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PPoouurrqquuooii  vvoouullooiirr  llaa  lliibbeerrttéé  ??  
QQuuee  ppeeuutt--oonn  bbiieenn  ffaaiirree  ddaannss  ll’’eerrrraannccee  ??  

LLee  ddéémmoonn  lluuii--mmêêmmee  nn’’eesstt--iill  ppaass  lliibbrree  ??  MMaaiiss  iill  eesstt  pprriivvéé  ddee  DDiieeuu..  
VVoouullooiirr  llaa  lliibbeerrttéé  ssaannss  llaa  VVéérriittéé  ddee  DDiieeuu,,  cc’’eesstt  êêttrree  lliivvrréé  àà  ssooii--mmêêmmee..  
EEtt  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  rrêêvveenntt  dd’’êêttrree  lliibbrree  llee  ssoonntt  ddééjjàà..  MMaaiiss  pprriivvééss  ddee  DDiieeuu..  

CCoommpprreenneezz  qquuee  lleess  ddeessppootteess  eexxiisstteenntt  dduu  ffaaiitt  qquu’’eeuuxx  aauussssii  rrééccllaammeenntt  lleeuurr  lliibbeerrttéé..  
EEtt  iillss  llaa  rrééccllaammeenntt  ssuurr  llee  ddooss  ddee  cchhaaccuunn..  

CC’’eesstt  ddaannss  llaa  lliibbeerrttéé,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  hhoorrss  dduu  ffaaiisscceeaauu  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu,,  qquuee  llaa  ddéépprraavvaattiioonn  ddeemmeeuurree..  
CCeeccii  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  qquuee  ««  qquueellqquu’’uunn  »»  aa  rrééccllaamméé  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu  llee  ddééssiirr  dd’’êêttrree  lliibbrree,,  

eett  ddoonncc  ddee  ssee  ssoouussttrraaiirree  àà  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  
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QQuuee  ppeeuutt  vvoouullooiirr  ddiirree  àà  nnooss  yyeeuuxx  ««  aaccccoommpplliirr  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  »»  ??  
MMaaiiss  vvooiiccii  qquuee  ttoouujjoouurrss  qquueellqquu’’uunn  eexxpprriimmee  llee  ddééssiirr  ddee  vvoouullooiirr  êêttrree  lliibbrree..  
EEtt  ddee  ccee  qquu’’iill  eesstt  lliivvrréé  àà  lluuii--mmêêmmee,,  ssoonn  ddééssiirr  ddee  lliibbeerrttéé  eesstt  uunnee  ssooiiff  qquuii  jjaammaaiiss  nn’’eesstt  ééttaanncchhééee..  
TToouujjoouurrss  iill  vveeuutt  êêttrree  lliibbrree  ;;  eett  ttoouujjoouurrss  aauuxx  ddééppeennss  ddee  qquueellqquu’’uunn..  CCaarr  iill  ss’’eessttiimmee  aauu--ddeessssuuss  ddeess  aauuttrreess..  
EEtt  cc’’eesstt  ssuurr  llee  ddooss  ddeess  aauuttrreess  qquu’’iill  pprreenndd  ddee  cchhaaccuunn  ssoonn  lliibbrree--aarrbbiittrree..  
ÊÊttrree  lliibbrree……  ppoouurr  qquuooii  ffaaiirree,,  eett  aauu  nnoomm  ddee  qquuii  ??  
MMaaiiss  cc’’eesstt  llee  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn  eenn  cchhaaqquuee  hhuummaaiinn  qquuii  ppoouussssee  qquuiiccoonnqquuee  àà  ddééssiirreerr  llaa  lliibbeerrttéé  pplluuttôôtt  qquuee  llaa  VVéérriittéé..  
SSooyyeezz  ddoonncc  eenn  qquuêêttee  ddee  llaa  VVéérriittéé..  PPuuiissqquuee  cc’’eesstt  ddaannss  cceettttee  qquuêêttee  ddee  llaa  VVéérriittéé  qquuee  llee  CChhrriisstt  nnoouuss  ssaauuvvee..  
CC’’eesstt  bbiieenn  LLUUII  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé..  
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ÔÔ  AAnnddrroommèèddee  !!  
NNoouuss  qquuii  aavvoonnss  ééttéé  ddaannss  ttoonn  ssiillllaaggee,,  ll’’oonn  nnoouuss  yy  
ttrroouuvvee  eennccoorree  !!  NNoouuss  ppaarrccoouurroonnss  llaa  ggaallaaxxiiee  eenn  
ttoouuss  sseennss,,  nnoouuss  aabbrreeuuvvaanntt  ddee  ttoouuss  cceess  mmyyssttèèrreess,,  
lleess  mmyyssttèèrreess  qquuii  nnoouuss  rréévvèèlleenntt  llee  sseennss  ccaacchhéé  ddee  
llaa  vviiee,,  llaa  vviiee  eenn  DDiieeuu..  
NNoottrree  ââmmee,,  llaa  pprruunneellllee  ddee  nnooss  yyeeuuxx,,  nnoottrree  cchhèèrree  
VVooiiee  llaaccttééee  !!  NNoottrree  aammoouurr  ppoouurr  ttooii  eesstt  ssaannss  ééggaall..  
CC’’eesstt  eenn  ttooii  qquuee  nnoouuss  ddééccoouuvvrroonnss  ll’’aammoouurr  eenn  
ttoouuttee  cchhoossee..  CC’’eesstt  eenn  ttooii  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ppééttrriiss  
ddee  ll’’AAmmoouurr  ddee  DDiieeuu..  CC’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  ttooii  nnoottrree  
DDééeessssee..  TTooii  qquuii  eess  cchhéérriiee  ddeess  DDiieeuuxx..  TTooii  qquuii  eess  
lleeuurr  éélliixxiirr..  TToouutteess  lleess  ééttooiilleess  qquuee  ttuu  ccoonnttiieennss..  ÔÔ  
lleess  ppuuiissssaanncceess  !!  ÀÀ  jjaammaaiiss  eemmpplliieess  ddee  ggllooiirree  !!  
CC’’eesstt  eenn  ttooii  qquuee  nnooss  ââmmeess  ssoonntt  ffoorrttiiffiiééeess..  CC’’eesstt  

eenn  ttooii  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  éélleevvoonnss  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss  !!  PPaarr  ttoonn  sseeiinn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  nnoouurrrriiss..  PPaarr  ttoonn  sseeiinn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  gglloorriiffiiééss..  
NNoottrree  vvêêtteemmeenntt  eesstt  ffaaiitt  ddee  mmoorrcceeaauuxx  ddee  ttooii..  TTuu  eess  ccee  qquuee  ll’’oonn  aatttteennddaaiitt..  TTaa  cchhaalleeuurr  eett  tteess  rraayyoonnss  nnoouuss  ffoonntt  ppoouusssseerr,,  
nnoouuss  ffoonntt  ggrraannddiirr..  DD’’eennffaannttss,,  nnoouuss  vvooiillàà  HHOOMMMMEE  !!  QQuuee  nnee  nnoouuss  aass--ttuu  ppaass  ffaaiitt  ??    
DDee  ll’’ééttaatt  dd’’AAnnggee  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ppaassssééss  hhoommmmee..  MMaaiiss  eenn  hhoommmmee,,  nnoouuss  lluuttttoonnss..  DD’’aabboorrdd  ccoonnttrree  DDiieeuu..  
PPuuiiss  ccoonnttrree  llee  ttyyrraann  eenn  ssooii--mmêêmmee  ::  ll’’eeggoo..  TTrraannsscceennddaanntt  llee  ddéémmoonn,,  ll’’AAnnggee  ss’’eesstt  eennffiinn  ttrraannssffoorrmméé..  DDee  ppeettiitt  eennffaanntt  qquu’’iill  
ééttaaiitt,,  llee  vvooiiccii  ddeevveennuu  HHOOMMMMEE,,  llee  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall  ::  ll’’AARRCCHHAANNGGEE,,  ll’’ÉÉTTAANNTT..  
ÔÔ  RReeiinnee  !!  CC’’eesstt  ppoouurr  ttooii  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ttaanntt  ccoommbbaattttuu  !!  TTooii  qquuii  rreeççooiiss  llaa  sseemmeennccee  dduu  DDiieeuu  VViivvaanntt,,  CCHHRRIISSTT,,  ddee  ppaarr  
qquuii  ttuu  ffaaiiss  nnaaîîttrree  iiccii--bbaass  lleess  eennffaannttss  dduu  RRooyyaauummee,,  cceeuuxx  ppaarr  qquuii  llee  CCHHRRIISSTT  aannccrree  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  PPèèrree..  
ÔÔ  RReeiinnee  !!  QQuuee  ttaa  mmaattrriiccee  eesstt  ssaaccrrééee..  TToonn  uuttéérruuss  eesstt  eefffflluuvvee  dduu  CCoossmmooss..  TToonn  vvaaggiinn,,  llaa  ppoorrttee  qquuii  mmèènnee  aauu  PPaarraaddiiss..  
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DDee  nnoommbbrreeuuxx  hhuummaaiinnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ss’’éévveeiilllleenntt  àà  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree,,  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  
dd’’aanncciieennnneess  cciivviilliissaattiioonnss  pplluuss  aavvaannccééeess  aayyaanntt  ppeeuuppllééeess  llaa  TTeerrrree,,  ddeess  ddiifffféérreenntteess  mmaanniippuullaattiioonnss  mmoonnddiiaalleess  
ooppéérraanntt  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllléénnaaiirreess,,  aaiinnssii  qquuee  dduu  pprroocceessssuuss  aaccttuueell  dd’’aasscceennssiioonn  vviibbrraattooiirree,,  pprroocceessssuuss  qquuii  eesstt  eenn  
ccoouurrss  dd’’aaccccéélléérraattiioonn  ddeeppuuiiss  ffiinn  22001122..  PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  mmaasssseess,,  ddee  
pprrooggrraammmmaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee  eett  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  rrééaalliittééss  ffuuttuurreess  cchhaaoottiiqquueess  ssee  
mmuullttiipplliieenntt..  LLaa  ccoonnffuussiioonn  ssee  rrééppaanndd  aauu  sseeiinn  ddeess  ssoocciiééttééss  hhuummaaiinneess  qquuii  nnee  ssaavveenntt  pplluuss  ddiisscceerrnneerr  llee  vvrraaii  dduu  
ffaauuxx,,  llee  bboonn  dduu  mmaauuvvaaiiss,,  ffaaccee  àà  cceettttee  mmaassssee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddééssoorrmmaaiiss  ddiissppoonniibbllee  vviiaa  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  
ggrraannddiissssaannttee..  
PPoouurr  ccoommpprreennddrree  vvéérriittaabblleemmeenntt  ccoommmmeenntt  ll’’hhuummaanniittéé  aa  ppuu  êêttrree  vviiccttiimmee  ddee  ttoouutt  cceellaa  eett  ccee,,  ppeennddaanntt  ssii  
lloonnggtteemmppss,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  jjeetteerr  uunn  rreeggaarrdd  ccllaaiirr  ssuurr  nnoottrree  ppaasssséé,,  nnoottrree  hhiissttooiirree,,  nnoonn  cceellllee  ééccrriittee  ddaannss  nnooss  
lliivvrreess,,  mmaaiiss  cceellllee  iissssuuee  dduu  ddiisscceerrnneemmeenntt  vviibbrraattooiirree..  IIll  ccoonnvviieenntt  ééggaalleemmeenntt  ddee  ddiisscceerrnneerr  lleess  tteecchhnniiqquueess  qquuii  
ppoouusssseenntt  lleess  éélliitteess  àà  iinnffiillttrreerr  llaa  ppssyycchhéé  hhuummaaiinnee,,  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  eellllee  aa  ééttéé  iinnffiillttrrééee..  CCeess  tteecchhnniiqquueess  
uuttiilliissééeess  oonntt  ggéénnéérréé  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ccaattaassttrroopphhiiqquueess  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddee  nnooss  yyeeuuxx  ccoonnssttaatteerr  uunn  ppeeuu  
ppaarrttoouutt  ssuurr  tteerrrree,,  tteellss  qquuee  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddee  llaa  vviiee,,  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  
ppoouuvvooiirr,,  ddee  ddoommiinnaattiioonn,,  llaa  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  eett  lleess  ddiivviissiioonnss  eennttrree  llee  fféémmiinniinn  eett  llee  mmaassccuulliinn,,  ll’’aabbsseennccee  ddee  
ssppiirriittuuaalliittéé  oouu  àà  ll’’iinnvveerrssee  ll’’aaddoorraattiioonn  ddee  ffiigguurreess  ssppiirriittuueelllleess,,  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  ll’’aasssseerrvviisssseemmeenntt  ppaarr  lleess  
rreelliiggiioonnss,,  eelllleess  qquuii  oonntt  ééttéé  iimmppllaannttééeess  ddeeppuuiiss  ddeess  ssiièècclleess  ppaarr  lleess  AArrcchhoonntteess  eeuuxx--mmêêmmeess,,  llaa  vviiccttiimmiissaattiioonn  
dduu  ppeeuuppllee  ppaarr  sseess  bboouurrrreeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ppééddoopphhiilleess  eett  ppssyycchhooppaatthheess,,  ll’’iiddoollââttrriiee  ddee  ccéélléébbrriittééss,,  llaa  vviiee  ppaarr  
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pprrooccuurraattiioonn  vviiaa  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  ll’’iinndduussttrriiee  dduu  cciinnéémmaa  pprrooggrraammmmaanntt  aauu  qquuoottiiddiieenn  lleess  eesspprriittss,,  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  
llaa  ddiissttrraaccttiioonn,,  dduu  ccoonnffoorrtt  eett  dduu  ddiivveerrttiisssseemmeenntt  pplluuttôôtt  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  ppaarr  uunn  
ttrraavvaaiill  ssppiirriittuueell..  
DDaannss  ll’’UUnniivveerrss,,  iill  eexxiissttee  ddeess  llooiiss  qquuii  ssoonntt  bbiieenn  llooiinn  ddeess  llooiiss  hhuummaaiinneess  ssuurr  tteerrrree..  LLoorrssqquuee  lleess  llooiiss  
uunniivveerrsseelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  rreessppeeccttééeess  cceellaa  eennggeennddrree  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  éénneerrggééttiiqquueess  àà  rrééééqquuiilliibbrreerr..  
LL’’hhuummaanniittéé,,  iiggnnoorraannttee  ddee  cceess  llooiiss  ppaarrccee  qquuee  ddééccoonnnneeccttééee  ddee  ssaa  vvéérriittaabbllee  nnaattuurree  ccoossmmiiqquuee,,  eesstt  ddoonncc  eenn  
iinnffrraaccttiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ddee  cceess  llooiiss  ssaannss  mmêêmmee  llee  ssaavvooiirr..  PPaarreeiilllleemmeenntt,,  iiggnnoorraanntt  llaa  llooii  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt,,  
ll’’hhuummaanniittéé  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  eellllee  ccoonnsseenntt  àà  ccee  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  eett  àà  ccee  qquuii  ccoonnttiinnuuee  ddee  
lluuii  êêttrree  ffaaiitt..  AAlloorrss,,  ppaarr  ssoonn  iiggnnoorraannccee,,  ll’’hhuummaanniittéé  ccoonnsseenntt  cchhaaqquuee  jjoouurr  àà  llaaiisssseerr  ppeerrppééttuueerr  ddeess  aacctteess  
ccoonnttrraaiirreess  aauuxx  llooiiss  ddiivviinneess  eett  aauuxx  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  mmoorraalleess..  LLeess  hhuummaaiinnss  eenn  ssuubbiisssseenntt  aauussssiittôôtt  lleess  
ccoonnssééqquueenncceess  kkaarrmmiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  mmoommeenntt  ddee  lleeuurr  rrééiinnccaarrnnaattiioonn,,  jjuussqquu’’àà  lleess  rreeccyycclleerr  ddaannss  cceettttee  
mmaattrriiccee  ddee  ccoonnttrrôôllee  hhyyppeerrddiimmeennssiioonnnneellllee..  EEtt  mmêêmmee  ssii  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  ggeennss  rrééaalliisseenntt  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  
ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddaannss  lleeqquueell  iillss  ssoonntt  eennffeerrmmééss,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  ppaarr  lleeuurr  éévveeiill  ffaaccee  aauuxx  iinncceessssaannttss  
ssccaannddaalleess  ppoolliittiiqquueess,,  ffiinnaanncciieerrss,,  mmiilliittaaiirreess  oouu  ddee  ssaannttéé,,  ttrrèèss  ppeeuu  eennccoorree  oonntt  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  nnaattuurree  
mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  mmaattrriiccee  aarrttiiffiicciieellllee  ss’’éétteennddaanntt  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  33ee  ddeennssiittéé,,  eett  ccrrééééee  ppaarr  
ddiifffféérreenntteess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  eett  eennttiittééss  iinntteerrddiimmeennssiioonnnneelllleess..  
LLaa  mmaanniippuullaattiioonn  ssuurr  tteerrrree  nnee  ss’’aarrrrêêttee  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  àà  cceellllee  qquuii  eesstt  vviissiibbllee  ddaannss  llaa  33ee  ddeennssiittéé,,  mmaaiiss  pprreenndd  
rraacciinnee  ddaannss  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  iinnvviissiibblleess,,  aauu  ttrraavveerrss  ddee  ssoocciiééttééss  ooccccuulltteess  qquuii  eenn  aappppeelllleenntt  àà  ll’’AArrcchhoonnttee,,  llee  
pprrééddaatteeuurr  ccoossmmiiqquuee..  LLaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  eesstt  oorrcchheessttrrééee  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx  aavveecc  ddeess  mmaarriioonnnneetttteess  
hhuummaaiinneess  rrééaalliissaanntt  ddeess  aaggeennddaass  bbiieenn  pprréécciiss..  CCee  ssoonntt  eeuuxx  qquuee  nnoouuss  aappppeelloonnss  llaa  CCaabbaallee,,  lleess  IIlllluummiinnaattii,,  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’oommbbrree  oouu  eennccoorree  llee  NNoouuvveell  OOrrddrree  MMoonnddiiaall..  
LLeess  AArrcchhoonntteess  œœuuvvrreenntt  aavveecc  cceerrttaaiinneess  ffaaccttiioonnss  dduu  ccoommpplleexxee  mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieell..  SSii  bbiieenn  qquuee  ll’’êêttrree  
hhuummaaiinn  eesstt  bbiieenn  llooiinn  dd’’êêttrree  ttoouutt  eenn  hhaauutt  ddee  llaa  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree,,  ccoommmmee  iill  llee  ccrrooiitt..  CCeess  rraacceess  
eexxttrraatteerrrreessttrreess  pprrééddaattrriicceess  eett  iinntteerrddiimmeennssiioonnnneelllleess  ffoonnccttiioonnnneenntt  ccoommmmee  ddeess  ppaarraassiitteess..  DDéénnuuééeess  ddee  ttoouuttee  
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ffoorrmmee  ddee  ccoonnnneexxiioonn  ddiivviinnee  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  cchhooiixx,,  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  pprroodduuiirree  lleeuurr  pprroopprree  éénneerrggiiee,,  
cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunnee  éénneerrggiiee  ddee  lluummiièèrree  cchhrriissttiiqquuee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee..  EElllleess  oonntt  aaiinnssii  bbeessooiinn  
ddee  ssee  nnoouurrrriirr  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’éénneerrggiieess  pprréésseenntteess  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoolloonniieess  qquu’’eelllleess  eennvvaahhiisssseenntt..  

LL’’hhuummaanniittéé  ttoouutt  eennttiièèrree  eesstt  ddoonncc  uuttiilliissééee  
ccoommmmee  ggééaannttee  rreessssoouurrccee  ddee  nnoouurrrriittuurree,,  
pprriinncciippaalleemmeenntt  éénneerrggééttiiqquuee,,  ppoouurr  cceess  
eennttiittééss  ppaarraassiitteess  ssaannss  ffooii  nnii  llooii,,  qquuii  uusseenntt  
ddee  llaa  nnaaïïvveettéé,,  ddee  ll’’iiggnnoorraannccee,,  dduu  ddéénnii  eett  ddeess  
ppeeuurrss  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  
lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddiirreecctt  oouu  ddééttoouurrnnéé..  
SSaannss  vveerrggooggnnee,,  cceess  eennttiittééss  ssee  sseerrvveenntt  ddeess  
hhuummaaiinnss  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  pphhyyssiiqquuee  qquuee  
mmeennttaall  eett  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  qquu’’éémmoottiioonnnneell  eett  
éénneerrggééttiiqquuee..  
AAvvaanntt  dd’’aalllleerr  pplluuss  llooiinn  ddaannss  ll’’iinnvveessttiiggaattiioonn  
ddeess  tteecchhnniiqquueess  uuttiilliissééeess  ppaarr  cceess  ffoorrcceess  ppoouurr  

oobbtteenniirr  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddééttoouurrnnéé  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  aaffiinn  ddee  ppeerrppééttrreerr  lleeuurrss  pprroopprreess  aaggeennddaass,,  iill  ccoonnvviieenntt  
ddee  pprréécciisseerr  qquuee  ttoouutt  cceeccii  eesstt  àà  rreellaattiivviisseerr..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  llee  bbuutt  iiccii  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ffaaiirree  ppeeuurr  mmaaiiss  dd’’aaiiddeerr  
eenn  ccoonnsscciieennccee,,  eett  ééccllaaiirreerr  ll’’eesspprriitt  ddee  cceelluuii  ppaarrttii  eenn  qquuêêttee  ddee  vvéérriittéé..  IIll  ffaauutt  aavvooiirr  uunn  rreeggaarrdd  lluucciiddee  aauu  ssuujjeett  ddee  
ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  rrééeelllleemmeenntt  ssuurr  tteerrrree..  LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  lliibbéérreerr  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’hhuummaaiinnss  eenn  lleess  aaiiddaanntt  
àà  rreettrroouuvveerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  lleeuurr  ââmmee  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  dduu  CChhrriisstt..  
CC’’eesstt  bbiieenn  ll’’iiggnnoorraannccee  qquuii  nnoouuss  ggaarrddee  aasssseerrvviiss..  QQuuaanntt  àà  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee,,  eellllee  nnoouuss  lliibbèèrree..  AAiinnssii,,  nnoottrree  
pprroopprree  ppoouuvvooiirr  rrééssiiddee  eenn  nnoottrree  ccaappaacciittéé  àà  ccoommpprreennddrree  eett  àà  iiddeennttiiffiieerr  llaa  vvrraaiiee  nnaattuurree  ddeess  cchhoosseess,,  aauu--ddeellàà  
ddeess  iilllluussiioonnss,,  aaffiinn  dd’’aavvooiirr  eennssuuiittee  lleess  ssoolluuttiioonnss  lleess  pplluuss  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  aaggiirr..  
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LLoorrssqquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ccoonnsscciieennccee  
qquuee  dd’’uunnee  sseeuullee  ppaarrttiiee  dduu  ssppeeccttrree  ddee  
llaa  rrééaalliittéé,,  aalloorrss  nnooss  ddéécciissiioonnss  eett  nnooss  
cchhooiixx  ssoonntt  eeuuxx  aauussssii  lliimmiittééss..  
NNoouuss  ppoouuvvoonnss  cceerrttaaiinneemmeenntt  aavvooiirr  
ll’’iimmpprreessssiioonn  dd’’êêttrree  hheeuurreeuuxx,,  éévveeiillllééss,,  
ccoommmmee  cc’’eesstt  ssoouuvveenntt  llee  ccaass  ddaannss  lleess  
pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéécceeppttiioonn  eett  ddee  
ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  NNeeww  AAggee  ccrrééééss  ppaarr  
cceess  mmêêmmeess  eennttiittééss,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  
vvéérriittaabbllee  rréévveeiill  ppaassssee  ppaarr  llee  ccoouurraaggee  
ddee  rreeggaarrddeerr  eenn  ffaaccee  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  
ddee  llaa  rrééaalliittéé,,  aauussssii  llaaiiddss  eett  nnééggaattiiffss  
ssooiieenntt--iillss..  LLee  vvéérriittaabbllee  rréévveeiill  eesstt  

cceerrtteess  ddoouulloouurreeuuxx  ccaarr  iill  iimmpplliiqquuee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  dd’’iimmmmeennsseess  ddééssiilllluussiioonnss  qquuee  ppeeuu  ssoonntt  eennccoorree  pprrêêttss  àà  
aaffffrroonntteerr..  LLaa  rrééeellllee  mmaaîîttrriissee  eett  llaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee  qquuii  eenn  rrééssuullttee  rrééssiiddee  ddaannss  llaa  ppaarrffaaiittee  ccoonnnnaaiissssaannccee  
ddee  llaa  gguueerrrree  ssppiirriittuueellllee  qquuii  ooppèèrree  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenntteess  ssttrraatteess  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee,,  eett  
ddoonntt  llaa  tteerrrree  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  tteerrrraaiinnss  dd’’aaffffrroonntteemmeenntt..  
CCeett  aapppprreennttiissssaaggee  ddooiitt  êêttrree  ffaaiitt  ddaannss  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  nneeuuttrraalliittéé  éémmoottiioonnnneellllee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ppaass  ddee  ccoollèèrree  
vviioolleennttee  nnii  ddee  hhaaiinnee..  EEtt  ssuurrttoouutt,,  iill  ffaauutt  éévviitteerr  ddee  ttoommbbeerr  ddaannss  ddeess  ffrrééqquueenncceess  bbaasssseess  ddee  ppeeuurr  oouu  ddee  
ppaarraannooïïaa,,  ccee  qquuii  pprroodduuiirraaiitt  ll’’eexxaacctt  iinnvveerrssee  ddee  ll’’éélléévvaattiioonn  vviibbrraattooiirree  ppaarr  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  qquuii  eesstt  nnéécceessssaaiirree  
ppoouurr  ttoouuttee  aasscceennssiioonn  ppllaannééttaaiirree..  
LLaa  ppeeuurr  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  ll’’oouubbllii  tteemmppoorraaiirree  oouu  pprroolloonnggéé  ddee  nnoottrree  vvéérriittaabbllee  nnaattuurree  eett  ppuuiissssaannccee  ccoossmmiiqquuee  eenn  
ttaanntt  qquu’’êêttrree  ddiivviinn  ccoonnnneeccttéé  àà  llaa  ssoouurrccee,,  eett  eennttoouurréé  ddee  gguuiiddeess  ssppiirriittuueellss  eett  ffoorrcceess  ccoossmmiiqquueess  ppoossiittiivveess  qquuii  
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nnoouuss  ssoouuttiieennnneenntt,,  ssii  
ttaanntt  eesstt  qquuee  nnoouuss  aayyoonnss  
ffaaiitt  uunn  ttrraavvaaiill  ssuuffffiissaanntt  
ddee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddee  
nnoottrree  eeggoo  ppoouurr  eennffiinn  
rrééssoouuddrree  ttoouutt  ccoonnfflliitt  
dd’’aauuttoorriittéé  eennttrree  ll’’ââmmee  eett  
ll’’eeggoo..  IIll  ffaauutt  êêttrree  ccllaaiirr  
ddaannss  nnoottrree  iinntteennttiioonn  ddee  
sseerrvviirr  nnoottrree  pplluuss  hhaauutt  
ppootteennttiieell  ddiivviinn  aaiinnssii  
qquuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  
nnoottrree  pplluuss  hhaauutt  ddeeggrréé  
ssppiirriittuueell..  CC’’eesstt  cceettttee  
ppuuiissssaannccee  éénneerrggééttiiqquuee  
rreeffllééttééee  ddaannss  llee  ppoouuvvooiirr  

ddee  nnooss  iinntteennttiioonnss  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrree  ccrrééaatteeuurr  ppaarr  llaa  ppeennssééee,,  ppaarr  llaa  vviibbrraattiioonn,,  qquuii  eesstt  cciibbllééee  ppaarr  cceess  ffoorrcceess  
oobbssccuurreess  eett  qquuii  ffoonntt  ttoouutt  ppoouurr  nnoouuss  llaa  ffaaiirree  oouubblliieerr..  
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  nnoouuss  rreeccoonnnneecctteerr  àà  cceettttee  vvéérriittaabbllee  ppuuiissssaannccee,,  eett  dd’’eennffiinn  ccoommpprreennddrree  
ccee  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  aauu  ggeennrree  hhuummaaiinn,,  ddee  ssaavvooiirr  qquueelllleess  ssoonntt  nnooss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  iinnddiivviidduueell  
qquuee  ccoolllleeccttiiff,,  dd’’aapppprreennddrree  àà  ddiirree  nnoonn,,  eett  cceellaa  ddaannss  llaa  nneeuuttrraalliittéé  éémmoottiioonnnneellllee..  MMaaiiss  ssuurrttoouutt,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  
aapppprreennddrree  àà  ddiisscceerrnneerr  ccee  qquuii  sseerrtt  llaa  vviiee  ddee  ccee  qquuii  llaa  ddééttrruuiitt  aaffiinn  ddee  rreeccttiiffiieerr  llaa  ttrraajjeeccttooiirree  dduu  ffuuttuurr  ddee  
ll’’hhuummaanniittéé  eett  dduu  ccoossmmooss  ttoouutt  eennttiieerr..  



 12 

NNoouuss  aalllloonnss  àà  pprréésseenntt  vvooiirr  uunnee  àà  uunnee  lleess  ffoorrmmeess  pprriinncciippaalleess  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  qquuee  ll’’hhuummaanniittéé  ddoonnnnee  ddee  
mmaanniièèrree  iinnddiivviidduueellllee  oouu  ccoolllleeccttiivvee,,  sscciieemmmmeenntt  oouu  nnoonn..  IIll  ccoonnvviieenntt  ppoouurr  qquuiiccoonnqquuee  ddee  ssee  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  
ssuuiivvaannttee  ::  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  ppooiinnttss  qquuii  sseerraa  pprréésseennttéé,,  ddaannss  qquueellllee  pprrooppoorrttiioonn  ssuuiiss--jjee  uunn  ccoonnsseenntteemmeenntt  eett  ddaannss  qquueellllee  
mmeessuurree  jjee  ppaarrttiicciippee  àà  cceett  aaggeennddaa  nnééggaattiiff,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aannttii--vviiee,,  ddaannss  mmoonn  qquuoottiiddiieenn  ??  
UUnnee  iinnttrroossppeeccttiioonn  hhoonnnnêêttee  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddééee  aaffiinn  ddee  ccoommpprreennddrree  eett  aaiinnssii  rreeccttiiffiieerr  cceett  aaccccoorrdd  qquuee  nnoouuss  
ddoonnnnoonnss  àà  ccee  qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  mmaall,,  àà  ccee  qquuii  ddééttrruuiitt  llaa  vviiee..  
  
LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDIIIIIIIIXXXXXXXX        TTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCHHHHHHHHNNNNNNNNIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDD’’’’’’’’OOOOOOOOBBBBBBBBTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’HHHHHHHHUUUUUUUUMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°11111111        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  ddoommiinnaattiioonn  eett  àà  llaa  ttyyrraannnniiee  ((ssuuppppllaannttaanntt  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  ddee  
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  ll’’ââmmee,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’ééqquuiilliibbrree  eett  ll’’hhaarrmmoonniiee))..  
  
EEnn  aacccceeppttaanntt  dd’’êêttrree  ddiirriiggééss  eett  iinnfflluueennccééss  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ppssyycchhooppaatthheess,,  nnoonn  eemmppaatthhiiqquueess,,  nn’’aayyaanntt  ppaass  
ddee  mmeeiilllleeuurrss  iinnttéérrêêttss  àà  ll’’eesspprriitt  qquuee  ddee  ggoouuvveerrnneerr  ddaannss  llaa  ssooiiff  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  ddee  ddoommiinnaattiioonn,,  nnoouuss  
ccoonnsseennttoonnss  àà  ccee  qquuee  llaa  rrééaalliittéé  ssuurr  tteerrrree  ssooiitt  llaa  ttyyrraannnniiee  eett  llaa  gguueerrrree  eett  ccee,,  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllléénnaaiirreess..  LLee  vvoottee,,  àà  
lluuii  sseeuull,,  eesstt  ccee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  aacccceepptteerr  ccee  ssyyssttèèmmee  ddee  ttyyrraannnniiee  eett  ddee  ddoommiinnaattiioonn..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  vvoottoonnss  
ppoouurr  uunn  ccaannddiiddaatt,,  nnoouuss  ccoonnsseennttoonnss,,  pprreemmiièèrreemmeenntt,,  àà  êêttrree  ddiirriiggééss,,  eett  ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  nnoouuss  ccoonnsseennttoonnss  àà  
ttoouutt  ccee  qquuee  ccee  ccaannddiiddaatt  àà  ffaaiitt  oouu  ffeerraa  aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  qquu’’iill  pprreennddrraa..  EEtt  ppuuiissqquuee  nnoouuss  llee  
vvaalliiddoonnss  ppaarr  nnoottrree  vvoottee,,  nnoottrree  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddeevviieenntt  uunn  aaccccoorrdd  ttaacciittee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  pprriissee  ddee  
ddéécciissiioonn  ppaarr  qquueellqquu’’uunn  dd’’aauuttrree  qquuee  ssooii..  EEtt  mmêêmmee  ssii  cc’’eesstt  àà  ccaauussee  ddee  ll’’iilllluussiioonn  qquuii  nnoouuss  aa  ééttéé  pprréésseennttééee,,  
ppeennssaanntt  qquuee  nnoouuss  nn’’aavviioonnss  ppaass  llee  cchhooiixx,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  qquuaanndd  mmêêmmee  cchhooiissiirr  eennttrree  llaa  ppeessttee  eett  llee  cchhoolléérraa..  
SSaannss  jjaammaaiiss  ppeennsseerr  qquu’’iill  eexxiissttee  ppoouurr  cchhaaccuunn  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  ooppttiioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  nnee  cchhooiissiirr  aauuccuunnee  ddeess  ddeeuuxx  
iinnffeeccttiioonnss..  SSuurr  uunn  aauuttrree  ppllaann,,  lleess  AArrcchhoonntteess  uuttiilliisseenntt  ffaallllaacciieeuusseemmeenntt  uunn  tteell  ccoonnsseenntteemmeenntt  ppoouurr  eennssuuiittee  
cchhaarrggeerr  ll’’hhuummaanniittéé  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’uunn  tteell  ppooiiddss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  ccee  qquu’’iill  lluuii  eesstt  ffaaiitt..  
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LLeess  AArrcchhoonntteess  ppeennsseenntt  qquu’’iillss  nn’’eenn  ssuubbiisssseenntt  ppaass  eeuuxx--mmêêmmeess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  kkaarrmmiiqquueess..  CC’’eesstt  uunnee  ggrraavvee  
eerrrreeuurr  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  lleeuurr  ppaarrtt..  CCaarr  nnooss  aaffffrreess,,  ccee  ssoonntt  aauussssii  lleess  lleeuurrss..  
AAlloorrss,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ssee  ddeemmaannddeerr  ddee  qquueellllee  mmaanniièèrree  ccoonnttrriibbuuoonnss--nnoouuss  àà  ppeerrppééttuueerr  ccee  ssyyssttèèmmee  ttyyrraannnniiqquuee  ??  
AAvvoonnss--nnoouuss  ddeess  aattttiittuuddeess  ttyyrraannnniiqquueess  oouu  cchheerrcchhaanntt  àà  ddoommiinneerr  lleess  aauuttrreess  ??  QQuuaanndd  aacccceeppttoonnss--nnoouuss  llaa  
ttyyrraannnniiee  aauu  ttrraavveerrss  ddee  nnooss  vviieess,,  qquuee  ccee  ssooiitt  cceellllee  dd’’uunn  ccoonnjjooiinntt,,  dd’’uunn  ccoollllèègguuee,,  dd’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  nnoottrree  
ffaammiillllee  oouu  bbiieenn  dd’’uunn  ppaattrroonn  ??  CCoommmmeenntt  ppoouurrrriioonnss--nnoouuss  iinnccaarrnneerr  nnoouuss--mmêêmmee  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  ddee  
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  cchhaaccuunn,,  ll’’ééqquuiilliibbrree  eett  aauussssii  ll’’hhaarrmmoonniiee  ??  
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°22222222        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  vviiccttiimmiissaattiioonn  ((ssuuppppllaannttaanntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  cchhaaccuunn  ttaanntt  ssuurr  llee  
ppllaann  iinnddiivviidduueell  qquuee  ccoolllleeccttiiff))..  
  
LLaa  ssuuiittee  llooggiiqquuee  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  ddoommiinnaattiioonn  eett  àà  llaa  ttyyrraannnniiee  eesstt  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  vviiccttiimmiissaattiioonn..  
LLoorrssqquuee  ppaarr  eexxeemmppllee  nnoouuss  nnoouuss  ppllaaiiggnnoonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  qquuee  nnoouuss  bbllââmmoonnss  lleess  aauuttrreess  àà  ccaauussee  ddee  
nnoottrree  pprroopprree  iinnccaappaacciittéé  àà  ccrrééeerr  nnoottrree  rrééaalliittéé,,  lloorrssqquuee  nnoouuss  aacccceeppttoonnss  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ppaauuvvrreettéé  eett  ddee  
mmiissèèrree  aauu  sseeiinn  ddee  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee,,  aalloorrss  nnoouuss  nnee  pprreennoonnss  ppaass  nnoottrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn  ttaanntt  qquu’’iinnddiivviidduu  aauu  
sseeiinn  dd’’uunnee  ccoolllleeccttiivviittéé,,  nnoouuss  rrééffuuggiiaanntt  ddeerrrriièèrree  llee  ssttaattuutt  ddee  vviiccttiimmee,,  ccee  ssttaattuutt  ééttaanntt  eennccoouurraaggéé  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  
eellllee--mmêêmmee  eett  ppaarr  cceess  ffoorrcceess,,  eelllleess--mmêêmmeess  aabbuussaanntt  dd’’uunn  êêttrree  qquuii  aa  oouubblliiéé  qquu’’iill  eesstt  ccrrééaatteeuurr  ddee  sseess  rrééaalliittééss  eenn  
cchhaaqquuee  iinnssttaanntt..  
LLaa  nnoonn  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  eesstt  uunn  ssiiggnnee  dd’’iimmmmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee..  EEtt  cc’’eesstt  uunniiqquueemmeenntt  lloorrssqquuee  nnoouuss  
pprreennoonnss  nnoottrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  iinnddiivviidduueellllee  eett  ccoolllleeccttiivvee  ffaaccee  àà  ccee  qquuii  nnoouuss  aarrrriivvee  ddaannss  nnooss  vviieess,,  qquuee  nnoouuss  
ppoouuvvoonnss  vvéérriittaabblleemmeenntt  nnoouuss  lliibbéérreerr,,  cceeccii  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddeess  pprrooccééddééss  dd’’iinnffiillttrraattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  
aarrcchhoonnttiiqquueess..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  mmeettttrree  eenn  lluummiièèrree  nnooss  pprroopprreess  ffaaiilllleess  aaffiinn  ddee  nnoouuss  gguuéérriirr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddee  
nnooss  bblleessssuurreess..  
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TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°33333333        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  ppaarr  lleess  rreelliiggiioonnss  ((ssuuppppllaannttaanntt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  nnoottrree  
rrééeellllee  hhiissttooiirree  ccoossmmiiqquuee  eett  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  ddee  mmaassssee  eett  dd’’eennddooccttrriinneemmeenntt))..  
  
