaanniiddaadd..      
--SSii  eessttáá  ssuucciioo  iinnddiiccaa  ddeessaaggrraaddoo  ppoorr  aallgguunnaa  aacccciióónn  qquuee  hheemmooss  ccoommeettiiddoo  yy  nnooss  
ppaarreeccee  iimmpprrooppiiaa  ddee  nnuueessttrroo  ccóóddiiggoo  mmoorraall..      
TTaammbbiiéénn  nnooss  ppuueeddee  aayyuuddaarr  eenn  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  llooss  ccoolloorreess  ddeell  vveessttiiddoo..  
VViiaajjee::      
PPrreessaaggiiaa  ccaammbbiiooss  eenn  nnuueessttrraa  ssiittuuaacciióónn  yy  ttrraabbaajjoo..      
--SSii  eessttaammooss  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo  yy  nnoo  nnooss  mmoovveemmooss  ddee  aallllíí  rreevveellaa  qquuee  nnuueessttrraa  mmeennttee  
eess  iinneessttaabbllee..      
--SSii  vvaammooss  oo  vvoollvveemmooss  ddeell  eexxttrraannjjeerroo::      
    **SSii  vviissuuaalliizzaammooss  llaass  iinncciiddeenncciiaass  ddeell  vviiaajjee  ssee  rreeffiieerree  aa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn,,  aa  uunnaa  eettaappaa  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
    **CCuuaannddoo  eell  vviiaajjee  ssee  iinniicciiaa  yy  ffiinnaalliizzaa  eell  ssuueeññoo,,  oo  ddee  rreeppeennttee  yyaa  nnooss  vveemmooss  eenn  uunn  
lluuggaarr  ddee  ddiivveerrssiióónn,,  iinnddiiccaa  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  
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((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ddee  aalliivviioo  yy  aalleeggrrííaa))  oo  tteemmoorr  ddee  qquuee  aallggoo  ccaammbbiiee  eenn  
nnuueessttrraa  vviiddaa  ((aaccoommppaaññaaddoo  ddee  sseennssaacciióónn  ttrriissttee  yy  mmeellaannccóólliiccaa))..      
--SSii  ssooññaammooss  qquuee  ssoonn  oottrrooss  qquuiieenneess  vvaann  aall  eexxttrraannjjeerroo  pprreessaaggiiaa  qquuee  nnuueessttrrooss  
ccoommppeettiiddoorreess  aabbaannddoonnaann  llaa  lluucchhaa  ddáánnddoossee  ppoorr  vveenncciiddooss..      
VVííbboorraa::      
PPuueeddee  ssiimmbboolliizzaarr  aallggúúnn  ppooddeerroossoo  iimmppuullssoo  iinntteerrnnoo,,  ccoommoo  eell  tteemmoorr  aa  ttrraaiicciioonneess  
pprroocceeddeenntteess  ddeell  eexxtteerriioorr..      
VViiccttoorriiaa::      
SSiinnssaabboorreess,,  ddeerrrroottaa,,  hhuummiillllaacciióónn  ddeennttrroo  ddee  ppooccoo  ttiieemmppoo..      
VViidd::      
EEll  vviinnoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  rriiqquueezzaa  yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo..      
EEll  rraacciimmoo  ddee  uuvvaass  eess  ssíímmbboolloo  ddee  ffeeccuunnddiiddaadd  yy  ssaaccrriiffiicciioo..      
VViiddeennttee::      
SSii  uunnaa  vviiddeennttee  nnooss  ddiiccee  eell  ffuuttuurroo  rreevveellaa  qquuee  nnoo  eessttaammooss  ssaattiissffeecchhooss  ccoonn  nnuueessttrraa  
ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..      
VViiddrriieerraa::      
SSii  vveemmooss  llaa  vviiddrriieerraa  ddee  uunnaa  iigglleessiiaa  ssiiggnniiffiiccaa  iinnttrroossppeecccciióónn,,  mmeeddiittaacciióónn  yy  ppaazz  
íínnttiimmaa..      
VViieennttoo::      
--CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  aappaarreeccee  vviieennttoo  eess  qquuee  ssee  aannuunncciiaann  aaccoonntteecciimmiieennttooss  
iimmppoorrttaanntteess,,  ttaannttoo  mmaayyoorreess  ccuuaannttoo  mmááss  vviioolleennttoo  sseeaa  eell  vviieennttoo..      
--CCuuaannddoo  ssee  aacceerrccaa  llaa  tteemmppeessttaadd  eess  qquuee  ssee  aacceerrccaa  uunnaa  ccoonnmmoocciióónn  eessppiirriittuuaall..      
--EEll  vviieennttoo  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  eell  aannuunncciioo  ddee  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  
pprrooffeessiioonnaalleess  oo  sseennttiimmeennttaalleess,,  ccoommoo  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ccoonnttrraa  nnuueessttrraa  
iinnccoonnssttaanncciiaa  oo  nnuueessttrraa  vvaanniiddaadd..      
VViieennttrree::      
SSiimmbboolliizzaa  aa  llaa  mmaaddrree  yy  aall  ddeesseeoo  oo  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  tteerrnnuurraa  yy  pprrootteecccciióónn..      
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  ssiimmbboolliizzaarr  aall  vviieennttrree  iinnssaacciiaabbllee  ddee  gguullaa,,  sseexxoo  yy  aaffáánn  ddee  ppoosseessiióónn..      
VViiggaa::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  sseegguurriiddaadd  ccuuaannddoo  aappaarreeccee  ssóólliiddaa  yy  ppootteennttee  ee  iinnsseegguurriiddaadd  yy  tteemmoorr  
eenn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo..      
VViiggiillaannttee::      
--SSii  eessttee  ssuueeññoo  lloo  tteenneemmooss  eenn  nnuueessttrraa  jjuuvveennttuudd  rreevveellaa  eell  ddeesseeoo  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  nnooss  
aayyuuddee  aa  ddiirriiggiirr  nnuueessttrraa  vviiddaa..      
--SSii  ssee  pprroodduuccee  aa  uunnaa  eeddaadd  mmaadduurraa  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  
mmááss  pprruuddeenntteess  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  nnuueessttrraass  aammiissttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ddeettiieenneenn  iinnddiiccaa  uunn  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaabbiilliiddaadd..      
VViillllaa::      
SSiimmbboolliizzaa  nnuueessttrroo  sseerr  yy  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  LLaa  ffaacchhaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  lloo  eexxtteerrnnoo  
ddeell  ssooññaaddoorr  yy  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  vviillllaa  eess  llaa  vviiddaa  íínnttiimmaa..      
--EEll  ccoommeeddoorr  yy  llaa  ccoocciinnaa  rreepprreesseennttaann  llooss  aalliimmeennttooss  yy  llaa  ddiiggeessttiióónn..      
--EEll  ddoorrmmiittoorriioo,,  eell  ddeessccaannssoo  yy  eell  sseexxoo..      
--EEll  ccuuaarrttoo  ddee  bbaaññoo,,  llaa  lliimmppiieezzaa  ffííssiiccaa  yy  mmoorraall..      
--LLooss  ppiissooss  aallttooss  rreepprreesseennttaann  llaa  ccaabbeezzaa  yy  llaa  mmeennttee..      
--LLaa  bbooddeeggaa  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee..      
--LLaass  ppuueerrttaass  rreepprreesseennttaann  llooss  aacccceessooss  aa  nnuueessttrraa  aallmmaa..      
--UUnnaa  vviillllaa  vviieejjaa  yy  ddeessttaarrttaallaaddaa  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  aannttiiccuuaaddaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa  yy  ddee  
ppeennssaammiieennttoo..      
--UUnn  ppiissoo  oo  uunn  tteecchhoo  qquuee  ssee  hhuunnddeenn  ssiimmbboolliizzaa  eell  ddeerrrruummbbaammiieennttoo  ddee  llooss  pprrooppiiooss  
iiddeeaalleess  yy  pprriinncciippiiooss..  
VViinnaaggrree::      
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MMoolleessttiiaass  yy  ppeelleeaass..      
VViinnoo::      