TToouutteess  lleess  rreelliiggiioonnss  ccrrééééeess  oonntt  ééttéé  iinnffiillttrrééeess  ppaarr  lleess  AArrcchhoonntteess..  EEtt  mmêêmmee  ssii  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  ppeeuuvveenntt  
aammeenneerr  uunnee  ââmmee  àà  pprrooggrreesssseerr  ssuurr  llee  sseennttiieerr  ddee  llaa  ffooii,,  qquueellqquu’’uunn  aa  ssuuppppllaannttéé  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  iissssuuee  ddeess  
mmaannuussccrriittss  ssaaccrrééss  eenn  yy  iinnttééggrraanntt  llaa  ppeennssééee  ssoopphhiissttee..  EEnn  vvéérriittéé,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  lleess  TTeexxtteess  mmêêmmeess  qquuee  llaa  
ppeennssééee  ssoopphhiissttee  eesstt  iimmppllaannttééee,,  mmaaiiss  ddaannss  llee  ccœœuurr  dduu  pprrooffaannee..  CC’’eesstt  ppaarr  ssoonn  rreeggaarrdd  ppeerrvveerrttii  qquuee  llee  pprrooffaannee  
tteennttee  ddee  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuii  eesstt  ddiitt,,  ssaannss  cchheerrcchheerr  àà  lliibbéérreerr  ssoonn  ccœœuurr  ddee  ccee  qquuii  ll’’oopppprreessssee..  
TToouutteess  lleess  rreelliiggiioonnss  oonntt  ééttéé  iimmppllaannttééeess  ppaarr  lleess  AArrcchhoonntteess,,  llaa  rreelliiggiioonn  NNeeww  AAggee  yy  ccoommpprriiss..  LLeess  rreelliiggiioonnss  
uuttiilliisseenntt  ddeess  vvéérriittééss  aappppoorrttééeess  ppaarr  ddeess  ÊÊttrreess  qquuii  oonntt  vvoouulluu  aaiiddeerr  ll’’hhuummaanniittéé,,  mmaaiiss  lleeuurrss  mmeessssaaggeess  oonntt  ééttéé  
iinnffiillttrrééss  ppuuiiss  ddééttoouurrnnééss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eenn  ffaaiirree  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  hhuummaaiinnee  ssuurr  
tteerrrree..  AAuuccuunn  ddiieeuu  bbiieennvveeiillllaanntt  nnee  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  llee  ssaaccrriiffiiccee  ddee  qquuii  qquuee  ccee  ssooiitt,,  oouu  bbiieenn  llee  mmeeuurrttrree,,  oouu  
bbiieenn  llaa  gguueerrrree,,  oouu  ddee  qquueellccoonnqquuee  vvœœuu  ddee  ppaauuvvrreettéé  oouu  ddee  cchhaasstteettéé..  LLeess  AArrcchhoonntteess  ssee  ccoonnssiiddèèrreenntt  eeuuxx--
mmêêmmeess  ccoommmmee  ddeess  ddiieeuuxx  eett  oonntt  mmaanniippuulléé  llaa  vvéérriittaabbllee  hhiissttooiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ll’’eennddooccttrriinneerr  
ddaannss  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ccrrooyyaanncceess  qquuii  ffoorrmmeerroonntt  eennssuuiittee  ssaa  rrééaalliittéé  ffaallssiiffiiééee..  
LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  nnoottrree  vvéérriittaabbllee  nnaattuurree  ccoossmmiiqquuee  ppaarr  uunn  ttrraavvaaiill  sséérriieeuuxx  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  rreeccoonnnneexxiioonn  
ssppiirriittuueellllee  eesstt  ccee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ppoouuvvooiirr  iiddeennttiiffiieerr  ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’eennddooccttrriinneemmeenntt  ddeess  mmaasssseess..  
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°44444444        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  ddiivviissiioonn  ((ssuuppppllaannttaanntt  ll’’uunniioonn  eett  ll’’uunniittéé  ddaannss  llaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee))..  
  
FFrroonnttiièèrreess,,  ppaayyss  ddéélliimmiittééss,,  rraacciissmmee,,  ooppppoossiittiioonn  eennttrree  lleess  sseexxeess,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  oouu  ssoocciiaallee……  
lloorrssqquuee  nnoouuss  aacccceeppttoonnss  dd’’eennccoouurraaggeerr  ttoouutt  ccee  qquuii  ddiivviissee  oouu  lliieeuu  dd’’uunniirr,,  aalloorrss  nnoouuss  ccoonnsseennttoonnss  aauuxx  
ddoommmmaaggeess  ffaaiittss  ssuurr  ll’’hhuummaanniittéé  eenn  llaa  ddiivviissaanntt  hhoorriizzoonnttaalleemmeenntt  eett  vveerrttiiccaalleemmeenntt..  LLee  ccoorrppss  eesstt  ssééppaarréé  ddee  
ll’’eesspprriitt  eett  ddee  ll’’ââmmee,,  lleess  hhoommmmeess  ssoonntt  ssééppaarrééss  ddeess  ffeemmmmeess,,  lleess  NNooiirrss  ddeess  BBllaannccss,,  lleess  CChhrrééttiieennss  ddeess  
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MMuussuullmmaannss……  TToouutt  ccee  qquuii  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ccrrééeerr  ddeess  ddiivviissiioonnss  eennttrree  lleess  hhuummaaiinnss  pprroovviieenntt  ddeess  AArrcchhoonntteess..  EEtt  
lleeuurrss  tteecchhnniiqquueess  mmaassssiivveemmeenntt  uuttiilliissééeess  ssoonntt  ddee  ddiivviisseerr  ppoouurr  mmiieeuuxx  rrééggnneerr..  LL’’hheeuurree  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  ll’’uunniittéé..  
MMaaiiss  aatttteennttiioonn  !!  UUnniittéé  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  aacccceeppttaattiioonn  ddee  ttoouutt..  NNoouuss  ddeevvoonnss  ddèèss  àà  pprréésseenntt  aapppprreennddrree  àà  
iinnccaarrnneerr  ll’’uunniittéé  ttoouutt  eenn  mmeettttaanntt  ddeess  bbaarrrriièèrreess  ssaaiinneess  àà  ccee  qquuii  tteennttee  ddee  ddééttrruuiirree  llaa  vviiee..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  nnoouuss  
tteenniirr  àà  ll’’ééccaarrtt  ddee  ttoouuttee  nnaaïïvveettéé,,  qquuii  eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee..  
QQuuaanndd  aacccceeppttoonnss--nnoouuss  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  ddiivviissiioonn  ddeess  hhuummaaiinnss  ppaarr  nnooss  aacctteess,,  ppaarroolleess  eett  ppeennssééeess  ??  
SSoommmmeess--nnoouuss  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  mmééddiissaannccee  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ??  CChheerrcchhoonnss--nnoouuss  àà  eennccoouurraaggeerr  lleess  aauuttrreess  oouu  àà  lleess  
ccrriittiiqquueerr  ??  NNoouuss  sseennttoonnss--nnoouuss  nnoouurrrriiss  lloorrssqquuee  nnoouuss  ppaarrttiicciippoonnss  àà  ddeess  aattttaaqquueess,,  qquueelllleess  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt,,  ssuurr  
dd’’aauuttrreess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ??  SSii  oouuii,,  aalloorrss  nnoouuss  ddeevvoonnss  ddééssoorrmmaaiiss  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  qquu’’àà  cceess  mmoommeennttss--llàà  
nnoouuss  ssoommmmeess  eennvvaahhiiss  ppaarrttiieelllleemmeenntt  oouu  ccoommppllèètteemmeenntt  ppaarr  ddeess  ffoorrcceess  qquuii  ss’’aalliimmeenntteenntt  ddee  cceess  éénneerrggiieess  eett  
lleess  eexxaacceerrbbeenntt  aauu  sseeiinn  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’hhuummaaiinnss..  LLeess  ccoonnfflliittss,,  llaa  ddiivviissiioonn,,  lleess  ddrraammeess  ddee  ll’’eeggoo,,  ééttaanntt  lleess  
tteecchhnniiqquueess  lleess  pplluuss  rrééppaanndduueess  aaffiinn  ddee  rrééccoolltteerr  lleess  ppeerrtteess  dd’’éénneerrggiieess  ddeess  hhuummaaiinnss..  
CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  ddeevveenniirr  uunn  vvééhhiiccuullee  qquuii  eennccoouurraaggeerraa  ll’’uunniioonn  ssiinnccèèrree  ddeess  hhuummaaiinnss  pplluuttôôtt  qquuee  llaa  ddiivviissiioonn  
eenn  lleeuurr  ccœœuurr  ??  CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  aapppprreennddrree  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  pplluuss  ggeennttiimmeenntt,,  aavveecc  pplluuss  ddee  bbiieennvveeiillllaannccee  eett  
ddee  rreessppeecctt  eennvveerrss  aauuttrruuii,,  ttoouutt  eenn  eessssaayyaanntt  ddee  mmee  mmeettttrree  àà  lleeuurr  ppllaaccee,,  ttoouutt  eenn  ccoonnsseerrvvaanntt  ddeess  lliimmiitteess  ssaaiinneess,,  
eett  ttoouutt  eenn  mmee  rreessppeeccttaanntt  mmooii--mmêêmmee  ??  CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  ddéévveellooppppeerr  mmaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee  aaffiinn  ddee  nnee  pplluuss  
ppoouuvvooiirr  êêttrree  uuttiilliisséé  ccoommmmee  vvééhhiiccuullee  ppoouurr  aattttaaqquueerr  uunn  aauuttrree  êêttrree  vviivvaanntt  ??  
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°55555555        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  ll’’aabbuuss,,  àà  llaa  ccrruuaauuttéé  eett  àà  llaa  vviioolleennccee  ((ssuuppppllaannttaanntt  llee  rreessppeecctt  ddee  ttoouuttee  
ffoorrmmee  ddee  vviiee))..  
  
PPaarr  ll’’iiggnnoorraannccee  vvoolloonnttaaiirree  oouu  iinnvvoolloonnttaaiirree,,  ddéénnii  oouu  nnoonn  aaccttiioonn  eennvveerrss  lleess  aacctteess  dd’’aabbuuss,,  ddee  ccrruuaauuttéé  eett  ddee  
vviioolleennccee  ppeerrppééttrrééss  ssuurr  tteerrrree,,  ppuuiiss  ssuurrttoouutt  ssii  ddee  tteellss  aacctteess  ssoonntt  tteennuuss  llooiinn  ddee  nnooss  yyeeuuxx  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  
cceennttrréé  ssuurr  nnoouuss--mmêêmmee,,  nnooyyééss  ddaannss  ll’’aammuusseemmeenntt  eett  llaa  ddiissttrraaccttiioonn,,  nnoouuss  yy  ccoonnsseennttoonnss..  PPaarreeiilllleemmeenntt,,  ssii  
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nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  llee  cchhooiixx  dd’’ééccoouutteerr  lleess  pprrooggrraammmmaattiioonnss  NNeeww  AAggee  ccrrééééeess  ppaarr  lleess  AArrcchhoonntteess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  
ddééssiinnffoorrmmeerr  eett  ddee  ppiiééggeerr  uunn  mmaaxxiimmuumm  dd’’ââmmeess  qquuii  ss’’éévveeiilllleenntt,,  cceeccii  ppaarr  lleeuurr  aabbsseennccee  ddee  ddiisscceerrnneemmeenntt  
vviibbrraattooiirree  eett  ppaarr  lleeuurr  nnaaïïvveettéé,,  lleeuurr  ffaaiissaanntt  ccrrooiirree  eennttrree  aauuttrreess  qquuee  rreeggaarrddeerr  llee  nnééggaattiiff  nnoouurrrriitt  llee  nnééggaattiiff,,  
aalloorrss  nnoouuss  ccoonnsseennttoonnss  ppaarr  nnoottrree  ffuuiittee  àà  ll’’iinntteennttiioonn  vvoolloonnttaaiirree  ddee  ddéénnii  eett  ddééttoouurrnnoonnss  llee  rreeggaarrdd  ffaaccee  aauuxx  
aauuttrreess  êêttrreess  vviivvaannttss  qquuii  ssoonntt,,  eeuuxx  aauussssii,,  aabbuussééss  ppaarr  llaa  ppeerrppééttuuaattiioonn  ddee  ttoouuss  cceess  aacctteess  ggéénnéérrééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  
oobbssccuurreess..  
LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  hhuummaaiinnss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eennccoorree,,  nnee  vveeuutt  ppaass  vvooiirr  llaa  vvéérriittéé  eenn  ffaaccee  aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutteess  lleess  
aabboommiinnaattiioonnss  ppeerrppééttuuééeess  ssuurr  cceettttee  ppllaannèèttee  tteelllleess  qquuee  lleess  mmuuttiillaattiioonnss  ggéénniittaalleess,,  lleess  mmaarriiaaggeess  ffoorrccééss,,  lleess  
ttrraaffiiccss  dd’’eennffaannttss,,  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess,,  llaa  ppééddoopphhiilliiee,,  lleess  ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééaalliittéé  dd’’aabbuuss  
rriittuueellss  eett  ssaattaanniiqquueess  aauu  sseeiinn  ddeess  éélliitteess,,  ddeess  ccéélléébbrriittééss  IIlllluummiinnaattii  eett  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreelliiggiieeuusseess..  
BBeeaauuccoouupp  dd’’êêttrreess  hhuummaaiinnss  ééggaalleemmeenntt  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  dduu  mmaassssaaccrree  eett  ddee  ll’’aabbuuss  ddeess  
aanniimmaauuxx  ppeerrppééttuuééss  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaaiirree,,  llaa  mmooddee  eett  ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  mmêêmmee  lloorrssqquuee  
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ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  lleeuurr  eesstt  pprréésseennttééee,,  ooùù  cchhaaqquuee  aannnnééee  6600  mmiilllliiaarrddss  dd’’aanniimmaauuxx  tteerrrreessttrreess  eett  11000000  mmiilllliiaarrddss  
dd’’aanniimmaauuxx  mmaarriinnss  ssoonntt  ssaauuvvaaggeemmeenntt  mmaassssaaccrrééss..  EEsstt--ccee  llàà  llee  ssiiggnnee  dd’’uunnee  cciivviilliissaattiioonn  ccoonnsscciieennttee  ??  
  

  
  
IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  ttoommbbeerr  ddaannss  ll’’eexxttrrêêmmee  ooppppoosséé  eett  nnee  ssee  ffooccaalliisseerr  uunniiqquueemmeenntt  qquuee  ssuurr  llee  nnééggaattiiff  aauu  rriissqquuee  
ddee  ddeesscceennddrree  ddaannss  lleess  ffrrééqquueenncceess  ttrrèèss  bbaasssseess  ddee  ddéésseessppooiirr  eett  dd’’iimmppuuiissssaannccee..  LL’’iinnvveerrssee  eesstt  ttoouutt  aauussssii  
ddaannggeerreeuuxx,,  ccaarr  nnee  ssee  ffooccaalliisseerr  qquuee  ssuurr  llee  ppoossiittiiff  eesstt  uunnee  vviissiioonn  ddiissttoorrssiioonnnnééee  ddee  llaa  rrééaalliittéé..  UUnnee  aattttiittuuddee  
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ddaannggeerreeuussee  qquu’’eellllee  ccoonnttrriibbuuee  àà  ccrrééeerr  ddeess  hhuummaaiinnss  iimmmmaattuurreess  eett  ffrraaggiilleess  qquuii  ssoonntt,,  ppaarr  lleeuurr  
nnaaïïvveettéé  eett  lleeuurr  ddéénnii,,  uuttiilliissééss  eett  mmaanniippuullééss  ddaannss  cceettttee  ddiimmeennssiioonn  ttoouutt  ccoommmmee  ddaannss  lleess  aauuttrreess..  
NNoouuss  ddeevvoonnss  aapppprreennddrree  àà  êêttrree  ccoonnsscciieenntt  ddeess  ddeeuuxx  ssppeeccttrreess  ddeess  ppoollaarriittééss  qquuee  ssoonntt  llee  ppoossiittiiff  eett  llee  nnééggaattiiff,,  ddee  
mmaanniièèrree  ééqquuiilliibbrrééee  eett  nneeuuttrree..  GGrrââccee  àà  cceettttee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ccoonnsscciieennccee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ffaaiirree  llee  cchhooiixx  ddee  llaa  
mmaaîîttrriissee  ddee  nnooss  éénneerrggiieess  eett  dduu  mmaaiinnttiieenn  dd’’uunnee  vviibbrraattiioonn  éélleevvééee..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ttoouutt  àà  ffaaiitt  aavvooiirr  
pplleeiinneemmeenntt  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  ppaassssee  ssuurr  tteerrrree  eett  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  eenn  tteerrmmeess  ddee  gguueerrrree  ccoossmmiiqquuee  eett  
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ssppiirriittuueellllee,,  eett  mmaaiinntteenniirr  uunnee  vviibbrraattiioonn  éélleevvééee..  CC’’eesstt  llàà,,  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  llaa  vvéérriittaabbllee  ddééffiinniittiioonn  dd’’uunn  êêttrree  
ccoonnsscciieenntt  eett  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  mmaattuurree..  
ÀÀ  qquueell  mmoommeenntt  cchhooiissiissssoonnss--nnoouuss  llee  ddéénnii  eett  llaa  ffuuiittee  pplluuttôôtt  qquuee  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ??  ÀÀ  qquueell  
mmoommeenntt  ttoouurrnnoonnss--nnoouuss  llee  ddooss  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  àà  dd’’aauuttrreess  êêttrreess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  ccoonnsscciieennccee  

lloorrssqquuee  nnoouuss  aacchheettoonnss  uunnee  bbaarrqquueettttee  ddee  vviiaannddee,,  
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  mmoorrcceeaauu  dd’’uunn  aanniimmaall  ddééccoouuppéé  
qquuii,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  aavvaanntt,,  ééttaaiitt  vviivvaanntt  ??  ÀÀ  qquueell  
mmoommeenntt  aavvoonnss--nnoouuss  cchhooiissii  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  llee  
ddéénnii  mmêêmmee  lloorrssqquu’’uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  nnoouuss  ééttaaiitt  
pprréésseennttééee  mmaaiiss  aavvoonnss  pprrééfféérréé  nnooss  cchhooiixx  dd’’aavvaanntt  
ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  nnoottrree  ssccéénnaarriioo  dd’’iilllluussiioonn  ??  
SSoommmmeess--nnoouuss  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ppaarr  lleessqquueellss  ppaasssseenntt  
ppaarrffooiiss  llaa  vviioolleennccee  eett  ll’’aabbuuss  ??  AAcccceeppttoonnss--nnoouuss  llaa  
vviioolleennccee  eett  ll’’aabbuuss  ddaannss  nnooss  rreellaattiioonnss  qquueelllleess  
qquu’’eelllleess  ssooiieenntt,,  qquuee  ccee  ssooiitt  àà  ttrraavveerrss  uunn  ccoonnjjooiinntt,,  
nnoottrree  ffaammiillllee  oouu  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ??  

  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°66666666        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  aauuxx  pprrooggrraammmmeess  ddee  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  ((ssuuppppllaannttaanntt  llaa  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  
ll’’aaccttee  sseexxuueell  ccoommmmee  uunn  aaccttee  ssaaccrréé  dd’’aammoouurr  eett  ll’’iinnccaarrnnaattiioonn  dduu  fféémmiinniinn  eett  dduu  mmaassccuulliinn  ssaaccrrééss))..  
  
PPoorrnnooggrraapphhiiee,,  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee,,  ppééddoopphhiilliiee,,  ttrraaffiicc  sseexxuueell,,  pprroossttiittuuttiioonn,,  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  llaa  cceelllluullee  
ffaammiilliiaallee,,  ddéévviiaattiioonn  sseexxuueellllee,,  éécchhaannggiissmmee,,  pprroommiissccuuiittéé,,  eessccllaavvaaggiissmmee  sseexxuueell,,  rreellaattiioonn  sseexxuueellllee  eeffffeeccttuuééee  
ssuurr  llaa  bbaassee  nnoonn  ddee  nnoottrree  rrééssoonnaannccee  éénneerrggééttiiqquuee  mmaaiiss  ddee  ppuullssiioonnss  bbaasssseess  ddee  cchhaakkrraa  iinnfféérriieeuurrss,,  iinnvveerrssiioonn  
ddeess  cceennttrreess  ddee  ppllaaiissiirrss  eenn  ccoonnffoonnddaanntt  llaa  ddoouulleeuurr  aavveecc  llee  ppllaaiissiirr,,  ssaaddoommaassoocchhiissmmee  ((qquuii  eesstt  uunnee  pprraattiiqquuee  
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ssaattaanniiqquuee)),,  aabbuuss  rriittuueellss  ssaattaanniiqquueess  ssuurr  lleess  eennffaannttss……  iill  eesstt  iimmppéérraattiiff  aauujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  qquu’’hhiieerr  dd’’oouuvvrriirr  lleess  
yyeeuuxx  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  rrééggnnaanntt  aauu  sseeiinn  ddeess  ssoocciiééttééss  hhuummaaiinneess..  LLeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  
mmiissèèrree  sseexxuueellllee  ssoonntt  aalliimmeennttééss  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ppaarr  cceess  ffoorrcceess  oobbssccuurreess  qquuii  ssoonntt  eelllleess--mmêêmmeess  ppaattrriiaarrccaalleess,,  
sseexxuueelllleemmeenntt  ddéévviiaanntteess  eett  aabbuussiivveess,,  eett  ddoonncc  pprroopprreemmeenntt  ssaattaanniiqquueess..  
LLee  pprroobbllèèmmee  nn’’eesstt  ppaass  llee  sseexxee  eenn  lluuii--mmêêmmee  mmaaiiss  qquueellllee  éénneerrggiiee  nnoouuss  aanniimmee  lloorrss  dd’’uunn  aaccttee  sseexxuueell  oouu  dd’’uunnee  
ppeennssééee  sseexxuueellllee..  EEsstt--ccee  uunnee  éénneerrggiiee  ddiivviinnee  dd’’aammoouurr,,  ddee  rrééssoonnaannccee  vviibbrraattooiirree  eett  ssppiirriittuueellllee  aavveecc  ll’’aauuttrree,,  ddee  
ccoommmmuunniioonn  ddee  ddeeuuxx  êêttrreess  qquuii  ss’’aaiimmeenntt  ??  SSiinnoonn  aalloorrss  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  rreellaattiioonn  sseexxuueellllee  qquuii  sseerraa  uuttiilliissééee  ppoouurr  
ssaattiissffaaiirree  lleess  ddéévviiaanncceess  eett  aaggeennddaass  dd’’eennttiittééss  ddee  bbaasssseess  ffrrééqquueenncceess  qquuii  ssiipphhoonnnneerroonntt  cceettttee  éénneerrggiiee  sseexxuueellllee,,  
nnee  ppoouuvvaanntt  qquuee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  pprrooggrraammmmee  ddee  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  iimmppllaannttéé  ssuurr  tteerrrree..  SSii  ddaannss  nnooss  ppuullssiioonnss,,  
ffaannttaassmmeess  eett  ddééssiirrss  nnoouuss  ssoommmmeess  aattttiirrééss  ppaarr  ddeess  pprraattiiqquueess  ddééggrraaddaanntteess,,  aabbuussiivveess  eett  vviioolleenntteess,,  aalloorrss  nnoouuss  
ccoonnsseennttoonnss  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  ssaattaanniissmmee  eett  àà  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  qquuii  ss’’yy  rraattttaacchheenntt,,  dd’’ooùù  pprroovviieennnneenntt  
eennttiièèrreemmeenntt  cceess  pprraattiiqquueess..  
LLoorrss  ddeess  rreellaattiioonnss  sseexxuueelllleess  ddééccoonnnneeccttééeess  ddeess  hhuummaaiinnss,,  ll’’éénneerrggiiee  sseexxuueellllee  eesstt  ssiipphhoonnnnééee  ppaarr  cceess  eennttiittééss  qquuii  
oonntt  ccrréééé  ddeess  ssyyssttèèmmeess  vviiaa  ttoouutteess  ffoorrmmeess  dd’’iimmppllaannttss  éétthhéérriiqquueess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  rrééccoolltteerr  ll’’éénneerrggiiee  sseexxuueellllee  
aaiinnssii  uuttiilliissééee  eett  lliibbéérrééee  ssaannss  ccoonnsscciieennccee  aauuccuunnee..  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  hhuummaaiinnss,,  ccoommppllèètteemmeenntt  ddééccoonnnneeccttééee  ddee  
ccee  qquu’’eesstt  uunnee  vvéérriittaabbllee  rreellaattiioonn  sseexxuueellllee  ddiivviinnee,,  ssee  ffaaiitt  eemmbbrriiggaaddeerr  ddaannss  ttoouuttee  ssoorrttee  ddee  ddéévviiaannccee  jjuussqquu’’àà  
ll’’aaddddiiccttiioonn..  UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  cceeccii  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ssoouuttiirreerr  ddee  ll’’éénneerrggiiee  àà  ll’’iinnddiivviidduu  qquuii  eesstt  cciibblléé  ppaarr  cceess  
ffoorrcceess,,  oouu  ddee  vviivvrree  ddaannss  llaa  mmaattiièèrree  lleess  ddéévviiaanncceess  dd’’eennttiittééss  ddééssiinnccaarrnnééeess..  
CCoommmmeenntt  ccoonnsseennttoonnss--nnoouuss  aauu  pprrooggrraammmmee  ddee  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  ??  CCoonnsseennttoonnss--nnoouuss  àà  llaa  ppoorrnnooggrraapphhiiee  ??  
FFrreeddoonnnnoonnss--nnoouuss  ddeess  cchhaannssoonnss  ddee  ccéélléébbrriittééss  iinnccaarrnnaanntt  oouu  pprrôônnaanntt  llaa  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  aaiinnssii  qquuee  llaa  
ddeessttrruuccttiioonn  dduu  fféémmiinniinn  eett  dduu  mmaassccuulliinn  ssaaccrrééss  ??  AAcccceeppttoonnss--nnoouuss  ddee  ppeerrppééttuueerr  ddeess  sscchhéémmaass  ddee  mmaacchhiissmmee,,  
mmiissooggyynniiee,,  fféémmiinniissmmee  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  ddeess  aaddddiiccttiioonnss  sseexxuueelllleess  ??  JJoouuoonnss--nnoouuss  àà  ddeess  jjeeuuxx  mmaallssaaiinnss  ddee  
sséédduuccttiioonn  ??  LLaa  vviibbrraattiioonn  ddee  pprrééddaattiioonn  qquuii  eesstt  pprréésseennttee  ddaannss  ttoouuss  cceess  sscchhéémmaass  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llaa  ssiiggnnaattuurree  
vviibbrraattooiirree  ssaattaanniiqquuee  ddeess  AArrcchhoonntteess..  
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CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  hhoonnoorreerr  ddèèss  àà  pprréésseenntt  eett  ssaannss  mmee  bbllââmmeerr  nnii  mmee  ccuullppaabbiilliisseerr  mmeess  oorrggaanneess  ggéénniittaauuxx  eett  
mmoonn  ccoorrppss,,  ccaarr  aauuppaarraavvaanntt  jjee  nnee  ssaavvaaiiss  ppaass,,  eett  mmeettttrree  mmaa  sseexxuuaalliittéé  aauu  sseerrvviiccee  ddee  mmaa  ssppiirriittuuaalliittéé  eett  ddee  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  mmoonn  pplluuss  hhaauutt  ppootteennttiieell  ddiivviinn  ??  CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  iinnccaarrnneerr  pplluuss  ffoorrtteemmeenntt  mmoonn  
fféémmiinniinn  ssaaccrréé,,  mmoonn  mmaassccuulliinn  ssaaccrréé,,  eett  hhoonnoorreerr  cceett  aaccttee  ssaaccrréé  ddiivviinn  eennttrree  ddeeuuxx  êêttrreess  ssuurr  llaa  mmêêmmee  
ffrrééqquueennccee  vviibbrraattooiirree,,  ttoouuss  ddeeuuxx  ss’’aalllliiaanntt  ppoouurr  êêttrree  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  bbeeaauuttéé,,  ddee  ll’’aammoouurr  eett  ddee  ll’’hhaarrmmoonniiee  ??  
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°77777777        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  êêttrree  eemmppooiissoonnnnéé  eett  iinnttooxxiiqquuéé  ((ssuuppppllaannttaanntt  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ss’’aalliimmeenntteerr  ddee  
nnoouurrrriittuurree  oorrggaanniiqquuee  eett  dd’’éélléémmeennttss  ssaaiinnss))..  
  
CCiiggaarreettttee,,  aallccooooll,,  ddrroogguuee,,  mmééttaauuxx  lloouurrddss,,  cchhiimmiiee,,  nnaannootteecchhnnoollooggiiee,,  vvaacccciinn,,  eett  aauussssii  aavveecc  ddeess  pphhrraasseess  tteell  
qquuee  ««  aahh,,  iill  ffaauutt  bbiieenn  mmoouurriirr  ddee  qquueellqquuee  cchhoossee  »»,,  oouu  eennccoorree  ««  aahh,,  ssii  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  rriieenn  ffaaiirree  !!    MMaaiiss  cceellaa  
mmee  ffaaiitt  dduu  bbiieenn  ddee  ffuummeerr,,  ddee  mmee  ddrroogguueerr,,  ddee  bbooiirree,,  cceellaa  mm’’aappaaiissee  !!  »»,,  oouu  eennccoorree  ««  ttuu  nnee  ssaaiiss  ppaass  tt’’aammuusseerr  !!  »»,,  
pprrooggrraammmmaattiioonnss  ffaaiitteess  aauu  pprrééaallaabbllee  aavveecc  lleess  ffiillmmss  eett  lleess  ccéélléébbrriittééss  uuttiilliissééss  ppoouurr  bbaannaalliisseerr  cceess  aacctteess  eett  
gglloorriiffiieerr  ttoouutt  ccee  qquuii  ddééttrruuiitt  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn..  LLeess  ggeennss  ccoonnsseenntteenntt  àà  êêttrree  iinnttooxxiiqquuééss,,  eett  ll’’aacccceepptteenntt  ddee  lleeuurr  
pplleeiinn  ggrréé..  CCeeccii  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  ppaaqquueett  ddee  cciiggaarreetttteess  ooùù  iill  eesstt  iinnssccrriitt  ccllaaiirreemmeenntt  ««  ffuummeerr  ttuuee  »»..  
CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  oopptteerr  ppoouurr  uunn  mmooddee  ddee  vviiee  pplluuss  ssaaiinn,,  pplluuss  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  mmoonn  ccoorrppss  eett  ddee  llaa  nnaattuurree  ??  
CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  ppaarr  mmoonn  ppoouuvvooiirr  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  ccoonnsscciieenntt  cchhaannggeerr  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ccee  mmoonnddee  
eenn  ffaaiissaanntt  ddeess  cchhooiixx  ddiifffféérreennttss  ??  CCee  qquuee  jjee  ccoonnssoommmmee  eesstt--iill  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  mmoonnddee  qquuee  jjee  vveeuuxx  vvooiirr  ??  
QQuueell  ddeeggrréé  ddee  rreessppeecctt  eett  ddee  ggrraattiittuuddee  aaii--jjee  eennvveerrss  llaa  cchhaannccee  qquuee  jj’’aaii  dd’’êêttrree  eenn  vviiee,,  eett  ccoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee  
hhoonnoorreerr  cceellaa  ddaavvaannttaaggee  ??  
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°88888888        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ppaarr  lleess  mmééddiiaass,,  ll’’iinndduussttrriiee  dduu  cciinnéémmaa  eett  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  ((ssuuppppllaannttaanntt  
ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’iilllluussiioonn  eett  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee))..  
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LLeess  AArrcchhoonntteess  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’iiddoollââttrriiee,,  dd’’aadduullaattiioonn  eett  ddee  vvéénnéérraattiioonn..  AAiinnssii,,  eenn  iiddoollââttrraanntt  
uunn  aacctteeuurr,,  uunnee  ccéélléébbrriittéé,,  uunnee  cchhaanntteeuussee,,  nnoouuss  ccoonnsseennttoonnss  àà  ddoonnnneerr  nnoottrree  ppoouuvvooiirr  eett  nnoottrree  éénneerrggiiee  àà  ddeess  
eennttiittééss  qquuii  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  cceellaa..  ÀÀ  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  qquueellqquuee  cchhoossee  ddeevviieenntt  oobbsseessssiioonnnneell,,  cceellaa  nnoouuss  
mmoonnttrree  àà  qquueell  ppooiinntt  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  pplluuss  ddaannss  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ssooii,,  eett  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  ffuuiitteess  éénneerrggééttiiqquueess  
ccoonnssiiddéérraabblleess  aammeennaanntt  àà  ll’’iinnffiillttrraattiioonn  dd’’eennttiittééss  qquuii  pprrooffiitteenntt  ddee  cceess  ffaaiilllleess  aauu  sseeiinn  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess..  
  

  
  
TTrroopp  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  hhuummaaiinnss  qquuii  vviivveenntt  ccoommppllèètteemmeenntt  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquu’’iillss  eenn  ssoonntt  
vveennuuss  àà  oouubblliieerr  lleeuurr  mmiissssiioonn  ssppiirriittuueellllee  ssuurr  llaa  tteerrrree  ppoouurr  ppaasssseerr  lleeuurr  vviiee  àà  iiddoollââttrreerr  qquueellqquu’’uunn  qquu’’iillss  nnee  
rreennccoonnttrreerroonntt  pprroobbaabblleemmeenntt  jjaammaaiiss..  UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ll’’aadduullaattiioonn  ddeess  hhuummaaiinnss  sseerrtt  ssiimmpplleemmeenntt  àà  lleeuurr  
ssoouuttiirreerr  lleeuurr  éénneerrggiiee,,  éénneerrggiiee  ssiipphhoonnnnééee  ppaarr  lleess  eennttiittééss  dd’’aauuttrreess  ddiimmeennssiioonnss..  LL’’iiddoollââttrriiee  mmaaiinnttiieenntt  
ll’’hhuummaanniittéé  ddaannss  ssaa  pprroopprree  iilllluussiioonn,,  ddee  ccee  qquuee  llaa  mmaassssee  eesstt  eennddoorrmmiiee..  TToouutt  cceeccii  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  ddiissttrraaiitt  
llee  ggeennrree  hhuummaaiinn  eenn  ll’’ééllooiiggnnaanntt  ddee  ssoonn  rrééeell  cchheemmiinn  ssppiirriittuueell..  
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ÀÀ  uunnee  ééppooqquuee  ddee  ccrriissee,,  lleess  ccéélléébbrriittééss  oonntt  pplluuss  dd’’iimmppaacctt  qquuee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  pprriixx  nnoobbeell..  EEtt  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  
jjeeuunneess  hhuummaaiinnss  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  ddeevveenniirr  mmééddeecciinn  oouu  eennsseeiiggnnaanntt  mmaaiiss  vveeuulleenntt  ddeevveenniirr  ccééllèèbbrree..  
LLeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  oonntt  aacccceennttuuéé  cceettttee  mmaallaaddiiee  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  rreennddrree  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  ggeennss  ddééppeennddaannttss  
dduu  rreeggaarrdd  ddeess  aauuttrreess,,  vviivvaannttss  ddaannss  uunnee  rrééaalliittéé  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vviirrttuueellllee..  
  

  
  
LL’’iinndduussttrriiee  dduu  cciinnéémmaa  eett  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  ffoorrttiiffiiee  cchhaaqquuee  jjoouurr  llee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ddee  mmiilllliiaarrddss  dd’’hhuummaaiinnss,,  
ddaannss  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  llee  pplluuss  ttoottaall,,  ppuuiissqquuee  dd’’eeuuxx--mmêêmmeess,,  iillss  vvoonntt  vvooiirr  cceess  ffiillmmss  eett  ééccoouutteenntt  cceess  mmuussiiqquueess..  
LLee  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  ddeess  hhuummaaiinnss  eesstt  mmiiss  àà  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppoouurr  mmaanniiffeesstteerr  ddeess  ffuuttuurrss  ppootteennttiieellss  cchhaaoottiiqquueess  
ppaarr  llaa  pprroojjeeccttiioonn  ddee  ffiillmmss  ««  ccaattaassttrroopphhee  »»  ddaannss  lleeuurr  ppssyycchhéé,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  lleeuurr  ffaaiirree  eexxpprriimmeerr  cceess  rrééaalliittééss  
ddee  ffaaççoonn  ccoolllleeccttiivvee,,  cceeccii  ppaarr  llaa  vviissuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ppeennssééee  aalllliiééee  àà  llaa  ppeeuurr..  
LLeess  ffoorrcceess  oobbssccuurreess,,  iinnaapptteess  àà  mmaanniiffeesstteerr  ddiirreecctteemmeenntt  lleeuurrss  rrééaalliittééss  ddaannss  llaa  ddiimmeennssiioonn  qquuii  nnoouuss  ooccccuuppee,,  
ddooiivveenntt  uusseerr  ddee  vvééhhiiccuulleess  pphhyyssiiqquueess  iinnccoonnsscciieennttss  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleeuurrss  aaggeennddaass..  
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LLeess  hhuummaaiinnss,,  ccoonnffoorrttaabblleemmeenntt  iinnssttaallllééss  
ddeevvaanntt  lleeuurr  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall,,  
rreettoouurrnneenntt  eennssuuiittee  cchheezz  eeuuxx  eenn  ddiissccuuttaanntt  
aavveecc  ffoorrccee  eett  ppaassssiioonn  ddee  qquueell  aacctteeuurr  ééttaaiitt  
pphhyyssiiqquueemmeenntt  llee  pplluuss  aattttrraaccttiiff..  PPeennddaanntt  ccee  
tteemmppss,,  lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  aa  ééttéé  oobbtteennuu  eenn  
ccee  qquuii  lleeuurr  aa  ééttéé  mmoonnttrréé,,  eett  lleess  éénneerrggiieess  
qquu’’iillss  oonntt  lliibbéérrééeess  ssaannss  ccoonnsscciieennccee  aauuccuunnee  
eenn  eexxppéérriimmeennttaanntt  cceerrttaaiinneess  éémmoottiioonnss  
vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ddéécclleenncchhééeess  dduurraanntt  llaa  
pprroojjeeccttiioonn,,  oonntt  ééttéé  rrééccuuppéérrééeess  ppaarr  lleess  
eennttiittééss  ddee  ll’’oommbbrree..  
NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddiirree  qquuee  

ttoouutt  ffiillmm  eesstt  nnééggaattiiff..  MMaaiiss  llaa  pplluuppaarrtt  sseerrvveenntt  àà  pprrooggrraammmmeerr  mmeennttaalleemmeenntt  lleess  hhuummaaiinnss..  CCeess  mmêêmmeess  ffiillmmss  
ssoonntt  uuttiilliissééss  ppoouurr  oobbtteenniirr  lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  eenn  lleeuurr  mmoonnttrraanntt  àà  ll’’aavvaannccee  ddeess  aaggeennddaass  ffuuttuurrss  oouu  llaa  rrééaalliittéé  
ddee  lleeuurr  mmoonnddee,,  ppoouurr  qquu’’iillss  yy  ccoonnsseenntteenntt,,  oouu  eennccoorree  cceess  ffiillmmss  ssoonntt--iillss  ffaaiittss  ppoouurr  qquuee  lleess  hhuummaaiinnss  sseerrvveenntt  
ddee  ppââttuurree  éémmoottiioonnnneellllee  ttoouutt  eenn  lleess  ddéévviiaanntt  ddee  lleeuurr  cchheemmiinn  ssppiirriittuueell,,  lleess  nnooyyaanntt  ddaannss  llee  ddiivveerrttiisssseemmeenntt  eett  
lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll’’eeggoo..  NNoouuss  rreemmeettttoonnss  ddeess  OOssccaarrss  aauuxx  mmeeiilllleeuurrss  aacctteeuurrss,,  ccee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  ddaannss  
nnoottrree  ssoocciiééttéé,,  uunn  iinnddiivviidduu  eesstt  pplluuss  rrééccoommppeennsséé  àà  jjoouueerr  llaa  ccoommééddiiee  pplluuttôôtt  qquuee  dd’’êêttrree  aauutthheennttiiqquuee..  LL’’iilllluussiioonn  
eesstt  eennccoouurraaggééee  eett  gglloorriiffiiééee..  EEsstt--ccee  vvrraaiimmeenntt  llee  mmoonnddee  ddaannss  lleeqquueell  nnoouuss  vvoouulloonnss  vviivvrree  ??  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccéélléébbrriittééss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ssoonntt  cceelllleess  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  IIlllluummiinnaattii..  CC’’eesstt--àà--ddiirree  
qquuee  ppoouurr  eenn  aarrrriivveerr  llàà,,  eelllleess  oonntt  ccoonnsseennttii  àà  vveennddrree  lleeuurr  ââmmee  aauu  ddiiaabbllee,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  lleeuurr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rriittuueellss  ssaattaanniiqquueess,,  eett  oobbtteenniirr,,  eenn  éécchhaannggee  ddee  lleeuurr  ooffffrraannddee  ddee  ttoouutteess  cceess  ââmmeess,,  ll’’aarrggeenntt,,  
llaa  ggllooiirree  eett  llaa  ccéélléébbrriittéé..  



 24 

TToouutt  ccee  qquuii  vviieenntt  dd’’êêttrree  ddiitt  nn’’eesstt  ppaass  uunn  mmyytthhee..  ÉÉnnoorrmméémmeenntt  ddee  ssoouurrcceess  eett  ddee  ttéémmooiiggnnaaggeess  aafffflluueenntt  ssuurr  ccee  
ppooiinntt  eett  ssoonntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee  WWeebb..  CCeellaa  rreellèèvvee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  cchhaaccuunn  qquuee  ddee  
ss’’iinnffoorrmmeerr  ssuurr  cceess  ssuujjeettss  ggrraavveess,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  cceess  iinnddiivviidduuss  ffoonntt  ppaarrttiiee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  llee  pplluuss  
dd’’iinnfflluueennccee  ssuurr  llaa  ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee  ddee  cceettttee  ppllaannèèttee..  
LLeess  ccéélléébbrriittééss  ddoonntt  nnoouuss  ppaarrlloonnss  ssoonntt  ddèèss  lloorrss  ppoossssééddééeess,,  ffrraaggmmeennttééeess  eett  uuttiilliissééeess  ppoouurr  eexxeerrcceerr  uunnee  
eemmpprriissee  ssuurr  llee  mmeennttaall  ddeess  hhuummaaiinnss,,  lleess  ppeerrvveerrttiirr,,  ddééttrruuiirree  llee  fféémmiinniinn  eett  llee  mmaassccuulliinn  ssaaccrrééss,,  lleess  iinndduuiirree  àà  llaa  
ffaauuttee  ppaarr  llaa  ddéébbaauucchhee  eett  llaa  ddéépprraavvaattiioonn  ddee  lleeuurr  ââmmee,,  aannnniihhiilleerr  ttoouuttee  vvaalleeuurr  mmoorraallee  ppaarr  ll’’aaddddiiccttiioonn,,  mmaaiiss  
aauussssii  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  tteemmppss  lleess  ffaaiirree  ccoonnsseennttiirr  aauu  ssaattaanniissmmee..  
LLee  pprrooggrraammmmee  llee  pplluuss  ccoonnnnuu  eett  eemmppllooyyéé  ppaarr  lleess  ccéélléébbrriittééss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  eesstt  aappppeelléé  MMKK  UUllttrraa..  EEtt  iill  eesstt  
vviivveemmeenntt  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  ffaaiirree  ddeess  rreecchheerrcchheess  ssuurr  llee  ssuujjeett  aaffiinn  ddee  ddeevveenniirr  rreessppoonnssaabbllee  eett  ccoonnsscciieenntt  ddee  ccee  qquu’’iill  
ssee  ppaassssee  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  eett  dduu  cciinnéémmaa  eett  nnee  pplluuss  ccaauuttiioonnnneerr  cceellaa  ppaarr  uunn  ccoonnsseenntteemmeenntt  
ddééttoouurrnnéé..  
SSuuiiss--jjee  ccoonnsscciieenntt  ddee  ccee  qquuee  jjee  cchhaannttee  qquuaanndd  jjee  ffrreeddoonnnnee  uunnee  cchhaannssoonn  ??  QQuueell  ccoonnsseenntteemmeenntt  ssuuiiss--jjee  eenn  ttrraaiinn  
ddee  ddoonnnneerr  eenn  rrééppééttaanntt  mmaacchhiinnaalleemmeenntt  ddeess  ppaarroolleess  ddoonntt  jjee  nnee  ccoommpprreennddss  ppaass  ttoouujjoouurrss  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ??  AAii--
jjee  ccoonnsscciieennccee  qquuee  llaa  mmuussiiqquuee  eesstt  uuttiilliissééee  àà  cceerrttaaiinneess  ffiinnss,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  ppéénnééttrreerr  mmoonn  cceerrvveeaauu  eenn  
cceerrttaaiinneess  ffrrééqquueenncceess  ppoouurr  qquu’’eennssuuiittee  ddiifffféérreenntteess  eennttiittééss  eett  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  eenn  vviieennnneenntt  àà  
iinnffiillttrreerr  mmaa  ccoonnsscciieennccee  ??  UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  llee  ddiisscceerrnneemmeenntt  vviibbrraattooiirree,,  qquuii  nnoouuss  ccoonndduuiitt  àà  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  
ddee  cceess  rrééaalliittééss,,  eesstt  llaa  cclléé  ppoouurr  nnee  pplluuss  êêttrree  mmaanniippuulléé  eett  lleeuurrrréé..  
PPoouurr  rreeccoouuvvrreerr  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddaannss  llee  vviissiioonnnnaaggee  ddeess  ffiillmmss  eett  ll’’ééccoouuttee  ddeess  mmuussiiqquueess  qquuii  nnoouuss  iinnssppiirreenntt,,  
nnoouuss  aavvoonnss  àà  nnoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  nnoottrree  pplluuss  hhaauutt  ppootteennttiieell  ddiivviinn..  
  
TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°99999999        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  ffaauussssee  lluummiièèrree  eett  àà  llaa  ddéécceeppttiioonn  NNeeww  AAggee  ((ssuuppppllaannttaanntt  llee  
ddiisscceerrnneemmeenntt  vviibbrraattooiirree))..  
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EEnn  ééttaanntt  ddaannss  llee  ddéénnii,,  llaa  nnaaïïvveettéé  oouu  ll’’iiggnnoorraannccee  ddee  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddéécceeppttiioonn  NNeeww  AAggee,,  nnoouuss  
ccoonnsseennttoonnss  àà  êêttrree  lleeuurrrrééss  ppaarr  ddeess  eennttiittééss  ddee  ffaauussssee  lluummiièèrree,,  ffaauuxx  mmaaîîttrreess  aasscceennssiioonnnnééss,,  ffaauuxx  pprroopphhèètteess  eett  
ffaauuxx  aannggeess,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ddeess  vveecctteeuurrss  ddee  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  lleess  ggoouurroouuss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ppoouurr  
ppiiééggeerr  lleess  ââmmeess  qquuii  ss’’éévveeiilllleenntt  ddaannss  lleess  ffiilleettss  dduu  NNeeww  AAggee  eett  ddee  llaa  ffaauussssee  lluummiièèrree,,  ttoouutt  ccoommmmee  
ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  ««  eexxppéérriieenncceeuurrss  uuffoollooggiiqquueess  »»  qquuii  pprréétteennddeenntt  qquuee  lleess  aabbdduuccttiioonnss  ssoonntt  ppoossiittiivveess,,  aaiinnssii  
qquuee  lleess  iimmppllaannttss,,  oouu  pprréétteennddeenntt  eennccoorree  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’eexxttrraatteerrrreessttrreess  nnééggaattiiffss  ttoouutt  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt  
ll’’aappppeell  dd’’OOVVNNII  eett  llaa  ssoolllliicciittaattiioonn  ddee  rreennccoonnttrreess  eexxttrraatteerrrreessttrreess..  IIll  yy  eenn  aa  mmêêmmee  qquuii  vvoonntt  jjuussqquu’’àà  ddiirree  qquuee  
lleess  hhyybbrriiddaattiioonnss  aavveecc  cceess  rraacceess  ddiitteess  nnééggaattiivveess  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  ddaannss  uunn  bbuutt  dd’’eennttrraaiiddee,,  aalloorrss  qquuee  ppoouurr  cceess  
mmêêmmeess  rraacceess  lleeuurr  oobbjjeeccttiiff  eesstt,,  àà  tteerrmmee,,  llaa  ppoosssseessssiioonn  ttoottaallee  dduu  ccoorrppss  ddeess  hhuummaaiinnss  aauu  ttrraavveerrss  ddeess  
mmaanniippuullaattiioonnss  ggéénnééttiiqquueess  eett  dduu  ttrraannsshhuummaanniissmmee..  
DDee  qquueellllee  mmaanniièèrree  ccoonnsseennttoonnss--nnoouuss  àà  êêttrree  lleeuurrrrééss  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  oouuvveerrttss  ccoommppllèètteemmeenntt  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  llaa  
mmaanniippuullaattiioonn  NNeeww  AAggee  ??  CCoommpprreennoonnss--nnoouuss  vvéérriittaabblleemmeenntt  lleess  eennjjeeuuxx,,  ssaacchhaanntt  qquuee  nnoouuss--mmêêmmeess  ssoommmmeess  
ll’’eennjjeeuu  ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  ppaassssee  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  ddaannss  llee  ddéénnii  aauu  ppooiinntt  qquuee  ttoouutt  cceellaa  ppuuiissssee  
eexxiisstteerr  ??  NNoottrree  ppeeuurr  dd’’êêttrree  ddééssiilllluussiioonnnnéé  ssuurrppaassssee--tt--eellllee  nnoottrree  vvoolloonnttéé  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ssiinnccèèrreemmeenntt  llaa  vvéérriittéé  ??  
LLee  ddiisscceerrnneemmeenntt  vviibbrraattooiirree  ss’’oobbttiieenntt  ppaarr  uunn  ttrraavvaaiill  ssppiirriittuueell  ccoonnssttaanntt  eett  ppaarr  llaa  cceessssaattiioonn  iimmppéérriieeuussee  ddee  
ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ddéénnii..  LLee  ddiisscceerrnneemmeenntt  vviibbrraattooiirree  eesstt  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ppeerrcceevvooiirr  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  éénneerrggiieess  eett  
lleeuurr  ssiiggnnaattuurree  ddaannss  lleess  fflluuxx  ddee  llaa  lluummiièèrree..  ÊÊttrree  ccaappaabbllee  ddee  ddiisscceerrnneerr  uunn  ccoouurraanntt,,  uunnee  ffoorrccee,,  uunnee  éénneerrggiiee  
ttrraavveerrssaanntt  uunn  iinnddiivviidduu,,  aacccceennttuuee  llaa  vviissiioonn  ccllaaiirree  eett  vvéérriittaabbllee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  dduu  mmoonnddee  eett  ddee  ssooii--mmêêmmee..  
BBeeaauuccoouupp  nnee  ppeerrççooiivveenntt  qquu’’aavveecc  lleeuurrss  yyeeuuxx  eett  nnoonn  aavveecc  lleeuurr  ttrrooiissiièèmmee  ŒŒiill..  VVooiirr  llee  mmoonnddee  aavveecc  ssoonn  
ttrrooiissiièèmmee  ŒŒiill,,  cc’’eesstt  aauussssii  llee  ddiisscceerrnneerr..  DDiisscceerrnneerr  lleess  cchhoosseess,,  cc’’eesstt  vvooiirr  ccoommmmeenntt  eelllleess  ssoonntt  eenn  ttaanntt  qquuee  fflluuxx  
vviivvaanntt..  
IIll  ffaauutt  ddiisscciipplliinnee,,  ffoorrccee  eett  ccoouurraaggee  ppoouurr  ttrraannsscceennddeerr  sseess  ppeeuurrss  eett  gguuéérriirr  ddee  sseess  bblleessssuurreess..  CC’’eesstt  aauu  ttrraavveerrss  
ddee  llaa  ccoonnssttaannccee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ssppiirriittuueell  qquuee  llee  ddiisscceerrnneemmeenntt  vviibbrraattooiirree  éémmeerrggee..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ddèèss  lloorrss  
aapppprrééhheennddeerr  ssiinnccèèrreemmeenntt  lleess  cchhoosseess  àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  ccoorrppss  ppaarrccee  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  nniimmbbéé  dd’’eesspprriitt..  
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TTTTTTTTeeeeeeeecccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnn°°°°°°°°1111111100000000        ::::::::  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  aauu  ttrraannsshhuummaanniissmmee  ((ssuuppppllaannttaanntt  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  pprrooccééddééss  ddee  
ddééccoonnnneexxiioonn  ddeess  hhuummaaiinnss  àà  lleeuurr  ddiivviinniittéé  eett  àà  lleeuurr  nnaattuurree  oorrggaanniiqquuee))..  
  
LLee  ddaannggeerr  dduu  ttrraannsshhuummaanniissmmee  eesstt  uunnee  rrééaalliittéé  sséérriieeuussee  eett  qquu’’iill  ffaauutt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  ccoommpprreennddrree  aaffiinn  ddee  
nnee  ppaass  ddoonnnneerr  ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  ddééccoonnnneexxiioonn  ccoommppllèèttee  ddee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  vviiss--àà--vviiss  ddee  
ssaa  nnaattuurree  oorrggaanniiqquuee  eett  ddee  ssaa  ppaarrtt  ddiivviinnee..  
LLaa  ccaassttee  rreeppttiilliieennnnee  ffoorrmmaanntt  llaa  bbrraanncchhee  ddeess  AAnnnnuunnaakkii,,  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddrraaccoonniieennnnee,,  eett  llaa  rraaccee  ddeess  GGrriiss  qquuii  
lleess  aaccccoommppaaggnnee  ssoonntt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddéévveellooppppééeess  tteecchhnnoollooggiiqquueemmeenntt  mmaaiiss  nnoonn  ssppiirriittuueelllleemmeenntt..  MMaallggrréé  lleess  
mmaaiinnss  tteenndduueess  qquuii  lleeuurr  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ffooiiss  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  lleeuurr  

ccoonnsscciieennccee,,  lleess  AAnnnnuunnaakkii  oonntt  ppeerrsséévvéérréé  ddaannss  
lleess  ddeesssseeiinnss  ddeess  aaggeennddaass  ssoommbbrreess  qquuii  lleeuurr  oonntt  
ééttéé  iimmppoossééss..  CC’’eesstt  llaa  ppeeuurr  qquuii  lleess  aanniimmee  eett  lleess  
ppoouussssee  iimmppllaaccaabblleemmeenntt  àà  rreeffuusseerr  llee  ffaaiisscceeaauu  dduu  
CChhrriisstt..  SSii  ddoonncc  DDiieeuu  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee,,  
lleess  AAnnnnuunnaakkii  eessttiimmeenntt  qquuee  cc’’eesstt  àà  eeuuxx  sseeuullss  ddee  
ppoouurrvvooiirr  eenn  ccee  qquu’’iillss  oonntt  bbeessooiinn..  
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  qquuaanndd  DDiieeuu  nnee  ppoouurrvvooiitt  ppaass,,  
lleess  êêttrreess  ssoonntt  lliivvrrééss  àà  eeuuxx--mmêêmmeess..  IIllss  nnee  ssoonntt  
pplluuss  aalloorrss  ccoonnnneeccttééss  àà  llaa  ssoouurrccee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee,,  
eett  nnee  ppeeuuvveenntt  ddoonncc  ppaass  ccoommpprreennddrree  ddeess  
ddeesssseeiinnss  pplluuss  ggrraannddss  qquuii  ssoonntt  dduu  nniivveeaauu  ddeess  
oorrddrreess  ccoossmmiiqquueess,,  uunn  nniivveeaauu  qquuii  ddee  ttoouuttee  

éévviiddeennccee  lleess  ddééppaasssseenntt..  CCee  qquu’’iillss  vvoonntt  ddèèss  lloorrss  eennttrreepprreennddrree  nnee  ffeerraa  qquuee  lleess  ppoouusssseerr  ssaannss  cceessssee  àà  llaa  
ccoonnvvooiittiissee,,  uunn  ddééssiirr  qquuii  nnee  ppeeuutt  qquuee  lleess  ccoonndduuiirree  aauu  ccoonnfflliitt  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  aauuttrreess  rraacceess  ddee  ll’’eessppaaccee..  
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CChhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ddeess  aaiiddeess  lleeuurr  oonntt  ééttéé  pprrooppoossééeess,,  lleess  AAnnnnuunnaa((kkii)),,  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  aavviiddiittéé,,  oonntt  aabbuusséé  ddeess  
rraacceess  bbiieennvveeiillllaanntteess  ppoouurr  lleess  mmaanniippuulleerr  oouu  lleess  eexxtteerrmmiinneerr  eennssuuiittee..  ÀÀ  pprréésseenntt,,  iill  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  nnee  
pplluuss  rreepprroodduuiirree  lleess  mmêêmmeess  eerrrreeuurrss  qquuee  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  eett  êêttrree  aatttteennttiiff  àà  nnoottrree  eemmppaatthhiiee  qquuii  ppeeuutt  nnoouuss  rreennddrree  
ccrréédduullee,,  vvooiirree  nnaaïïff,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ssee  vvooiirr  mmaanniippuulleerr  ssii  nnoouuss  mmaannqquuoonnss  ddee  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee..  
LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eesstt  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddeess  AArrcchhoonntteess,,  qquuii  ddéécciimmee  ppeeuu  àà  ppeeuu  ttoouuttee  cchhoossee  
ssuurr  ssoonn  ppaassssaaggee,,  rrééééccrriivvaanntt  ppaarr--ddeessssuuss  llee  pprrooggrraammmmee  oorrggaanniiqquuee  ddiivviinn..  CCeess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  eexxiissttaanntt  
ddaannss  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  iinnvviissiibblleess  àà  ll’’œœiill  nnuu  ppoouurr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ll’’eessppèèccee  hhuummaaiinnee  mmaanniippuulleenntt  llee  ccoorrppss  
éétthhéérriiqquuee  ggrrââccee  àà  ttoouuttee  ssoorrttee  dd’’iimmppllaanntt  ggéénnéérréé  ppaarr  lleeuurr  iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ccoommpprreennddrree  
ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  qquuee  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  sséédduuccttiioonn  aauupprrèèss  ddeess  mmaasssseess  ppoouurr  ll’’iinnffiillttrraattiioonn  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  
aarrttiiffiicciieellllee  ddaannss  llee  ccoorrppss  hhuummaaiinn  ssee  mmuullttiipplliieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss..  
LLeess  hhuummaaiinnss  ss’’hhaabbiittuueenntt  aavveecc  uunnee  ffaacciilliittéé  ddééccoonncceerrttaannttee  àà  ll’’iinnttrruussiioonn  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddaannss  
lleeuurr  vviiee..  MMêêmmee  ssii  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eenn  ssooii  nn’’eesstt  ppaass  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  nnééggaattiiff,,  mmiissee  ddaannss  lleess  mmaaiinnss  ddee  
ppeerrssoonnnneess  iiggnnoorraanntteess  ddee  llaa  gguueerrrree  ssppiirriittuueellllee  qquuii  ffaaiitt  rraaggee  aauussssii  bbiieenn  ssuurr  tteerrrree  qquuee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ccoonnttrrééeess  
ddee  ll’’uunniivveerrss,,  eett  nn’’ééttaanntt  ppaass  eelllleess--mmêêmmeess  ccaappaabblleess  ddee  ddiisscceerrnneerr  qquuaanndd  uunnee  iiddééee  pprroovviieenntt  ddee  ll’’AAnnggee  oouu  
qquuaanndd  eellllee  eesstt  iinnssuuffffllééee  ppaarr  cceess  ffoorrcceess  ddeess  ttéénnèèbbrreess,,  cceellaa  ddeevviieenntt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddaannggeerreeuuxx..  
QQuueellllee  eesstt  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddaannss  mmaa  vviiee  ??  DDooiitt--eellllee  rreemmppllaacceerr  ppeeuu  àà  ppeeuu  llaa  vvéérriittaabbllee  iinntteerraaccttiioonn  
aavveecc  dd’’aauuttrreess  hhuummaaiinnss  ??  EEsstt--ccee  qquuee  jjee  ppaassssee  dduu  tteemmppss  ddeehhoorrss,,  ddaannss  llaa  nnaattuurree,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess  êêttrreess  vviivvaannttss  ??  
OOuu  ssuuiiss--jjee  eennffeerrmméé  ddeevvaanntt  mmoonn  oorrddiinnaatteeuurr,,  mmaa  ccoonnssoollee  ddee  jjeeuu,,  mmaa  ttéélléévviissiioonn  oouu  mmoonn  SSmmaarrttpphhoonnee,,  àà  
mmeenneerr  uunnee  eexxiisstteennccee  vviirrttuueellllee  ??  
SSeeuullee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  ppaassssee  rrééeelllleemmeenntt  ttoouutt  eenn  aayyaanntt  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee  pprroopprree  
eett  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  cceesssseerr  ddee  ddoonnnneerr  nnoottrree  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  ccee  qquuii  nnoouuss  ddééttrruuiitt  oouu  
vviissee  àà  nnoouuss  ddééttrruuiirree..  
CCeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  sseemmbblleerr  lloouurrddeess  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ccoommmmeenncceenntt  lleeuurr  cchheemmiinneemmeenntt  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  
ll’’éévveeiill  ssppiirriittuueell  oouu  eennccoorree  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ssoorrtteenntt  sseeuulleemmeenntt  ddeess  eennddooccttrriinneemmeennttss  NNeeww  AAggee  ppoouurr  ss’’éévveeiilllleerr  
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àà  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ccoossmmiiqquuee..  IIll  eesstt  ccoonnsseeiilllléé  ddee  rreessppeecctteerr  ssoonn  pprroopprree  rryytthhmmee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  cceess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ssuurrttoouutt  ddee  nnee  jjaammaaiiss  ssee  bbllââmmeerr  ttoouutt  eenn  ééttaanntt  ddaannss  llaa  bbiieennvveeiillllaannccee  eennvveerrss  ssooii--mmêêmmee,,  
mmêêmmee  ssii  nnoouuss  rreennccoonnttrroonnss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eennccoorree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  ccoommpprreennddrree  cceerrttaaiinneess  cchhoosseess..  LLaaiissssoonnss--
nnoouuss  llee  tteemmppss  ddee  ccoommpprreennddrree  ppaarr  uunn  eeffffoorrtt  ccoonnssttaanntt  aalllliiéé  àà  nnoottrree  bboonnnnee  vvoolloonnttéé..  NNooss  eexxppéérriieenncceess  nnee  
ppeeuuvveenntt  qquu’’aalloorrss  ss’’eenn  ttrroouuvveerr  eennrriicchhiieess..  
LL’’iimmppoorrttaanntt  eesstt  ttoouujjoouurrss  nnoottrree  iinntteennttiioonn..  NNoottrree  eenntthhoouussiiaassmmee  dd’’aapppprreennddrree  ddeevvrraa  ttoouujjoouurrss  ssuurrppaasssseerr  nnoottrree  
ppeeuurr  ddee  nnee  ppaass  ssaavvooiirr..  IIll  yy  aa  tteelllleemmeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  ssoonntt,,  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  ppoouurr  nnoouuss  ddiissppoonniibblleess..  
EEtt  ddèèss  lloorrss  qquuee  nnoouuss  éémmeettttoonnss  llaa  ccllaaiirree  iinntteennttiioonn  ddee  ddééccoouuvvrriirr  llaa  vvéérriittéé,,  cceellllee--ccii  nnoouuss  sseerraa  pprréésseennttééee..  MMaaiiss  
eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  cceellaa  eexxiiggee  uunn  ggrraanndd  ccoouurraaggee,,  uunnee  vvoolloonnttéé  iinnfflleexxiibbllee  ddee  ssoorrttiirr  dduu  ddéénnii  eett  uunnee  aacccceeppttaattiioonn  
dd’’êêttrree  ggrraannddeemmeenntt  ddééssiilllluussiioonnnnéé..  CCee  qquuii  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  ppoouurr  aauuttaanntt  ppeerrddrree  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  jjooiiee  ddee  vviivvrree..  
CCee  jjoouurr,,  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  ééttéé  aauussssii  ccoonnsscciieennttee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  nnoottrree  mmoonnddee..  CCeeccii  aapprrèèss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  
ddee  ttrraavvaaiill  ssppiirriittuueell  ppeerrssoonnnneell..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  ééttéé  aauussssii  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  ccoommbbllééee,,  hheeuurreeuussee  eett  
aalliiggnnééee  qquuee  jjee  nnee  llee  ssuuiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  PPoouurrqquuooii  ??  PPaarrccee  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  hhuummaaiinnss  aassssoocciiee  iiggnnoorraannccee  eett  
bboonnhheeuurr..  EEtt  ll’’iilllluussiioonn  aavveecc  llaa  llééggèèrreettéé..  OOnn  gglloorriiffiiee  cceeuuxx  qquuii  ppaarrlleenntt  dd’’aammoouurr  eett  ddee  cchhoosseess  llééggèèrreess  eett  oonn  
aavviilliitt  cceeuuxx  qquuii  tteenntteenntt  ddee  lleevveerr  llee  vvooiillee  ssuurr  ccee  qquuii,,  ddeeppuuiiss  ttrroopp  lloonnggtteemmppss,,  aa  ééttéé  ccoommmmiiss  llooiinn  ddeess  rreeggaarrddss..  
MMaaiiss  àà  pprréésseenntt,,  llee  vvooiillee  ttoommbbee..  CChhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  cceellaa  ssee  pprroodduuiitt,,  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’ââmmeess  ssoonntt  lliibbéérrééeess,,  ccaarr  eelllleess  
ssoonntt  eennffiinn  vvuueess..  LLee  ddéénnii  ttuuee  aaiinnssii  qquuee  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ssiilleennccee  qquuii  tteenndd  àà  ccaacchheerr  uunnee  ââmmee  ddéévvooyyééee..  
LL’’hheeuurree  nn’’eesstt  pplluuss  aauuxx  mmééttaapphhoorreess  mmaaiiss  àà  ll’’éénnoonncciiaattiioonn  ccllaaiirree  eett  pprréécciissee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  àà  
ll’’hhuummaanniittéé..  EEtt  pplluuss  nnoouuss  sseerroonnss  àà  eexxppoosseerr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  eett  lleeuurrss  aacctteess,,  pplluuss  lleess  rriiddeeaauuxx  vvoonntt  ss’’oouuvvrriirr..  
AApprrèèss  llee  cchhoocc  ddee  llaa  ddééssiilllluussiioonn  vviieennddrraa  llee  tteemmppss  ddee  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  BBeeaauuccoouupp  dd’’eennttrree  nnoouuss  ssoommmmeess  
vveennuuss  ppoouurr  cceellaa,,  ppoouurr  pprroovvooqquueerr  cceettttee  mmaassssiivvee  lleevvééee  dduu  vvooiillee  eett  ss’’uunniirr  ttoouuss  eennsseemmbbllee,,  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  
llooiiss  uunniivveerrsseelllleess..  LLee  ccoossmmooss  aa  ssoonnnnéé  ll’’hheeuurree  dduu  rreettoouurr  àà  ll’’ééqquuiilliibbrree  eett  àà  ll’’ééqquuiittéé..  TToouutt  ppoouuvvooiirr  ssee  ddeevvaanntt  
dd’’êêttrree  rreemmiiss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  vviiee..  

LLAAUURRAA  MMAARRIIEE  --  HHaarrmmoonniiccUUnniivveerrssee..AAccaaddeemmyy  
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NNoouuss  aavvoonnss  àà  sseennttiirr  ccoommbbiieenn  llee  tteexxttee  eesstt  bboonn  ppoouurr  ssooii..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  sseennttiirr  ccoommbbiieenn  uunnee  cchhaannccee  nnoouuss  eesstt  
ddoonnnnééee  eenn  ccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  rreennsseeiiggnnééss  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  LLee  ccoonnsseenntteemmeenntt  aauu  
pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  eexxppoosséé  pprrééccééddeemmmmeenntt  ppaarr  LLaauurraa  MMaarriiee  ddaannss  ssaa  pprrééffaaccee  eesstt  llee  ssuujjeett  pprriinncciippaall  ddee  cceett  
oouuvvrraaggee  eett  sseerraa  ddéébbaattttuu  pplluuss  lloonngguueemmeenntt  ddèèss  llee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree..  
QQuueellllee  ffiillllee  rraaddiieeuussee  cceettttee  ««  ppeettiittee  »»  qquu’’eesstt  LLaauurraa  MMaarriiee  !!  JJee  ddiiss  ««  ppeettiittee  »»  ppaarrccee  qquuee  jj’’éépprroouuvvee  àà  ssoonn  ééggaarrdd  
bbiieenn  pplluuss  qquuee  ddee  llaa  ssiimmppllee  aaffffeeccttiioonn,,  uunn  iimmmmeennssee  aammoouurr,,  ccoommmmee  uunn  ppèèrree  ppeeuutt  aaiimmeerr  ssaa  ffiillllee,,  ccoommmmee  
ll’’ÉÉppoouuxx  hhoonnoorree  ssaa  BBiieenn--aaiimmééee..  
JJee  nnee  ccrrooiiss  ppaass  eenn  uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  nnee  ccrrooiitt  ppaass  eenn  DDiieeuu  --  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  ssoonn  aatthhééiissmmee  --  eett  qquuii  ppuuiissssee  
êêttrree  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  uunnee  bboonnnnee  ppeerrssoonnnnee..  ÇÇaa  nn’’eexxiissttee  ppaass..  JJee  nnee  ddiiss  ppaass  qquu’’eellllee  eesstt  ffoorrccéémmeenntt  ttoouuttee  
mmaauuvvaaiissee..  JJee  ddiiss  qquu’’eellllee  aa  ddeess  llaaccuunneess..  EEtt  ccee  qquuii  eesstt  mmaauuvvaaiiss,,  cc’’eesstt  qquu’’eellllee  nnee  ffaaiitt  rriieenn  ppoouurr  lleess  ccoommbblleerr..  
CCaarr  cc’’eesstt  vvéérriittaabblleemmeenntt  nnoottrree  ffooii  eenn  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  qquuii  ffaaiitt  qquuee  DDiieeuu  llee  PPèèrree  ((llee  CChhrriisstt))  nnoouuss  aaccccoorrddee  
ssoonn  aatttteennttiioonn  eett  nnoouuss  ppoouurrvvooiitt  eenn  iinntteelllliiggeennccee,,  eenn  aammoouurr  eett  eenn  ssaavvooiirr..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’aauuttrree  mmooyyeenn  ppoouurr  uunn  
hhoommmmee,,  dduu  mmooiinnss  eenn  ccee  qquuii  nnoouuss  ccoonncceerrnnee  eenn  ttaanntt  qquuee  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  qquuee  ddee  ssee  ttoouurrnneerr  vveerrss  EElloohhiimm,,  
ssoonn  CCrrééaatteeuurr,,  qquuii  lluuii  eesstt  ccoonnnneeccttéé  aauu  TToouutt--ppuuiissssaanntt,,  aaffiinn  dd’’êêttrree  ppoouurrvvuu  ddee  ssoonn  nnéécceessssaaiirree..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  
ssoonn  nnéécceessssaaiirree  ??  --  LLaa  lluummiièèrree  dduu  CChhrriisstt,,  llee  ssaanngg  rrééeell  ddee  DDiieeuu..  
AApprrèèss  aavvooiirr  ééccrriitt  eett  ppuubblliiéé  ssuurr  mmoonn  ssiittee  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ttoommeess  ««  DDééeessssee  MMèèrree  »»,,  jj’’aaii  sseennttii  qquu’’iill  ééttaaiitt  
iinnddiissppeennssaabbllee  eett  uurrggeenntt  dd’’eenn  ééccrriirree  llee  ttrrooiissiièèmmee  ttoommee..  LLee  tteexxttee  mm’’aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ééttaaiitt  ccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  
CChhrriisstt  lluuii--mmêêmmee,,  mmaaiiss  mmooii--mmêêmmee  jj’’aaii  rreesssseennttii  ppaarr  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  llaa  nnéécceessssiittéé  aabbssoolluuee  dd’’aauuggmmeenntteerr  
ccee  qquuii  aa  ééttéé  ddiitt  pprrééccééddeemmmmeenntt  ppaarr  ddee  nnoouuvveelllleess  rréévvééllaattiioonnss  aauu  ssuujjeett  dduu  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  IIlllluummiinnaattii..  
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AAlloorrss  qquuee  ll’’hhuummaanniittéé  ccoouurrtt  ssaannss  cceessssee  vveerrss  uunn  bboonnhheeuurr  qquu’’eellllee  nn’’aattttrraappeerraa  jjaammaaiiss,,  cceettttee  hhuummaanniittéé,,  oobbssééddééee  
ddaannss  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  bboonnhheeuurr,,  ccoouurrtt  eenn  rrééaalliittéé  àà  ssaa  ppeerrttee..  CCeeccii  ppaarrccee  qquu’’eellllee  cchheerrcchhee  aavvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee  llaa  
lliibbeerrttéé  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ss’’aammeennddeerr..  CCeeccii  ppaarrccee  qquu’’eellllee  vveeuutt  llaa  lliibbeerrttéé  pplluuttôôtt  qquuee  llaa  rrééddeemmppttiioonn  ddee  ll’’ââmmee..  
  

CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  ssccèènnee  dduu  ffiillmm  EEqquuiilliibbrriiuumm  aavveecc  
CChhrriissttiiaann  BBaallee  ddaannss  llee  rrôôllee  ddee  JJoohhnn  PPrreessttoonn..  VVoouuss  
ppoouuvveezz  vvooiirr  ll’’aacctteeuurr  qquuii  ttiieenntt  uunnee  pphhoottoo  ooùù  ddeerrrriièèrree  
llee  PPoollaarrooïïdd  iill  eesstt  iinnssccrriitt  llee  mmoott  ««  FFrreeeeddoomm  »»,,  qquuii  vveeuutt  
ddiirree……  ««  LLiibbeerrttéé  »»..  CCee  mmoott  eesstt  uunn  mmootteeuurr  ccoonncceerrnnaanntt  
llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  CC’’eesstt  uunn  tteerrmmee  ffoorrtt  ppoouurr  cceelluuii  
qquuii  ll’’eenntteenndd,,  ccaarr  iill  sseerrtt  aauussssii  dd’’aammoorrccee  ddaannss  llaa  
pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  dd’’uunnee  ffaaççoonn    
ffoouurrbbee  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  
JJee  vvaaiiss  rreevveenniirr  ssuurr  ccee  ffiillmm  ddèèss  llee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree..  
AAvvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  llee  lleecctteeuurr  ddee  
ssaavvooiirr  qquuee  ttoouuss  lleess  ffiillmmss  qquuee  jjee  vvaaiiss  lluuii  pprréésseenntteerr  
ssoonntt  iissssuuss  dduu  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  IIlllluummiinnaattii  ddeessttiinnéé  àà  
ccoonnddiittiioonnnneerr  llaa  ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  