EEll  vviinnoo  ssiimmbboolliizzaa  llaa  rriiqquueezzaa  yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo..      
EEll  rraacciimmoo  ddee  uuvvaass  eess  ssíímmbboolloo  ddee  ffeeccuunnddiiddaadd  yy  ssaaccrriiffiicciioo..      
VViioolleettaa  ((fflloorr))::      
EEss  eell  mmááss  ppooppuullaarr  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  mmooddeessttiiaa..      
VViioolleettaa  ((ccoolloorr))::      
SSiimmbboolliizzaa  aall  oottooññoo,,  aall  ttrráánnssiittoo  eennttrree  llaa  vviiddaa  yy  llaa  mmuueerrttee..  TTaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  llaa  
ssuummiissiióónn  yy  llaa  oobbeeddiieenncciiaa..      
EEss  eell  ccoolloorr  ddeell  mmiisstteerriioo,,  ddeell  sseeccrreettoo  yy  ddeell  mmááss  aalllláá..      
VViioollíínn::      
TTooccaarr  eell  vviioollíínn  eenn  ssuueeññooss  eess  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  sseegguurraa  ddee  ggaannaarr  eell  aammoorr  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  
aa  qquuiieenn  ddeesseeaammooss..      
VViirrggeenn::      
SSooññaarr  ccoonn  LLaa  VViirrggeenn  oo  ccoonn  oottrrooss  sseerreess  cceelleessttiiaalleess  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  ssuueeññooss  
qquuee  ssee  ppuueeddeenn  tteenneerr..  AAuugguurraann  eell  ffiinn  ddee  ttooddooss  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  eenn  eessttooss  
mmoommeennttooss  aattoorrmmeennttaann  aall  ssooññaaddoorr..      
EEnn  sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  nnuueessttrraa  eennttrreeggaa  aall  ssuupprreemmoo..      
SSii  LLaa  VViirrggeenn  eessttáá  ttrriissttee,,  aammeennaazzaaddoorraa  oo  ffuurriioossaa  eell  ccaammbbiioo  eess  ppaarraa  mmaall  yy  eenn  
sseennttiiddoo  eessppiirriittuuaall  rreefflleejjaa  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess  ee  iinnsseegguurriiddaaddeess..      
VViirruueellaa::      
--SSooññaarr  qquuee  eessttaammooss  eennffeerrmmooss  iinnddiiccaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  nnuueessttrraa  ssaalluudd  yy  rreevveellaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  pprroobblleemmaass  eemmoottiivvooss..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  nnuueessttrroo  ppaaddrree  eexxiissttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eennffeerrmmeemmooss  ddee  llaa  
ccaabbeezzaa..      
--SSii  eess  llaa  mmaaddrree,,  ddeell  vviieennttrree..      
--UUnn  hhiijjoo//aa,,  ddeell  ccoorraazzóónn..      
--UUnn  hheerrmmaannoo//aa,,  ddee  llooss  bbrraazzooss  oo  llaass  ppiieerrnnaass..      
VViirruuttaass::      
CCuuííddeessee  ddee  llooss  aadduullaaddoorreess..  AAbbuussaarráánn  ddee  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..      
VViissiittaass::      
EEnn  mmuuyy  rraarraass  vveecceess  ppuueeddee  ttrraattaarrssee  ddee  uunnaa  pprreemmoonniicciióónn  ssii  rreeccoonnoocceemmooss  aa  llaa  
ppeerrssoonnaa  qquuee  vviissiittaammooss  oo  qquuee  nnooss  vviissiittaa..      
CCaassii  ssiieemmpprree  ssee  ttrraattaa  ddee  ssuueeññooss  qquuee  rreevveellaann  nnuueessttrraa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreellaacciioonnaarrnnooss  
ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  qquuee  nnooss  sseennttiimmooss  íínnttiimmaammeennttee  aaiissllaaddooss,,  eexxcceessiivvaammeennttee  
ssoolliittaarriiooss..      
VViittrriioolloo::      
AAcccciioonneess  ccoonn  ccoonnsseeccuueenncciiaass  iimmppoorrttaanntteess  yy  ddeeffiinniittiivvaass..      
VViiuuddoo//aa::      
VVeerrssee  eenn  eessttee  eessttaaddoo,,  ssii  nnoo  eess  rreeaall,,  aannuunncciiaa  uunn  pprróóxxiimmoo  ccaammbbiioo  ddee  ssiittuuaacciióónn  qquuee  
bbeenneeffiicciiaarráá  ssuu  vviiddaa  aaffeeccttiivvaa  yy  ssuuss  iinntteerreesseess  ffiinnaanncciieerrooss..      
VViivvaacc::      
LLee  sseerráánn  iimmppuueessttaass  oottrraass  ffoorrmmaass  ddee  vviiddaa..      
VViivveerroo::      
EExxcceelleennttee  pprreessaaggiioo..  GGaannaanncciiaass,,  rriiqquueezzaa  yy  ffoorrttuunnaa..        
VVoollaarr::      
EEss  uunn  ssíímmbboolloo  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  yy  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn..      
--SSiieemmpprree  eexxpprreessaa  uunn  ddeesseeoo  ddee  eessccaappaarr  aa  llaass  ssiittuuaacciioonneess  yy  pprroobblleemmaass  ddee  llaa  vviiddaa  
ddiiaarriiaa,,  ddee  ssuuppeerraarrllaass  ccoommoo  sseeaa..      
--EExxiisstteenn  aallgguunnooss  ccaassooss  qquuee  eexxpprreessaann  eell  ddeesseeoo  ddee  aacccceeddeerr  aa  uunn  eessttaaddoo  eessppiirriittuuaall  
ssuuppeerriioorr..      
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NNoo  ddeebbeemmooss  ccoonnffuunnddiirr  eessttee  ssuueeññoo  ccoonn  llooss  ddee  aavviioonneess..      
VVoollccáánn::      
EEll  vvoollccáánn  ssiimmbboolliizzaa  uunnaa  mmuuttaacciióónn  bbrruussccaa  ddee  llaa  vviiddaa  rreeaall  yy  llaass  ppaassiioonneess  
llaarrggaammeennttee  rreepprriimmiiddaass  qquuee  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa  eessttaallllaarr  ccoonn  ttooddaa  vviirruulleenncciiaa..        
SSii  ccoonnsseegguuiimmooss  ddoommaarr  eessttaass  ppaassiioonneess  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  ffuueennttee  ddee  vviiddaa  eessppiirriittuuaall..      
VVoommiittaarr::      
--SSii  vvoommiittaammooss  eenn  ssuueeññooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnooss  rreepprroocchhaarráánn  aacccciioonneess  ddeesshhoonneessttaass..      
--SSii  nnooss  mmaanncchhaammooss,,  vveerrggüüeennzzaa  yy  hhuummiillllaacciióónn..      
--VVeerr  vvoommiittaarr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  llee  ddeevvoollvveerráá  lloo  qquuee  ssee  llee  hhaabbííaa  
aarrrreebbaattaaddoo..      
VVoottaarr::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssee  llee  rreeqquueerriirráá  ppaarraa  qquuee  ssee  ccoommpprroommeettaa  eenn  ffaavvoorr  ddee  uunn  ppeerrssoonnaajjee  
iinnfflluuyyeennttee  oo  ppaarraa  qquuee  ttoommee  ddeecciissiioonneess  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  llaass  qquuee  ccaarreeccee  ddee  
ppoossiibbiilliiddaaddeess..      
VVoozz::      
--SSii  eenn  ssuueeññooss  hhaabbllaammooss  eenn  uunn  iiddiioommaa  eexxttrraannjjeerroo  nnooss  iinnvviittaa  aa  eessttuuddiiaarr  oo  aammpplliiaarr  
nnuueessttrroo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  iiddiioommaass  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall..      
--SSii  ooíímmooss  vvoocceess  ssiinn  eenntteennddeerr  lloo  qquuee  ddiicceenn  eell  ssuueeññoo  rreefflleejjaa  eell  tteemmoorr  aa  llaass  
ccaalluummnniiaass  yy  hhaabbllaadduurrííaass..  
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YY  
  