àà  llaa  pprréésseennccee  aarrcchhoonnttiiqquuee  ddaannss  llee  mmoonnddee..  MMêêmmee  ssii  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  vvoouuss  nnee  vvoonntt  ppaass  aauu  cciinnéémmaa,,  ppeennssaanntt  qquu’’iill  nn’’yy  aa  
ppoouurr  eeuuxx  aauuccuunnee  rraaiissoonn  ddee  ss’’aallaarrmmeerr  dduu  ffaaiitt  qquu’’iillss  nnee  sseerroonntt  eenn  rriieenn  ssoouummiiss  aauu  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,,  llee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  aa  
qquuaanndd  mmêêmmee  rraaiissoonn  dd’’eeuuxx  ppuuiissqquuee  ccee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  eesstt  iinnsséérréé  ppaarrttoouutt..  EEnn  eeffffeett,,  iill  ssee  sseerrtt  ddee  ttoouuss  lleess  ssuuppppoorrttss  
eexxiissttaannttss  vviiaa  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  llaa  rraaddiioo,,  lleess  jjoouurrnnaauuxx,,  lleess  mmééddiiaass,,  llee  ssppoorrtt,,  llee  cciinnéémmaa,,  llaa  mmuussiiqquuee,,  llaa  ccuullttuurree  eenn  ggéénnéérraall,,  mmaaiiss  
aauussssii  lleess  aauutteeuurrss  ddee  rroommaannss,,  lleess  eessssaaiiss,,  eett  ttoouutt  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  sscciieennccee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  lluuii  aauussssii  
iinnffeeccttéé..  
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LLee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  IIlllluummiinnaattii  ppaassssee  ppaarr  ccee  qquuee  vvoottrree  œœiill  rreeggaarrddee..  EEtt  ddee  ccee  qquuee  vvoottrree  œœiill  vvooiitt,,  vvoottrree  
oorreeiillllee  eenntteenndd  eett  vvoottrree  cceerrvveeaauu  eennrreeggiissttrree..  TTeelllleess  ssoonntt  lleess  qquuaattrree  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss,,  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  ddee  MM..  
NNiigghhtt  SShhyyaammaallaann  ((ssaacchhaanntt  qquu’’uunn  ddeess  tteerrmmeess  ddee  ssoonn  nnoomm  ddééssiiggnnee  llaa  nnuuiitt))  IInnccaassssaabbllee,,  aavveecc  BBrruuccee  WWiilllliiss  
ddaannss  llee  rrôôllee  ttiittrree..  LLee  rreeggaarrdd  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  ssee  ccoonncceennttrree  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ll’’aaccttiioonn  dduu  hhéérrooss  qquuii  ddeesscceenndd  dduu  bbuuss..  
MMaaiiss  llaa  vvéérriittaabbllee  rraaiissoonn  ddee  cceettttee  ssccèènnee  eesstt  ééccrriittee  ssuurr  llee  ppaannnneeaauu  ppuubblliicciittaaiirree  ccoolllléé  ssuurr  llaa  ttôôllee  bbllaanncchhee  dduu  
bbuuss,,  eenn  ccaarraaccttèèrreess  bbllaannccss  ssuurr  ffoonndd  vveerrtt  ::  ««  LLeess  ggeennss  ddaannss  ccee  bbuuss  ssaavveenntt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  
ppaass  »»  ((««  PPeeooppllee  oonn  tthhiiss  bbuuss  kknnooww  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  ddoonn’’tt  »»))..  CCeettttee  pphhrraassee  nn’’eesstt  aabbssoolluummeenntt  ppaass  aannooddiinnee..  EEllllee  aa  ééttéé  
ppllaaccééee  llàà,,  ppoouurr  vvoouuss  qquuii  rreeggaarrddeezz..  PPrréécciisséémmeenntt  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ssppeeccttaatteeuurrss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ddaannss  ccee  bbuuss  !!  
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EEtt  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  oouu  nnee  ppoouuvveezz  ssaavvooiirr,,  qquueellqquu’’uunn  tteenndd  àà  vvoouuss  rreennsseeiiggnneerr  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt,,  
sseelloonn  uunn  pprrooggrraammmmee  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  MMaaiiss  vvoouuss  qquuii  nnee  ssaavveezz  ppaass  qquuee  cc’’eesstt  uunn  
pprrooggrraammmmee,,  vvoouuss  ccoonnsseenntteezz  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  àà  ccee  qquuee  ccee  pprrooggrraammmmee  ssooiitt  iinnsséérréé  eenn  vvoottrree  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee  
ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee  dd’’aalllleerr  aauu  cciinnéémmaa  eenn  ppaayyaanntt  vvoottrree  ttiicckkeett  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  pprroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmm..  AAvvoouueezz  
ttoouutt  ddee  mmêêmmee  qquuee  ccee  ggeessttee  eesstt  vvoolloonnttaaiirree  !!  PPeennsseezz--vvoouuss  aalloorrss  qquuee  ccee  ggeessttee  àà  lluuii  sseeuull  nn’’iimmpplliiqquuee  rriieenn  ??  QQuu’’iill  
eesstt  iinnnnoocceenntt  ??  VVoouuss--mmêêmmee,,  vvoouuss  ccoonnssiiddéérreezz--vvoouuss  ccoommmmee  iinnnnoocceenntt  ??  NN’’yy  aa--tt--iill  rriieenn  eenn  ccee  bbaass  mmoonnddee  qquu’’oonn  
ppuuiissssee  vvoouuss  rreepprroocchheerr  ppoouurr  ddee  bboonn  ??  EEnn  ccllaaiirr,,  êêtteess--vvoouuss  ddaannss  llaa  VVeerrttuu  ddee  ll’’AAnnggee  ??  
SSaacchheezz  qquuee  llee  mmaallhheeuurr  ddeess  hhoommmmeess  eesstt  qquu’’iillss  aaiieenntt  bbeessooiinn  ddee  ssee  ddiissttiinngguueerr  lleess  uunnss  ddeess  aauuttrreess..  CC’’eesstt  ppaarrccee  
qquuee  lleeuurr  ââmmee  eesstt  bbrriiddééee  ppaarr  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  LLeess  hhoommmmeess  ssoonntt  pplleeiinnss  ddee  ssoopphhiissmmee  eett  ddee  ffaaiitt  iillss  
ssoonntt  aarrrrooggaannttss..  
SSaattaann,,  LLuucciiffeerr  eett  mmêêmmee  CChhrriisstt  ddooiivveenntt--iillss  êêttrree  ddeess  mmoottss  qquuii  ccrriissppeenntt  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddeess  iinnddiivviidduuss  ssoouummiiss  àà  
lleeuurrss  ppeeuurrss  eett  aauuxx  ccaapprriicceess  ddee  ll’’eeggoo  ??  SSaavveezz--vvoouuss  qquuee  llee  tteerrmmee  ««  hhéérrééssiiee  »»  vviieenntt  dduu  ggrreecc  ««  hhaaiirreessiiss  »»  eett  
ssiiggnniiffiiee  ««  cchhooiixx  »»  ??  EEnn  qquuooii  llee  cchhooiixx  ppeeuutt--iill  êêttrree  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss  hhéérrééssiiee  ??  
LLee  NNaagguuaall  JJuuaann  MMaattuuss  aa  ddiitt  àà  CCaarrllooss  CCaassttaanneeddaa,,  qquuii  ffuutt  ssoonn  ddiisscciippllee,,  qquuee  llee  mmaallhheeuurr  ddeess  hhoommmmeess  ééttaaiitt  
ddaannss  llee  ffaaiitt  ddee  vvoouullooiirr..  EEnn  qquuooii  vvoouullooiirr  ppeeuutt--iill  ccoonnssttiittuueerr  llee  mmaallhheeuurr  ddeess  hhoommmmeess  ??  VVoouullooiirr,,  eesstt--ccee  uunnee  
hhéérrééssiiee  ??  EEtt  ssii  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess  vvoouullooiirr  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  uunnee  hhéérrééssiiee  ppaarrccee  qquuee  cceellaa  rreellèèvvee  dd’’uunn  cchhooiixx,,  qquuee  
ppeeuuvveenntt  bbiieenn  vvoouullooiirr  lleess  hhoommmmeess  ??  --  LLaa  ccoonnvvooiittiissee..  
LLee  NNaagguuaall  JJuuaann  MMaattuuss  eennsseeiiggnnaaiitt  llee  cchheemmiinn  qquuii  aa  uunn  ccœœuurr..  IIll  ddiissaaiitt  qquuee  ttoouuss  lleess  aacctteess  dd’’uunn  gguueerrrriieerr  ééttaaiieenntt  
cceennttrrééss  ssuurr  llee  cchheemmiinn  qquuii  aa  uunn  ccœœuurr..  EEnn  lliissaanntt  sseess  eennsseeiiggnneemmeennttss,,  oonn  ssee  rreenndd  ccoommppttee  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  rriieenn  eenn  
ddeehhoorrss  dduu  cchheemmiinn  qquuii  aa  uunn  ccœœuurr..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee,,  eenn  ddeehhoorrss  dduu  cchheemmiinn  qquuii  aa  uunn  ccœœuurr,,  lleess  hhoommmmeess  nn’’oonntt  
llee  cchhooiixx……  ddee  rriieenn..  JJee  rreevviieennss  ddèèss  lloorrss  àà  mmaa  ppeennssééee  qquuii  mmee  qquueessttiioonnnnee  sseennsséémmeenntt  ::  ppoouurrqquuooii  vvoouullooiirr  aalloorrss  
qquuee  DDiieeuu  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ??  UUnn  iinniittiiéé  aaccccoommpplliissssaanntt  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu,,  qquuee  ppeeuutt--iill  bbiieenn  vvoouullooiirr  
qquuee  DDiieeuu  nnee  ppoouurrvvooiiee  ppooiinntt  ??  LLee  ffaaiitt  ddee  vvoouullooiirr  nn’’eesstt--ccee  ppaass  llàà  llee  ssiiggnnee  dd’’uunn  hhoommmmee  ssee  tteennaanntt  llooiinn  ddee  llaa  
VVoolloonnttéé  dduu  CCrrééaatteeuurr  ??  EEtt  qquuee  ppeeuutt--iill  ddeemmaannddeerr  cceett  hhoommmmee  eenn  ddeehhoorrss  dduu  cchheemmiinn  qquuii  aa  uunn  ccœœuurr  ??  --  CCoonnvvooiitteerr..  
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JJee  ddiissaaiiss  ddoonncc  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  IIlllluummiinnaattii  ppaassssee  ppaarr  ccee  qquuee  vvoottrree  œœiill  rreeggaarrddee..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppeeuu  ddiirree..  
CC’’eesstt  bbiieenn  llàà  llee  mmeessssaaggee  qquuee  lleess  ccéélléébbrriittééss  tteenntteenntt  dd’’iinnccrruusstteerr  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddee  cceeuuxx  qquuii  lleess  aaiimmeenntt..  VVooyyeezz  
pplluuttôôtt  !!  PPoouurr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ddeess  ssccèènneess  ccii--ddeessssoouuss,,  rreeppoorrtteezz--vvoouuss  àà  llaa  ppaaggee  ssuuiivvaannttee..  
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VVoouuss  ddeevveezz  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  ccoommpprreennddrree  qquuee  cceett  ««  œœiill  »»  ddoonntt  oonn  ppaarrllee  eesstt  ttiirréé  ddee  ll’’ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt..  CCeett  ŒŒiill  
qquuii  vvooiitt  ttoouutt  eesstt  pprréécciisséémmeenntt  ll’’ŒŒiill  ddee  DDiieeuu  ppaarr  llee  LLooggooss..  OOrr,,  cceett  ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt  aa  ééttéé  iinnjjuusstteemmeenntt  ddééttoouurrnnéé  
ppaarr  ll’’êêttrree  iinniiqquuee  aauu  mmoommeenntt  ddee  ssaa  rréébbeelllliioonn  ccoonnttrree  DDiieeuu  llee  PPèèrree  eett  ccoonnttrree  llee  FFiillss,,  CChhrriisstt  MMiiccaaëëll,,  qquuii  eesstt  
ll’’AAnncciieenn  ddeess  JJoouurrss..  CC’’eesstt  bbiieenn  ll’’ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt  ddééttoouurrnnéé  ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  qquuii  ffiigguurree  ddaannss  llee  
rreeccttaannggllee,,  aauu  ssoommmmeett  ddee  llaa  ppyyrraammiiddee  ttrroonnqquuééee  ssuurr  llee  bbiilllleett  dd’’uunn  ddoollllaarr  aamméérriiccaaiinn  ((ppaaggee  pprrééccééddeennttee,,  llaa  
ddeerrnniièèrree  vviiggnneettttee  dduu  bbaass,,  àà  ddrrooiittee))..  LLeess  FFrraannccss--mmaaççoonnss  ssee  sseerrvveenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  ddee  ccee  ssyymmbboollee  aaffiinn  dd’’ééttaabblliirr  
ddaannss  ttoouutteess  nnooss  ssoocciiééttééss  hhuummaaiinneess  llaa  pprréésseennccee  aarrcchhoonnttiiqquuee  dduu  DDiiaabbllee  eenn  ttaanntt  qquuee  ffaaiitt  éénneerrggééttiiqquuee..  
RReevveennoonnss  aauuxx  ssccèènneess  ddee  llaa  ppaaggee  pprrééccééddeennttee..  CCoonncceennttrreezz--vvoouuss  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  ggaauucchhee,,  llaa  ssééqquueennccee  dduu  hhaauutt..  
CCeellllee--ccii  eesstt  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  dd’’OOmmaarr  NNaaïïmm,,  TThhee  ffiinnaall  ccuutt    ((ttrraadduuccttiioonn  ::  ««  llaa  ccoouuppuurree  ffiinnaallee  »»))..  OOnn  yy  vvooiitt  uunn  
rreepprréésseennttaanntt  ffaaiirree  llaa  pprroommoottiioonn  dd’’uunn  iimmppllaanntt  ««  ЕЕYYƎƎ  TTEECCHH  »»,,  qquuii  eesstt  uunnee  ppuuccee  iinnsséérrééee  ddèèss  llaa  nnaaiissssaannccee  
ddaannss  llee  ccoorrppss  dduu  nnoouurrrriissssoonn  aaffiinn  dd’’eennrreeggiissttrreerr,,  ggrrââccee  àà  cceett  iimmppllaanntt,,  lleess  iimmaaggeess  ddee  ttoouuttee  uunnee  vviiee..  SSuurr  llaa  
ssééqquueennccee  eenn  qquueessttiioonn,,  oonn  yy  vvooiitt  llee  mmoott  ««  eeyyee  »»,,  ppuuiisséé  ddee  ll’’aannggllaaiiss  eett  qquuii  ssiiggnniiffiiee  ««  œœiill  »»,,  iinnsséérréé  ddaannss  uunn  
ccaaddrree..  EEnn  rrééaalliittéé,,  ccee  mmoott  ddééppaassssee  llee  ssiimmppllee  ccaaddrree  dduu  ffiillmm  !!  CCaarr  iill  eesstt  llee  mmoott  dd’’oorrddrree  ddaannss  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  
mmeennttaallee  ddee  ttoouutt  llee  ccoolllleeccttiiff  hhuummaaiinn..  EEnn  oouuttrree,,  vvoouuss  ddiissttiinngguueezz  bbiieenn  uunnee  ddeess  ddeeuuxx  lleettttrreess  ««  ee  »»  iinnvveerrssééee  ppaarr  
rraappppoorrtt  àà  ll’’aauuttrree..  CC’’eesstt  ffaaiitt  eexxpprrèèss..  IIll  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  vvoouuss  rreeppoorrtteerr  ssuurr  ccee  ppooiinntt  aauu  pprreemmiieerr  ttoommee  ««  DDééeessssee  
MMèèrree  »»  eett  àà  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  dduu  ffiillmm  dd’’AAlleexx  PPrrooyyaass,,  PPrrééddiiccttiioonnss..  LLaa  lleettttrree  ««  ee  »»  iinnvveerrssééee  ffaaiitt  aappppeell  aauuxx  6666  aarrcchhii--
ddéémmoonnss  ddeess  eennffeerrss  mmaaiiss  aauussssii  àà  lleeuurrss  666666  llééggiioonnss..  TToouutt  llee  mmoonnddee  ((eevveerryyoonnee  eellssee))  eesstt  ccoonncceerrnnéé  ((llaa  ssééqquueennccee  
dduu  bbaass  eesstt  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  PPrrééddiiccttiioonnss))..  JJ’’aaii  iinnttééggrréé  ééggaalleemmeenntt  ll’’iimmaaggee  dduu  DDVVDD  dd’’EEMMIINNƎƎMM  qquuii  aappppaarraaîîtt  lloorrss  
dd’’uunnee  ddeess  ssccèènneess  dduu  ffiillmm  dd’’AAlleexx  PPrrooyyaass..  UUnnee  ddeess  vviiggnneetttteess  pprréésseennttee  aauussssii  LLaaddyy  GGaaggaa,,  uunn  ddeess  ppoorrttee--
ddrraappeeaauuxx  IIlllluummiinnaattii  àà  ll’’iinnssttaarr  dd’’EEmmiinneemm,,  qquuii  ffaaiitt  ssoonn  sshhooww  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee  BBBBCC  eenn  ssee  ccoouuvvrraanntt  ll’’œœiill  ggaauucchhee..  
CCeeccii  eesstt  llee  ssiiggnnee  ddee  lleeuurr  aappppaarrtteennaannccee  aauu  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  
NN’’aalllleezz  ppaass  ccrrooiirree  qquuee  cceess  ggeennss  ffoonntt  ttoouutt  ppaarr  iinnaaddvveerrttaannccee..  CCeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nnee  
llaaiisssseenntt  aauuccuunnee  ppllaaccee  aauu  hhaassaarrdd..  LLeeuurrss  ggeesstteess  ssoonntt  ddeess  ccooddeess  ccoommmmee  llee  ffoonntt  eennttrree  eeuuxx  lleess  ggaannggss  ddee  LLooss  
AAnnggeelleess..  NNoouuss  aavvoonnss  aaffffaaiirree  àà  uunnee  vvrraaiiee  mmaaffiiaa..  MMaaiiss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ««  ll’’œœiill  »»  nnee  ss’’aarrrrêêttee  ppaass  llàà..  
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DDee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  ffiillmmss  aamméérriiccaaiinnss  eessttaammppiillllééss  ««  LLiioonnss  GGaattee  »»,,  ««  WWaarrnneerr  BBrrooss  »»,,  ««  MMGGMM  »»  eett  aauuttrreess,,  
iinnccrruusstteenntt  ddaannss  lleeuurrss  lloonnggss--mmééttrraaggeess  ll’’ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt..  LLaa  pprreeuuvvee  ppaarr  33,,  ccoommmmee  lleess  ssééqquueenncceess  ssuuiivvaanntteess  
eenn  aatttteesstteenntt……  
  

  
  

EEnn  hhaauutt  àà  ggaauucchhee,,  ssééqquueennccee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann,,  àà  eexxaacctteemmeenntt  33’’1144’’’’  ((ppoouurr  rraappppeell  33,,1144  eesstt  lliiéé  aauu  nnoommbbrree  
PPii  --  ππ,,  àà  llaa  cciirrccoonnfféérreennccee))  ;;  EEnn  hhaauutt  àà  ddrrooiittee,,  ssééqquueennccee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  MMaann  ooff  sstteeeell,,  àà  22hh0066’’0044’’’’  ;;  EEnn  bbaass  àà  ggaauucchhee,,  
ssééqquueennccee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  EEqquuiilliibbrriiuumm,,  àà  11hh3366’’1144’’’’  ;;  EEnn  bbaass  àà  ddrrooiittee,,  ssééqquueennccee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  IInnccaassssaabbllee,,  àà  5500’’4400’’’’..  
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SSuurr  lleess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss,,  ttiirrééeess  ddeess  ffiillmmss  TThhee  eeqquuaalliizzeerr  11  eett  22,,  nnoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  ll’’œœiill  ddee  DDeennzzeell  WWaasshhiinnggttoonn,,  llee  
rreeggaarrdd  ppéénnééttrraanntt,,  ccaappaabbllee  ddee  cceerrnneerr  eennttiièèrreemmeenntt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  jjuussttee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  hhéérrooss  ppaassssee  àà  ll’’aaccttiioonn..  
LL’’ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss  
rraappppeelleerr  ll’’ŒŒiill  dd’’HHoorruuss  qquuee  nnoouuss  
rreettrroouuvvoonnss  ssuurr  llaa  ppoocchheettttee  dduu  
ddiissqquuee  dduu  ccééllèèbbrree  ««  EEyyee  iinn  tthhee  
sskkyy  »»  dd’’AAllaann  PPaarrssoonnss  pprroojjeecctt..  
LLaa  ppoocchheettttee  ddee  ll’’aallbbuumm  ddee  TThhee  
CCrraannbbeerrrriieess,,  ««  BBuurryy  tthhee  hhaattcchheett  »»,,  
mmoonnttrree  uunn  œœiill  ggééaanntt  qquuii  ssccrruuttee  uunn  
hhoommmmee  nnuu  ddaannss  llee  ddéésseerrtt..  CCeeccii  
ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  llaa  ppoossttuurree  hhuummbbllee  
((oouu  hhuummiilliiaannttee))  ddee  ll’’hhuummaaiinn  ssuurr  
tteerrrree  eett  llee  ffaaiitt  qquu’’iill  ssooiitt  vvuu..  
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TToouutt  aaccttee  ggéénnèèrree  uunnee  ccoonnssééqquueennccee,,  uunnee  oonnddee  oouu  bbiieenn  uunn  rreemmoouuss  ddaannss  llee  ttrreeiilllliiss  éétthhéérriiqquuee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  
cchhaaccuunn  ddee  nnooss  aacctteess  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  vviiss--àà--vviiss  ddee  cchhaaccuunn..  SSii  qquuiiccoonnqquuee  
ssaaiitt  rreecceevvooiirr  ccee  qquu’’oonn  lluuii  aa  ttrraannssmmiiss  eenn  tteerrmmeess  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ddèèss  lloorrss  iill  ffeerraa  ddee  sseess  aacctteess  uunn  rreellaaiiss..  
IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  lleess  ffiillmmss  hhoollllyywwooooddiieennss  eennsseeiiggnneenntt,,  ccaarr  iill  ss’’aaggiitt  iiccii  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ssppéécciiffiiqquuee  àà  nnoottrree  
aabbêêttiisssseemmeenntt..  UUnn  vvéérriittaabbllee  eennsseeiiggnneemmeenntt  éémmaanncciippee  ll’’hhoommmmee  ddee  ssaa  ccoonnddiittiioonn  dd’’eessccllaavvee..  OOrr,,  ttoouutt  eesstt  ffaaiitt  
ppoouurr  nnoouuss  eennccllaavveerr  ddaannss  uunnee  ccoonnddiittiioonn  hhuummaaiinnee  mmoorrttiiffèèrree..  CCeeppeennddaanntt,,  ss’’iill  nnoouuss  eesstt  ddoonnnnéé  cceettttee  aappttiittuuddee  
àà  ddééccoonnssttrruuiirree  lleess  rroouuaaggeess  ddee  llaa  mmaacchhiinneerriiee  IIlllluummiinnaattii,,  aalloorrss  llaa  lleeççoonn  qquuee  nnoouuss  eenn  ttiirroonnss  eesstt  pprroopprreemmeenntt  
ggrraattiiffiiaannttee  ppoouurr  ll’’ââmmee..  
  

CCii--ddeessssoouuss,,  ddeeuuxx  ssccèènneess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  TThhee  MMaanncchhuurriiaann  ccaannddiiddaattee,,  ddoonntt  llee  tthhèèmmee  eesstt  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  ddee  
ssoollddaattss  ((bbiieenn  mmaallggrréé  eeuuxx))  lloorrss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ééttaaiitt  ddee  ss’’eenn  sseerrvviirr  ccoommmmee  ddeess  ttuueeuurrss  àà  llaa  ssoollddee  dduu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  lloorrss  ddee  mmiissssiioonnss  ssppéécciiaalleess..  UUnnee  ppuuccee  ééttaaiitt  iimmppllaannttééee  ddaannss  lleeuurr  ccoorrppss,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeettttaaiitt  àà  
cceerrttaaiinnss  ccoonnttrreevveennaannttss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  dd’’aaccttiivveerr  cceess  ssoollddaattss  ppaarr  uunn  sseeuull  mmoott  dd’’oorrddrree  eett  lleess  ssoouummeettttrree  ddaannss  
uunnee  ttoottaallee  ddoocciilliittéé..  
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UUnnee  ddeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss,,  ssccèènneess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  TThhee  MMaanncchhuurriiaann  ccaannddiiddaattee,,  mmoonnttrree  uunn  ssoollddaatt  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk,,  
jjoouuéé  ppaarr  ll’’aacctteeuurr  DDeennzzeell  WWaasshhiinnggttoonn,,  ccaannddiiddaatt  àà  ll’’hhyyppnnoossee  àà  ccaauussee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  qquu’’iill  aa  rreeççuu..  UUnnee  ssoonnddee  aa  ééttéé  iimmppllaannttééee  
ddaannss  ssoonn  cceerrvveeaauu  aaffiinn  qquuee  lleess  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  cceess  eexxppéérriieenncceess  eenn  pprreennnneenntt  llee  ccoonnttrrôôllee..  DDaannss  cceettttee  ssccèènnee  hhoorrrriiffiiaannttee  eett  
ttrraaggiiqquuee,,  llee  ssoollddaatt  BBeenn  MMaarrccoo  ((DDeennzzeell  WWaasshhiinnggttoonn))  ss’’aapppprrêêttee  àà  aassssaassssiinneerr  uunn  ddee  sseess  ccooééqquuiippiieerrss  ddee  llaa  gguueerrrree  dduu  GGoollffee..  
  
CC’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ffiillmmss  tteellss  qquuee  TThhee  MMaanncchhuurriiaann  ccaannddiiddaattee  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  
nnoouuss  eesstt  ddéévvooiilléé..  MMaaiiss  ddee  ccee  qquuee  llee  ffiillmm  ddéévvooiillee,,  iill  ffaaiitt  eennttrreerr  llee  ssppeeccttaatteeuurr  lluuii--mmêêmmee  ddaannss  uunn  pprrooggrraammmmee..  
PPiiss  eennccoorree,,  llee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  iiccii  eesstt  iinnsséérréé  ddaannss  ll’’eesspprriitt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  ppaarr  ssoonn  
ccoonnsseenntteemmeenntt  ddééttoouurrnnéé..  CCaarr  ccee  qquuii  eesstt  mmoonnttrréé  àà  ll’’ééccrraann  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  ccee  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’oommbbrree  
eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  pprroojjeeccttiioonn  aa  lliieeuu  ddaannss  lleess  ssaalllleess  ddee  cciinnéémmaa..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  llee  
ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  mmoonnttrree  ssaannss  vveerrggooggnnee  aauuxx  yyeeuuxx  dduu  mmoonnddee  eett  ccee,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  pprrooggrraammmmaattiioonn  
ssppéécciiffiiqquuee,,  sseess  iinntteennttiioonnss  mmoorrttiiffèèrreess,,  SSaattaann  eexxpprriimmaanntt  ddeevvaanntt  DDiieeuu  ccoommbbiieenn  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  pprréévveennuuss..  IIll  
nn’’eesstt  pplluuss  ppeerrmmiiss  dd’’aacccceepptteerr  cceellaa..  IIll  nnoouuss  ffaauutt  oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  eenn  ddééccoorrttiiqquuaanntt  ttoouuttee  cceettttee  mmaacchhiinneerriiee..  
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LLeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  ttiirrééeess  dduu  mmêêmmee  ffiillmm..  OOnn  yy  vvooiitt  RRaayymmoonndd  SShhaaww  ((jjoouuéé  ppaarr  LLiieevv  SScchhrreeiibbeerr))  ppeennddaanntt  uunnee  
ooppéérraattiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee  ppaarr  llaaqquueellllee  iill  ssee  ffaaiitt  iinnssttaalllleerr  uunn  nnoouuvveell  iimmppllaanntt..  LL’’iimmppllaanntt  eenn  qquueessttiioonn  eesstt  nnéé  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  
eexxttrraatteerrrreessttrree  rreeppttiilliieennnnee,,  pprroodduuiitt  ddee  lleeuurr  iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  SSuurr  llaa  ssééqquueennccee  ddee  ddrrooiittee,,  BBeenn  MMaarrccoo  ttiieenntt  ddaannss  ssaa  mmaaiinn  
ll’’iimmppllaanntt  qquu’’iill  aa  vviiggoouurreeuusseemmeenntt  ôôttéé  ddee  ll’’ééppaauullee  ddee  RRaayymmoonndd  SShhaaww,,  ssoonn  ffrrèèrree  dd’’aarrmmeess  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree  dduu  GGoollffee..  
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NNoouuss  ppoouurrrriioonnss  ppeennsseerr  qquuee  llee  ffiillmm  ddee  JJoonnaatthhaann  DDeemmmmee  eesstt  uunnee  ddéénnoonncciiaattiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee,,  
ttoouutt  ccoommmmee  ppeeuuvveenntt  llee  ffaaiirree  dd’’aauuttrreess  rrééaalliissaatteeuurrss  tteellss  qquuee  OOlliivveerr  SSttoonnee..  SSaauuff  qquuee  mmêêmmee  cceess  rrééaalliissaatteeuurrss  
ssoonntt  àà  llaa  ssoollddee  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  ddee  HHoollllyywwoooodd,,  eeuuxx--mmêêmmeess  àà  llaa  ssoollddee  dduu  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  PPeennsseezz--
vvoouuss  qquuee  ll’’éélliittee  ppoouurrrraaiitt  pprroodduuiirree  ddeess  ffiillmmss  ddaannss  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ssee  ttoorrppiilllleerr  ??  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  
vvéérriittaabblleemmeenntt  rréévvéélléé  àà  ttrraavveerrss  ll’’iinndduussttrriiee  dduu  cciinnéémmaa  àà  llaa  ssaauuccee  HHoollllyywwoooodd..  
UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  jj’’aappppoorrttee  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ccee  qquuee  jj’’aavvaannccee..  DDèèss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmm,,  lleess  ssoocciiééttééss  
ddee  pprroodduuccttiioonn  ssee  pprréésseenntteenntt  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ddee  llooggooss  tteellss  qquuee  cceeccii……  ((ppoouurr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss,,  ppaaggee  ssuuiivvaannttee))..  
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CCeess  llooggooss  ffiigguurreenntt  ddaannss  lleess  ffiillmmss  tteellss  qquuee  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee  eett  MMaann  ooff  sstteeeell,,  dduu  rrééaalliissaatteeuurr  ZZaacckk  SSnnyyddeerr,,  lluuii--
mmêêmmee  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  IIlllluummiinnaattii  ((vvooyyeezz  pplluuttôôtt  llee  ffiillmm  330000,,  dduu  mmêêmmee  rrééaalliissaatteeuurr,,  qquuii  rreevviissiittee  llee  ccoommbbaatt  ddeess  
TThheerrmmooppyylleess,,  mmeettttaanntt  eenn  ssccèènnee  llee  rrooii  LLééoonniiddaass  eett  330000  ddee  sseess  ssppaarrttiiaatteess  qquuii  lluuttttèèrreenntt  ccoonnttrree  ll’’iinnvvaassiioonn  ddee  
ll’’aarrmmééee  ddee  XXeerrxxèèss  11eerr  aauu  ddééffiilléé  ddeess  TThheerrmmooppyylleess  --  330000  ééttaanntt  ééggaalleemmeenntt  llee  nnoommbbrree  dd’’iinnddiivviidduuss  mmeemmbbrreess  dduu  
CCoommiittéé  ddeess  330000,,  qquuii  ssoonntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’éélliittee  mmoonnddiiaallee))..  
ÀÀ  pprréésseenntt,,  ssii  ll’’oonn  ssee  rreeppoorrttee  aauuxx  llooggooss  ddee  llaa  ppaaggee  pprrééccééddeennttee,,  qquuee  vvooyyoonnss--nnoouuss  ??  DD’’aabboorrdd  ««  AATTLLAASS  
EENNTTEERRTTAAIINNMMEENNTT  »»  ;;  ssii  AAttllaass  eesstt  ll’’uunn  ddeess  TTiittaannss  dduu  mmyytthhee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  mmyytthhoollooggiiee,,  iill  nnee  ffaaiitt  pplluuss  
ppaarrttiiee  ddee  ll’’OOllyymmppee,,  ss’’ééttaanntt  ooppppoosséé  àà  ZZeeuuss  lloorrss  ddee  llaa  gguueerrrree  ddeess  TTiittaannss  ccoonnttrree  lleess  DDiieeuuxx  ddee  ll’’OOllyymmppee..  
DDaannss  cceettttee  gguueerrrree  ssoonntt  ttoommbbééss  ééggaalleemmeenntt  lleess  DDiieeuuxx  tteellss  qquuee  CCrroonnooss..  AAttllaass  ddoonncc,,  nn’’eesstt  pplluuss..  IIll  nn’’ooffffiicciiee  
pplluuss  ddaannss  llee  RRooyyaauummee  ddeess  CCiieeuuxx..  DDèèss  lloorrss,,  ppoouurrqquuooii  eenn  ffaaiirree  uunnee  mmaarrqquuee  ddééppoossééee  ??  LLaa  rrééppoonnssee,,  llaa  vvooiiccii  ::  
  
PPuuiiss  jjee  vviiss  mmoonntteerr  ddee  llaa  tteerrrree  uunnee  aauuttrree  bbêêttee,,  qquuii  aavvaaiitt  ddeeuuxx  ccoorrnneess  sseemmbbllaabblleess  àà  cceelllleess  dd’’uunn  aaggnneeaauu,,  eett  qquuii  ppaarrllaaiitt  
ccoommmmee  uunn  ddrraaggoonn..  EEllllee  eexxeerrççaaiitt  ttoouuttee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  bbêêttee  eenn  ssaa  pprréésseennccee,,  eett  eellllee  ffaaiissaaiitt  qquuee  llaa  tteerrrree  eett  sseess  
hhaabbiittaannttss  aaddoorraaiieenntt  llaa  pprreemmiièèrree  bbêêttee,,  ddoonntt  llaa  bblleessssuurree  mmoorrtteellllee  aavvaaiitt  ééttéé  gguuéérriiee..  EEllllee  ooppéérraaiitt  ddee  ggrraannddss  pprrooddiiggeess,,  mmêêmmee  
jjuussqquu’’àà  ffaaiirree  ddeesscceennddrree  dduu  ffeeuu  dduu  cciieell  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  àà  llaa  vvuuee  ddeess  hhoommmmeess..  EEtt  eellllee  sséédduuiissaaiitt  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  tteerrrree  ppaarr  lleess  
pprrooddiiggeess  qquu’’iill  lluuii  ééttaaiitt  ddoonnnnéé  dd’’ooppéérreerr  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  bbêêttee,,  ddiissaanntt  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  tteerrrree  ddee  ffaaiirree  uunnee  iimmaaggee  àà  llaa  
bbêêttee  qquuii  aavvaaiitt  llaa  bblleessssuurree  ddee  ll’’ééppééee  eett  qquuii  vviivvaaiitt..  EEtt  iill  lluuii  ffuutt  ddoonnnnéé  dd’’aanniimmeerr  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  bbêêttee,,  aaffiinn  qquuee  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  bbêêttee  
ppaarrllââtt,,  eett  qquu’’eellllee  ffîîtt  qquuee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nn’’aaddoorreerraaiieenntt  ppaass  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  bbêêttee  ffuusssseenntt  ttuuééss..  
EEtt  eellllee  ffiitt  qquuee  ttoouuss,,  ppeettiittss  eett  ggrraannddss,,  rriicchheess  eett  ppaauuvvrreess,,  lliibbrreess  eett  eessccllaavveess,,  rreeççuusssseenntt  uunnee  mmaarrqquuee  ssuurr  lleeuurr  mmaaiinn  
ddrrooiittee  oouu  ssuurr  lleeuurr  ffrroonntt,,  eett  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppûûtt  aacchheetteerr  nnii  vveennddrree,,  ssaannss  aavvooiirr  llaa  mmaarrqquuee,,  llee  nnoomm  ddee  llaa  bbêêttee  oouu  llee  
nnoommbbrree  ddee  ssoonn  nnoomm..  CC’’eesstt  iiccii  llaa  ssaaggeessssee..  QQuuee  cceelluuii  qquuii  aa  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ccaallccuullee  llee  nnoommbbrree  ddee  llaa  bbêêttee..  CCaarr  cc’’eesstt  
uunn  nnoommbbrree  dd’’hhoommmmee,,  eett  ssoonn  nnoommbbrree  eesstt  ssiixx  cceenntt  ssooiixxaannttee--ssiixx..  
  
LL’’aappooccaallyyppssee  ddee  JJeeaann,,  1133..  
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NNooss  aacctteess  ssoonntt,,  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  AAnnggeess,,  ssoouuvveenntt  iinnqquuaalliiffiiaabblleess  eenn  ssoorrttee  qquuee  ccee  qquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  eesstt  
mmaanniiffeesstteemmeenntt  mmaauuvvaaiiss..  LLeess  AAnnggeess  dduu  TTrrèèss  HHaauutt  ssoonntt  ddeess  ttéémmooiinnss  ssiilleenncciieeuuxx  aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  
nnoouuss  ffaaiissoonnss  ((iill  eesstt  pplluuss  jjuussttee  ddee  ddiirree  ccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn  ddee  ccoommmmeettttrree  aauu  lliieeuu  ddee  ffaaiirree))..  MMaaiiss  ccee  qquuee  
nnoouuss  ffaaiissoonnss,,  nnoouuss  llee  ffaaiissoonnss  ddee  mmaanniièèrree  iinntteemmppeessttiivvee..  EEtt  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  iinntteemmppeessttiiff,,  nn’’aa  ppaass  lliieeuu  dd’’êêttrree  
aauupprrèèss  dduu  PPèèrree..  OOuuii,,  lleess  AAnnggeess  ssoonntt  lleess  ttéémmooiinnss  ssiilleenncciieeuuxx  ddee  nnooss  eexxaaccttiioonnss,,  nnooss  aacctteess  ééttaanntt  àà  tteell  ppooiinntt  
iinnqquuaalliiffiiaabblleess  qquuee  lleess  SSaaiinnttss  AAnnggeess  dduu  PPlléérrôômmee  nnee  ttiieennnneenntt  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  àà  lleess  eexxpprriimmeerr  llàà  iillss  
ddeemmeeuurreenntt  nnii  mmêêmmee  àà  ddoonnnneerr  ccoorrppss  àà  llaa  BBêêttee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  iiccii--bbaass..  
LLeess  IIlllluummiinnaattii  nn’’oonntt  ddee  cceessssee  ddee  ppaavvooiisseerr..  VVooyyeezz  lleeuurrss  ffiillmmss  eessttaammppiillllééss  dduu  sscceeaauu  dduu  ddéémmoonn,,  mmaarrqquuééss  aauu  
ffeerr  rroouuggee,,  cchheerrcchhaanntt  àà  gglloorriiffiieerr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ss’’ooppppoosseenntt  àà  DDiieeuu..  EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  dd’’eessttaammppiilllleerr  uunn  ffiillmm  dduu  
llooggoo  ««  ccrruueell  aanndd  uunnuussuuaall  ffiillmmss  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  lliittttéérraalleemmeenntt  ffiillmmss  ccrruueellss  eett  iinnhhaabbiittuueellss,,  ssaannss  qquuee  cceellaa  eenn  
aappppeellllee  aauuxx  ddéémmoonnss  ??  PPeeuutt--oonn  mmaarrqquueerr  llaa  pprroojjeeccttiioonn  dd’’uunn  ffiillmm  dd’’uunn  llaabbyyrriinntthhee,,  lleess  iinniittiiééss  aayyaanntt  
ppaarrffaaiitteemmeenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ppoorrttééee  dd’’uunn  tteell  ssiiggnnee  ??  
DDééddaallee,,  llee  ppèèrree  dd’’IIccaarree,,  ééttaaiitt  iinnggéénniieeuurr  dduu  rrooii  ddee  CCrrêêttee,,  MMiinnooss..  CCee  ddeerrnniieerr  lluuii  ccoommmmaannddaa  ddee  ccoonnssttrruuiirree  llee  
LLaabbyyrriinntthhee  ddee  CCrrêêttee  ppoouurr  ccaacchheerr  ll’’iinnffââmmee  ccrrééaattuurree  qquuee  ssoonn  ééppoouussee  aavvaaiitt  mmiissee  aauu  mmoonnddee,,  llee  MMiinnoottaauurree,,  
ccrrééaattuurree  mmii--hhoommmmee  mmii--ttaauurreeaauu  nnééee  ddeess  aammoouurrss  iillllééggiittiimmeess  ddee  llaa  rreeiinnee  PPaassiipphhaaéé  eett  dd’’uunn  KKiinngguu  aallbbiinnooss  
((RReeppttiilliieenn))..  DDééddaallee  eett  ssoonn  ffiillss,,  IIccaarree,,  ffuurreenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  eemmpprriissoonnnnééss  ddaannss  llee  LLaabbyyrriinntthhee,,  ppaarr  oorrddrree  ddee  
MMiinnooss..  MMaaiiss  ttoouuss  ddeeuuxx  rrééuussssiirreenntt  àà  ss’’éécchhaappppeerr  dduu  LLaabbyyrriinntthhee  ppaarr  lleess  aaiirrss  eenn  ssee  ffaaiissaanntt  ddeess  aaiilleess  ddee  pplluummee  
eett  ddee  cciirree..  IIccaarree,,  ss’’ééttaanntt  rraapppprroocchhéé  ttrroopp  pprrèèss  dduu  ssoolleeiill,,  ffiitt  ffoonnddrree  llaa  cciirree  ddee  sseess  aaiilleess  eett  cchhuuttaa  ddaannss  llaa  mmeerr..  
LLaa  cchhuuttee  dd’’IIccaarree  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ssaa  vvaannttaarrddiissee,,  ddee  ssoonn  aattttiittuuddee  ddééssiinnvvoollttee  vviiss--àà--vviiss  ddee  DDiieeuu..  CCaarr  oonn  
nnee  ddééffiiee  ppaass  ZZeeuuss  iimmppuunnéémmeenntt,,  eett  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  nniimmbbéé  dd’’oorrgguueeiill  nnee  ss’’aapppprroocchhee  ddee  DDiieeuu..  
DDee  mmêêmmee,,  llee  LLaabbyyrriinntthhee  eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’EEnnffeerr  ddaannss  lleeqquueell  ssee  ttrroouuvvee  ll’’hhuummaanniittéé..  ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr  
dduu  LLaabbyyrriinntthhee  ssee  ccaacchheenntt  aauussssii  BBeellzzéébbuutthh  eett  sseess  llééggiioonnss  ffaaiitteess  ppoouurr  ssoouummeettttrree  lleess  hhoommmmeess  àà  llaa  TTeennttaattiioonn..  
LLee  LLaabbyyrriinntthhee  eenn  lluuii--mmêêmmee  nn’’aa  rriieenn  dd’’hheeuurreeuuxx..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ppllaaiissiirr  qquuee  ddee  ss’’yy  rreettrroouuvveerr  
eennffeerrmméé..  DD’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  dduu  LLaabbyyrriinntthhee  ggîîtt  llaa  BBêêttee..  
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EEssttaammppiilllléé  uunn  ffiillmm  dd’’uunn  tteell  llooggoo  eesstt  uunnee  hhéérrééssiiee..  EEtt  jjee  vvoouuss  pprriiee  ddee  ccrrooiirree  qquuee  lleess  rrééaalliissaatteeuurrss  eett  
pprroodduucctteeuurrss  ddee  HHoollllyywwoooodd  nnee  ssoonntt  ppaass  ssttuuppiiddeess  aauu  ppooiinntt  qquu’’iillss  nnee  ssaacchheenntt  ppaass  ccee  qquu’’iillss  ffoonntt..  IIllss  ssoonntt  
ccoouuppaabblleess  dduu  ffaaiitt  ddee  rrééppaannddrree  ssuurr  ggrraanndd  ééccrraann  llaa  lliiqquueeuurr  nnooiirree  dduu  DDiiaabbllee..  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss,,  uunnee  ssccèènnee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  EEqquuiilliibbrriiuumm..  RReemmaarrqquueezz  llaa  pprréésseennccee  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  llaa  ssttaattuuee  dd’’AAttllaass  ppoorrttaanntt  llee  
mmoonnddee..  MMaaiiss  ddee  qquueell  mmoonnddee  ss’’aaggiitt--iill  ??  RReeggaarrddeezz  llee  gglloobbee  ddee  pplluuss  pprrèèss..  LLee  ddeessssiinn  ddeess  ccoonnttiinneennttss  aa  cchhaannggéé..  CCeeccii  ppoouurr  
pprrééddiirree  uunn  cchhaaooss  iimmmmiinneenntt  qquuii  cchhaannggeerraa  llaa  ffaaccee  dduu  mmoonnddee..  UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  uunn  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ddeessttiinnéé  àà  ttoouuss..  
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EEnn  22001177  ssoorrttaaiitt  ssuurr  lleess  ééccrraannss  llee  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  CCeett  ooppuuss  ffuutt  rrééaalliisséé  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  lloonngg--mmééttrraaggee  BBaattmmaann  
vv..  SSuuppeerrmmaann  ddaannss  lleeqquueell  SSuuppeerrmmaann  ttrroouuvvaaiitt  llaa  mmoorrtt..  DDaannss  llaa  ssccèènnee  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee,,  àà  
pprrèèss  ddee  cciinnqq  mmiinnuutteess  eett  vviinnggtt--cciinnqq  sseeccoonnddeess,,  nnoouuss  yy  vvooyyoonnss  cceeccii……  
  

……  NNoottrree--DDaammee  ddee  PPaarriiss  eenn  ddeeuuiill..  OOrr  
qquuee  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé  pprréécciisséémmeenntt  llee  1155  aavvrriill  
22001199,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  ffiillmm  eesstt  ssoorrttii  ssuurr  lleess  
ééccrraannss  ddee  cciinnéémmaa  ddeeuuxx  aannss  pplluuss  ttôôtt  ??  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

EEsstt--ccee  uunn  hhaassaarrdd  ??  LLaa  qquueessttiioonn  vvoouuss  eesstt  ppoossééee..  QQuuee  vvoouuss  eesstt--iill  mmoonnttrréé  ddeeppuuiiss  llee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ddee  ccee  ssiittee  
aaiinnssii  qquuee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  œœuuvvrree  ??  TToouuss  cceess  mmiilllliieerrss  ddee  ppaaggeess  vvoouuss  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  
hhaassaarrdd..  CCee  qquuii  rrééssuullttee  nn’’eesstt  qquuee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunn  aaggeennddaa  ssoommbbrree  tteennuu  àà  ffaaiirree  rrééggnneerr  llaa  tteerrrreeuurr..  TToouutt  
ccoommmmee  cceess  ffiillmmss  qquuii  ssoonntt  iissssuuss  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ssppéécciiffiiqquuee  àà  llaa  tteerrrreeuurr..  TToouutt  ccoommmmee  ll’’iinncceennddiiee  ddee  NNoottrree--
DDaammee  ddee  PPaarriiss  aa  ééttéé  vvoolloonnttaaiirree..  TToouutt  ccoommmmee  lleess  iinncceennddiieess  qquuii  oonntt  ééccllaattéé  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddaannss  llee  
ccoouurraanntt  ddee  ll’’aannnnééee  22001199..  TToouutt  ccoommmmee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  qquuii  ss’’eesstt  ddééccllaarrééee  eenn  ddéécceemmbbrree  22001199..  
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NNoouuss  ssoommmmeess  àà  uunnee  ééppooqquuee  cchhaarrnniièèrree  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé..  CC’’eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquu’’iill  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ddéécciiddeerr  
qquueelllleess  ââmmeess  vvoonntt  rreejjooiinnddrree  lleess  rriivveess  ddee  ll’’aasscceennssiioonn  eett  qquueelllleess  ââmmeess  vvoonntt  ssoommbbrreerr  ddaannss  llaa  ggééhheennnnee..  NNoouuss  
vviivvoonnss  ddèèss  àà  pprréésseenntt  lleess  ssiiggnneess  aavvaanntt--ccoouurreeuurrss  ddee  llaa  ffiinn  ddee  nnoottrree  èèrree..  EEnn  vvéérriittéé,,  llaa  ffiinn  eesstt  ttoouuttee  ppaarrttiiccuulliièèrree..  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  qquueellqquueess  ccyycclleess  qquuii  ssee  rreeffeerrmmeenntt,,  mmaaiiss  iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn  ddee  llaa  ffiinn  ddee  nnoottrree  eessppèèccee..  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss  àà  ggaauucchhee,,  uunnee  ssééqquueennccee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann..  SSuurr  llee  ccoouu  dd’’uunn  ddeess  hhoommmmeess  ddee  mmaaiinn  ddee  LLeexx  
LLuutthhoorr  eesstt  ttaattoouuéé  uunn  aaiiggllee  àà  ddeeuuxx  ttêêtteess..  CCeett  aaiiggllee  àà  ddeeuuxx  ttêêtteess  eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  ssyynnddiiccaatt  dduu  ccrriimmee  rroommaaiinn..  ÀÀ  
ttrraavveerrss  ccee  ssyynnddiiccaatt  ssoonntt  rrééuunniiss  ttoouuss  lleess  bbllaassoonnss  ddeess  ffaammiilllleess  rriicchheess  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  CC’’eesstt  llàà  qquuee  ggîîtt  llee  nnoommbbrree  ddee  llaa  BBêêttee  ::  
««  666666  »»  eesstt  llee  ddééffeerrlleemmeenntt  ddeess  llééggiioonnss  ddee  SSaattaann  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee..  CCee  qquuee  lleess  ggeennss  ffoonntt  cc’’eesstt  ccoommmmee  dduu  ppaappiieerr  
qquuee  ll’’oonn  ffrrooiissssee  eett  qquuee  ll’’oonn  jjeettttee  ::  cc’’eesstt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddee  cceett  aassppeecctt  vvaaiinn  ddeess  cchhoosseess  qquu’’oonn  cchheerrcchhee  àà  êêttrree,,  fflloouuééss  ddaannss  lleess  
rreelleennttss  dduu  DDiiaabbllee,,  eett  tteennttééss  ddee  ggéénnéérreerr  àà  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  pprriixx  uunnee  aaccttiioonn  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  ll’’iimmppoossssiibbllee,,  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  ppéécchhéé..  
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NNoouuss  ssoommmmeess  ttrrèèss  llooiinn  ddee  rreesssseemmbblleerr  aauuxx  DDiieeuuxx..  NNoouuss  mmaannqquuoonnss  ffeerrmmeemmeenntt  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ppaarrccee  qquuee  
nnoottrree  ffooii  nn’’eesstt  eenn  rriieenn  ccoonnffoorrttééee  eenn  ll’’aammoouurr  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  ppoorrtteerr  aauu  PPèèrree..  NNoottrree  ffooii  eesstt  ttoouurrnnééee  nnoonn  
vveerrss  DDiieeuu  mmaaiiss  vveerrss  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  iissssuuee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddeess  AArrcchhoonntteess..  NNoottrree  ffooii  eesstt  ttoouurrnnééee  
vveerrss  llaa  bboommbbee  aattoommiiqquuee  eett  llaa  ffaasscciinnaattiioonn  qquu’’eellllee  nnoouuss  iinnssppiirree  ddaannss  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu..  CCee  
nn’’eesstt  eenn  eeffffeett  pplluuss  DDiieeuu  llee  PPèèrree  qquuii  ccrrééee  lleess  hhoommmmeess  mmaaiiss  lleess  hhoommmmeess  qquuii  ccrrééeenntt  DDiieeuu..  LLeess  DDiieeuuxx,,  qquueellss  
qquu’’iillss  ssooiieenntt,,  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  rraannggééss  ssaaggeemmeenntt  ddaannss  lleess  rraayyoonnss  ddee  llaa  mmyytthhoollooggiiee  ddee  nnooss  bbiibblliiootthhèèqquueess..  EEtt  
cc’’eesstt  llàà  qquu’’iillss  rreeppoosseenntt..  EEtt  nnoouuss  qquuii  ssoommmmeess  llee  DDiiaabbllee,,  pprriioonnss  ppoouurr  qquu’’iillss  rreeppoosseenntt  eenn  ppaaiixx,,  aaffiinn  qquuee  nnoouuss  
ppuuiissssiioonnss  ccoonnttiinnuueerr  àà  ggéénnéérreerr  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  eett  ddoouucceerreeuusseemmeenntt  nnooss  aacctteess  mmaauuvvaaiiss..  CCee  mmoonnddee  nn’’eesstt  pplluuss  àà  
DDiieeuu,,  mmaaiiss  iill  eesstt  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  dd’’eennffaannttss  qquuii  oonntt  ppeerrdduu  llaa  ssaaggeessssee  eett  lleeuurr  mmaaîîttrree..  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss,,  uunnee  ssccèènnee  ddee  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  NNoouuss  yy  vvooyyoonnss  DDiiaannaa  PPrriinnccee,,  aalliiaass  WWoonnddeerr  WWoommaann,,  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  uunnee  ssttaattuuee  
qquuii  eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  mmêêmmee  dd’’uunnee  DDééeessssee  ddee  ll’’OOllyymmppee..  CCee  nn’’eesstt  pplluuss  DDiieeuu  qquuii  ccrrééee  ll’’hhoommmmee,,  mmaaiiss  lleess  hhoommmmeess  qquuii  
rreeddeessssiinneenntt  llee  vviissaaggee  ddeess  DDiieeuuxx..  DDeess  DDiieeuuxx  ddoonntt  llee  ccœœuurr  eesstt......  ddee  mmaarrbbrree..  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIIRRRRRRRR        OOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTEEEEEEEE        
AAAAAAAAUUUUUUUU        SSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        
AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        ((((((((IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈMMMMMMMMEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIEEEEEEEE))))))))        
  
AAuu  mmoommeenntt  ooùù  jjee  ssuuiiss  eenn  ttrraaiinn  dd’’ééccrriirree  cceess  lliiggnneess,,  lleess  ggeennss  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffêêtteerr  llaa  nnoouuvveellllee  aannnnééee  22002211..  
AAlloorrss  mmêêmmee  qquuee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn,,  eett  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree  
uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ccoouuvvrree--ffeeuu,,  lleess  ggeennss  oonntt  llee  ccœœuurr  àà  ffaaiirree  llaa  ffêêttee,,  àà  ssee  rreettrroouuvveerr  ttoouuss  eennsseemmbbllee  ppoouurr  ss’’eenniivvrreerr..  
EEtt  ppeennddaanntt  qquu’’iillss  ffeessttooiieenntt  eett  rriieenntt  àà  ssee  rraaccoonntteerr  ddeess  vvaannnneess  ppoouurrrriieess,,  ll’’aannnnééee  ssee  ccllôôttuurree  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  
ssuurr  uunn  ddééssaassttrree  ::  llee  cciinnqquuaannttee  mmiilllliioonniièèmmee  ppoouussssiinn  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  dd’’êêttrree  bbrrooyyéé  ((ccff..  ««  llee  bbrrooyyaaggee  ddeess  
ppoouussssiinnss  »»))  eett  llaa  11000000  mmiilllliiaarrddiièèmmee  ccrrééaattuurree  ddeess  mmeerrss  vviieenntt  ddee  tteerrmmiinneerr  ddaannss  ll’’aassssiieettttee  dd’’uunn  iinnddiivviidduu  
vviivvaanntt  ddaannss  ll’’ooppuulleennccee..  MMMMMMMMaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        IIIIIIIILLLLLLLL        aaaaaaaa        ddddddddiiiiiiiitttttttt        ::::::::        LLLLLLLLeeeeeeee        jjjjjjjjoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        ooooooooùùùùùùùù        iiiiiiiillllllllssssssss        vvvvvvvvoooooooommmmmmmmiiiiiiiirrrrrrrroooooooonnnnnnnntttttttt        ttttttttoooooooouuuuuuuutttttttt        lllllllleeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        vvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnn,,,,,,,,        iiiiiiiillllllllssssssss        sssssssseeeeeeee        ttttttttoooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrroooooooonnnnnnnntttttttt        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        !!!!!!!!  
LLee  TTiittaanniicc  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssoommbbrreerr,,  mmaaiiss  iill  yy  eenn  aa  ttoouujjoouurrss  uunn  qquuii  ppeennssee  ddeevvooiirr  jjoouuiirr  eenn  ppaarreeiill  mmoommeenntt..  
MMaaiiss  mmooii  jjee  vvoouuss  ddiiss  ddèèss  àà  pprréésseenntt  ::  ppeennsseezz  àà  pprreennddrree  vvooss  ppeelllleess  eett  vvooss  sseeaauuxx,,  mmeetttteezz  vvooss  ppaarrkkaass  eett  vvooss  
bbootttteess,,  ppuuiiss  ssoorrtteezz  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  llàà  ooùù  vvoouuss  aavveezz  llaaiisssséé  cchhooiirr  vvooss  ddééttrriittuuss,,  vvooss  ggaalleetttteess  ddee  ppééttrroollee  eett  llee  
ccoorrppss  ppuuttrrééffiiéé  ddee  vvooss  sseemmbbllaabblleess  !!  BBaallaayyeezz  ttoouuss  ddeevvaanntt  vvooss  ppoorrtteess  eett  ccee  ffaaiissaanntt,,  ddeemmaannddeezz  ppaarrddoonn  àà  DDiieeuu  !!  
DDeemmaannddeezz  ppaarrddoonn  aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ccaasssséé  eett  jjaammaaiiss  nn’’aavveezz  ppeennsséé  àà  rrééppaarreerr..  CC’’eesstt  ll’’hheeuurree  !!  
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OOnn  ffaaiissaaiitt  ddeess  ooffffrraannddeess  ddee  cchhaaiirr  hhuummaaiinnee  aauu  MMiinnoottaauurree,,  lluuii  qquuii  ééttaaiitt  pprriissoonnnniieerr  dduu  LLaabbyyrriinntthhee  ccoonnssttrruuiitt  
ssppéécciiaalleemmeenntt  ppaarr  DDééddaallee,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  rrooii  MMiinnooss..  CC’’eesstt  TThhééssééee  qquuii  ttuuaa  llaa  cchhiimmèèrree,,  aaffiinn  ddee  ddéélliivvrreerr  
AAtthhèènneess  dduu  jjoouugg  ddee  MMiinnooss..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  TThhééssééee  ffuutt  pprrooccllaamméé  rrooii..  
CC’’eesstt  eenn  uunn  iinnssttaanntt  qquuee  DDééddaallee  eesstt  ppaasssséé  dduu  ssttaattuutt  ddee  vvéénnéérraabbllee  iinnggéénniieeuurr  àà  cceelluuii  ddee  ppaarriiaa..  SSii  bbiieenn  qquuee  
nnoouuss  nnee  rreettiieennddrroonnss  ddee  lluuii  qquuee  cceettttee  uunniiqquuee  cchhoossee  ::  ddééddaallee,,  llee  lliieeuu  ooùù  cchhaaccuunn  ssee  rreettrroouuvvee  ccoonnffiinnéé  ssuuiittee  àà  
uunnee  iinneexxttrriiccaabbllee  ssiittuuaattiioonn..  IIrroonniiee  dduu  ssoorrtt  ffiinnaalleemmeenntt,,  ppoouurr  cceett  hhoommmmee  qquuii  aauurraaiitt  ddûû  rreeffuusseerr  llaa  rreeqquuêêttee  dduu  
rrooii  MMiinnooss..  CCaarr  ppeerrssoonnnnee  nn’’aa  àà  ssee  ffaaiirree  llee  ccoommpplliiccee  dd’’uunnee  cchhoossee  qquuii  iirrrriittee  DDiieeuu  !!  
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llee  tteerrmmee  ddééddaallee  nn’’eexxiissttee  qquuee  ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  llaabbyyrriinntthhee  oouu  eennsseemmbbllee  bbrroouuiilllléé  eett  ccoonnffuuss..  
LL’’iinnssttiinncctt  ddee  ssuurrvviiee  eesstt  llee  ppoorrttee--ddrraappeeaauu  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee..  CCee  ddeerrnniieerr  nn’’aayyaanntt  aauuccuunnee  hhoonnttee  àà  aasssseerrvviirr  llee  
ggeennrree  hhuummaaiinn  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ccoonnttiinnuueerr  àà  ssuubbssiisstteerr  lluuii--mmêêmmee..  LLaa  ffoolliiee  ddeess  hhoommmmeess  aarrrraannggee  bbiieenn  llee  DDiiaabbllee..  
TTaannddiiss  qquuee  llee  ddéémmoonn  ssee  ccoommppllaaîîtt  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuii  ffaaiitt  mmaall,,  iill  ddoonnnnee  aauuxx  hhoommmmeess  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ttrréébbuucchheerr,,  
ppuuiiss  ddeevvaanntt  DDiieeuu,,  cchheerrcchhee  àà  aacchheevveerr  ssaa  bbeessooggnnee..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  hhoommmmeess  ssoonntt  ccee  qquu’’iillss  ssoonntt  àà  ttrraavveerrss  lleeuurr  
lliibbrree--aarrbbiittrree..  ÀÀ  ssaavvooiirr  qquuee  ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  mmeeuurrttrreess  nnii  lleess  aacccciiddeennttss  qquuii,,  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu,,  ppoouurrrriisssseenntt  
ll’’ééttaatt  dduu  mmoonnddee,,  mmaaiiss  lleess  aacctteess  dd’’iinncciivviilliittéé..  MMeeuurrttrreess  eett  aacccciiddeennttss  vviieennnneenntt  aapprrèèss  ccoouupp..  CCee  ssoonntt  lleess  
iinncciivviilliittééss  qquuii  ggéénnèèrreenntt  ttoouutt  ééttaatt  mmoorroossee  ddaannss  llee  mmoonnddee..  EEtt  cc’’eesstt  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  mmoorroossiittéé  qquuee  lleess  hhoommmmeess  
pprrééppaarreenntt  llaa  gguueerrrree  ((ppaarraa  bbeelllluumm))..  CC’’eesstt  ddaannss  ll’’ééttaatt  ppeerrmmaanneenntt  ddee  gguueerrrree  qquuee  llee  cchheeiittaann  ssee  ddéécchhaaîînnee..  DDaannss  llaa  
ddéécchhééaannccee,,  lleess  hhoommmmeess  nn’’aaccccoommpplliisssseenntt  rriieenn  ccaarr  iillss  nnee  ddééppeennddeenntt  qquuee  dd’’eeuuxx--mmêêmmeess..  LLiivvrrééss  àà  eeuuxx--mmêêmmeess,,  
llee  DDiiaabbllee  lleess  ccoonnffoonndd  ddaannss  ccee  qquu’’iillss  ssee  ddoonnnneenntt  aauu  ppéécchhéé..  
SSaattaann  nn’’eesstt  ppaass  uunn  aasscceennddeeuurr..  NNii  mmêêmmee  LLuucciiffeerr..  EEtt  ddee  ccee  qquuee  ttoouuss  ddeeuuxx  oonntt  cchhuuttéé,,  iillss  vveeuulleenntt  ppoouurrttaanntt  ssee  
mmaaiinntteenniirr  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  ssuurr  lleess  rriivveess  ddee  ll’’ÉÉtteerrnniittéé..  NNoonn..  SSaattaann  nnee  ssee  vvooiitt  ppaass  ddeesscceennddrree  eenn  ddeennssiittéé  aauu  
ppooiinntt  ddee  nnaaîîttrree  ccoommmmee  nnoouuss,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ssiimmppllee  mmoorrtteell..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  SSaattaann  ddeemmeeuurree  llee  ttrraannssggrreesssseeuurr  
ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess..  CCaarr  SSaattaann,,  ffaaiitt  ddee  ffeeuu,,  eesstt  nnéé  dd’’EEnn  HHaauutt..  NNoouuss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  dd’’eenn  bbaass,,  cceeccii  àà  ccaauussee  
ddee  nnooss  iinnccaarrnnaattiioonnss  ssuucccceessssiivveess..  MMaaiiss  ssaavvoonnss--nnoouuss  qquuee  ccee  ssoonntt  SSaattaann  eett  sseess  llééggiioonnss  qquuii  ffoonntt  ttoouurrnneerr  ppoouurr  
nnoouuss  llaa  rroouuee  dduu  SSaammssaarraa,,  eellllee  qquuii  nnoouuss  eennttrraaîînnee  ddaannss  llaa  MMaayyaa  ((ll’’iilllluussiioonn))  ??  SSaattaann  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  ffaaiirree  
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ttoouurrnneerr  llaa  rroouuee  ppoouurr  ssee  mmaaiinntteenniirr  lluuii--mmêêmmee  eenn  vviiee..  OOrr,,  ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  mmaaiinnttiieenntt  lluuii--mmêêmmee  eenn  vviiee,,  iill  
ss’’aabbrreeuuvvee  dduu  ppéécchhéé  ddee  nnooss  ââmmeess..  EEtt  ddee  ffaaiitt,,  iill  vviitt  uunn  ééttaatt  ppeerrmmaanneenntt  dd’’aaggoonniiee..  
QQuuaanndd  ccoonnttiinnuueerroonnss--nnoouuss  àà  nnoouuss  iiddeennttiiffiieerr  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ffaaiitt  mmaall  ??  JJuussqquu’’àà  qquuaanndd  éépprroouuvveerroonnss--nnoouuss  llee  
bbeessooiinn  ddee  nnoouuss  vvooiirr  àà  ttrraavveerrss  nnooss  ppéécchhééss  eett  ddee  cchheerrcchheerr  àà  eexxiisstteerr  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  ââmmee  ddéévvooyyééee  ??  
DDiieeuu  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  CCeerrtteess..  MMaaiiss  IILL  nnee  ppoouurrvvooiitt  ppaass  eenn  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  !!  SSaannss  llaa  
pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt,,  nnoouuss  nnee  sseerroonnss  jjaammaaiiss  ppoouurrvvuuss  eenn  iinntteelllliiggeennccee..  NNoouuss  ppeennssoonnss--nnoouuss  qquuaanndd  
mmêêmmee  iinntteelllliiggeennttss  ??  ÀÀ  ddééffaauutt,,  qquuii  ddoonncc  eemmpplliitt--iill  nnoottrree  cceerrvveeaauu  dd’’iiddééeess,,  ddee  ccoonncceeppttss  eett  ddee  ppeennssééeess  ??......  
……  LLUUCCIIFFEERR  LLUUII--MMÊÊMMEE..  
VVooyyeezz  jjuussqquu’’ooùù  mmèènnee  llee  ssoopphhiissmmee  lluucciifféérriieenn  ::  ddaannss  llee  lloonngg--mmééttrraaggee  RReeaall  SStteeeell,,  ll’’hhiissttooiirree  mmeettttaaiitt  eenn  ssccèènnee  
ddeeuuxx  rroobboottss  aaffffuubbllééss  ddeess  nnoommss  ddee  ««  ZZEEUUSS  »»  eett  ««  AATTOOMM  »»,,  ttoouuss  ddeeuuxx  ss’’aaffffrroonnttaanntt  ssuurr  uunn  rriinngg  ddee  bbooxxee  
ddeevvaanntt  llee  rreeggaarrdd  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess  hhyyssttéérriiqquueess..  DDaannss  llee  ffiillmm  LLee  jjoouurr  ooùù  llaa  tteerrrree  ss’’aarrrrêêttaa  ((vveerrssiioonn  
22000088)),,  cc’’eesstt  llaa  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  rrééppaanndduuee  ssuurr  tteerrrree  ppaarr  ll’’eexxttrraatteerrrreessttrree  KKllaaaattuu  qquuii  aa  rraaiissoonn  ddeess  ddéébbooiirreess  ddee  
ll’’hhuummaanniittéé..  DDaannss  llee  ffiillmm  TTrruummaann  sshhooww,,  ll’’aacctteeuurr  JJiimm  CCaarrrreeyy  jjoouuee  llee  rrôôllee  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  sseerrtt  dd’’eexxppéérriieennccee  
àà  ttoouuttee  uunnee  nnaattiioonn  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  dd’’uunnee  éémmiissssiioonn  ddee  ««  ttéélléé  rrééaalliittéé  »»,,  ssuurr  uunn  ffoonndd  ssoonnoorree  ssppéécciiaalleemmeenntt  
ccoonnççuu  ppoouurr  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunn  ééttaatt  éémmoottiioonnnneell  ppaarrttiiccuulliieerr..  
LLee  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn  nnee  rreeffllèèttee  ppaass  llaa  nnaattuurree  dduu  GGrraanndd  HHuummaaiinn..  ZZeeuuss  eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  dduu  GGrraanndd  
HHuummaaiinn..  EEtt  lleess  PPllééiiaaddiieennss  eenn  ssoonntt  bbiieenn  pplluuss  qquuee  lleess  ppoorrttee--ppaarroollee  ;;  iillss  eenn  ssoonntt  ll’’IINNTTEENNTTIIOONN..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  hhaassaarrdd..  LLeess  mmêêmmeess  éélléémmeennttss  rreevviieennnneenntt  dd’’uunn  ffiillmm  àà  ll’’aauuttrree  ddee  ffaaççoonn  rrééccuurrrreennttee..  PPoouuvvoonnss--
nnoouuss  aaffffiirrmmeerr  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  qquuee  lleess  rrééaalliissaatteeuurrss  aamméérriiccaaiinnss  ffiillmmeenntt  ttoouuss  ppaarreeiilllleemmeenntt  ??  EEnn  vvéérriittéé,,  iill  nnee  
ss’’aaggiitt  ppaass  vvrraaiimmeenntt  ddee  ççaa..  MMêêmmee  ssii  ddeess  ppllaannss  iiddeennttiiqquueess  ssoonntt  rreellaayyééss  dd’’uunn  mmeetttteeuurr  eenn  ssccèènnee  àà  ll’’aauuttrree,,  
cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eesstt  rrééggii  ppaarr  uunnee  rrèèggllee  ssppéécciiffiiqquuee,,  uussaanntt  ddeess  mmêêmmeess  pprrooccééddééss  eett  sscchhéémmaass  ppssyycchhoollooggiiqquueess  aavveecc  
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’aavvaall  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  mmaaiiss  aauussssii  ll’’aavvaall  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  ssuurr  llaa  
pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  ddeess  hhuummaaiinnss..  PPoouurr  llee  ssppeeccttaatteeuurr  qquuii  rreeggaarrddee  uunn  ffiillmm  ddééddiiéé  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  
mmeennttaallee,,  ss’’iill  nn’’eesstt  uunn  iinniittiiéé,,  aalloorrss  llee  ddaannggeerr  qquuii  llee  gguueettttee  eesstt  qquuaanntt  àà  lluuii  bbeell  eett  bbiieenn  vviivvaanntt..  
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CCii--ccoonnttrree,,  lloorrss  ddee  llaa  ssccèènnee  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee,,  ddeess  eennffaannttss  iinntteerrvviieewweenntt  
SSuuppeerrmmaann  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  lleeuurr  BBlloogg..  LLeess  eennffaannttss  ddeemmaannddeenntt  ::  ««  SSuuppeerrmmaann,,  eesstt--ccee  qquuee  
vvoottrree  ttrruucc  ((llee  ssiiggllee  ssuurr  ssaa  ppooiittrriinnee))  cc’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  uunn  ssyymmbboollee  dd’’eessppooiirr  ??  »»  
SSuuppeerrmmaann  ::  ««  OOuuii,,  cc’’eesstt  ççaa..  »»  
LLeess  eennffaannttss  ::  ««  MMaaiiss  oonn  ddiirraaiitt  uunn  SS  !!  »»  
SSuuppeerrmmaann  ::  ««  OOuuii  cc’’eesstt  ffaaiitt  eexxpprrèèss..  CC’’eesstt  ccoommmmee  lleess  mmééaannddrreess  dd’’uunn  fflleeuuvvee,,  ççaa  ttoouurrnniiccoottee..  »»  
SSii  nnoouuss  rreepprreennoonnss  iiccii  llaa  vvéérriittaabbllee  ddééffiinniittiioonn  dduu  mmoott  ««  ttoouurrnniiccootteerr  »»,,  llee  sseennss  qquuii  eesstt  ddoonnnnéé  eesstt  
ttrrèèss  ddiifffféérreenntt  ::  rrôôddeerr  ddaannss  uunn  lliieeuu  oouu  aauuttoouurr  ddee  qquueellqquu’’uunn..  LLaa  qquueessttiioonn  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  
cceennssééss  nnoouuss  ppoosseerr  eesstt  ::  qquu’’eesstt--ccee  qquuii  rrôôddee  ddaannss  uunn  lliieeuu  eett  qquuii  ttoouurrnnee  aauuttoouurr  ddee  qquueellqquu’’uunn  ??  
--  LLee  ddéémmoonn..  
  
  

CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  ssccèènnee  dduu  ffiillmm  LLaa  ssttrraattééggiiee  
EEnnddeerr..  OOnn  yy  vvooiitt  EEnnddeerr  WWiiggggiinn  aavveecc  ssaa  
ssœœuurr  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddiissccuutteerr  ssaaggeemmeenntt  ddaannss  
lleeuurr  cchhaammbbrree..  AAlloorrss  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  
ppeennddaanntt  qquuee  nnoottrree  aatttteennttiioonn  ssee  ffooccaalliissee  
uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ll’’hhiissttooiirree  eenn  ccoouurrss,,  nnoouuss  
nnee  vvooyyoonnss  ppaass  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  
ttoouutt  ggiissaanntt  ttoouutt  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  ssuurr  ll’’uunnee  
ddeess  ééttaaggèèrreess  ffiigguurraanntt  eenn  aarrrriièèrree--ppllaann..  
LLee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  pprreenndd  ppoosssseessssiioonn  ddee  
ll’’eesspprriitt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  ttaannddiiss  qquu’’iill  rreeggaarrddee  

llee  ffiillmm  nnoonn  dd’’uunn  œœiill  aalleerrttee  mmaaiiss  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  aattrroopphhiiééee..  DDeeppuuiiss  llee  ffoonndd  ddee  nnoottrree  ccoonnsseenntteemmeenntt,,  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  
SSaattaann  pprreenndd  llee  ppaass  ssuurr  cchhaaccuunnee  ddee  nnooss  ââmmeess..  RRéévveeiilllloonnss--nnoouuss,,  ssii  nnoouuss  nnee  vvoouulloonnss  ppaass  ffiinniirr  eenn  cchhaaiirr  àà  BBaanntthhaa  !!  
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CCii--ddeessssuuss,,  qquuaattrree  ssééqquueenncceess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  TThhee  ffiinnaall  ccuutt,,  aavveecc  RRoobbbbiinn  WWiilllliiaammss  ddaannss  llee  rrôôllee  pprriinncciippaall..  LLee  tthhèèmmee  dduu  ffiillmm  ::  
ddaannss  uunn  aavveenniirr  pprroocchhee,,  lleess  nnoouuvveeaauuxx--nnééss  ssoonntt  iimmppllaannttééss  dd’’uunnee  ppuuccee  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  EEYYEE  
TTEECCHH..  CCeettttee  ppuuccee  ppeerrmmeett  àà  ll’’iinnddiivviidduu  dd’’eennrreeggiissttrreerr  ppaarr  ll’’iimmaaggee  eett  ppaarr  llee  ssoonn  ttoouuss  lleess  ffaaiittss  ((eett  mmééccoommpptteess))  ddee  ssaa  vviiee  ssuurr  
tteerrrree..  CCeeccii  ppoouurr  eexxpprriimmeerr  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  ll’’eemmpprriissee  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  aarrttiiffiicciieellllee  ((llaa  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  ddéévveellooppppééee  ppaarr  llee  
ccoommpplleexxee  mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieell  àà  llaa  ssoollddee  ddeess  ffaaccttiioonnss  rreeppttiilliieennnneess  AAnnnnuunnaakkii))  ssuurr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cchhaaqquuee  ââmmee  iinnccaarrnnééee  ssuurr  
tteerrrree..  PPoouurr  rreevveenniirr  aauu  ffiillmm  eenn  qquueessttiioonn,,  AAllaann  HHaakkmmaann  ((RRoobbbbiinn  WWiilllliiaammss))  eesstt  uunn  mmoonntteeuurr  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  EEYYEE  TTEECCHH..  AAiinnssii,,  
lloorrssqquu’’uunn  hhuummaaiinn  ppaarrvviieenntt  àà  llaa  ffiinn  ddee  ssaa  vviiee,,  ll’’iimmppllaanntt  lluuii  eesstt  rreettiirréé..  IIll  aappppaarrttiieenntt  eennssuuiittee  aauu  mmoonntteeuurr  ddee  sséélleeccttiioonnnneerr  lleess  
mmoommeennttss  lleess  pplluuss  aapppprroopprriiééss  aaffiinn  ddee  rreemmeettttrree  llaa  mméémmooiirree  ppaacciiffiiééee  dduu  ddééffuunntt  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  llaa  ffaammiillllee  éépplloorrééee..  
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CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  ssccèènnee  dduu  ffiillmm  BBaattmmaann  vv..  
SSuuppeerrmmaann,,  dduu  rrééaalliissaatteeuurr  ZZaacckk  SSnnyyddeerr..  OOnn  yy  
vvooiitt  CCllaarrkk  KKeenntt,,  aalliiaass  SSuuppeerrmmaann,,  eenn  ttaanntt  qquuee  
rreeppoorrtteerr  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn..  DDaannss  ssaa  qquuêêttee  ddee  
vvéérriittéé  aauu  ssuujjeett  dduu  BBaattmmaann,,  CCllaarrkk  mmèènnee  
ll’’eennqquuêêttee  eenn  iinntteerrrrooggeeaanntt  lleess  rrééssiiddeennttss  dd’’uunn  
iimmmmeeuubbllee..  AAlloorrss  qquuee  ll’’œœiill  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  eesstt  
rriivvéé  àà  ssoonn  oorreeiillllee,,  ppuuiissqquuee  ssoonn  aatttteennttiioonn  eesstt  
ffooccaalliissééee  ssuurr  ccee  qquu’’eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddiirree  CCllaarrkk  
((eett  nnoonn  ssuurr  ccee  qquu’’iill  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  rrééeelllleemmeenntt  

mmoonnttrreerr  !!)),,  ll’’œœiill  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  eenntteenndd  pplluuss  qquu’’iill  nnee  vvooiiee..  SSii  bbiieenn  qquu’’iill  nnee  vvooiitt  ppaass  lleess  ttrrooiiss  mmoottss  dd’’oorrddrree  qquuii  lluuii  ssoonntt  mmiiss  
ssoouuss  llee  nneezz  ((àà  ddééffaauutt  ddee  vvooiirr  eett  eenntteennddrree,,  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ddeevvrraaiitt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  sseennttiirr  eenn  ddéévveellooppppaanntt  ssoonn  ooddoorraatt  !!))..  
  
CCeess  ttrrooiiss  mmoottss  dd’’oorrddrree  ssoonntt  ::  PPllaanneett  --  LLiigghhtt  --  MMaassssaaccrree..  EEnn  ccllaaiirr,,  iill  eesstt  ddiitt  qquuee  ««  llaa  lluummiièèrree  mmaassssaaccrree  llaa  
ppllaannèèttee  »»..  MMaaiiss  qquuii  llee  ddiitt,,  dd’’aapprrèèss  vvoouuss  ??  EEnn  qquuooii  llaa  LLuummiièèrree  ppeeuutt--eellllee  mmaassssaaccrreerr  llaa  ppllaannèèttee  ??  NN’’eesstt--ccee  ppaass  
llaa  ttéénnèèbbrree  rrééppaanndduuee  ssuurr  tteerrrree  qquuii  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ttoouutt  mmaassssaaccrree  ??  MMaaiiss  qquueellqquu’’uunn  cchheerrcchhee  àà  vvoouuss  
ffaaiirree  vvoouuss  ddééggooûûtteerr  ddee  llaa  LLuummiièèrree..  ÉÉccoouutteezz  bbiieenn  ccee  qquuee  jjee  ssuuiiss  eenn  ttrraaiinn  ddee  vvoouuss  ddiirree  ::  ssii  qquueellqquu’’uunn  vvoouuss  ddiitt  
àà  bbrrûûllee--ppoouurrppooiinntt  qquuee  ««  llaa  lluummiièèrree  mmaassssaaccrree  llaa  ppllaannèèttee  »»,,  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  vvoouuss  nn’’aaddhhèèrreerriieezz  àà  ccee  qquu’’iill  
aaffffiirrmmee,,  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  ssaauurriieezz  iinnttiimmeemmeenntt  qquuee  cc’’eesstt  ffaauuxx..  MMaaiinntteennaanntt,,  ssii  qquueellqquu’’uunn  dd’’aasssseezz  mmaalliinn  vviieenntt  
vveerrss  vvoouuss  eett  ddééttoouurrnnee  vvoottrree  aatttteennttiioonn  ttoouutt  eenn  vvoouuss  ffaaiissaanntt  ccoonnsseennttiirr  àà  ccee  qquu’’iill  vveeuutt,,  àà  ccoouupp  ssûûrr  iill  
oobbttiieennddrraaiitt  vvoottrree  aaddhhééssiioonn  ((eett  ddoonncc  vvoottrree  ssiiggnnaattuurree))  ssaannss  qquu’’iill  aaiitt  bbeessooiinn  ddee  ddéébbaattttrree  aavveecc  vvoouuss..  VVoouuss  
vvoouuss  rreettrroouuvveerriieezz  ttrrèèss  vviittee  eenn  ccaalleeççoonn,,  ll’’aaiirr  bbêêttee,,  ssaannss  ttrroopp  vvoouuss  ssoouuvveenniirr  ddee  ccee  qquu’’iill  vvoouuss  eesstt  vvrraaiimmeenntt  
aarrrriivvéé..  IIll  nnee  rreesstteerraaiitt  ppoouurr  vvoouuss  qquuee  lleess  pplleeuurrss  dd’’uunnee  ââmmee  ddééppoouuiillllééee..  DDèèss  lloorrss,,  nn’’oouubblliieezz  jjaammaaiiss  qquuee  llee  
pprriinncciippee  ddee  rrééfflleeccttiivviittéé  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  kkaarrmmaa..  LLaa  llooii  dduu  kkaarrmmaa  eesstt  mmaatthhéémmaattiiqquuee..  DDoonncc  llooggiiqquuee..  
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ÀÀ  pprrooppooss  ddee  LLaa  SSttrraattééggiiee  EEnnddeerr,,  àà  pplluuss  dd’’uunnee  ddeemmiiee  hheeuurree  dduu  ddéébbuutt  dduu  ffiillmm,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  ddaannss  lleess  ssccèènneess  
ccii--ddeessssoouuss  EEnnddeerr  qquuii  ss’’eexxeerrccee  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’uunn  jjeeuu  vviiaa  ssaa  ccoonnssoollee  vviiddééoo..  LLee  jjoouueeuurr  aanniimmee  uunnee  ppeettiittee  
ssoouurriiss  qquuii  ddooiitt  rrééssoouuddrree  ll’’éénniiggmmee  ppoosseerr  ppaarr  llee  vviieeiill  hhoommmmee,,  cceellaa  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  ppaasssseerr  aauu  nniivveeaauu  ssuuiivvaanntt..  
LLaa  qquueessttiioonn  eesstt  ::  ««  LL’’uunn  ccoonnttiieenntt  dduu  ppooiissoonn,,  ll’’aauuttrree  ppaass..  LLeeqquueell  ddeess  ddeeuuxx  vvaass--ttuu  cchhooiissiirr  ??  »»  EEnnddeerr  ss’’eessssaayyee  àà  
ll’’uunn  ddeess  ddeeuuxx  ggoobbeelleettss  eenn  yy  jjeettaanntt  ddeeddaannss  llaa  ppeettiittee  ssoouurriiss..  EEllllee  mmeeuurrtt..  EEnnddeerr  eessssaayyee  eennccoorree,,  cchhooiissiissssaanntt  
ll’’aauuttrree  ggoobbeelleett..  MMaaiiss  llaa  ppeettiittee  ssoouurriiss  mmeeuurrtt  àà  nnoouuvveeaauu..  EEnnddeerr  ccoommpprreenndd  aauussssiittôôtt  qquuee  cceess  ddeeuuxx  cchhooiixx  ssoonntt  
uunn  ppiièèggee..  LLaa  ssoouurriiss  rreevviieenntt  àà  llaa  vviiee..  EEnnddeerr  ddéécciiddee  aalloorrss  ppoouurr  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  ooppttiioonn,,  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ddee  cchhooiissiirr  
ccee  qquuee  llee  vviieeiill  hhoommmmee  ccoommmmaannddee..  AAuussssiittôôtt,,  llee  jjoouueeuurr  pprrooppuullssee  llaa  ssoouurriiss  ddaannss  ll’’œœiill  dduu  qquueessttiioonnnneeuurr..  EEtt……  
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……  iill  mmeeuurrtt..  UUnn  ccaammaarraaddee  dd’’EEnnddeerr,,  ttéémmooiinn  ddee  llaa  vviiddééoo,,  lluuii  ddeemmaannddee  ::  ««  TTuu  ll’’aass  ttuuéé,,  ppoouurrqquuooii  ??  »»  
EEtt  EEnnddeerr  ddee  rrééppoonnddrree  ::  ««  CC’’eesstt  ccee  qquu’’iillss  vveeuulleenntt  qquu’’oonn  ffaassssee..  SSuuiiss  lleess  rrèègglleess,,  ttuu  ppeerrddss..  CChhooiissiiss  llaa  vviioolleennccee,,  
ttuu  ggaaggnneess..  »»  
VVooiiccii  llee  pprrooggrraammmmee  eenn  qquueessttiioonn  ::  ««  CC’’eesstt  ccee  qquu’’iillss  vveeuulleenntt  qquu’’oonn  ffaassssee..  SSuuiiss  lleess  rrèègglleess,,  ttuu  ppeerrddss..  CChhooiissiiss  llaa  
vviioolleennccee,,  ttuu  ggaaggnneess..  »»  CCeess  mmoottss  pprroovviieennnneenntt  dd’’uunn  aaddoolleesscceenntt  ddrreesssséé  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  uunnee  rraaccee  eexxttrraatteerrrreessttrree  
iinnsseeccttooïïddee  eett  ll’’aannééaannttiirr  !!  MMaaiiss  cceess  mmoottss  pprroovviieennnneenntt  aauussssii  ddee  cceettttee  jjeeuunneessssee  ddééssaabbuussééee  ddaannss  lleess  mmééaannddrreess  
dduu  llaabbyyrriinntthhee  ddee  ccee  mmoonnddee  ddaammnnéé..  ÇÇaa  ttoouurrnniiccoottee  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ((eevveerryyoonnee  eellssee))  eenn  ccee  lliieeuu  !!  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss,,  ddeeuuxx  ssééqquueenncceess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm,,  LLaa  ssttrraattééggiiee  EEnnddeerr..  LLee  llooggoo  ddee  llaa  fflloottttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llaa  2211ee  
lleettttrree  ddee  ll’’aallpphhaabbeett  ggrreecc,,  PPhhii  ((ΦΦ))..  PPhhii  eesstt  llaa  lleettttrree  aassssoocciiééee  aauu  nnoommbbrree  dd’’oorr,,  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoossiittiivvee  dduu  ttrriinnôômmee  lliiééee  àà  llaa  ssuuiittee  
ddee  FFiibboonnaaccccii..  CCee  ssyymmbboollee,,  ΦΦ,,  mmeett  eenn  éévviiddeennccee  lleess  cchhoosseess  qquuii  ssoonntt  pprroopprreemmeenntt  rreenndduueess  mmaanniiffeesstteess  ddaannss  ddeess  rraappppoorrttss  
dd’’hhaarrmmoonniiee,,  qquuee  ccee  ssooiitt  eenn  pphhyyssiiqquuee,,  eenn  pphhiilloossoopphhiiee  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ffiinnaanncceess..  
LLee  nnoommbbrree  dd’’oorr  eesstt  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoossiittiivvee  ddee  ll’’ééqquuaattiioonn  ((xx22  --  xx))  --  11  ==  00..  LLeess  ffaaccttoorriissaattiioonnss  ssoonntt  ppaarr  eelllleess--mmêêmmeess  éévvooccaattrriicceess  
ddaannss  lleeuurr  rreellaattiioonn  aavveecc  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoossiittiivvee  dduu  ttrriinnôômmee,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  ffoorrmmuullee  ffaaccttoorriieellllee  ((aa  ++  bb))22  ==  aa22  ++  22aabb  ++  bb22..  
OOnn  rreettrroouuvvee  aauussssii  llee  nnoommbbrree  dd’’oorr  ddaannss  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoossiittiivvee  ddee  ll’’ééqquuaattiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  φφ22  ==  φφ  ++  11..  LLaa  ssuuiittee  ddee  FFiibboonnaaccccii  ééttaanntt  
ccoonntteennuuee  ddaannss  llaa  vvaalleeuurr  ssuuiivvaannttee  ::  φφ  ==  ((11  ++  √√55))  ::  22  ==  11,,661188..  AAlloorrss  qquuee  vviieenntt  ffaaiirree  llee  nnoommbbrree  dd’’oorr  ddaannss  ccee  pprrooggrraammmmee  ?? 
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LL’’êêttrree  iinniiqquuee  aa  ppiilllléé  ttoouutt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ll’’êêttrree..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  hhaassaarrdd  qquuee  ddee  ddiirree  ddee  LLuucciiffeerr  qquu’’iill  ssiinnggee  
DDiieeuu..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’aannggee  ddéécchhuu  ss’’eesstt  aaccccaappaarréé  ddeess  aattttrriibbuuttss  ddee  DDiieeuu..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  lleeggss  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  cchhaaccuunn  
eesstt  uunn  pprrêêtt  ccoonnsseennttii  ppaarr  DDiieeuu  LLuuii--mmêêmmee  ttaannddiiss  qquuee  ccee  pprrêêtt  ddooiitt  LLuuii  êêttrree  rreenndduu  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’iinnttéérrêêttss..  
««««««««        RRRRRRRReeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        àààààààà        CCCCCCCCééééééééssssssssaaaaaaaarrrrrrrr        cccccccceeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiii        aaaaaaaappppppppppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnntttttttt        àààààààà        CCCCCCCCééééééééssssssssaaaaaaaarrrrrrrr        eeeeeeeetttttttt        àààààààà        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        cccccccceeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiii        eeeeeeeesssssssstttttttt        àààààààà        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        »»»»»»»»..  QQuu’’eesstt--ccee  ddoonncc  qquuii  aappppaarrttiieenntt  àà  CCééssaarr  ??  
LL’’iimmppôôtt..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  rreenndduu  àà  DDiieeuu  ??  LLaa  ccoonnsscciieennccee..  EEtt  qquueellss  ssoonntt  lleess  iinnttéérrêêttss  qquuee  DDiieeuu  eesstt  
eenn  ddrrooiitt  dd’’eexxiiggeerr  ddee  cchhaaccuunn  ??  UUUUUUUUnnnnnnnneeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssscccccccciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnrrrrrrrriiiiiiiicccccccchhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxppppppppéééééééérrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeee        lllllllliiiiiiiiééééééééeeeeeeee        àààààààà        llllllll’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnnddddddddiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiidddddddduuuuuuuuaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        eeeeeeeennnnnnnn        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaaccccccccuuuuuuuunnnnnnnn..  
  