  
YYaacciimmiieennttoo::      
GGaannaanncciiaass  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  aa  ssaaccrriiffiicciiooss  yy  aa  ppeennoossooss  mmoommeennttooss  ddee  ssoolleeddaadd  yy  
eessffuueerrzzooss..        
YYaattee::      
RReevveellaa  uunn  aammoorr  iirrrreefflleexxiivvoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd,,  eell  rreecchhaazzoo  aa  ttooddaa  lliimmiittaacciióónn  yy  aattaadduurraa..      
SSii  eell  ssuueeññoo  ssiirrvvee  ddee  aaddvveerrtteenncciiaa  ee  iinnvviittaa  aa  sseerr  mmááss  rreeaalliissttaass  yy  rreefflleexxiivvooss  hhaabbrráá  
ssiiddoo  úúttiill,,  ppeerroo  ddee  nnoo  sseerr  aassíí,,  sseerráá  uunnaa  mmuueessttrraa  mmááss  ddee  iinnmmaadduurreezz..      
YYeegguuaa::      
EEll  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eess  iigguuaall  qquuee  eell  ddee  ccaabbaalllloo::      
--SSii  uunn  eennffeerrmmoo  ssuueeññaa  qquuee  ggaallooppaa  eenn  uunn  ccaabbaalllloo  aa  ttrraavvééss  ddee  bboossqquueess  ppuueeddee  
eemmppeeoorraarr  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..      
--SSii  eell  eennffeerrmmoo  ggaallooppaa  ppoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  pprroonnttoo  ccuurraarráá..      
--MMoonnttaarr  aa  ccaabbaalllloo  iinnddiiccaa  ééxxiittoo  yy  pprroossppeerriiddaadd..      
--CCaaeerr  ddeell  ccaabbaalllloo  sseeññaallaa  ppéérrddiiddaass..      
--SSii  eell  ccaabbaalllloo  eessttáá  eennssiillllaaddoo  ppeerroo  nnoo  lloo  mmoonnttaa  nnaaddiiee  aauugguurraa  rreeuunniióónn  ddee  mmuujjeerreess..      
--VVeennddeerr  uunn  ccaabbaalllloo  aammeennaazzaa  ppéérrddiiddaa  ddee  bbiieenneess..      
--CCaassttiiggaarrlloo,,  ffaallssaass  aaccuussaacciioonneess..      
--VVeerrlloo  hheerrrraarr,,  ddeebbeemmooss  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  uunn  vviiaajjee..      
--DDaarrllee  ppiieennssoo,,  rriiqquueezzaa..      
--SSii  ttiieennee  llaa  ccoollaa  mmuuyy  llaarrggaa,,  ppooddeemmooss  ccoonnttaarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  aammiiggooss..      
--SSii  eell  ccaabbaalllloo  eess  bbllaannccoo  aauugguurraa  bbuueennaass  nnoottiicciiaass..      
--NNeeggrroo,,  pprroobblleemmaass..      
--BBaayyoo,,  ddiiggnniiddaaddeess..      
--AAllaazzáánn,,  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--GGrriiss,,  oobbssttááccuullooss..      
YYeellmmoo::      
EEll  ppeerrssoonnaajjee  qquuee  aappaarreeccee  ccoonn  eell  yyeellmmoo  iinntteennttaa  ooccuullttaarr  ssuuss  iinntteenncciioonneess  oo  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  aa  llooss  ddeemmááss  oo  aa  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss..      
--SSii  eell  yyeellmmoo  eess  ddee  llíínneeaass  aannaattóómmiiccaass  yy  ssiinn  ddeeccoorraacciioonneess  ddeejjaa  vveerr  qquuee  ssee  ooccuullttaann  
ppeennssaammiieennttooss  pprrááccttiiccooss  yy  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aacccciióónn  ddiirreeccttaa..      
--UUnn  yyeellmmoo  bbeellllaammeennttee  ddeeccoorraaddoo  ssee  ppuueeddee  iinntteerrpprreettaarr  qquuee  lloo  qquuee  ssee  ooccuullttaa  ssoonn  
ppeennssaammiieennttooss  ddee  ggrraannddeezzaa  yy  aavveennttuurraa  ffuueerraa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd..      
YYeerrnnoo::      
EEnn  eessttee  ssuueeññoo  llaa  aacccciióónn  ssuucceeddee  aaqquuíí  yy  aahhoorraa,,  ssii  nnoo  eess  aassíí  ssee  ttrraattaa  ddee  oottrroo  ssuueeññoo,,  
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  vveemmooss  ppaarriieenntteess  yy  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  nnuueessttrraa  iinnffaanncciiaa  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  
""nniiññooss""..      
--VVeerr  eenn  ssuueeññooss  aallggúúnn  ppaarriieennttee  aannuunncciiaa  ssoorrpprreessaass  oo  nnoottiicciiaass..      
--SSooññaarr  vviivvooss  aa  ppaarriieenntteess  yyaa  ffaalllleecciiddooss  aannuunncciiaa  aallggúúnn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  bbuueennoo  oo  
mmaalloo  sseeggúúnn  sseeaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ttrraannqquuiillaa  oo  aaggiittaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..      
YYeessoo::      
--EEll  yyeessoo  aannuunncciiaa  ttrriisstteezzaa  yy  ppeessaadduummbbrree..      
--TTeenneerr  uunn  mmiieemmbbrroo  eennyyeessaaddoo  iinnddiiccaa  rriieessggoo  ddee  aacccciiddeennttee..      
YYooggaa::      
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SSuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddeecciissiióónn  iimmppoonnddrráá  rreessppeettoo  yy  ddiisscciipplliinnaa..  SSeerráá  rreeccoonnoocciiddoo,,  
aapprreecciiaaddoo  yy  eessttiimmaaddoo..      
YYuuggoo::      
SSiimmbboolliizzaa  eell  sseerrvviicciioo  yy  llaa  ddiisscciipplliinnaa  eenn  ssuuss  ddooss  aacceeppcciioonneess  ooppuueessttaass,,  llaa  ddee  
sseerrvviidduummbbrree  yy  eessccllaavviittuudd,,  yy  llaa  ddee  sseerrvviicciioo  yy  uunniiddaadd..      
--LLaa  ddee  sseerrvviidduummbbrree  yy  eessccllaavviittuudd  ssiieemmpprree  eess  iimmppuueessttaa  aa  llaa  ffuueerrzzaa..      
--LLaa  ddee  sseerrvviicciioo  yy  uunniiddaadd  eess  aassuummiiddaa  lliibbrreemmeennttee  ccoommoo  uunn  mmeeddiioo  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  
ppeerrssoonnaall,,  ddee  uunniióónn  ccoonn  uunnaa  iiddeeaa,,  ccaauussaa  oo  ddiivviinniiddaadd..      
LLooss  sseennttiimmiieennttooss  ddoommiinnaanntteess  eenn  eell  ssuueeññoo  sseerráá  lloo  qquuee  aaccllaarree  ccuuaall  ddee  llaass  ddooss  
ooppcciioonneess  eess  llaa  ccoorrrreeccttaa  eenn  ccaaddaa  ccaassoo..      
YYuunnqquuee::      
EEll  yyuunnqquuee  ssiiggnniiffiiccaa  eell  pprriinncciippiioo  ppaassiivvoo  ffrreennttee  aall  mmaarrttiilllloo  qquuee  eess  eell  pprriinncciippiioo  
aaccttiivvoo..      
CCuuaannddoo  eenn  ssuueeññooss  aappaarreeccee  uunn  yyuunnqquuee  eess  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  
eenn  llaa  vviiddaa  ssóólloo  ppuueeddee  sseerr  ppaassiivvaa,,  qquuee  nnooss  vveemmooss  oobblliiggaaddooss  aa  ssooppoorrttaarr  llooss  ggoollppeess  
ddeell  ddeessttiinnoo  ssiinn  ppooddeerr  hhaacceerr  nnaaddaa  ppoorr  eevviittaarrllooss..  
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ZZ  
  