CCii--ddeessssoouuss,,  qquuaattrree  ssccèènneess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  EEqquuiilliibbrriiuumm..  PPoouurr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss,,  rreeppoorrtteezz--vvoouuss  àà  llaa  ppaaggee  ssuuiivvaannttee..  
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ÀÀ  oonnzzee  mmiinnuutteess  eett  ttrreennttee  sseeccoonnddeess  dduu  ddéébbuutt  dduu  ffiillmm,,  JJoohhnn  PPrreessttoonn  ((jjoouuéé  ppaarr  CChhrriissttiiaann  BBaallee))  ssee  pprréésseennttee  
ddeevvaanntt  llee  ccoonnsseeiill  dduu  TTééttrraaggrraammmmaattoonn..  SS’’eennssuuiitt  aalloorrss  llee  ddiiaalloogguuee  ::  
  

VViiccee--ccoonnssuull  DDuuppoonntt  ::  ««  MMeerrccii,,  dd’’êêttrree  vveennuu  eeccccllééssiiaassttee..  JJee  pprrééssuummee  qquuee  vvoouuss  ssaavveezz  qquuii  jjee  ssuuiiss  ??  »»  
JJoohhnn  PPrreessttoonn  ::  ««  OOuuii  MMoonnssiieeuurr,,  bbiieenn  ssûûrr..  VVoouuss  êêtteess  llee  vviiccee--ccoonnssuull  DDuuppoonntt,,  dduu  ttrrooiissiièèmmee  ccoonnsseeiill  dduu  TTééttrraaggrraammmmaattoonn,,  llaa  
vvooiixx  dduu  PPèèrree..  »»  
  

LLaa  vvooiixx  dduu  PPèèrree  !!  VVooiiccii  ssuurr  ccee  ppooiinntt  ccee  qquuee  nnaarrrree  llaa  vvooiixx  dduu  PPèèrree,,  ddèèss  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  EEqquuiilliibbrriiuumm  ::  
  

DDaannss  lleess  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  dduu  2211ee  ssiièèccllee,,  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  ééccllaattaa..  CCeeuuxx  dd’’eennttrree  nnoouuss  qquuii  ssuurrvvééccuurreenntt  
ssaavvaaiieenntt  qquu’’uunn  qquuaattrriièèmmee  ccoonnfflliitt  sseerraaiitt  ffaattaall  àà  ll’’hhuummaanniittéé,,  qquuee  nnoottrree  nnaattuurree  ssii  vveerrssaattiillee  nnee  nnoouuss  ppeerrmmeettttaaiitt  ttoouutt  
ssiimmpplleemmeenntt  ppaass  ddee  pprreennddrree  uunn  tteell  rriissqquuee..  AAlloorrss  nnoouuss  aavvoonnss  iinnssttiittuuéé  uunn  nnoouuvveeaauu  ssoollddaatt  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ::  ll’’eeccccllééssiiaassttee  
ggrraammmmaattoonn..  SSoonn  uunniiqquuee  ttââcchhee  eesstt  ddee  rreecchheerrcchheerr  eett  dd’’éérraaddiiqquueerr  llaa  vvéérriittaabbllee  ssoouurrccee  ddee  ll’’iinnhhuummaanniittéé  ddee  ll’’hhoommmmee  eennvveerrss  
sseess  sseemmbbllaabblleess  ::  ssoonn  aappttiittuuddee  àà  éépprroouuvveerr  ddeess  sseennttiimmeennttss..  EEnnffiinn  llaa  gguueerrrree  nn’’eesstt  pplluuss  qquu’’uunn  mmoott  ddoonntt  nnoouuss  oouubblliioonnss  ppeeuu  àà  
ppeeuu  llee  sseennss..  EEnnffiinn  nnoouuss  vviivvoonnss  eenn  hhaarrmmoonniiee..  UUnnee  mmaallaaddiiee  rroonnggee  llee  ccœœuurr  ddeess  hhoommmmeess..  SSoonn  ssyymmppttôômmee,,  cc’’eesstt  llaa  hhaaiinnee..  
SSoonn  ssyymmppttôômmee,,  cc’’eesstt  llaa  ccoollèèrree..  SSoonn  ssyymmppttôômmee,,  cc’’eesstt  llaa  vviioolleennccee..  SSoonn  ssyymmppttôômmee,,  cc’’eesstt  llaa  gguueerrrree..  CCeettttee  mmaallaaddiiee,,  ccee  ssoonntt  
lleess  sseennttiimmeennttss..  EEnn  ssaaccrriiffiiaanntt  lleess  hhaauuttss  hhaalllluucciinnaannttss  ooùù  nnoouuss  eennttrraaîînneenntt  lleess  éémmoottiioonnss  hhuummaaiinneess,,  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  
pprréémmuunniiss  àà  jjaammaaiiss  ccoonnttrree  lleeuurrss  ppaass  vveerrttiiggiinneeuuxx..  EEtt  vvoouuss,,  eenn  ssoocciiééttéé  rreessppoonnssaabbllee,,  aavveezz  aaddooppttéé  ccee  rreemmèèddee  ::  llee  PPrroozziiuumm..  
NNoouuss  ssoommmmeess  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee  ddééssoorrmmaaiiss..  QQuuaanndd  ttoouutt  ééttaaiitt  ccoonnttrree  nnoouuss,,  yy  ccoommpprriiss  nnoottrree  nnaattuurree  mmêêmmee,,  nnoouuss  aavvoonnss  
ssuurrvvééccuu......  NNoouuss  cchheerrcchhoonnss  ddoonncc  àà  ttrraaiitteerr  nnoonn  ppaass  llee  ssyymmppttôômmee,,  mmaaiiss  llaa  mmaallaaddiiee  eellllee--mmêêmmee,,  qquuii  nnoouuss  ddééttrruuiissaaiitt..  NNoouuss  
aavvoonnss  cchheerrcchhéé  àà  ppaasssseerr  oouuttrree  ll’’iinnddiivviidduuaalliittéé  eenn  llaa  rreemmppllaaççaanntt  ppaarr  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé,,  eenn  llaa  rreemmppllaaççaanntt  ppaarr  ll’’uunniiffoorrmmiittéé,,  ppaarr  
ll’’uunniittéé..  CCee  qquuii  ppeerrmmeett  àà  cchhaaqquuee  hhoommmmee,,  ffeemmmmee  eett  eennffaanntt  ddee  cceettttee  ggrraannddee  ssoocciiééttéé  ddee  mmeenneerr  uunnee  vviiee  iiddeennttiiqquuee..  CCeettttee  
iiddééee  dd’’uunnee  ccoonncceeppttiioonn  iiddeennttiiqquuee  ddoonnnnee  àà  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aabboorrddeerr  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  eenn  ttoouuttee  ccoonnffiiaannccee,,  eenn  
ééttaanntt  rraassssuurréé  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ll’’aabboorrddeenntt  ddee  llaa  mmêêmmee  ffaaççoonn..  LL’’aannggooiissssee  aa  ddiissppaarruu  ddee  nnoottrree  vviiee..  LLee  ssttrreessss  eesstt  
mmaaîîttrriisséé  ppoouurr  llee  bbiieenn  ddee  ttoouuss..  LL’’hhuummaanniittéé  aa  eennffiinn  aatttteeiinntt  llaa  mmaattuurriittéé  aapprrèèss  ddeess  ssiièècclleess  dd’’eerrrraannccee..  EEllllee  aa  ssuu  ttrriioommpphheerr  dduu  
cchhaaooss  qquuii  aa  rrééggnnéé  ssii  lloonnggtteemmppss..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  nnoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  ll’’aavveenniirr  aavveecc  ccoonnffiiaannccee..  
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CCee  mmoonnoolloogguuee,,  ffaaiitt  ddee  llaa  vvooiixx  dduu  PPèèrree,,  eesstt  uunn  pprrooggrraammmmee  pprroommpptt  àà  iinnffiillttrreerr  lleess  ccoonnsscciieenncceess..  TTrraannssppoosseezz--llee  
mmaaiinntteennaanntt  àà  vvoouuss--mmêêmmeess,,  àà  vvooss  eexxiisstteenncceess  eenn  ddeevveenniirr  !!  CCaarr  cc’’eesstt  bbiieenn  ccee  qquuii  aarrrriivvee  àà  tteerrmmee  ppoouurr  ttoouutt  llee  
mmoonnddee  ((eevveerryyoonnee  eellssee))  !!  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  nnoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  ll’’aavveenniirr  aavveecc  ccoonnffiiaannccee……  ddiitt  eennffiinn  ll’’AArrcchhoonnttee  ddee  ssaa  vvooiixx  
ccaavveerrnneeuussee..  
  

CCii--ccoonnttrree,,  llee  TTééttrraaggrraammmmaattoonn  dduu  PPèèrree..  CCeettttee  ffiigguurree  ggééoommééttrriiqquuee  
ppaarrffaaiittee  ccoonnttiieenntt  lleess  aallggoorriitthhmmeess  vviivvaannttss  ddee  DDiieeuu..  
  
CC’’eesstt  llaa  ppeettiittee  ssoouurriiss  qquuii  ggrriiggnnoottee  llaa  ffooii  dduu  ssppeeccttaatteeuurr..  EEtt  
ppaarrccee  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  ssoorrtt  ddee  llaa  ssaallllee  ddee  cciinnéémmaa  cchhaarrggéé  dduu  
ppooiiddss  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee,,  iill  nnee  rrééaalliissee  ppaass  uunn  iinnssttaanntt  qquuee  
llaa  ppeettiittee  ssoouurriiss  œœuuvvrraanntt  ppoouurr  lleess  IIlllluummiinnaattii  eesstt  eennttrrééee  
iinnssiiddiieeuusseemmeenntt  ppaarr  ssoonn  œœiill  ddrrooiitt,,  iinntteerrfféérraanntt  aavveecc  lleess  
ccoonnnneexxiioonnss  ddee  ssoonn  ccoorrtteexx  ccéérréébbrraall..  
QQuuaanndd  oonn  ssee  rrééffèèrree  aauu  ffiillmm  EEqquuiilliibbrriiuumm,,  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  ssaaiitt,,  
iill  nnee  ppeeuutt  ss’’eemmppêêcchheerr  dd’’eessqquuiisssseerr  uunn  ssoouurriirree  àà  11hh2288’’4400’’’’  
dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  vviiccee--ccoonnssuull  
DDuuppoonntt  ss’’aaddrreessssee  àà  JJoohhnn  PPrreessttoonn  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  
  

««  PPoouurrqquuooii  llee  PPèèrree  ddeevvrraaiitt--iill  êêttrree  pplluuss  rrééeell  qquuee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  
ppaannttiinn  ppoolliittiiqquuee  ??  LLee  vvrraaii  PPèèrree  eesstt  mmoorrtt  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess......  »»  

  

EEtt  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ll’’œœiill  nnee  vvooiitt  nnii  ll’’oorreeiillllee  nn’’eenntteenndd..  CCeeppeennddaanntt  iill  yy  aa  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  qquueellqquu’’uunn  eenn  ssooii  qquuii  
vveeiillllee,,  eett  cc’’eesstt  ll’’ââmmee..  EEllllee,,  eellllee  vvooiitt  eett  eenntteenndd,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  eellllee  eennrreeggiissttrree..  EEtt  eellllee  pplleeuurree  ddee  ccee  qquuee  llaa  ffooii  dduu  
PPèèrree  eesstt  ssaappééee  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  llaabboorriieeuuxx  ttrraavvaaiill  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  ffoorrtt  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  
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CC’’eesstt  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  qquuii  rreenndd  lleess  hhoommmmeess  ssoouurrddss  eett  aavveeuugglleess,,  aauu  ppooiinntt  dd’’aacccceepptteerr  ssaannss  ssoouurrcciilllleerr  
llee  pprrooggrraammmmee  qquuii  lleeuurr  eesstt  pprréésseennttéé  tteelllleess  lleess  ssccèènneess  ccii--ddeessssoouuss……  
  

  
  

CCeess  ssccèènneess  ssoonntt  ppuuiissééeess  dduu  ffiillmm  MMaann  ooff  sstteeeell,,  dduu  mmêêmmee  ZZaacckk  SSnnyyddeerr..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  KKrryyppttoonn,,  llaa  ppllaannèèttee  dd’’oorriiggiinnee  ddee  KKaall--EEll,,  
aalliiaass  SSuuppeerrmmaann..  DD’’aabboorrdd,,  llaa  ssééqquueennccee  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  mmoonnttrree  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  KKaall--EEll..  VVoouuss  rreemmaarrqquueerreezz  qquuee  mmaallggrréé  
llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ggeennss  ddee  KKrryyppttoonn  ssooiieenntt  ddaannss  llaa  lliiggnnééee  ddeess  DDiieeuuxx,,  ppuuiissqquu’’iillss  ssoonntt  EElloohhiimm,,  LLaarraa,,  ll’’ééppoouussee  ddee  JJoorr--EEll,,  
aaccccoouucchhee  ddaannss  llaa  ddoouulleeuurr..  OOrr  ccee  ssoorrtt  nn’’eesstt  rréésseerrvvéé  qquu’’aauuxx  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess..  LLeess  ÊÊttrreess  ddee  lluummiièèrree  ddee  
55ee  ddeennssiittéé,,  ffaaiittss  ddee  cchhaaiirr  eett  ddee  ssaanngg,,  oonntt  uunn  mmééttaabboolliissmmee  ddiifffféérreenntt  dduu  nnôôttrree..  PPoouurr  cceess  ffeemmmmeess  iimmmmoorrtteelllleess,,  ddee  ccee  qquu’’eelllleess  



 59 

eennffaanntteenntt,,  eelllleess  nnee  ssoouuffffrreenntt  ppaass  eett  nn’’oonntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  uunn  vveennttrree  rroonndd..  LLaa  nnaaiissssaannccee,,  ddaannss  cceess  ppllaannss  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  
lluummiièèrree,,  eenn  aappppeellllee  àà  llaa  PPuuiissssaannccee  ddeess  DDiieeuuxx..  EEnnssuuiittee,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  ddaannss  llaa  ssééqquueennccee  ddee  llaa  ppaaggee  pprrééccééddeennttee,,  eenn  hhaauutt  àà  
ddrrooiittee,,  ll’’iimmpprrééggnnaattiioonn  dduu  ccoorrppss  dduu  nnoouuvveeaauu--nnéé  ddee  llaa  ffoorrccee  dduu  CCooddeexx,,  ll’’AADDNN  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  KKrryyppttoonn..  SSaacchhaanntt  qquuee  llee  
tteerrmmee  ccooddeexx  eesstt  ttiirréé  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmaannuussccrriittss  ddee  llaa  MMeerr  MMoorrttee  ddééccoouuvveerrttss  pprrèèss  ddee  NNaagg  hhaammaaddii..  CCee  ccoorrppuuss  ddee  pplluuss  
dd’’uunn  mmiilllliieerr  ddee  ppaaggeess  ffoorrmmee  lleess  ddiifffféérreennttss  ccooddeexx..  SSuurr  llaa  ssééqquueennccee  qquuii  ssuuiitt,,  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ééppaauulléé  ZZoodd  ddaannss  ssaa  rréébbeelllliioonn  
ccoonnttrree  llee  ccoonnsseeiill  ddee  KKrryyppttoonn  oonntt  ééttéé  aapppprrééhheennddééss..  IIllss  ssoonntt  ddoonncc  eennffeerrmmééss  ddaannss  uunnee  ccooqquuee  aaffiinn  dd’’êêttrree  pprrooppuullssééss  ddaannss  llaa  
zzoonnee  ffaannttôômmee,,  ooùù  iillss  ddeemmeeuurreerroonntt  ppaarr--ddeellàà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccyycclleess..  CCee  qquuii  eesstt  aabbssoolluummeenntt  cchhooqquuaanntt  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ssccèènneess  
dduu  bbaass,,  cc’’eesstt  llaa  ffoorrmmee  qquuii  aa  ééttéé  aaddooppttééee  eett  qquuii  ccoonnssttiittuuee  lleess  ccooqquueess  ddaannss  lleessqquueelllleess  lleess  rreebbeelllleess  ssee  rreettrroouuvveenntt  
««  eemmppaaqquueettééss  »»..  RReeggaarrddeezz  bbiieenn..  CCeettttee  ffoorrmmee  nn’’eesstt  aauuttrree  qquu’’uunn  pphhaalllluuss  !!  CCeeccii  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  llaa  ppuuiissssaannccee  vviirriillee  ssoouuvveerraaiinnee  
ddee  ll’’AArrcchhoonnttee,,  llaa  vveerrggee  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  ccoonntteennuuee  llaa  lliiqquueeuurr  nnooiirree  dduu  ddéémmoonn,,  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  
rréébbeelllliioonn......  ddee  LLuucciiffeerr,,  bbiieenn  ssûûrr  !!  LLeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss  mmoonnttrreenntt  llee  ddééppaarrtt  ddeess  rreebbeelllleess  vveerrss  llaa  zzoonnee  ffaannttôômmee..  UUnnee  
ppoorrttee  iinntteerrddiimmeennssiioonnnneellllee  ss’’oouuvvrraanntt  tteell  uunn  ttrriiaannggllee  vveerrss  uunnee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  aavvaallee  llee  vvaaiisssseeaauu  ccoonntteennaanntt  lleess  
rreebbeelllleess  eennffeerrmmééss  ddaannss  lleeuurrss  ccooqquueess  eenn  ffoorrmmee  ddee  pphhaalllluuss..  PPoouurr  rraappppeell,,  llee  ttrriiaannggllee  eesstt  uuttiilliisséé  ppaarr  lleess  éémmiissssaaiirreess  ddee  SSaattaann..  
PPuuiiss,,  cc’’eesstt  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ffiinnaallee  ddee  llaa  ppllaannèèttee  KKrryyppttoonn,,  LLaarraa  ffaaiissaanntt  ffaaccee  àà  ll’’eexxttiinnccttiioonn  ddee  ssoonn  ppeeuuppllee..  UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  
cc’’eesstt  ttoouutt  uunn  mmoonnddee  qquuii  eesstt  ddééttrruuiitt  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx..  CCee  sscchhéémmaa  iinntteemmppeessttiiff  eett  rrééccuurrrreenntt,,  nnoouuss  llee  rreettrroouuvvoonnss  ddaannss  lleess  
ssaaggaass  ddee  llaa  vveeiinnee  SSttaarr  wwaarrss..  CCeeccii  ppoouurr  eexxpprriimmeerr  llaa  vvoolloonnttéé  qquu’’oonntt  lleess  ffoorrcceess  oobbssccuurreess  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  DDiieeuu..  
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VVooiiccii  qquuee  SSuuppeerrmmaann  eesstt  ssuurr  tteerrrree,,  ttrraaqquuéé  ppaarr  ZZoodd,,  lluuii--mmêêmmee  aayyaanntt  ffiinnii  ppaarr  ss’’éécchhaappppeerr  ddee  llaa  zzoonnee  ffaannttôômmee..  MMééttrrooppoolliiss,,  
aalliiaass  NNeeww  YYoorrkk,,  eesstt  llee  tthhééââttrree  dd’’uunnee  lluuttttee  àà  ffeeuu  eett  àà  ssaanngg..  LLeess  bbuuiillddiinnggss  ssoonntt  ffrraaccaassssééss,,  lleess  ggeennss  ééccrraassééss  ssoouuss  lleess  ddéébbrriiss  
qquuii  pplleeuuvveenntt  ddee  ppaarrttoouutt,,  tteelllleess  ssoonntt  lleess  ssccèènneess  ccii--ddeessssoouuss  eexxpprriimmaanntt  llee  cchhaaooss  mmaaiiss  aauussssii  llaa  nnaattuurree  cchhaaoottiiqquuee  ddee  ll’’hhoommmmee  
nnee  mmaaîîttrriissaanntt  ppaass  sseess  iinnssttiinnccttss..  CCeess  ssccèènneess  nnee  vvoouuss  rraappppeelllleenntt--eelllleess  rriieenn  ??  UUnn  iinnddiiccee  eenn  ttrrooiiss  lleettttrreess  ::  WWTTCC..  
  

  
  

OObbsseerrvveezz  ccii--ddeessssuuss  llaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  ssééqquueennccee,,  eenn  bbaass  àà  ddrrooiittee..  VVooyyeezz  ccoommmmeenntt  ll’’iimmmmeeuubbllee  ss’’eeffffoonnddrree,,  ««  pplliiaanntt  »»  ssoouuss  
ssoonn  pprroopprree  ppooiiddss..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  iiccii  ddee  ddéémmoolliittiioonn  ccoonnttrrôôllééee..  SSoouuvveenneezz--vvoouuss  ddee  ccoommmmeenntt  lleess  ddeeuuxx  ttoouurrss  jjuummeelllleess  dduu  
WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenntteerr  ssee  ssoonntt  ééccrroouullééeess  ::  eenn  lliiggnnee  ddrrooiittee..  QQuuee  cchheerrcchhee--tt--iill  àà  nnoouuss  ddiirree  ccee  rrééaalliissaatteeuurr  ddee  ZZaacckk  SSnnyyddeerr  ??  
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LLeess  ssccèènneess  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  éévvooccaattrriicceess  ddee  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee..  TToouutt  nn’’eesstt  qquuee  cceennddrree..  VVooyyeezz  ll’’eennsseeiiggnnee  ::  ««  UUttooppiiaa  ccaassiinnoo  »»  !!  
  
EEnn  ttaanntt  qquuee  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  pprroodduucctteeuurrss  ddee  nnooss  ppeennssééeess..  NNoouuss  nnee  ll’’aavvoonnss  jjaammaaiiss  
ééttéé..  CC’’eesstt  cceellaa  nnoottrree  uuttooppiiee..  TToouuttee  ppeennssééee  pprrooccééddaanntt  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  qquueellqquu’’uunn  aaffffiilliiéé  àà  uunn  aauuttrree  ppllaann  ddee  
ccoonnsscciieennccee..  EEtt  ssii  mmêêmmee  nnoouuss  rrêêvvoonnss  ddee  lliibbeerrttéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  ppeennsseerr  DDiieeuu..  QQuuooii  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ffaasssseenntt,,  
ttaanntt  qquu’’iillss  vvoouuddrroonntt  lleeuurr  lliibbeerrttéé,,  iillss  ddeemmeeuurreerroonntt  pprriissoonnnniieerrss  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  eett  ddeess  llééggiioonnss  
iinnffeerrnnaalleess  ddee  SSaattaann..  LLaa  lliibbeerrttéé  ddee  ffaaiirree  ccee  qquu’’iillss  vveeuulleenntt,,  lleess  hhoommmmeess  ll’’oonntt  ddééjjàà  !!  EEtt  cc’’eesstt  ccee  ddééssiirr  ddee  lliibbeerrttéé  
qquuii  eesstt  iinnssttiilllléé  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddeess  hhoommmmeess  ppaarr  llee  ddéémmoonn  mmêêmmee..  
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LLeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss  ffoorrmmeenntt  llaa  ssccèènnee  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann..  OOnn  yy  vvooiitt  lleess  ppaarreennttss  ddee  BBrruuccee  
WWaayynnee,,  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  eennffaanntt,,  ssee  ffaaiirree  aassssaassssiinneerr  eenn  pplleeiinnee  rruuee..  LL’’aaggrreesssseeuurr  bbrraaqquuee  ll’’aarrmmee  ssuurr  MMaarrtthhaa  WWaayynnee,,  llaa  mmèèrree,,  
eett  ttiirree,,  llee  mmaarrtteeaauu  dduu  ppeerrccuutteeuurr  bbrriissaanntt  aauussssiittôôtt  llee  ccoolllliieerr  ddee  ppeerrlleess  qquu’’eellllee  aa  aauuttoouurr  dduu  ccoouu..  TToouutt  uunn  ssyymmbboollee..  
  

  
  
CC’’eesstt  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ccoolllliieerr  ddee  ppeerrlleess..  DDaannss  cchhaaccuunnee  ddeess  ppeerrlleess,,  iill  yy  aa  ll’’ââmmee  eett  llaa  vviiee  yy  eesstt  ccoonntteennuuee..  LLee  ffiill  
qquuii  rreelliiee  lleess  ppeerrlleess  eennttrree  eelllleess  eesstt  llee  ffaammeeuuxx  ffiill  dd’’AArriiaannee,,  llee  ffiill  ccoonndduucctteeuurr  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  qquuii  aassssoocciiee  
cchhaaqquuee  ââmmee  eennttrree  eelllleess,,  cchhaaccuunnee  ééttaanntt  lliiééee  àà  uunnee  iinnccaarrnnaattiioonn  pprroopprree  àà  llaa  nnaattuurree  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  DDiieeuu..  
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TToouujjoouurrss  ddaannss  llaa  ssccèènnee  dd’’oouuvveerrttuurree,,  llee  ppeettiitt  BBrruuccee  WWaayynnee  cchhuuttee  ddaannss  uunn  ppuuiittss  ppeennddaanntt  qquuee  sseess  ppaarreennttss  ttoommbbeenntt  àà  tteerrrree,,  
ttoouucchheerr  ppaarr  lleess  bbaalllleess  ddee  lleeuurr  aaggrreesssseeuurr..  ÀÀ  44’’4455’’’’  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  pprréécciisséémmeenntt,,  llaa  vvooiixx  ddee  BBrruuccee  aadduullttee  ssee  ffaaiitt  
eenntteennddrree  àà  ttrraavveerrss  cceess  qquueellqquueess  mmoottss  ::  ««  DDaannss  mmoonn  rrêêvvee,,  eelllleess  ((lleess  cchhaauuvveess--ssoouurriiss))  mm’’oonntt  ppoorrttéé  vveerrss  llaa  lluummiièèrree..  SSuubblliimmee  
mmeennssoonnggee..  »»  
  

  
  

SSuubblliimmee  mmeennssoonnggee  !!  EEtt  vvooiiccii  qquuee  pplluuss  ddee  qquuiinnzzee  mmiillllee  ppeerrssoonnnneess  aauuttoouurr  dd’’uunn  tteell  ffiillmm  ssee  ddoonnnneenntt  uunn  mmaall  ffoouu  
ppoouurr  aaccttiivveerr,,  ppaarr  uunn  rrééaalliissmmee  pprrooddiiggiieeuuxx,,  llee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  qquuee  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  cchheerrcchhee  àà  
iimmppoosseerr  àà  ttoouutt  llee  ggeennrree  hhuummaaiinn..  
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SSéénnaattrriiccee  FFiinncchh  ::  ««  LLaa  tthhèèssee  ddeess  mmééttaa--hhuummaaiinnss  ??......  »»  
LLeexx  LLuutthhoorr  ::  ««  OOuuii,,  llaa  tthhèèssee  ddeess  mmééttaa--hhuummaaiinnss..  IIll  eesstt  pplluuss  
qquuee  pprroobbaabbllee  qquuee  cceess  êêttrreess  eexxcceeppttiioonnnneellss  vviivveenntt  ppaarrmmii  
nnoouuss..  IIllss  ssoonntt  llaa  bbaassee  ddee  nnooss  mmyytthheess,,  ddeess  ddiieeuuxx  ppaarrmmii  lleess  
hhoommmmeess  ssuurr  nnoottrree  ppeettiittee  ppllaannèèttee  bblleeuuee..  »»  
EEtt  cceeccii  eesstt  eexxaacctt..  NNooss  DDiieeuuxx  ccrrééaatteeuurrss  ssoonntt  rrééeelllleemmeenntt  
ppaarrmmii  nnoouuss,,  eenn  ccee  sseennss  qquu’’iillss  aaccccèèddeenntt  àà  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  
ssoommmmeess  ddeeppuuiiss  llaa  ddiimmeennssiioonn  qquuii  eesstt  llaa  lleeuurr..  

  

  
  

LLaa  sséénnaattrriiccee  FFiinncchh  ssee  rreenndd  cchheezz  LLeexx  LLuutthhoorr  ppoouurr  lluuii  aannnnoonncceerr  ssoonn  rreeffuuss  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  lliicceennccee  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  llaa  
kkrryyppttoonniittee..  LLeexx  LLuutthhoorr,,  ddééssaappppooiinnttéé,,  lluuii  mmoonnttrree  aalloorrss  uunn  ttaabblleeaauu  aaccccrroocchhéé  aauu  mmuurr..  PPuuiiss  iill  ss’’aaddrreessssee  àà  eellllee  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  
««  IIll  eesstt  aaccccrroocchhéé  àà  ll’’eennvveerrss  ccee  ttrruucc..  OOnn  ssaaiitt  ccee  qquu’’iill  eenn  eesstt,,  nnoonn  ??  LLeess  ddéémmoonnss  nnee  vviieennnneenntt  ppaass  dd’’uunn  eennffeerr  ssoouutteerrrraaiinn..  NNoonn..  
IIllss  vviieennnneenntt  dduu  cciieell..  »»  
BBiinnggoo  !!  EEnnccoorree  uunnee  rréépplliiqquuee  qquuii  ffaaiitt  mmoouucchhee..  MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ttoouutt  àà  ffaaiitt  eexxaacctt..  LLeess  ddéémmoonnss,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  
ssoonntt  bbllooqquuééss  ddaannss  llaa  ggééhheennnnee..  DDaannss  lleess  mmoonnddeess  ssoouutteerrrraaiinnss  eenn  rreevvaanncchhee,,  rrééssiiddeenntt  lleess  RReeppttiilliieennss..  PPoouurr  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  qquuii  
ssoonntt  ffaaiittss  ddee  ttéénnèèbbrreess,,  iillss  vviieennnneenntt  bbiieenn  dduu  cciieell,,  pprréécciisséémmeenntt  dd’’uunnee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee..  
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CCii--ccoonnttrree,,  uunn  ddééttaaiill  dduu  ttaabblleeaauu  aaccccrroocchhéé  
aauu  mmuurr  ::  lleess  ddéémmoonnss  ddee  LLeexx  LLuutthhoorr..  
CCeettttee  ppeeiinnttuurree  mmoonnttrraanntt  lleess  ddéémmoonnss  eesstt  
rreepprréésseennttaattiivvee  ddee  lleeuurr  rrééaalliittéé,,  nnoonn  ssuurr  
tteerrrree,,  dduu  mmooiinnss  ppaass  eennccoorree,,  mmaaiiss  ddaannss  
uunnee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee,,  ll’’eennffeerr  
pprréécciisséémmeenntt,,  qquuii  lleeuurr  eesstt  aaffffiilliiéé..  
LLaa  pprréésseennccee  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  nn’’eesstt  eenn  rriieenn  
aannooddiinnee,,  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ssee  vvooyyaanntt  pplloonnggéé  
ddaannss  cceettttee  aammbbiiaannccee  ddee  mmoorrtt..  
  

  
  

LLeess  ddeeuuxx  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss,,  àà  eexxaacctteemmeenntt  11hh3399’’5533’’’’  dduu  ddéébbuutt  dduu  ffiillmm,,  mmoonnttrree  llee  vviissiioonnnnaaggee  dd’’uunnee  vviiddééoo  pprriissee  ppaarr  uunnee  
ccaamméérraa  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee..  SSuurr  llaa  vviiddééoo  ffiigguurree  DDiiaannaa  PPrriinnccee,,  aalliiaass  WWoonnddeerr  WWoommaann,,  eenn  ttrraaiinn  ddee  rreettiirreerr  ddee  ll’’aarrggeenntt  àà  uunn  
aauuttoommaattee..  IIll  eesstt  1100hh1133  dduu  mmaattiinn,,  eett  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  DDiiaannaa  ssee  ttrroouuvvee  pprréécciisséémmeenntt  eesstt  mmaarrqquuéé  eenn  bbaass  àà  ggaauucchhee  ddee  llaa  vviiddééoo  ::  
PPaarriiss,,  FFrraannccee,,  rruuee  ddeess  SSaaiinnttss..  RRuuee  ddeess  SSaaiinnttss  ??  LLee  ccoommbbllee  ppoouurr  uunnee  aammaazzoonnee  iissssuuee  ddee  DDiieeuu  !!  CCoommmmee  nnoouuss  llee  vveerrrroonnss  
eennssuuiittee,,  lleess  nnoommbbrreess  ssoonntt  mmaaggiiqquueess..  EEtt  ttoouutt  ddééppeenndd  ddaannss  qquueell  ccoonntteexxttee  oonn  lleess  ppllaaccee..  ÀÀ  nnootteerr  llaa  pprréésseennccee  dduu  nnoommbbrree  1133..  



 66 

CCii--ddeessssoouuss,,  àà  11hh2288’’1155’’’’  dduu  ddéébbuutt  dduu  ffiillmm,,  SSuuppeerrmmaann  eesstt  pprriiss  àà  ppaarrttii  ppaarr  uunnee  ffoouullee  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  ddeevvaanntt  llee  CCaappiittoollee..  CCee  
qquuii  eesstt  iinnttéérreessssaanntt  ddee  nnootteerr  iiccii,,  cc’’eesstt  llee  ccoonntteennuu  ddeess  mmeessssaaggeess  bbrraannddiiss  ppaarr  lleess  iinnddiivviidduuss  rrééccaallcciittrraannttss..  
  