  
ZZaaffiirroo::      
SSiimmbboolliizzaa  llaa  ppuurreezzaa  yy  aaqquueellllaa  ffuueerrzzaa  lluummiinnoossaa  qquuee  ssóólloo  ppuueeddee  eemmaannaarr  ddeell  RReeiinnoo  
ddee  llooss  CCiieellooss..      
EEll  zzaaffiirroo  ttaammbbiiéénn  ssiimmbboolliizzaa  eell  rreemmeeddiioo  ccoonnttrraa  ttooddooss  llooss  mmaalleess..      
ZZaannaahhoorriiaa::      
--RReecciiéénn  ccoosseecchhaaddaa  iinnddiiccaa  aalleeggrrííaa  ffaammiilliiaarr,,  eenntteennddiimmiieennttoo  yy  ccoommpprreennssiióónn  mmuuttuuaa..      
--EEcchhaaddaass  aa  ppeerrddeerr  yy  ddee  ccoolloorr  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  uusstteedd  sseerráá  eell  ccuullppaabbllee  ddee  uunnaa  
sseeppaarraacciióónn..      
ZZaannccooss::      
IInnddiiccaa  qquuee  uusstteedd  ttrraattaa  ddee  aalleeggrraarr  ssuu  eennttoorrnnoo  ppeerroo  nnoo  lllleeggaa  aa  eennggaaññaarrlleess  ddeell  ttooddoo..      
ZZaannjjaa::      
SSiimmbboolliizzaa  pprroobblleemmaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  mmuucchhaass  vveecceess  ccrreeaaddooss  ppoorr  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  
yy  ppoorr  nnuueessttrraa  ccoonndduuccttaa..      
--SSii  vveemmooss  llaa  zzaannjjaa  aa  ttiieemmppoo  iinnddiiccaa  qquuee  aaúúnn  eessttaammooss  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eevviittaarr  eell  
ppeelliiggrroo  qquuee  ssee  aavveecciinnaa..      
--SSii  ssaallttaammooss  ppoorr  eenncciimmaa  llooggrraarreemmooss  ssaallvvaarr  ttooddaass  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess..      
--SSii  nnooss  ccaaeemmooss  ddeennttrroo  ffrraaccaassaarreemmooss  eenn  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa..      
--SSii  llaa  zzaannjjaa  eess  mmoorrttuuoorriiaa  yy  lllleevvaa  iinnssccrriittoo  nnuueessttrroo  nnoommbbrree  oo  eell  ddee  nnuueessttrraa  eemmpprreessaa  
iinnddiiccaa  qquuee  ddeebbeemmooss  aabbaannddoonnaarr  llaa  lluucchhaa  yy  eemmpprreennddeerr  uunn  nnuueevvoo  rruummbboo,,  
ccaammbbiiaannddoo  nnuueessttrraa  aaccttiittuudd  hhaassttaa  aahhoorraa  eerrrróónneeaa..      
ZZaappaattooss::      
SSíímmbboolloo  ddee  lliibbeerrttaadd..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  llooss  zzaappaattooss  ppuueessttooss,,  ssuucciiooss  iinnddiiccaa  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ccuullppaa..      
--AAnnddaarr  ssiinn  zzaappaattooss,,  ppeelliiggrroo  ddee  vveerrnnooss  ssoommeettiiddooss  aa  llooss  ddeemmááss..      
--VVeerrnnooss  ssiinn  zzaappaattooss  yy  ssiinn  aannddaarr  rreevveellaa  tteemmoorr  aa  llaa  ppoobbrreezzaa..      
--VVeerrnnooss  bbiieenn  ccaallzzaaddooss  eeqquuiivvaallee  aa  sseennttiirrnnooss  lliibbrreess..      
--SSooññaarrnnooss  ccoonn  zzaappaattooss  iinnffaannttiilleess  rreevveellaa  qquuee  ssoommooss  iinnmmaadduurrooss..      
--SSii  eell  zzaappaattoo  nnooss  aapprriieettaa  aaúúnn  nnoo  ssaabbeemmooss  ddeesseennvvoollvveerrnnooss  ccoonn  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn..      
--SSii  ssee  nnooss  rroommppee  uunn  zzaappaattoo  pprreessaaggiiaa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd..      
ZZaarrzzaa,,  zzaarrzzaammoorraa::      
EEll  ffrruuttoo  ddee  llaa  zzaarrzzaa,,  llaa  zzaarrzzaammoorraa,,  eess  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  aaggrriidduullccee  sseedduucccciióónn..      
ZZoorrrroo::      
MMaall  pprreessaaggiioo..  UUnn  aalllleeggaaddoo  ssee  rreevveellaarráá  ccoommoo  nnoocciivvoo  ppaarraa  ssuuss  aammbbiicciioonneess  ee  
iinntteerreesseess,,  ssaallvvoo  qquuee  lloo  ccaappttuurreemmooss  yy  llee  mmaatteemmooss,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo  ttrriiuunnffaarráá  ssoobbrree  
llooss  hheecchhooss  ccoonnttrraarriiooss  aa  ssuuss  ddeesseeooss..    
ZZuueeccooss::      
IInnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  nnoo  sseerráá  eennvviiddiiaabbllee  eenn  aabbssoolluuttoo..  SSee  llee  iimmppoonnddrráánn  
ssaaccrriiffiicciiooss  aanntteess  ddee  hhaallllaarr  uunnaa  eessttaabbiilliiddaadd  ccoonnvveenniieennttee  ppaarraa  ssuuss  nneeggoocciiooss..      
ZZuummbbiiddoo::      
MMaalleeddiicceenncciiaa,,  hhaabbllaadduurrííaass  oo  ccoommaaddrreeooss  ssiinn  iimmppoorrttaanncciiaa..      
ZZuurrcciirr::      
PPrreessaaggiioo  ddee  pprroossppeerriiddaadd  yy  ééxxiittoo..      
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ZZuurrddoo::      
VVeerrnnooss  zzuurrddooss  eenn  ssuueeññooss  ssii  eess  qquuee  nnoo  lloo  ssoommooss  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  pprreessaaggiiaa  qquuee  
rreecciibbiirráá  aayyuuddaa  yy  pprrootteecccciióónn  eenn  ssuuss  ddeecciissiioonneess..      
ZZuurrrróónn::      
CCuuiiddee  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  ssuuss  ppoosseessiioonneess,,  llaa  ddiissccrreecciióónn  yy  llaa  ccoorrdduurraa  sseerráánn  ssuuss  
mmeejjoorreess  aalliiaaddooss,,  ssii  nnoo  ssee  eennccoonnttrraarráá  eennvvuueellttoo  eenn  rriivvaalliiddaaddeess  yy  ccoonnfflliiccttooss..  
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PPeessaaddiillllaass  
  

LLaass  ppeessaaddiillllaass  ssoonn  ssuueeññooss  ppeerrttuurrbbaaddoorreess  qquuee  hhaacceenn  qquuee  eell  ssooññaannttee  aall  ddeessppeerrttaarr  
ssee  ssiieennttaa  aannssiioossoo  yy  aassuussttaaddoo..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ppuueeddeenn  sseerr  rreessppuueessttaass  aa  ssiittuuaacciioonneess  
yy  ttrraauummaass  rreeaalleess..  EEssttee  ttiippoo  ddee  ppeessaaddiillllaass  ssee  ccllaassiiffiiccaa  eenn  uunnaa  ccaatteeggoorrííaa  eessppeecciiaall  
ddeennoommiinnaaddaa  PPeessaaddiillllaa  ddee  tteennssiióónn  PPoosstt--ttrraauummááttiiccaa  ((PPSSNN))..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ppuueeddeenn  
ttaammbbiiéénn  ooccuurrrriirr  ppoorrqquuee  hheemmooss  iiggnnoorraaddoo  oo  rreehhuussaaddoo  aa  aacceeppttaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  vviiddaa..  LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaa  ggeennttee  
qquuee  ttiieennee  ppeessaaddiillllaass  rreegguullaarreess  hhaa  tteenniiddoo  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ffaammiilliiaarr  ccoonn  pprroobblleemmaass  
ppssiiqquuiiááttrriiccooss,,  eexxppeerriieenncciiaass  ccoonn  ddrrooggaass,,  ppeerrssoonnaass  qquuee  hhaann  ccoonntteemmppllaaddoo  eell  
ssuuiicciiddiioo,,  yy//oo  hhaann  ppaassaaddoo  rreellaacciioonneess  ttoorrmmeennttoossaass..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ssoonn  uunn  iinnddiicciioo  
ddee  tteemmoorreess  qquuee  ddeebbeenn  sseerr  rreeccoonnoocciiddooss  yy  ccoonnffrroonnttaaddooss..  EEss  uunnaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  
nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee  ddaa  uunn  aavviissoo..  ""¡¡PPrreessttaa  aatteenncciióónn!!""  