  
  

««  DDiieeuu  hhaaiitt  lleess  aalliieennss  »»  ;;  ««  CC’’eesstt  nnoottrree  mmoonnddee,,  ppaass  llee  ttiieenn  »»  ;;  ««  TTuu  nnee  ppeeuuxx  ppaass  êêttrree  cchhrrééttiieenn  eett  pprroo--aalliieennss  »»  ;;  ««  ddiiss--nnoouuss  
llaa  vvéérriittéé  aauu  ssuujjeett  ddeess  aalliieennss  »»  ;;  ««  lleess  aalliieennss  ddééttrruuiisseenntt  lleess  nnaattiioonnss  »»  ;;  ««  llaa  tteerrrree  ppoouurr  lloonnggtteemmppss  aauuxx  hhuummaaiinnss  »»......  
AApppplliiqquueezz  mmaaiinntteennaanntt  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  eesstt  ééccrriitt  ssuurr  cceess  ppaannccaarrtteess  aauuxx  ccoommppoorrtteemmeennttss  ddeess  iinnddiivviidduuss  ssuurr  tteerrrree  nniimmbbééss  dduu  
ssoopphhiissmmee  lluucciifféérriieenn..  QQuuii  ppaarrllee  àà  ttrraavveerrss  cceess  ppaannccaarrtteess  ??  LLee  ddéémmoonn..  CCaarr  DDiieeuu  eesstt  aammoouurr..  EEtt  ss’’IILL  nnee  hhaaiitt  ppeerrssoonnnnee,,  DDiieeuu  
hhaaiitt  qquuaanndd  mmêêmmee  llee  ppéécchhéé..  IImmaaggiinneezz  llaa  rrééaaccttiioonn  ddeess  ggeennss  qquuaanndd  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree  ssuurr  tteerrrree  lleeuurr  sseerraa  rréévvééllééee  !!  
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CCii--ccoonnttrree,,  oonn  vvooiitt  LLeexx  LLuutthhoorr  bbaaiiggnnaanntt  
ddaannss  llaa  cchhaammbbrree  ggéénnééttiiqquuee  dduu  vvaaiisssseeaauu  
kkrryyppttoonniieenn..  UUnnee  vvooiixx  ssyynntthhééttiiqquuee  ssee  ffaaiitt  
aalloorrss  eenntteennddrree  ::  ««  LL’’aannaallyyssee  mmoonnttrree  qquuee  
ll’’eeffffiiccaacciittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  dduu  vvaaiisssseeaauu  
eesstt  ddee  3377  %%..  CCoonnffiirrmmeezz--vvoouuss  vvoouullooiirr  eenn  
pprreennddrree  llee  ccoommmmaannddeemmeenntt  ??  »»  
EEtt  LLeexx  LLuutthhoorr  ddee  rrééppoonnddrree  ::  ««  OOuuii,,  jjee  
ccoonnffiirrmmee..  »»  
LLee  lleecctteeuurr  ddooiitt  ssaavvooiirr  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ooùù  
llaa  vvooiixx  ssyynntthhééttiiqquuee  pprroonnoonnccee  llee  cchhiiffffrree  

3377  %%,,  oonn  eesstt  àà  ttrrèèss  eexxaacctteemmeenntt  11hh3377’’3377’’’’  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmm..  EEsstt--ccee  uunnee  ccooïïnncciiddeennccee  ??  PPoouurrqquuooii  ccee  
nnoommbbrree  3377  rreevviieenntt--iill  aauussssii  ssoouuvveenntt  qquuee  ppoossssiibbllee  ??  RReeppoorrtteezz--vvoouuss  aauu  ppaassssaaggee  ssuuiivvaanntt  dduu  lliivvrree  dd’’UUrraannttiiaa  ::  
  

LLuucciiffeerr  ééttaaiitt  uunn  bbrriillllaanntt  FFiillss  LLaannoonnaannddeekk  pprriimmaaiirree  ddee  NNéébbaaddoonn..  IIll  aavvaaiitt  ll’’eexxppéérriieennccee  dduu  sseerrvviiccee  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  
ssyyssttèèmmeess  ;;  iill  aavvaaiitt  ééttéé  uunn  hhaauutt  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  ssoonn  ggrroouuppee  eett  ss’’ééttaaiitt  ddiissttiinngguuéé  ppaarr  ssaa  ssaaggeessssee,,  ssaa  ssaaggaacciittéé  eett  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé..  
LLuucciiffeerr  ppoorrttaaiitt  llee  nnuumméérroo  3377  ddee  ssoonn  oorrddrree..  LLoorrssqquu’’iill  ffuutt  mmaannddaattéé  ppaarr  lleess  MMeellcchhiizzééddeekkss  eett  cchhooiissii  ppaarrmmii  pplluuss  ddee  sseepptt  cceenntt  
mmiillllee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  ssoonn  eessppèèccee,,  oonn  llee  ddééssiiggnnaa  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess  cceenntt  pplluuss  ccaappaabblleess  eett  pplluuss  bbrriillllaanntteess..  
PPaarrttaanntt  ddee  ccee  ddéébbuutt  mmaaggnniiffiiqquuee  eett  ccoommmmeettttaanntt  llee  mmaall  eett  ffaaiissaanntt  ddeess  eerrrreeuurrss,,  iill  ss’’aaddoonnnnaa  aauu  ppéécchhéé,,  eett  iill  ccoommppttee  
mmaaiinntteennaanntt  ppaarrmmii  lleess  ttrrooiiss  SSoouuvveerraaiinnss  SSyyssttéémmiiqquueess  ddee  NNéébbaaddoonn  qquuii  oonntt  ssuuccccoommbbéé  àà  llaa  pprreessssiioonn  dduu  mmooii  eett  ssee  ssoonntt  
rreenndduuss  aauuxx  ssoopphhiissmmeess  ddee  llaa  ffaauussssee  lliibbeerrttéé  ppeerrssoonnnneellllee  ——  rreejjeett  ddee  ll’’aallllééggeeaannccee  àà  ll’’uunniivveerrss,,  nnéégglliiggeennccee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  
ffrraatteerrnneelllleess,,  aavveeuugglleemmeenntt  aauuxx  rreellaattiioonnss  ccoossmmiiqquueess..  LL’’uunniivveerrss  ddee  NNéébbaaddoonn,,  ddoommaaiinnee  dduu  CChhrriisstt  MMiiccaaëëll,,  ccoommppoorrttee  ddiixx  mmiillllee  
ssyyssttèèmmeess  ddee  mmoonnddeess  hhaabbiittééss..  DDaannss  ttoouuttee  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  FFiillss  LLaannoonnaannddeekkss,,  ddaannss  ttoouuttee  lleeuurr  œœuuvvrree  ppaarrmmii  cceess  mmiilllliieerrss  ddee  
ssyyssttèèmmeess  eett  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’uunniivveerrss,,  oonn  nnee  ttrroouuvvee  qquuee  ttrrooiiss  SSoouuvveerraaiinnss  SSyyssttéémmiiqquueess  qquuii  aaiieenntt  jjaammaaiiss  oouuttrraaggéé  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr..  LLee  ttrrooiissiièèmmee  ééttaanntt  LLuucciiffeerr,,  ssee  cchhaarrggeeaanntt  dduu  ppooiiddss  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ddeess  ddeeuuxx  aauuttrreess..  
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CCii--ddeessssuuss,,  LLeexx  LLuutthhoorr  ddééppoossee  llaa  ddééppoouuiillllee  dduu  ggéénnéérraall  ZZoodd  ddaannss  llee  lliiqquuiiddee  aammnniioottiiqquuee  ddee  llaa  cchhaammbbrree  ggéénnééttiiqquuee..  
VVooiixx  ssyynntthhééttiiqquuee  ::  ««  CChhaammbbrree  ggéénnééttiiqquuee  pprrêêttee  àà  aannaallyysseerr  ll’’éécchhaannttiilllloonn......  PPoorrtteeuurr  iiddeennttiiffiiéé  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ZZoodd..  »»  
LLeexx  LLuutthhoorr,,  ppaarrllaanntt  àà  llaa  ddééppoouuiillllee  ddee  ZZoodd  ::  ««  TTuu  aass  vvoouulluu  tt’’aapppprroocchheerr  ttrroopp  pprrèèss  dduu  ssoolleeiill..  EEtt  rreeggaarrddee  ccee  qquuee  ççaa  aa  ffaaiitt  ddee  
ttooii  !!  »»  ((AAlllluussiioonn  àà  IIccaarree......  bbiieenn  ssûûrr  !!))  
VVooiixx  ssyynntthhééttiiqquuee  ::  ««  PPrrooggrraammmmaattiioonn  ddee  llaa  cchhrryyssaalliiddee  eenn  ccoouurrss..  »»  
AAuu  ssuujjeett  ddee  ll’’œœuuff  eett  ddee  llaa  cchhrryyssaalliiddee,,  nnoouuss  aalllloonnss  yy  rreevveenniirr  ddaannss  qquueellqquueess  iinnssttaannttss..  SSooiitt  ddiitt  eenn  ppaassssaanntt,,  LLeexx  ffaaiitt  iiccii  
rrééfféérreennccee  àà  IIccaarree  eett  àà  ssoonn  aattttiittuuddee  iimmppuuddeennttee  ffaaccee  àà  DDiieeuu..  DDaannss  llaa  ssccèènnee  ssuuiivvaannttee,,  CCllaarrkk  ccoonnvveerrssee  aavveecc  ssoonn  ddééffuunntt  ppèèrree..  
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JJoonnaatthhaann  KKeenntt  àà  ssoonn  ffiillss,,  CCllaarrkk  ::  ««  JJee  mmee  ssoouuvviieennss  dd’’uunnee  ssaaiissoonn  ooùù  lleess  eeaauuxx  aavvaaiieenntt  ddrrôôlleemmeenntt  mmoonnttéé..  JJee  ddeevvaaiiss  aavvooiirr  
ddoouuzzee  aannss..  MMoonn  ppèèrree  aa  ssoorrttii  lleess  ppeelllleess  eett  oonn  aa  ssuuéé  ttoouuttee  llaa  nnuuiitt..  MMêêmmee  qquuee  jj’’aaii  ddûû  mm’’éévvaannoouuiirr..  MMaaiiss  ffiinnaalleemmeenntt,,  oonn  aa  
rreeffoouulléé  ll’’eeaauu..  OOnn  aa  ssaauuvvéé  llaa  ffeerrmmee..  TTaa  ggrraanndd--mmèèrree  mm’’aa  ffaaiitt  uunn  ggââtteeaauu,,  ddiissaanntt  qquuee  jj’’ééttaaiiss  uunn  hhéérrooss..  EEtt  ppuuiiss,,  uunn  ppeeuu  pplluuss  
ttaarrdd  oonn  ss’’eesstt  rreenndduu  ccoommppttee  qquu’’oonn  aavvaaiitt  bbiieenn  bbllooqquuéé  ll’’eeaauu  mmaaiiss  ççaa  ll’’aavvaaiitt  rreennvvooyyéé  eenn  aammoonntt..  ÇÇaa  aavvaaiitt  bbaallaayyéé  llaa  ffeerrmmee  ddeess  
LLaanngg..  PPeennddaanntt  qquuee  jjee  mmaannggeeaaiiss  mmoonn  ggââtteeaauu  ddee  hhéérrooss,,  lleeuurrss  cchheevvaauuxx  ssee  nnooyyaaiieenntt..  CCee  qquuee  jj’’aaii  ppuu  lleess  eenntteennddrree  hheennnniirr  
ddaannss  mmoonn  ssoommmmeeiill  !!  »»  EEtt  CCllaarrkk  ddee  ddeemmaannddeerr  ::  ««  NN’’aass--ttuu  jjaammaaiiss  aarrrrêêttéé  ddee  ffaaiirree  ccee  ccaauucchheemmaarr  ??  »»  EEtt  JJoonnaatthhaann  ddee  
rrééppoonnddrree  ::  ««  SSii..  QQuuaanndd  jj’’aaii  rreennccoonnttrréé  ttaa  mmèèrree..  JJ’’aaii  rreeccoommmmeennccéé  àà  ccrrooiirree  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  dduu  bbiieenn  eenn  ccee  mmoonnddee..  EEllllee  ééttaaiitt  mmoonn  
mmoonnddee..  »»  
  
ÀÀ  ttrraavveerrss  ccee  ddiiaalloogguuee  ssuurrrrééaalliissttee,,  iill  eesstt  iiccii  qquueessttiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddee  cchhooiixx  eett  ddee  kkaarrmmaa..  AAiinnssii  qquuee  ddeess  vvaasseess  
ccoommmmuunniiccaannttss..  CCee  qquuee  ll’’oonn  ffaaiitt  aa  ffoorrccéémmeenntt  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  aauuttrruuii..  MMaaiiss  jjee  rreevviieennss  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  
ssuurr  llee  mmoott  hhéérrééssiiee  qquuii,,  ddaannss  ssoonn  ééttyymmoollooggiiee  ggrreeccqquuee,,  ssiiggnniiffiiee  ««  cchhooiixx  »»..  HHoorrmmiiss  llee  cchheemmiinn  qquuii  aa  uunn  ccœœuurr,,  uunn  
hhoommmmee  nn’’aa  llee  cchhooiixx  ddee  rriieenn..  DDee  mmêêmmee,,  ppaarrccee  qquuee  nnooss  cchhooiixx  ssoonntt  rrééggiiss  ppaarr  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  CCrrééaatteeuurr,,  iill  nn’’yy  aa  
ppoouurr  nnoouuss  ddee  mmoonnddee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  DDiieeuu  eett  ll’’aammoouurr  qquuee  ll’’oonn  ppoorrttee  àà  DDiieeuu..  ÀÀ  nnootteerr  llee  nnoommbbrree  1122……  àà  ssuuiivvrree..  
  

CCii--ccoonnttrree,,  àà  eexxaacctteemmeenntt  11hh4411’’5533’’’’,,  oonn  ddiissttiinngguuee  eenn  uunnee  ffrraaccttiioonn  ddee  
sseeccoonnddee  llee  nnoomm  ddee  ««  SSaammssoonn  »»  ppllaaccaarrddéé  ssuurr  uunnee  ddeess  ccllooiissoonnss  dduu  
DDaaiillyy  PPllaanneett..  SSaammssoonn  ffuutt,,  aauu  XXIIIIee  ssiièèccllee  aavvaanntt  JJ..--CC..  uunn  ddeess  JJuuggeess  
dd’’IIssrraaëëll..  ÂÂmmee  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee  ccoonnttrree  lleess  PPhhiilliissttiinnss,,  ccééllèèbbrree  ppoouurr  
ssaa  ffoorrccee  hheerrccuullééeennnnee,,  qquuii  rrééssiiddaaiitt  ddaannss  ssaa  cchheevveelluurree,,  iill  ffuutt  vvaaiinnccuu  
ppaarr  DDaalliillaa,,  qquuii  lluuii  ccoouuppaa  lleess  cchheevveeuuxx..  EEnnffeerrmméé  ddaannss  uunn  tteemmppllee  
pphhiilliissttiinn,,  iill  rreettrroouuvvaa  ssaa  ffoorrccee  eett  pprroovvooqquuaa  ll’’ééccrroouulleemmeenntt  ddee  ll’’ééddiiffiiccee..  

  
SSaammssoonn  ??  DDaannss  uunn  ffiillmm  ddééddiiéé  àà  SSuuppeerrmmaann  ??  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ccee  nnoomm  ssuubblliimmiinnaall  ssooiitt  ppoosséé  llàà  ppaarr  hhaassaarrdd  ??  
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LLeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss  ffoonntt  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  ssccèènnee  àà  11hh5544’’4400’’’’  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn..  LLiisseezz  llee  mmoonnoolloogguuee  ddee  LLeexx  ppuuiiss  
ttrraannssppoosseezz--llee  aauu  VVeerrbbee  ddee  SSaattaann,,  ssaacchhaanntt  qquuee  KKaall--EEll//SSuuppeerrmmaann  eesstt  aaffffiilliiéé  àà  llaa  ppuuiissssaannccee  EElloohhiimm,,  ddoonncc  aassssiimmiilléé  àà  DDiieeuu..  
  

  
  

LLeexx  LLuutthhoorr  ss’’aaddrreessssaanntt  àà  SSuuppeerrmmaann  ::  ««  OOhh,,  qquu’’oonn  aa  ddeess  pprroobbllèèmmeess  qquuii  nnoouuss  ttoommbbeenntt  ddeessssuuss  !!  LLee  pprroobbllèèmmee  dduu  mmaall  ddaannss  
llee  mmoonnddee  ::  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  vveerrttuu  aabbssoolluuee  !!  MMaaiiss  llee  pplluuss  ggrrooss  pprroobbllèèmmee,,  ttooii,,  eenn  pplluuss  dduu  rreessttee  !!  TTooii,,  ppaarr--ddeessssuuss  ttoouutt  !!  NNoonn,,  
ppaarrccee  qquuee  DDiieeuu,,  cc’’eesstt  ççaa  ::  HHoorruuss,,  AAppoolllloonn,,  JJééhhoovvaahh,,  KKaall--EEll......  TTuu  vvooiiss,,  ccee  qquu’’oonn  aappppeellllee  ««  ddiieeuu  »»  ddééppeenndd  ddee  nnoottrree  ttrriibbuu,,  
CCllaarrkk..  PPaarrccee  qquuee  DDiieeuu  eesstt  ttrriibbaall..  DDiieeuu  cchhooiissiitt  ssoonn  ccaammpp..  PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  vveennuu  mmee  ssaauuvveerr  ddeess  ccoouuppss  ddee  ppooiinngg  ddee  mmoonn  

ppèèrree  ((ddee  llaa  bboouucchhee  ddee  SSaattaann,,  aalllluussiioonn  aauu  PPèèrree  ccéélleessttee))  eett  ddee  ttoouutteess  sseess  aabboommiinnaattiioonnss..  ÇÇaa  ffaaiitt  lloonnggtteemmppss  qquuee  jj’’aaii  



 71 

ccoommpprriiss  qquuee  ssii  DDiieeuu  eesstt  TToouutt--ppuuiissssaanntt,,  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ttoouutt  bbiieennffaaiissaanntt..  EEtt  ss’’iill  eesstt  ttoouutt  bbiieennffaaiissaanntt,,  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  
TToouutt--ppuuiissssaanntt..  EEtt  ççaa  vvaauutt  ppoouurr  ttooii  !!  LLeess  ggeennss  ddooiivveenntt  vvooiirr  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  yyeeuuxx  qquuee  ttuu  eess  uunn  iimmppoosstteeuurr  ((eennccoorree  
uunnee  ffooiiss,,  ddee  llaa  bboouucchhee  ddee  SSaattaann,,  ll’’AArrcchhoonnttee  bbllaasspphhèèmmee  ccoonnttrree  llee  PPèèrree  ccéélleessttee))  !!......  VVooiiccii  llee  pplluuss  ggrraanndd  ccoommbbaatt  ggllaaddiiaatteeuurr  
ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ::  DDiieeuu  aaffffrroonnttee  ll’’hhoommmmee,,  llee  jjoouurr  aaffffrroonnttee  llaa  nnuuiitt......  EEtt  mmaaiinntteennaanntt  DDiieeuu  ssee  pplliiee  àà  mmaa  vvoolloonnttéé  !!  »»  
ÀÀ  llaa  vvuuee  ddeess  PPoollaarrooïïddss  ddee  ssaa  mmèèrree  ccaappttiivvee,,  CCllaarrkk  ss’’eeffffoonnddrree,,  ffoouu  ddee  rraaggee  eett  ddee  ddoouulleeuurr..  
  
IIll  nn’’yy  aa  jjaammaaiiss  rriieenn  qquuee  DDiieeuu  aaiitt  eeuu  àà  aaffffrroonntteerr  ddee  LLUUII--MMÊÊMMEE..  ÇÇaa  ttoouujjoouurrss  ééttaaiitt  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  eennffaannttss,,  
cceeuuxx  ddoonntt  llaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee  lleeuurr  ââmmee  ffuutt  aavvéérrééee,,  mmiissee  àà  jjoouurr,,  qquuii  cchheerrcchhèèrreenntt  qquueerreellllee  aauu  PPèèrree..  

  
DDaannss  llaa  ssééqquueennccee  ccii--ccoonnttrree,,  BBrruuccee  WWaayynnee,,  
aalliiaass  BBaattmmaann,,  aapprrèèss  uunn  ccoommbbaatt  aacchhaarrnnéé  
mmeennéé  ccoonnttrree  SSuuppeerrmmaann,,  ssee  ttiieenntt  pprrêêtt,,  aavveecc  
ddaannss  ssaa  mmaaiinn  llaa  llaannccee  ffaaiittee  ddee  kkrryyppttoonniittee,,  
ppoouurr  tteerrrraasssseerr  cceelluuii  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  
ssoonn  eennnneemmii  jjuurréé..  
BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  llaa  llaannccee  eenn  qquueessttiioonn  ffaaiitt  
rrééfféérreennccee  àà  llaa  llaannccee  dduu  ddeessttiinn,,  cceellllee--llàà  
mmêêmmee  qquuii  ffuutt  uuttiilliissééee  ccoonnttrree  llee  CChhrriisstt  aalloorrss  
qquuee  llee  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss  ééttaaiitt  eenn  ttrraaiinn  
dd’’aaggoonniisseerr  ssuurr  llaa  ccrrooiixx..  
PPeennsseezz--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  qquu’’iill  ss’’aaggiitt--llàà  dd’’uunn  
ssiimmppllee  ffiillmm  ffaaiitt  ppoouurr  ddiissttrraaiirree  llaa  ppllèèbbee  ??  LLeess  
rrééfféérreenncceess  mmyytthhoollooggiiqquueess  eett  cchhrriissttiiqquueess  
ssoonntt  ppoouurrttaanntt  llooiinn  dd’’êêttrree  ééppuuiissééeess..  
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JJee  nnee  rreemmeettss  ppaass  eenn  ccaauussee  llee  jjeeuu  ddeess  aacctteeuurrss..  IIllss  jjoouueenntt  ttrrèèss  bbiieenn  eett  ppoouurr  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  iillss  ssoonntt  ttrrèèss  
bbeeaauuxx..  EEnn  ffaaiitt,,  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  aa  ttoouuttee  mmaa  ssyymmppaatthhiiee..  LLeess  eeffffeettss  ssppéécciiaauuxx  ssoonntt  ggrraannddiioosseess,,  dd’’uunn  rrééaalliissmmee  
ééccllaattaanntt..  LL’’hhiissttooiirree  eesstt  bbiieenn  ffiicceellééee  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  eett  llee  ssccéénnaarriioo  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiiaalloogguueess  sseemmbblleenntt  tteenniirr  llaa  
rroouuttee..  OOnn  aa  ll’’iimmpprreessssiioonn  dd’’aavvooiirr  ppaasssséé  uunn  bboonn  mmoommeenntt..  ÀÀ  nn’’eenn  ppooiinntt  ddoouutteerr,,  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ccoonnççuu  cceess  ffiillmmss  
ssoonntt  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss..  MMaaiiss  qquuaanndd  oonn  eesstt  aauu  ffaaîîttee  ddee  cchhoosseess  ééssoottéérriiqquueess,,  oonn  aa  llaa  ffââcchheeuussee  mmaanniiee  ddee  
ggrraatttteerr  lleess  ccrrooûûtteess  !!  EEtt  ccee  qquu’’iill  yy  aa  eenn  ddeessssoouuss  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  ddééppllaaiissaanntt..  
VVoouuss  nnee  ssaavveezz  vvrraaiimmeenntt  ppaass  ccee  qquuee  lleess  IIlllluummiinnaattii  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmeettttrree  aauu  mmoonnddee  ::  ll’’aannttéécchhrriisstt,,  ccoommmmee  
eenn  ttéémmooiiggnnee  llaa  ssccèènnee  ccii--ddeessssoouuss  eett  cceelllleess  qquuii  ssuuiivveenntt……  

  
CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  ssééqquueennccee  dduu  
ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  LLaa  vveennuuee  
iimmpprroommppttuuee  ddee  SStteeppppeennwwoollff  
ddaannss  llee  mmoonnddee  ddéécchhaaîînnee  
ll’’eennffeerr  ssuurr  llaa  tteerrrree..  LL’’AArrcchhoonnttee  
aa  ppoosséé  ssoonn  bbaaggaaggee  ssuurr  llee  ssiittee  
ddee  TTcchheerrnnoobbyyll..  OOnn  yy  vvooiitt  uunnee  
cchhrryyssaalliiddee  ddaannss  llaaqquueellllee  iill  
pprrééppaarree  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  llaa  
««  mmèèrree  ddeess  hhoorrrreeuurrss  »»..  
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CCii--ddeessssuuss,,  eenn  hhaauutt  àà  ggaauucchhee,,  ssccèènnee  ttiirrééee  ddee  MMaann  ooff  sstteeeell,,  nnaaiissssaanncceess  aarrttiiffiicciieelllleess  ddaannss  llaa  cchhaammbbrree  ggéénnééttiiqquuee  ddee  KKrryyppttoonn..  
EEnn  hhaauutt  àà  ddrrooiittee,,  ssccèènnee  ttiirrééee  ddee  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann,,  uunn  cchhaappiitteeaauu  eenn  ffoorrmmee  ddee  ccooccoonn  aa  ééttéé  ddrreesssséé  ppoouurr  aabbrriitteerr  lleess  
rreesstteess  dduu  vvaaiisssseeaauu  kkrryyppttoonniieenn..  EEnn  bbaass  àà  ggaauucchhee,,  ttoouujjoouurrss  dduu  mmêêmmee  ffiillmm,,  llaa  cchhaammbbrree  ggéénnééttiiqquuee  aavveecc  uunn  ccooccoonn  pplleeiinn  dduu  
lliiqquuiiddee  aammnniioottiiqquuee  rreennffeerrmmaanntt  llaa  BBêêttee  ((ll’’aabboommiinnaattiioonn))  àà  vveenniirr..  EEnn  bbaass  àà  ddrrooiittee,,  ssccèènnee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  LLaa  ssttrraattééggiiee  EEnnddeerr,,  qquuii  
eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’œœuuff  dd’’OOrrpphhééee..  
OOuuii,,  qquueellqquuee  cchhoossee  eesstt  iinnddéénniiaabblleemmeenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssuurrggiirr  dduu  nnééaanntt  ;;  qquueellqquuee  cchhoossee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’êêttrree  mmiiss  aauu  mmoonnddee,,  llàà,,  
ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx  !!  EEtt  ccee  qquuii  vviieenntt  eesstt  vvrraaiimmeenntt  uunnee  aabboommiinnaattiioonn  ppoouurr  llee  ggeennrree  hhuummaaiinn..  
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CCii--ddeessssuuss,,  qquuaattrree  ssééqquueenncceess  ttiirrééeess  dd’’uunnee  ssccèènnee  dduu  ffiillmm  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann..  OOnn  yy  vvooiitt,,  ddaannss  llaa  ssééqquueennccee  eenn  hhaauutt  àà  
ggaauucchhee,,  BBaattmmaann  ssoorrttiirr  dd’’uunn  bbuunnkkeerr..  ÀÀ  ll’’aarrrriièèrree--ppllaann,,  oonn  ddiissttiinngguuee  uunn  tteemmppllee  eenn  rruuiinnee,,  rrééfféérreennccee  àà  ll’’aaccrrooppoollee..  AAlloorrss  qquuee  
BBaattmmaann  ss’’aavvaannccee,,  oonn  ll’’oobbsseerrvvee  ddaannss  llaa  ssééqquueennccee  ssuuiivvaannttee  àà  ccoonntteemmpplleerr  uunn  hhoorriizzoonn  ddee  ffiinn  dduu  mmoonnddee..  CCoommmmee  oonn  llee  vveerrrraa  
ppaarr  llaa  ssuuiittee  àà  ttrraavveerrss  ll’’ooppuuss  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee,,  SStteeppppeennwwoollff  eesstt  llaa  BBêêttee  vveennuuee  ddee  ll’’eessppaaccee  ppoouurr  rrééppaannddrree  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee  
ppaarrttoouutt  ssuurr  tteerrrree..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  iill  llee  ddiitt  lluuii--mmêêmmee  ddaannss  uunnee  rréépplliiqquuee  ::  ««  JJee  ssuuiiss  llaa  ffiinn  ddeess  mmoonnddeess  !!  »»  
LLaa  ssééqquueennccee  dduu  bbaass,,  àà  ggaauucchhee,,  BBaattmmaann  ssccrruuttee  ll’’hhoorriizzoonn  ddee  sseess  jjuummeelllleess..  OOnn  ddiissttiinngguuee  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aauu  ssooll  llee  ddeessssiinn  ddee  
llaa  2244ee  eett  ddeerrnniièèrree  lleettttrree  ddee  ll’’aallpphhaabbeett  ggrreecc,,  ««  oommééggaa  »»  ((ΩΩ)),,  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee..  LL’’aarrrriivvééee  dduu  bbuuss  ssccoollaaiirree  nn’’eesstt  
eellllee  aauussssii  eenn  rriieenn  aannooddiinnee,,  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ééttaanntt  ll’’eennffaanntt  qquuee  ll’’oonn  ttiieenntt  ppaarr  llaa  mmaaiinn  dduurraanntt  ttoouutt  ssoonn  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall..  
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TToouutteess  lleess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann..  LLaa  ppuuiissssaannccee  ddee  SSuuppeerrmmaann  ssee  ccoonncceennttrree  ddaannss  
sseess  yyeeuuxx  ééttiinncceellaannttss,,  ttoouutt  ccoommmmee  cceellllee  ddeess  EElloohhiimm..  QQuuaanntt  àà  BBaattmmaann,,  sseess  yyeeuuxx  ss’’ééccllaaiirreenntt  ppaarr  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddee  ssoonn  aarrmmuurree..  
LLeess  ssééqquueenncceess  dduu  bbaass  mmoonnttrreenntt  llaa  BBêêttee  eenn  qquueessttiioonn,,  ll’’aabboommiinnaattiioonn  ttoouutt  jjuussttee  ssoorrttiiee  ddee  ssaa  cchhrryyssaalliiddee..  AAuussssiittôôtt,,  eellllee  ffaaiitt  
ffaaccee  àà  llaa  ssttaattuuee  qquuii  aa  ééttéé  ddééddiiééee  àà  SSuuppeerrmmaann..  CC’’eesstt  uunnee  iimmaaggee  ffoorrttee  qquuii  nnoouuss  eesstt  mmoonnttrrééee  iiccii..  OObbsseerrvveezz  bbiieenn  llaa  
rreepprréésseennttaattiioonn  ssttaattuuffiiééee  ddee  SSuuppeerrmmaann  ::  ssoonn  vviissaaggee  eesstt  ddiiggnnee  ddeess  ssttaattuueess  ggrreeccqquueess..  CC’’eesstt  ttrrèèss  ppaarrllaanntt..  SSuuppeerrmmaann  eesstt  
vvéérriittaabblleemmeenntt  uunn  ddiieeuu  ssuurr  tteerrrree,,  ttoouutt  ddrrooiitt  ddeesscceenndduu  ddee  ll’’OOllyymmppee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  iill  yy  aa  tteelllleemmeenntt  ddee  rrééfféérreenncceess  mmyytthhoollooggiiqquueess  
àà  ttrraavveerrss  cceettttee  ssaaggaa  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  nniieerr  qquuee  qquueellqquu’’uunn  aaddrreessssee  iiccii  ssoonn  ccoouurrrroouuxx  aauuxx  DDiieeuuxx..  LL’’aabboommiinnaattiioonn  ssuurr  tteerrrree  sseerraa  
ll’’aarrrriivvééee  ddee  SSaattaann  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ssoonn  iinnccaarrnnaattiioonn  tteerrrreessttrree..  CCee  ffaaiitt  eesstt  ppoouurr  ccee  ssiièèccllee..  
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PPoouurr  rreevveenniirr  ssuurr  llee  ssuujjeett  ddee  ll’’aaccrrooppoollee,,  oobbsseerrvveezz  lleess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss......  
  

    

  

LLeess  ddeeuuxx  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  ttiirrééeess  ddee  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann  eett  
JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  SSuurr  llaa  ssééqquueennccee  ddee  ggaauucchhee,,  BBrruuccee  WWaayynnee  ssee  llaannccee  àà  
llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  DDiiaannaa  PPrriinnccee..  DDaannss  ssaa  ccoouurrssee,,  iill  bboouussccuullee  uunn  ccoommmmiiss  
ddee  ccuuiissiinnee  aalloorrss  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  ppoouussssee  uunn  cchhaarriioott  ssuurr  lleeqquueell  eesstt  
ddiissppoosséé  uunn  ggââtteeaauu  eenn  ffoorrmmee  dd’’aaccrrooppoollee..  SSuurr  llaa  ssééqquueennccee  ddee  ddrrooiittee,,  uunn  
ffaaiitt  ddiivveerrss  ppaassssee  aauuxx  iinnffooss  ::  llee  ffeeuu  ddaannss  llee  tteemmppllee  ddeess  AAmmaazzoonneess  eesstt  llee  
ssiiggnnee  ddoonnnnééee  àà  DDiiaannaa  ppoouurr  aaggiirr..  CCeeccii  ppoouurr  ffaaiirree  rrééfféérreennccee  àà  ll’’aaccrrooppoollee  
dd’’AAtthhèènneess,,  llee  PPaarrtthhéénnoonn,,  qquuii  eesstt  llee  tteemmppllee  ddee  llaa  DDééeessssee  AAtthhéénnaa..  PPaallllaass  
AAtthhéénnaa  eesstt  llaa  ffiillllee  ddee  ZZeeuuss  eett  ddee  lluuii  sseeuull..  AAuuccuunnee  mmèèrree  nnee  llaa  ppoorrttaa..  
AAdduullttee  eett  ttoouutt  aarrmmééee,,  eellllee  ssoorrttiitt  dduu  ccrrâânnee  ddee  ZZeeuuss..  EEllllee  ffuutt  llaa  ddééeessssee  ddee  
llaa  CCiittéé,,  llaa  pprrootteeccttrriiccee  ddee  llaa  vviiee  cciivviilliissééee,,  ddee  ll''aaggrriiccuullttuurree  eett  ddee  ll''aarrttiissaannaatt..  

EEllllee  ffuutt  ssoouuvveenntt  ssuurrnnoommmmééee  llaa  ddééeessssee  ""aauuxx  yyeeuuxx  ppeerrss""  oouu  eennccoorree  llaa  ddééeessssee  ""aauuxx  yyeeuuxx  ééttiinncceellaannttss""..  EEllllee  ééttaaiitt  llaa  pplluuss  
iimmppoorrttaannttee  ddeess  ttrrooiiss  ddiivviinniittééss  vviieerrggeess..  AAtthhèènneess  ffuutt  ssaa  vviillllee  dd''éélleeccttiioonn......  AAtthhéénnaa  eesstt  ééggaalleemmeenntt  llaa  DDééeessssee  ddee  llaa  SSaaggeessssee..  
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DDaannss  llaa  mmêêmmee  vveeiinnee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rrééfféérreenncceess  ffaaiitteess  àà  llaa  mmyytthhoollooggiiee,,  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  ddaannss  uunnee  ddeess  
ssccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee  llee  nnoomm  ddee  JJaannuuss  ((ssééqquueennccee  ccii--ddeessssoouuss))..  

JJaannuuss  ééttaaiitt  jjaaddiiss  uunn  TTiittaann,,  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  aanncciieennss  ddiieeuuxx,,  
ggaarrddiieenn  ddeess  ppoorrtteess  ddoonntt  iill  ssuurrvveeiillllaaiitt  lleess  eennttrrééeess  eett  lleess  
ssoorrttiieess..  IIll  eesstt  rreepprréésseennttéé  aavveecc  ddeeuuxx  vviissaaggeess  ooppppoossééss,,  
tteelllleess  lleess  ddeeuuxx  ffaacceess  dd’’uunnee  ppoorrttee..  
SSii  ddoonncc  llee  nnoomm  ddee  JJaannuuss  ffiigguurree  ddaannss  uunnee  ddeess  ssccèènneess  ddee  
ccee  ffiillmm,,  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  JJaannuuss  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  ddiivviinniittééss  
ppaaïïeennnneess  qquuee  cceerrttaaiinnss  hhoommmmeess  oonntt  aaddoorrééeess  ddeeppuuiiss  ddeess  
ssiièècclleess..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt,,  ppuuiissqquuee  ccee  lloonngg--mmééttrraaggee  eesstt  
ddeessttiinnéé  àà  uunn  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ffaaiitt  ppoouurr  rréédduuiirree  àà  
nnééaanntt  nnoottrree  iiddééee  dduu  PPèèrree,,  qquuee  lleess  rrééaalliissaatteeuurrss  nnee  ssee  
hhaassaarrddeerroonntt  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  àà  mmeettttrree  llee  nnoomm  ddee  

CCHHRRIISSTT  eenn  eennsseeiiggnnee  lluummiinneeuussee..  SSii  tteell  ééttaaiitt  llee  ccaass,,  llaa  pprroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmm  nnee  sseerraaiitt  ppaass  uunn  ffoorrmmaattaaggee  mmaaiiss  
bbeell  eett  bbiieenn  uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt..  NNoouuss  sseerriioonnss  ddèèss  lloorrss  ddaannss  llee  ddééssiirr  dd’’aapppprreennddrree  eett  nnoottrree  ééttuuddee  sseerraaiitt  eenn  ccee  
sseennss  pprrooffoonnddéémmeenntt  bbéénnééffiiqquuee..  
LLee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  nnee  ppaarrvviieennddrraa  jjaammaaiiss  àà  ééttoouuffffeerr  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  
PPoouurrqquuooii  ??  PPaarrccee  qquuee  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt  eesstt  vviivvaanntt,,  eett  sseeuull  llee  VViivvaanntt  ffaaiitt  bbaattttrree  llee  ccœœuurr  ddee  ttoouuttee  
cchhoossee..  LLee  ccœœuurr  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  cc’’eesstt  llaa  VViiee,,  eett  llaa  VViiee  cc’’eesstt  ddee  ll’’aammoouurr..  
SSaattaann  àà  00  %%  ddee  cchhaannccee  àà  ééppuuiisseerr  ttoouuttee  llaa  ssuubbssttaannccee  qquuee  ccoonnttiieenntt  llee  PPèèrree  ppaarr  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  llaa  SSoouurrccee--
CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  !!  LLaa  VVoolloonnttéé  dduu  PPèèrree  eesstt  ppaarrffaaiittee,,  eett  eellllee  eesstt  mmiissee  eenn  ssuubbssttaannccee  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt  ccee  qquuii  
eexxiissttee..  IIll  nn’’yy  aauurraa  jjaammaaiiss  ddee  ffoorrccee  iinniiqquuee  ccaappaabbllee  ddee  bbrriisseerr  llee  sscceeaauu  ddee  DDiieeuu  ccoonntteennuu  ddaannss  llee  GGrraanndd  LLiivvrree  
ddee  llaa  VViiee..  TToouutt  ccoommmmee  nnoouuss  qquuii  nnee  sseerroonnss  jjaammaaiiss  ccaappaabblleess  ddee  rrééééccrriirree  ssuurr  llaa  nnaattuurree  oorrggaanniiqquuee  ddee  DDiieeuu..  
NNoouuss  aauurroonnss  bbeeaauu  ffaaiirree  ccoouulleerr  ll’’aasspphhaallttee  ppoouurr  eenn  ppoosseerr  llee  bbiittuummee,,  llaa  VViiee  rreepprreennddrraa  ttoouujjoouurrss  sseess  ddrrooiittss..  
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LLaa  mmaaggiiee  ddeess  nnoommbbrreess  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’éélliittee..  IIll  eesstt  iimmppéérraattiiff  ddee  ffaaiirree  
ffiigguurreerr  ddaannss  lleeuurrss  ffiillmmss  ddeess  nnoommbbrreess  ddoonntt  lleess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  éévvooccaatteeuurrss  ddee  llaa  pprréésseennccee  aarrcchhoonnttiiqquuee  ssuurr  
tteerrrree..  LLeess  nnoommbbrreess  6666  eett  666666  ssoonntt  àà  eeuuxx  sseeuullss  éévvooccaatteeuurrss  dduu  nnoommbbrree  dd’’aarrcchhii--ddéémmoonnss  eett  ddee  lleeuurrss  llééggiioonnss  
ooffffiicciiaanntt  ssuurr  tteerrrree..  SSii  vvoouuss  rreeggaarrddeezz  dd’’uunn  ppeeuu  pplluuss  pprrèèss  llaa  ssccèènnee  ddee  ggaauucchhee  ((ttiirrééee  ddee  MMaann  ooff  sstteeeell)),,  vvoouuss  
aappeerrcceevvrreezz  llee  mmaattrriiccuullee  dduu  bbaatteeaauu,,  qquuii  eesstt  ««  0000996666  »»..  OOuuttrree  llee  ffaaiitt  ddee  vviissiioonnnneerr  llee  nnoommbbrree  6666,,  ssaacchhaanntt  qquuee  
ccee  nnoommbbrree  eesstt  aannccrréé  ddaannss  llee  ssuubbccoonnsscciieenntt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr,,  iill  nnoouuss  ssuuffffiitt  ddee  rreettoouurrnneerr  llee  cchhiiffffrree  99  ppoouurr  qquu’’iill  
ddeevviieennnnee  uunn  66..  CCee  qquuii  ddoonnnnee  aaiinnssii  llee  nnoommbbrree  gglloobbaall  ddeess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ::  666666..  PPaarreeiilllleemmeenntt,,  ssii  vvoouuss  
rreeggaarrddeezz  dd’’uunn  ppeeuu  pplluuss  pprrèèss  llaa  ssccèènnee  ddee  ddrrooiittee,,  ttiirrééee  dduu  mmêêmmee  ffiillmm,,  vvoouuss  aappeerrcceevvrreezz  lleess  nnoommbbrreess  3377  eett  5544  
iinnssccrriittss  ssuurr  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  ppééttrroolliièèrree..  SSaacchhaanntt  qquuee  3377  ccoorrrreessppoonndd  aauu  nnuumméérroo  ddee  ll’’oorrddrree  aauuqquueell  aappppaarrtteennaaiitt  
LLuucciiffeerr,,  nnoouuss  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  ddoonncc  àà  vviissiioonnnneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  nnoommbbrreess  qquuii  éévvooqquueenntt  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  
LLuucciiffeerr..  CCeeccii  àà  ll’’iinnssuu  ddee  nnoottrree  pplleeiinn  ggrréé  !!  SSii  ddoonncc  lleess  ggeennss  ssoonntt  vvooyyeeuurrss,,  DDiieeuu,,  LLuuii,,  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurrvvooyyeeuurr  !!  
NNoouuss  aavvoonnss  vvuu  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddeess  nnoommbbrreess  6666,,  666666  eett  3377..  QQuuaanntt  aauu  5544,,  iill  ccaacchhee  eenn  vvéérriittéé  llee  nnoommbbrree  666666..  
CCeess  nnoommbbrreess  eenn  eeuuxx--mmêêmmeess  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  DDiieeuu..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuii  ppuuiissssee  rreennddrree  uunn  nnoommbbrree  mmaauuvvaaiiss  eenn  
lluuii--mmêêmmee..  MMaaiiss  cc’’eesstt  ll’’iinntteennttiioonn  qquuee  nnoouuss  yy  mmeettttoonnss  eett  llaa  ppllaaccee  qquuee  nnoouuss  lluuii  aaccccoorrddoonnss  qquuii  ffoonntt  qquu’’uunn  
cchhiiffffrree  oouu  uunn  nnoommbbrree  aa,,  àà  nnooss  yyeeuuxx,,  uunnee  vvaalleeuurr  ssooiitt  ppoossiittiivvee,,  ssooiitt  nnééggaattiivvee..  
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LLee  mmêêmmee  pprriinncciippee  ss’’aapppplliiqquuee  ddaannss  lleess  ssccèènneess  ccii--ddeessssuuss,,  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  SSuurr  llee  llaaiisssseezz--ppaasssseerr  
ffaabbrriiqquuéé  ttoouutt  ssppéécciiaalleemmeenntt  ppoouurr  BBaarrrryy  AAlllleenn,,  aalliiaass  llee  FFllaasshh,,  ffiigguurree  ssuurr  ssoonn  mmaattrriiccuullee  ««  IIDD..  0000777766//114444  »»  llee  
nnoommbbrree  114444  ((aapprrèèss  llaa  bbaarrrree  ddee  ffrraaccttiioonn))..  SSaacchhaanntt  qquuee  llee  nnoommbbrree  666666  eesstt  aaffffiilliiéé  aauu  nnoommbbrree  114444,,  nnoouuss  
rrééaalliissoonnss  qquuee  llaa  bboouuccllee  eesstt  bboouuccllééee..  SSuurr  llaa  ssccèènnee  ddee  ddrrooiittee,,  aalloorrss  qquuee  ll’’aatttteennttiioonn  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  eesstt  rriivvééee  ssuurr  
llee  ggeessttee  ddee  llaa  ppeettiittee  ffiillllee,,  ppeerrssoonnnnee  nnee  vvooiitt  ccee  qquu’’iill  yy  aa  dd’’iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  ppllaaqquuee  dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ::  RR5522UUSSSS  --  
669999..  CCeelluuii  qquuii  nnee  ssaaiitt  ppaass  lliirree  llee  rruussssee  ssaauurraa  qquuaanndd  mmêêmmee  ddéécchhiiffffrreerr  llee  mmoott  ««  RRUUSSSS  »»..  EEnnssuuiittee,,  sseelloonn  llee  
mmooddee  dd’’iinnvveerrssiioonn  qquuii  vvoouuss  aa  ééttéé  pprrooppoosséé  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  iill  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  rreettoouurrnneerr  lleess  ddeeuuxx  cchhiiffffrreess  99  dduu  
nnoommbbrree  669999  ppoouurr  vvooiirr  aappppaarraaîîttrree  llee  nnoommbbrree  ddee  llaa  BBêêttee  ::  666666..  QQuuaanntt  aauuxx  55  eett  22  iinnccrruussttééss  ddaannss  llee  mmoott  
««  RRUUSSSS  »»,,  ssii  nnoouuss  lleess  aaddddiittiioonnnnoonnss,,  nnoouuss  oobbtteennoonnss  llee  cchhiiffffrree  77,,  cchhiiffffrree  ssppiirriittuueell  ppaarr  eexxcceelllleennccee,,  ppuuiissqquu’’iill  
eesstt  éévvooccaatteeuurr  àà  lluuii  sseeuull  ddeess  77  pprriinncciippaauuxx  cchhaakkrraa  iimmppuullssééss  ppaarr  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  ffeeuu  ddee  llaa  KKuunnddaalliinnii,,  ttoouutt  
ccoommmmee  llee  nnoommbbrree  114444  éévvooqquuee  llaa  pprréésseennccee  gglloobbaallee  ddeess  114444  cchhaakkrraa  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  dd’’uunn  êêttrree  hhuummaannooïïddee..  
  