TTooddooss  hheemmooss  tteenniiddoo  ppeessaaddiillllaass  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn  ddee  nnuueessttrraass  vviiddaass..  LLaass  
ppeessaaddiillllaass  ssoonn  bbaassttaanntteess  nnoorrmmaalleess..  PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  eess  eexxaaccttaammeennttee  uunnaa  ppeessaaddiillllaa  yy  
ppoorr  qquuéé  llaass  tteenneemmooss??  

LLaass  ppeessaaddiillllaass  ssoonn  uunnaa  ssuubbccaatteeggoorrííaa  ddee  llooss  ssuueeññooss..  LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  eessttrriibbaa  eenn  ssuu  
ccoonntteenniiddoo  eemmoocciioonnaall  oo  aatteemmoorriizzaaddoorr..  AA  ccaauussaa  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  nnaattuurraalleezzaa,,  ssee  ttiieennddee  
aa  rreeccoorrddaarr  llaass  ppeessaaddiillllaass  yy  ssuuss  ddeettaalllleess  vvíívviiddooss..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ttiieenneenn  uunn  iimmppaaccttoo  
mmááss  ggrraannddee  ssoobbrree  llaa  mmeennttee  aall  ddeessppeerrttaarr  yy  ssuuss  iimmáággeenneess  ppuueeddeenn  ppeerrmmaanneecceerr  aa  lloo  
llaarrggoo  ddeell  ddííaa..  

UUnnaa  ddee  llaass  rraazzoonneess  ddee  ooccuurrrreenncciiaa  ddee  llaass  ppeessaaddiillllaass  ppuueeddee  sseerr  qquuee  nnuueessttrroo  
ssuubbccoonnsscciieennttee  qquuiieerree  llooggrraarr  nnuueessttrraa  aatteenncciióónn  ssoobbrree  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  oo  pprroobblleemmaa  
qquuee  ssee  hhaa  eevviittaaddoo..  EEss  ttiieemmppoo  ddee  eennffrreennttaarr  uunn  pprroobblleemmaa  oo  ssiittuuaacciióónn..  LLaass  
ppeessaaddiillllaass  ttiieenneenn  uunn  pprrooppóóssiittoo  iimmppoorrttaannttee  eenn  mmoossttrraarr  lloo  qquuéé  iinnqquuiieettaa  aa  llaa  
ppeerrssoonnaa  ddeessddee  ddeennttrroo  ddee  eellllaa  aa  nniivveelleess  mmááss  pprrooffuunnddooss..  DDiissccuuttiirr,,  aannaalliizzaarr,,  yy  
ccoommpprreennddeerr  llaass  ppeessaaddiillllaass  ppuueeddee  ccoonndduucciirr  aa  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  aallggúúnn  pprroobblleemmaa,,  
ccoonnfflliiccttoo  iinntteerrnnoo  oo  ddiiffiiccuullttaadd  ppeerrssoonnaall..  

CCaauussaass  ddee  llaass  ppeessaaddiillllaass  

LLaa  nniiññeezz  yy  llaa  FFaammiilliiaa  

LLaass  ppeessaaddiillllaass  aaccttuuaalleess  ppuueeddeenn  eessttaarr  aarrrraaiiggaaddaass  eenn  ttrraauummaass  yy  nneegglliiggeenncciiaass  
ssuuffrriiddooss  ddeessddee  llaa  nniiññeezz..  DDeessddee  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  aammoorr,,  nneegglliiggeenncciiaa,,  aallccoohhoolliissmmoo,,  
hhaassttaa  eell  aabbuussoo  sseevveerroo,,  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  eenn  aallgguunnooss  ccaassooss  ppuueeddeenn  sseerr  
llaa  iinnfflluueenncciiaa  mmááss  ddeessttrruuccttiivvaa  ssoobbrree  llaa  vviiddaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  
ppuueeddeenn  sseerr  uunnaa  sseeññaall  ddee  ttaall  aaggiittaacciióónn  iinntteerriioorr..  

LLaa  vviiddaa  

LLaa  mmaanneerraa  ccoommoo  llaa  vviiddaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ssee  ddeessaarrrroollllaa  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo  
ppuueeddee  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaass  ppeessaaddiillllaass..  LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  qquuee  ssee  tteennggaa  ddeell  mmuunnddoo,,  
gguueerrrraass,,  ddeessaassttrreess  nnaattuurraalleess,,  ccrríímmeenneess  yy  llaa  iinnccaappaacciiddaadd  iinnddiivviidduuaall  ddee  ccoonnttrroollaarr  
ttaalleess  ssuucceessooss  ppuueeddee  ccoonndduucciirr  aa  ppeessaaddiillllaass..  
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LLaass  rreellaacciioonneess  

LLaass  rreellaacciioonneess  íínnttiimmaass  yy  llaass  iinntteerraacccciioonneess  ddiiaarriiaass  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ppuueeddeenn  ttaammbbiiéénn  
sseerr  uunnaa  ffuueennttee  ddee  ssuuss  ppeessaaddiillllaass..  UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ppuueeddee  eessttaarr  ppaarraannooiiccaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  
iimmpprreessiióónn  qquuee  ccaauussaa  eenn  llooss  ddeemmááss,,  ccoommoo  lloo  vveenn  llaass  ddeemmááss  ppeerrssoonnaass..  EEss  ppoossiibbllee  
qquuee  ssee  tteemmaa  qquuee  ssee  tteemmaa  sseerr  iinnccoommpprreennddiiddoo  yy  vveeaann  ccoommoo  llaa  ppeerrssoonnaa  rreeaallmmeennttee  
eess..  EEll  aaiissllaammiieennttoo  yy  llaa  iinnffeelliicciiddaadd  ppuueeddeenn  aappaarreecceerr  eenn  ppeessaaddiillllaass  ccoommoo  aabbaannddoonnoo  
yy  ssoolleeddaadd..  

LLaa  tteennssiióónn  

LLaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  ssee  mmaanneejjaa  llaa  tteennssiióónn  ppuueeddee  pprroovvooccaarr  ppeessaaddiillllaass..  LLaass  
ppeessaaddiillllaass  ssoonn  uunnaa  rreessppuueessttaa  nnoorrmmaall  aa  nniivveelleess  iinnaacceeppttaabblleess  ddee  tteemmoorr  yy  tteennssiióónn..  
LLaa  ggeennttee  ddiiaaggnnoossttiiccaaddaa  ccoonn  eell  DDeessoorrddeenn  ddee  tteennssiióónn  PPoosstt--ttrraauummááttiiccaa  
ffrreeccuueenntteemmeennttee  ttiieenneenn  ppeessaaddiillllaass  ssoobbrree  ssuu  aaccoonntteecciimmiieennttoo  ttrraauummááttiiccoo,,  ccoommoo  
uunnaa  gguueerrrraa,,  vviioollaacciióónn,,  mmuueerrttee  ddee  uunn  sseerr  qquueerriiddoo,,  aacccciiddeenntteess,,  tteerrrroorriissmmoo,,  eettcc..  

EEll  ttrraabbaajjoo  

PPuueessttoo  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  ppeerrssoonnaass  ppaassaa  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ddííaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo,,  nnoo  
eess  nniinngguunnaa  ssoorrpprreessaa  qquuee  hheecchhooss  ccoonneexxooss  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  ssoonn  uunnaa  ffuueennttee  ccoommúúnn  ddee  
ppeessaaddiillllaass..  EEll  eessttrrééss,,  llaa  sseegguurriiddaadd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ((oo  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  eellllaa)),,  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddee  ttrraabbaajjoo,,  pprroobblleemmaass  nnoo  rreessuueellttooss,,  oo  eell  ddeessccoonntteennttoo  ggeenneerraall  ccoonn  lloo  
qquuee  ssee  hhaaccee  ppuueeddeenn  mmaanniiffeessttaarrssee  eenn  uunnaa  ppeessaaddiillllaa..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ppuueeddeenn  
rreefflleejjaarr  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ffrruussttrraacciióónn  ee  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrroollaarr  llaass  ssiittuuaacciioonneess  
ddeell  ttrraabbaajjoo..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ddee  eessttaa  nnaattuurraalleezzaa  ppuueeddeenn  aappaarreecceerr  ccoommoo  llaa  ppeerrssoonnaa  
ssiieennddoo  aattaaccaaddaa,,  ppeerrsseegguuiiddaa,,  oo  eessttaannddoo  ffuueerraa  ddee  ccoonnttrrooll..  

EEnn  ggeenneerraall,,  tteennssiióónn,,  ttrraauummaass,,  tteemmoorreess,,  iinnsseegguurriiddaaddeess,,  sseennttiimmiieennttooss  ddee  
iinnssuuffiicciieenncciiaa,,  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd,,  aassuunnttooss  mmaarriittaalleess,,  eettcc..  ppuueeddeenn  sseerr  llaass  rraazzoonneess  
ppaarraa  tteenneerr  ppeessaaddiillllaass..  

TTeenneerr  ppeessaaddiillllaass  eess  nnoorrmmaall,,  ppeerroo  tteenneerrllaass  ffrreeccuueenntteemmeennttee  ppuueeddee  sseerr  uunnaa  sseeññaall  
ddee  eessttaarr  aabbrruummaaddoo  yy  bbaajjoo  tteennssiióónn..  LLaass  ppeessaaddiillllaass  ppuueeddeenn  sseerr  uunn  rreeccuurrssoo  
iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  yy  eell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  
eemmoocciioonnaall..  TTrraannssmmiitteenn  uunnaa  aayyuuddaa  yy  mmeennssaajjee  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  aaccllaarraarr  llooss  
ppoossiibblleess  ccoonnfflliiccttooss  eenn  llaa  vviiddaa..  EEss  iimmppoorrttaannttee  ddiissttaanncciiaarrssee  ddeell  ccoonntteenniiddoo  
eemmoocciioonnaall  ((tteemmeerr,,  ccoonnggoojjaa,,  eennffaaddoo,,  ddoolloorr,,  eettcc..))  ddee  llaa  ppeessaaddiillllaa  yy  aannaalliizzaarrllaa  ddeessddee  
uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  oobbjjeettiivvaa..  LLaass  eemmoocciioonneess  ppeerrttuurrbbaaddoorraass  ppuueeddeenn  sseerr  uunnaa  mmaanneerraa  
eenn  qquuee  eell  ssuubbccoonnsscciieennttee  iinntteennttaa  iimmppeeddiirr  uunnaa  eexxccaavvaacciióónn  pprrooffuunnddaa  eenn  eell  
ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaass  ppeessaaddiillllaass..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  mmeerreeccee  llaa  ppeennaa  iinntteennttaarrlloo  yy  tteenneerr  uunn  
sseennttiiddoo  ddee  eessooss  ssuueeññooss  mmááss  oobbssccuurrooss..  
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""AAll  hhoommbbrree,,  eenn  vveerrddaadd,,  ssoolloo  ssee  llee  ccoonnooccee  ppoorr  ssuuss  ssuueeññooss""  PPllaattóónn  

 
A modo de epílogo 

¿Por qué soñamos? 
  
SSooññaammooss,,  bbáássiiccaammeennttee,,  ppoorr  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ddee  ddeessccaannssaarr,,  
ttaannttoo  ffííssiiccaa  ccoommoo  ppssííqquuiiccaammeennttee..  EEnn  eessee  ddeessccaannssoo  ppssííqquuiiccoo  eess  ddoonnddee  ssee  
pprroodduucceenn  llooss  ssuueeññooss  ccoommoo  vváállvvuullaa  ddee  eessccaappee  aa  ttooddaass  llaass  tteennssiioonneess  yy  oottrrooss  
pprroocceessooss  ddee  aaggoottaammiieennttoo  mmeennttaall  qquuee  ssee  vviivvee  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ddííaa..  IIgguuaallmmeennttee,,  eenn  
eessee  ppeerriiooddoo  yy  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddeell  ssuueeññoo,,  ssee  mmaanniiffiieessttaann  ttooddooss  llooss  ddeesseeooss,,  
ffrruussttrraacciioonneess,,  eessppeerraannzzaass,,  eettcc..……,,  ddeell  sseerr  hhuummaannoo,,  mmeeddiiaannttee  eell  ccrrííppttiiccoo  pprroocceessoo  
ddeell  ssuueeññoo..  
  
LLooss  cciieennttííffiiccooss  aaffiirrmmaann  qquuee  mmiieennttrraass  ssee  pprroodduucceenn  llooss  ssuueeññooss  ““ttaann  ssoolloo  eejjeerrcceemmooss  
uunnaa  ffuunncciióónn  bbiioollóóggiiccaa  eenn  llaa  ccuuaall  nnuueessttrraass  nneeuurroonnaass  rreeppoonneenn  llaa  eenneerrggííaa  ppeerrddiiddaa  
dduurraannttee  eell  ddííaa””..  
  
LLaass  hhiippóótteessiiss  mmááss  eessoottéérriiccaass  nnooss  hhaabbllaann  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  pprreemmoonniittoorriiaass  ee  iinncclluussoo  
““vviiaajjeess  aassttrraalleess””..  PPeerroo  lloo  cciieerrttoo  eess  qquuee  eell  ccoommpplleejjoo  mmuunnddoo  ddee  llooss  ssuueeññooss  ttiieennee  
mmááss  lleeccttuurraass  ddee  llaass  qquuee  ppooddrrííaammooss  iimmaaggiinnaarr..    
 
EEnn  nnuueessttrroo  ccuueerrppoo  ttooddoo  eessttáá  rreellaacciioonnaaddoo,,  nnuueessttrroo  eessttaaddoo  ffííssiiccoo  iinnfflluuyyee  ssoobbrree  lloo  
oonníírriiccoo,,  iigguuaallmmeennttee  nnuueessttrraa  mmeennttee  ((ccoonn  ttooddaass  ssuuss  aalleeggrrííaass  oo  ddeesseessppeerraannzzaass))  
tteennddrráánn  iigguuaallmmeennttee  uunnaa  ggrraann  aacccciióónn  ssoobbrree  lloo  qquuee  ssooññeemmooss..    
  
MMuucchhooss  ssoonn  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  iinnfflluuyyeenn  eenn  eell  ssuueeññoo,,  ddeessddee  lloo  qquuee  bbeebbeemmooss  oo  
ccoommeemmooss    ((uunnaa  cceennaa  ccooppiioossaa  iimmpplliiccaa  ssuueeññooss  aaggiittaaddooss  ee  iinncclluussoo  ppeessaaddiillllaass))  yy  
ddoorrmmiirr  ddeessttaappaaddooss  iimmpplliiccaa  sseennttiirr  ffrrííoo  ((yy  ssooññaarr  ccoonn  ppaaiissaajjeess  ggéélliiddooss  eenn  eell  mmeejjoorr  
ddee  llooss  ccaassooss))..    
  
TTrraass  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaa  ppooddiiddoo  lleeeerr  eenn  ééssttee  lliibbrroo  nnoo  eess  qquuee  hhaayyaa  ccoonnsseegguuiiddoo  uunn  
MMaasstteerr  eenn  OOnniirroollooggííaa,,  ppeerroo  sseegguurroo  qquuee  aahhoorraa  ssee  eennccuueennttrraa  mmááss  cceerrccaa  ddee  
ccoommpprreennddeerr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ssuuss  ssuueeññooss  yy  ddee  eessaass  ccoossaass  qquuee  ssuu  ssuubbccoonnsscciieennttee  
ttrraattaa  ddee  ddeecciirrllee……  HHáággaammee  ccaassoo,,  eess  uunn  ccoonnsseejjoo::  aattiiéénnddaalloo,,  ppuueeddee  aayyuuddaarrllee  aa  
rreessoollvveerr  mmuucchhooss  ccoonnfflliiccttooss  iinntteerrnnooss..  
  
  
EEnn  aallggúúnn  lluuggaarr  ddee  ssuuss  ssuueeññooss……  
  

JJoossee  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
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RReelloojj  ddee  AArreennaa  
  

DDiicccciioonnaarriioo  ddee  SSuueeññooss  
 

  
  

ppoorr  ©©  JJoossee  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
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