""  [[......]]  IIll  mmeessuurraa  llaa  mmuurraaiillllee,,  eett  ttrroouuvvaa  cceenntt  qquuaarraannttee--qquuaattrree  ccoouuddééeess,,  mmeessuurree  dd''hhoommmmee,,  qquuii  ééttaaiitt  cceellllee  ddee  ll''aannggee..""  
((AAppooccaallyyppssee,,  2211--1177))  
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LLaa  ssoommmmee  ddeess  ddiivviisseeuurrss  ddee  6666,,  llee  nnoommbbrree  6666  ééttaanntt  lluuii--mmêêmmee  iinncclluuss,,  eesstt  ééggaallee  àà  114444,,  ssooiitt  ::  
11  ++  22  ++  33  ++  66  ++  1111  ++  2222  ++  3333  ++  6666  ==  114444..  
  

««  IIll  yy  aa  sseepptt  mmoonnddeess  ddaannss  llee  cciirrccuuiitt  iinnttéérriieeuurr  ddeess  ssaatteelllliitteess  dduu  PPaarraaddiiss,,  eett  cchhaaccuunn  ddee  cceess  mmoonnddeess  eexxaallttééss  eesstt  pprrééssiiddéé  ppaarr  
uunn  ccoorrppss  ddee  ddiixx  SSeeccrreettss  ddee  SSuupprréémmaattiiee  TTrriinniittiissééss..  IIllss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ccrrééaatteeuurrss,,  mmaaiiss  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssuupprrêêmmeess  eett  
uullttiimmeess..  LLaa  ccoonndduuiittee  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  cceess  sseepptt  sspphhèèrreess  ffrraatteerrnneelllleess  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  ccoonnffiiééee  àà  ccee  ccoorrppss  ddee  ssooiixxaannttee--ddiixx  
ddiirreecctteeuurrss  ssuupprrêêmmeess..  BBiieenn  qquuee  cceess  sseepptt  sspphhèèrreess  ssaaccrrééeess  lleess  pplluuss  pprroocchheess  dduu  PPaarraaddiiss  ssooiieenntt  ssuuppeerrvviissééeess  ppaarr  ddeess  
ddeesscceennddaannttss  ddee  llaa  TTrriinniittéé,,  ccee  ggrroouuppee  ddee  mmoonnddeess  eesstt  uunniivveerrsseelllleemmeenntt  ccoonnnnuu  ccoommmmee  llee  cciirrccuuiitt  ppeerrssoonnnneell  dduu  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell..  »»  --  EExxttrraaiitt  ttiirréé  dduu  LLiivvrree  dd’’UUrraannttiiaa  
  

LLaa  ssoommmmee  ddeess  ddiivviisseeuurrss  ddee  7700,,  llee  nnoommbbrree  7700  ééttaanntt  lluuii--mmêêmmee  iinncclluuss,,  eesstt  ééggaallee  àà  114444,,  ssooiitt  ::  
11  ++  22  ++  55  ++  77  ++  1100  ++  1144  ++  3355  ++  7700  ==  114444..  
  

110000  eenn  bbaassee  1100  ss’’ééccrriitt  114444  eenn  bbaassee  88..  
  

""  [[......]]  LLee  ddéélluuggee  ffuutt  qquuaarraannttee  jjoouurrss  ssuurr  llaa  tteerrrree..  LLeess  eeaauuxx  ccrrûûrreenntt  eett  ssoouulleevvèèrreenntt  ll’’aarrcchhee,,  eett  eellllee  ss’’éélleevvaa  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  
tteerrrree..""      ((GGeennèèssee,,  77--11))  
""  [[......]]  MMooïïssee  ffuutt  llàà  aavveecc  ll’’ÉÉtteerrnneell  qquuaarraannttee  jjoouurrss  eett  qquuaarraannttee  nnuuiittss..  IIll  nnee  mmaannggeeaa  ppooiinntt  ddee  ppaaiinn,,  eett  iill  nnee  bbuutt  ppooiinntt  dd’’eeaauu..  EEtt  
ll’’ÉÉtteerrnneell  ééccrriivviitt  ssuurr  lleess  ttaabblleess  lleess  ppaarroolleess  ddee  ll’’aalllliiaannccee,,  lleess  ddiixx  ppaarroolleess..""      ((EExxooddee,,  3344--2288))  
""  [[......]]  QQuuaanndd  ttuu  aauurraass  aacchheevvéé  cceess  jjoouurrss,,  ccoouucchhee--ttooii  ssuurr  llee  ccôôttéé  ddrrooiitt,,  eett  ttuu  ppoorrtteerraass  ll’’iinniiqquuiittéé  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ddee  JJuuddaa  ppeennddaanntt  
qquuaarraannttee  jjoouurrss  ;;  jjee  tt’’iimmppoossee  uunn  jjoouurr  ppoouurr  cchhaaqquuee  aannnnééee..""    ((EEzzéécchhiieell,,  44--66))  
""  [[......]]  ooùù  iill  ffuutt  tteennttéé  ppaarr  llee  ddiiaabbllee  ppeennddaanntt  qquuaarraannttee  jjoouurrss..  IIll  nnee  mmaannggeeaa  rriieenn  dduurraanntt  cceess  jjoouurrss--llàà,,  eett,,  aapprrèèss  qquu’’iillss  ffuurreenntt  
ééccoouullééss,,  iill  eeuutt  ffaaiimm..""      ((LLuucc,,  44--22))  
""  [[......]]  AApprrèèss  qquu’’iill  eeuutt  ssoouuffffeerrtt,,  iill  lleeuurr  aappppaarruutt  vviivvaanntt,,  eett  lleeuurr  eenn  ddoonnnnaa  pplluussiieeuurrss  pprreeuuvveess,,  ssee  mmoonnttrraanntt  àà  eeuuxx  ppeennddaanntt  
qquuaarraannttee  jjoouurrss,,  eett  ppaarrllaanntt  ddeess  cchhoosseess  qquuii  ccoonncceerrnneenntt  llee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu..""      ((AAcctteess,,  11--33))  
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UUnnee  ppéérriiooddee  ddee  qquuaarraannttee  jjoouurrss  ccuummuullee  5577660000  mmiinnuutteess..  SSeelloonn  llee  ccaalleennddrriieerr  jjuuiiff  ll’’aannnnééee  55776600  ((11444400  xx  44))  aa  ddéébbuuttéé  llee  1111  
sseepptteemmbbrree  11999999,,  pprréécciisséémmeenntt  ddeeuuxx  aannss  aavvaanntt  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttoouurrss  dduu  WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenntteerr..  QQuuaanntt  àà  ll’’aannnnééee  55776622,,  
eellllee  aa  ddéébbuuttéé  eexxaacctteemmeenntt  77  jjoouurrss  aapprrèèss  lleess  aatttteennttaattss  dduu  WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenntteerr,,  ssooiitt  llee  1188  sseepptteemmbbrree  22000011..  PPaass  ddee  hhaassaarrdd..  
  

""  [[......]]  MMaaiiss  llee  sseeppttiièèmmee  jjoouurr  eesstt  llee  jjoouurr  dduu  rreeppooss  ddee  ll''ÉÉtteerrnneell,,  ttoonn  DDiieeuu  ::  ttuu  nnee  ffeerraass  aauuccuunn  oouuvvrraaggee,,  nnii  ttooii,,  nnii  ttoonn  ffiillss,,  nnii  ttaa  
ffiillllee,,  nnii  ttoonn  sseerrvviitteeuurr,,  nnii  ttaa  sseerrvvaannttee,,  nnii  ttoonn  bbééttaaiill,,  nnii  ll''ééttrraannggeerr  qquuii  eesstt  ddaannss  tteess  ppoorrtteess..""      ((EExxooddee,,  2200--1100))  
  

LLaa  ssoommmmee  ddeess  114444  pprreemmiièèrreess  ddéécciimmaalleess  dduu  nnoommbbrree  PPii  ((33,,11441155......))  ddoonnnnee  llee  nnoommbbrree  666666..  
  

NNoouuss  ttrroouuvvoonnss  ddeess  ccoommbbiinnaaiissoonnss  iinnttéérreessssaanntteess  ddaannss  llaa  mmaaggiiee  ddeess  nnoommbbrreess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  rraappppoorrttss  eexxiissttaannttss  eennttrree  lleess  
nnoommbbrreess  666666  eett  114444..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  ssii  nnoouuss  rreepprreennoonnss  llee  nnoommbbrree  5544  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  ppééttrroolliièèrree  ffiigguurraanntt  ddaannss  ll’’uunnee  
ddeess  ssccèènneess  dduu  ffiillmm  MMaann  ooff  sstteeeell,,  qquuee  nnoouuss  mmuullttiipplliioonnss  ccee  nnoommbbrree  ppaarr  44,,  nnoouuss  oobbtteennoonnss  aaiinnssii  llaa  ssoommmmee  ddee  221166..  EEtt  ssii  
nnoouuss  ddiivviissoonnss  llee  nnoommbbrree  114444..000000  ((nnoommbbrree  ddee  cceeuuxx  mmaarrqquuééss  dduu  sscceeaauu  ddee  DDiieeuu))  ppaarr  221166,,  nnoouuss  aavvoonnss  ppoouurr  rrééssuullttaatt  
666666,,666666......  114444..000000  ::  221166  ==  666666,,666666..  MMaaiiss  ssii  nnoouuss  ddéédduuiissoonnss  114444  ddee  114444..000000,,  eett  qquuee  nnoouuss  ppoossoonnss  eennssuuiittee  221166  eenn  ttaanntt  
qquuee  ddiivviisseeuurr,,  nnoouuss  oobbtteennoonnss  cceeccii  ::  114444..000000  --  114444  ==  114433..885566  ;;  114433..885566  ::  221166  ==  666666..  
LLee  nnoommbbrree  221166  ccoorrrreessppoonndd  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  66  àà  llaa  ppuuiissssaannccee  33  ((6633)),,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  66  xx  66  xx  66..  QQuuaanndd  oonn  mmuullttiipplliiee  
666666,,666666  ppaarr  6633  oonn  oobbttiieenntt  ttrrèèss  pprréécciisséémmeenntt  llaa  ssoommmmee  ddee  114433..999999,,885566,,  uunn  rrééssuullttaatt  pprroocchhee  ddee  114444..000000  !!  
  

LLaa  vviillllee  ddee  BBeetthhllééeemm,,  aauu  ssuudd  ddee  JJéérruussaalleemm,,  aa  ppoouurr  llaattiittuuddee  3311..6688’’  NN..  CC’’eesstt  cceettttee  vviillllee  qquuii  aa  ééttéé  cchhooiissiiee  ppaarr  DDiieeuu  ppoouurr  llaa  
vveennuuee  ssuurr  tteerrrree  ddee  nnoottrree  SSaauuvveeuurr,,  llee  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss--CChhrriisstt..  SSii  nnoouuss  ppoossoonnss  lleess  cchhiiffffrreess  33,,  11,,  66  eett  88  eenn  ttaanntt  qquuee  
mmuullttiipplliiccaatteeuurr,,  llee  rrééssuullttaatt  eesstt  ::  33  xx  11  xx  66  xx  88  ==  114444..  
  

ÀÀ  pprrooppooss  dduu  nnoommbbrree  PPii,,  llee  pprrooffeesssseeuurr  MM..  KKaattzz  cciittee  aauuxx  ppaaggeess  3300  eett  3311  ddee  ssoonn  oouuvvrraaggee  ((""CCOOMMPPUUTTOORRAAHH""  PP..oo..  BBooxx  
2233770022  JJEERRUUSSAALLEEMM  --  IISSRRAAEELL  aauuxx  ééddiittiioonnss  AAcchhdduutt  PPrriinnttiinngg  IIssrraaëëll))  llaa  rreemmaarrqquuee  ssuuiivvaannttee  ::  ppaarrmmii  lleess  oobbjjeettss  ffaaççoonnnnééss  ppoouurr  
êêttrree  uuttiilliissééss  àà  ddeess  ffiinnss  rriittuueelllleess  ddee  ppuurriiffiiccaattiioonn  ddaannss  llee  TTeemmppllee  ddee  SSaalloommoonn,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  dd''uunn  rréésseerrvvooiirr  ddee  ffoonnttee  ddoonntt  lleess  
mmeessuurreess  ssoonntt  iinnddiiqquuééeess  ddee  ffaaççoonn  pprréécciissee  dd''ooùù  ttoouuttee  aapppprrooxxiimmaattiioonn  eesstt  bbaannnniiee,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  aappppaarreenncceess......  
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""  [[……]]  IIll  ffiitt  llaa  mmeerr  ddee  ffoonnttee..  EEllllee  aavvaaiitt  ddiixx  ccoouuddééeess  dd''uunn  bboorrdd  àà  ll''aauuttrree,,  uunnee  ffoorrmmee  eennttiièèrreemmeenntt  rroonnddee,,  cciinnqq  ccoouuddééeess  ddee  
hhaauutteeuurr,,  eett  uunnee  cciirrccoonnfféérreennccee  qquuee  mmeessuurraaiitt  uunn  ccoorrddoonn  ddee  ttrreennttee  ccoouuddééeess..""      ((11  RRooiiss  77--2233))  
  

LLee  ddiiaammèèttrree  ddee  ccee  rréécciippiieenntt  ééttaanntt  ddee  1100  ccoouuddééeess  eett  ssaa  cciirrccoonnfféérreennccee  ddee  3300  ccoouuddééeess,,  iill  aappppaarraaîîtt  àà  ttoouutt  eesspprriitt  ccrriittiiqquuee  eett  
rreessppeeccttuueeuuxx  ddeess  llooiiss  ddee  llaa  ggééoommééttrriiee  qquuee  llee  rraappppoorrtt  eennttrree  cceess  ddeeuuxx  ddiimmeennssiioonnss  ""cciirrccoonnfféérreennccee//ddiiaammèèttrree""  ddeevvrraaiitt  êêttrree  
cceelluuii  dduu  nnoommbbrree  PPii,,  ssooiitt  33..1144  eett  nnoonn  33  ((ppuuiissqquuee  llee  rraappppoorrtt  3300//1100  ddoonnnnee  33))  ccoommmmee  ll''iinnddiiqquuee  àà  pprriioorrii  aapppprrooxxiimmaattiivveemmeenntt  ccee  
vveerrsseett  BBiibblliiqquuee..  MMaaiiss  ssii  ll''oonn  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  llaa  vvaalleeuurr  nnuumméérriiqquuee  ddeess  lleettttrreess,,  uunnee  cclléé  ssppéécciiffiiqquuee  àà  ccee  vveerrsseett  ddéévvooiillee  llaa  
vvaalleeuurr  rrééeellllee  ddee  PPii..  EEnn  eeffffeett,,  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  vveerrsseett  sseelloonn  llaa  ttrraaddiittiioonn  eett  lleess  aannnnoottaattiioonnss  ppoorrttééeess  eenn  mmaarrggee  dduu  tteexxttee  
BBiibblliiqquuee  oorriiggiinnaall,,  iill  ffaauutt  pprroonnoonncceerr  llee  mmoott  ""cciirrccoonnfféérreennccee"",,  ddaannss  ssaa  vveerrssiioonn  hhéébbrraaïïqquuee  bbiieenn  ssûûrr,,  KKrrii  aalloorrss  qquu''iill  ss''ééccrriitt  KKttiivv..  
EEtt  llaa  vvaalleeuurr  nnuumméérriiqquuee  ddee  cceess  ddeeuuxx  mmoottss  ddaannss  lleeuurr  ccoonntteexxttee  hhéébbrraaïïqquuee  ddoonnnnee  rreessppeeccttiivveemmeenntt  111111  eett  110066..  CCee  qquuii  ppeerrmmeett,,  
ppaarr  rraapppprroocchheemmeenntt,,  dd''ééccrriirree  ll''ééqquuiivvaalleennccee  ::  

111111  ππ  
110066  

  

==  
33  

 
EEtt  eenn  aapppplliiqquuaanntt  uunnee  ffoorrmmuullee  mmaatthhéémmaattiiqquuee  àà  ll''eennsseemmbbllee  ddee  cceess  vvaarriiaabblleess,,  oonn  oobbttiieenntt  ::  
  

111111    

PPii  ((ππ))  
  

==  
  

33  
  

xx  
110066  

  

==  
  

33,,11441155  

  
CCeettttee  pprréécciissiioonn  àà  44  ddéécciimmaalleess  pprrèèss  vvaalliiddee  llaa  pprriissee  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  dd''éélléémmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ccaacchhééss  mmaaiiss  nnoonn  
ooccccuulltteess  eett  pprroouuvvee  qquu''uunnee  ssaaggeessssee  ttrraannsscceennddaannttee  ssoouuss--tteenndd  llee  tteexxttee  eett  qquuee  ddaannss  ccee  ccaass  pprréécciiss,,  oonn  eesstt  ddoonncc  bbiieenn  llooiinn  
dd''uunnee  ffoorrmmee  dd''iiggnnoorraannccee  ddee  cceerrttaaiinneess  llooiiss  nnaattuurreelllleess  mmêêmmee  ssii  àà  pprreemmiièèrree  vvuuee,,  uunnee  mmeessuurree  dd''aappppaarreennccee  bbaannaallee  sseemmbbllee  
aavvooiirr  ééttéé  pprriissee  àà  llaa  lloouucchhee......  
  

EEnn  ssee  rrééfféérraanntt  aauu  ttaabblleeaauu  aallpphhaannuumméérriiqquuee  ssuuiivvaanntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  ::  
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AA  ==  11    BB  ==  22    CC  ==  33    DD  ==  44    EE  ==  55    FF  ==  66    GG  ==  77    HH  ==  88    II  ==  99  
JJ  ==  1100  KK  ==  2200  LL  ==  3300  MM==  4400  NN  ==  5500  OO  ==  6600  PP  ==  7700  QQ  ==  8800  RR  ==  9900  
SS  ==  110000  TT  ==  220000  UU  ==  330000  VV  ==  440000  WW==  550000  XX  ==  660000  YY  ==  770000  ZZ  ==  880000  
  

AAiinnssii,,  eenn  aaddddiittiioonnnnaanntt  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  lleettttrreess  ddeess  mmoottss  ssuuiivvaannttss,,  nnoouuss  oobbtteennoonnss  ppoouurr  rrééssuullttaatt  ::  
AAnnttéécchhrriisstt  ==  666666  ;;  DDiissccoouurrss  ==  666666  ;;  VViinnggtt  ==  666666..  
LL’’aannnnééee  55776622  dduu  ccaalleennddrriieerr  jjuuiiff  ccoorrrreessppoonndd  àà  ll’’aannnnééee  22000011  dduu  ccaalleennddrriieerr  ggrrééggoorriieenn,,  ddaattee  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttoouurrss  ::  
55776622    55  ++  77  ++  66  ++  22  ==  2200  ((VViinnggtt  ==  666666))..  LLee  VViinnggtt  hheeuurreess......  llaa  MMaassss  mmééddiiaa  ffaaiittee  ppoouurr  eennttéénnéébbrreerr  lleess  ââmmeess......  
  

LLee  PPssaauummee  114444,,  ddee  DDaavviidd  ::  
  

BBéénnii  ssooiitt  ll’’ÉÉtteerrnneell,,  mmoonn  rroocchheerr,,  qquuii  eexxeerrccee  mmeess  mmaaiinnss  aauu  ccoommbbaatt,,  mmeess  ddooiiggttss  àà  llaa  bbaattaaiillllee,,  mmoonn  bbiieennffaaiitteeuurr  eett  mmaa  
ffoorrtteerreessssee,,  mmaa  hhaauuttee  rreettrraaiittee  eett  mmoonn  lliibbéérraatteeuurr,,  mmoonn  bboouucclliieerr,,  cceelluuii  qquuii  eesstt  mmoonn  rreeffuuggee,,  qquuii  mm’’aassssuujjeettttiitt  mmoonn  ppeeuuppllee  !!  
ÉÉtteerrnneell,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’hhoommmmee,,  ppoouurr  qquuee  ttuu  llee  ccoonnnnaaiisssseess  ??  LLee  ffiillss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ppoouurr  qquuee  ttuu  pprreennnneess  ggaarrddee  àà  lluuii  ??  
LL’’hhoommmmee  eesstt  sseemmbbllaabbllee  àà  uunn  ssoouuffffllee,,  sseess  jjoouurrss  ssoonntt  ccoommmmee  ll’’oommbbrree  qquuii  ppaassssee..  
ÉÉtteerrnneell,,  aabbaaiissssee  tteess  cciieeuuxx,,  eett  ddeesscceennddss  !!  TToouucchhee  lleess  mmoonnttaaggnneess,,  eett  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  ffuummaanntteess  !!  FFaaiiss  bbrriilllleerr  lleess  ééccllaaiirrss,,  eett  
ddiissppeerrssee  mmeess  eennnneemmiiss  !!  LLaannccee  tteess  ffllèècchheess,,  eett  mmeettss--lleess  eenn  ddéérroouuttee  !!  ÉÉtteennddss  tteess  mmaaiinnss  dd’’eenn  hhaauutt  ;;  DDéélliivvrree--mmooii  eett  ssaauuvvee--
mmooii  ddeess  ggrraannddeess  eeaauuxx,,  ddee  llaa  mmaaiinn  ddeess  ffiillss  ddee  ll’’ééttrraannggeerr,,  ddoonntt  llaa  bboouucchhee  pprrooffèèrree  llaa  ffaauusssseettéé,,  eett  ddoonntt  llaa  ddrrooiittee  eesstt  uunnee  
ddrrooiittee  mmeennssoonnggèèrree..  ÔÔ  DDiieeuu  !!  jjee  ttee  cchhaanntteerraaii  uunn  ccaannttiiqquuee  nnoouuvveeaauu,,  jjee  ttee  ccéélléébbrreerraaii  ssuurr  llee  lluutthh  àà  ddiixx  ccoorrddeess..  TTooii,,  qquuii  
ddoonnnneess  llee  ssaalluutt  aauuxx  rrooiiss,,  qquuii  ssaauuvvaass  dduu  ggllaaiivvee  mmeeuurrttrriieerr  DDaavviidd,,  ttoonn  sseerrvviitteeuurr,,  ddéélliivvrree--mmooii  eett  ssaauuvvee--mmooii  ddee  llaa  mmaaiinn  ddeess  ffiillss  
ddee  ll’’ééttrraannggeerr,,  ddoonntt  llaa  bboouucchhee  pprrooffèèrree  llaa  ffaauusssseettéé,,  eett  ddoonntt  llaa  ddrrooiittee  eesstt  uunnee  ddrrooiittee  mmeennssoonnggèèrree  !!......  
NNooss  ffiillss  ssoonntt  ccoommmmee  ddeess  ppllaanntteess  qquuii  ccrrooiisssseenntt  ddaannss  lleeuurr  jjeeuunneessssee  ;;  nnooss  ffiilllleess  ccoommmmee  lleess  ccoolloonnnneess  ssccuullppttééeess  qquuii  ffoonntt  
ll’’oorrnneemmeenntt  ddeess  ppaallaaiiss..  NNooss  ggrreenniieerrss  ssoonntt  pplleeiinnss,,  rreeggoorrggeeaanntt  ddee  ttoouutt  eessppèèccee  ddee  pprroovviissiioonnss  ;;  nnooss  ttrroouuppeeaauuxx  ssee  mmuullttiipplliieenntt  
ppaarr  mmiilllliieerrss,,  ppaarr  ddiixx  mmiilllliieerrss,,  ddaannss  nnooss  ccaammppaaggnneess  ;;  nnooss  ggéénniisssseess  ssoonntt  ffééccoonnddeess  ;;  ppooiinntt  ddee  ddééssaassttrree,,  ppooiinntt  ddee  ccaappttiivviittéé,,  
ppooiinntt  ddee  ccrriiss  ddaannss  nnooss  rruueess  !!  HHeeuurreeuuxx  llee  ppeeuuppllee  ppoouurr  qquuii  iill  eenn  eesstt  aaiinnssii  !!  HHeeuurreeuuxx  llee  ppeeuuppllee  ddoonntt  ll’’ÉÉtteerrnneell  eesstt  llee  DDiieeuu  !!  
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LLaa  ssuurrffaaccee  ddeess  tteerrrreess  éémmeerrggééeess  eesstt  dd’’eennvviirroonn  114444  mmiilllliioonnss  ddee  kkiilloommèèttrreess  ccaarrrrééss..  
  

""  [[......]]  AApprrèèss  cceellaa,,  llee  SSeeiiggnneeuurr  ddééssiiggnnaa  eennccoorree  ssooiixxaannttee--ddiixx  aauuttrreess  ddiisscciipplleess,,  eett  iill  lleess  eennvvooyyaa  ddeeuuxx  àà  ddeeuuxx  ddeevvaanntt  lluuii  ddaannss  
ttoouutteess  lleess  vviilllleess  eett  ddaannss  ttoouuss  lleess  lliieeuuxx  ooùù  lluuii--mmêêmmee  ddeevvaaiitt  aalllleerr..""        ((LLuucc,,  1100--11))  
  

LLee  ddéé  àà  jjoouueerr  pprréésseennttee  66  ffaacceess  ddoonntt  55  vviissiibblleess  eett  cchhaaccuunnee  ddeess  ffaacceess  ooppppoossééeess  ddeeuuxx  àà  ddeeuuxx  ddoonnnnee  llee  cchhiiffffrree  77  ppoouurr  
aaddddiittiioonn  ::  77  ==  44  ++  33  ;;  55  ++  22  ;;  66  ++  11..  
  

""  [[......]]  EEtt  jj’’eenntteennddiiss  llee  nnoommbbrree  ddee  cceeuuxx  qquuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  mmaarrqquuééss  dduu  sscceeaauu,,  cceenntt  qquuaarraannttee--qquuaattrree  mmiillllee,,  ddee  ttoouutteess  lleess  
ttrriibbuuss  ddeess  ffiillss  dd’’IIssrraaëëll......""      ((AAppooccaallyyppssee,,  77--44))  
  
IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  oobblliittéérreerr  ddaannss  llaa  BBiibbllee..  TToouutt  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  ééccllaaiirrccii  qquuaanndd  cceellaa  ddeemmeeuurree  
ppoouurr  qquuiiccoonnqquuee  hheerrmmééttiiqquuee..  LLeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  ppoouurrttaanntt  bbiieenn  llàà..  SSeeuullee  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  ééssoottéérriiqquuee  
iilllluummiinnee  ll’’eesspprriitt  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  pprroommpptt  àà  ssuuiivvrree  llee  cchheemmiinn  iinniittiiaattiiqquuee  qquuii  ccoonndduuiitt  aauu  PPèèrree..  
OOuuii,,  llaa  rreelliiggiioonn  aa  ééttéé  iimmppllaannttééee  ppaarr  lleess  AArrcchhoonntteess..  MMaaiiss  ssoouuvveenneezz--vvoouuss  ddee  cceeccii  ::  vvoottrree  ffooii,,  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  
àà  ll’’aalliiggnneerr  ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  dd’’uunn  ppaappee  oouu  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt,,  nnii  mmêêmmee  ssuurr  llee  pprrêêcchhii--pprrêêcchhaa  dd’’uunn  pprrêêttrree..  VVoottrree  
ffooii,,  vvoouuss  aavveezz  àà  ll’’aalliiggnneerr  ssuurr  ll’’IIMMPPEERRSSOONNNNEELL..  EEtt  qquuee  vvoouuss  llee  vvoouulliieezz  oouu  nnoonn,,  lleess  rrééfféérreenncceess  àà  DDiieeuu  eett  àà  
ssoonn  FFiillss  CChhrriisstt,,  vvoouuss  lleess  ttrroouuvveezz  àà  ttrraavveerrss  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss  eett  lleess  ÉÉvvaannggiilleess  ccaannoonniiqquueess  eett  aappooccrryypphheess..  
SSiiddddhhaarrtthhaa  GGaauuttaammaa  aa  ffaaiitt  uunnee  eerrrreeuurr  eenn  rreejjeettaanntt  ttoouuss  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss..  CCeettttee  eerrrreeuurr  lluuii  aa  ccooûûttéé  ssaa  ppllaaccee  
aauu  PPaarraaddiiss  ddee  DDiieeuu,,  llee  PPlléérrôômmee..  NNééaannmmooiinnss,,  llee  BBoouuddddhhaa  ddeemmeeuurree  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  66ee  ddeennssiittéé  aaffiinn  dd’’aaiiddeerr  
ttoouuss  cceeuuxx  ddééssiirreeuuxx  dd’’aasscceennssiioonnnneerr..  LLaauurraa  MMaarriiee  ééggaalleemmeenntt  nnee  ppeeuutt  rreejjeetteerr  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss..  SSii  nnoouuss  nnee  
ccoommppttoonnss  qquuee  ssuurr  nnooss  pprroopprreess  rreessssoouurrcceess,,  nnoouuss  nn’’iirroonnss  ppaass  llooiinn  eett  rreesstteerroonnss  bbllooqquuééss  ddaannss  lleess  ddeennssiittééss  
iinntteerrmmééddiiaaiirreess..  SSuuiivvrree  llaa  vvooiiee  àà  ttrraavveerrss  ccee  qquuii  nnoouuss  eesstt  eennsseeiiggnnéé  ddaannss  lleess  TTeexxtteess  nn’’eesstt  ppaass  êêttrree  nnaaïïff  oouu  
bbiieenn  ccrréédduullee..  NNoonn..  IIll  nnoouuss  ffaauutt  ffaaiirree  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  ccee  qquuii  eesstt  vvrraaii  eett  ccee  qquuii  nnee  ll’’eesstt  ppaass..  SSii  uunn  tteexxttee  aa  
dduu  ccœœuurr,,  aalloorrss  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ffoonncciièèrreemmeenntt  mmaauuvvaaiiss..  
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RReevveennoonnss  àà  nnoottrree  aannaallyyssee  aauu  ssuujjeett  dduu  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ddeessttiinnéé  àà  ccoorrrroommpprree  ll’’ââmmee  hhuummaaiinnee..  CCii--ddeessssoouuss,,  
ddeeuuxx  ssééqquueenncceess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  OObblliivviioonn,,  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  TTééttrraaèèddrree,,  llee  cchhaakkrraa  dduu  ccœœuurr..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  oonn  
rreettrroouuvvee  ssuurr  lleess  aaiilleess  ddee  ll’’aaéérroonneeff  ll’’eemmpprreeiinnttee  ddee  ll’’ééttooiillee  ddee  DDaavviidd,,  eett  ccee  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  uunn  hhaassaarrdd..  
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CCii--ddeessssuuss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddééccoouuvvrriirr  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt  eennttrree  llaa  ffoorrmmee  dduu  TTééttrraaèèddrree,,  lleess  ddeeuuxx  ssééqquueenncceess  dduu  hhaauutt  ééttaanntt  
iissssuueess  dduu  ffiillmm  OObblliivviioonn,,  eett  llaa  ffoorrmmee  dduu  ssiiggllee  aappppoosséé  ssuurr  llaa  ppooiittrriinnee  ddee  SSuuppeerrmmaann,,  ssééqquueenncceess  dduu  bbaass  iissssuueess  qquuaanntt  àà  eelllleess,,  
dduu  ffiillmm  MMaann  ooff  sstteeeell..  VVoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr  qquuee  lleess  ffiillmmss  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  aamméérriiccaaiinnss  ssoonntt  ttoouuss  lliiééss  eennttrree  eeuuxx,,  ppuuiissqquu’’iill  
ss’’aaggiitt  ttoouujjoouurrss  dduu  mmêêmmee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ccoooorrddoonnnnéé  ppaarr  lleess  IIlllluummiinnaattii  eett  ccee,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  rrééaalliissaatteeuurr  qquuii  ss’’aatttteellllee  àà  
llaa  ttââcchhee..  OOnn  rreettrroouuvvee  ll’’œœiill  dduu  TTeerrmmiinnaattoorr  aauu  ccœœuurr  dduu  TTééttrraaèèddrree,,  yy  ccoommpprriiss  eenn  ll’’œœiill  ddee  VViiccttoorr  SSttoonnee,,  aalliiaass  CCyybboorrgg......  
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CCii--ddeessssuuss,,  VViiccttoorr  SSttoonnee  aalliiaass  CCyybboorrgg,,  ddaannss  ddeeuuxx  ssccèènneess  dduu  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ffaaiirree  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  
eennttrree  CCyybboorrgg  eett  RRoobbooccoopp,,  ttoouuss  ddeeuuxx  nn’’aayyaanntt  pplluuss  rriieenn  dd’’oorrggaanniiqquuee..  VVooyyeezz  ccoommbbiieenn  lleess  ggeennss  ssoonntt  ccaappaabblleess  dd’’aadduulleerr  ddee  
tteelllleess  eerrrreeuurrss  !!  NNoouuss  rreettrroouuvvoonnss  eenn  CCyybboorrgg  ll’’œœiill  dduu  TTeerrmmiinnaattoorr,,  rrééfféérreennccee  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  àà  ll’’ŒŒiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt..  

CCii--ccoonnttrree,,  llaa  ssccèènnee  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  
lleeddiitt  ffiillmm..  SSooyyeezz  aatttteennttiiff  aauu  ffaaiitt  qquuee  llaa  
pplluummee  ddee  ll’’ooiisseeaauu  sseerrtt  ddee  pplluummee  
ppoouurr  ll’’ééccrriittuurree..  LL’’eeaauu  qquuii  rruuiisssseellllee  
rraappppeellllee  qquuaanntt  àà  eellllee,,  ll’’eennccrree  qquuii  
iimmpprriimmee  llee  ppaappiieerr  jjoouurrnnaall..  ÀÀ  llaa  ssuuiittee  ::  
««  SSuuppeerrmmaann  eesstt  mmoorrtt  »»..  LLee  ttoonn  eesstt  
ddoonnnnéé,,  ppuuiissqquuee  SSuuppeerrmmaann  eesstt  aaffffiilliiéé  

àà  EElloohhiimm,,  ddoonncc  àà  DDiieeuu..  CCeeccii  ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  qquuee  ««  DDiieeuu  eesstt  mmoorrtt  »»  !!  EEtt  ccee  ssppeeccttaatteeuurr,,  ccoonnffoorrttaabblleemmeenntt  aassssiiss,,  nnee  ssaaiissiitt  ppaass  
uunnee  sseeuullee  sseeccoonnddee  qquuee  cceettttee  ppeennssééee  iinnssiiddiieeuussee  eesstt  eennttrrééee  ddaannss  ssoonn  cceerrvveeaauu  ffaaiirree  ssoonn  ppeettiitt  bboonnhhoommmmee  ddee  cchheemmiinn......  
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LLaa  pplluummee  eett  ll’’eennccrree  sseerrvveenntt  àà  aannccrreerr  llee  pprrooggrraammmmee  qquuii  vvoouuss  eesstt  ddeessttiinnéé..  CC’’eesstt  ccoommmmee  aappppuuyyeerr  ssuurr  llee  
bboouuttoonn  ««  PPllaayy  »»..  SSoouuvveenneezz--vvoouuss,,  ddaannss  llee  ttoommee  22,,  lloorrssqquuee  jj’’aaii  ttrraaiittéé  dduu  ffiillmm  TTrroonn  LLeeggaaccyy..  LLee  ddeessiiggnn  dduu  mmoott  
TTrroonn  ééttaaiitt  ssii  ppaarrttiiccuulliieerr  qquu’’oonn  ppoouuvvaaiitt  llee  lliirree  àà  ll’’eennvveerrss,,  ccee  qquuii  ddoonnnnaaiitt  uunn  aauuttrree  mmoott,,  NNooww,,  eenn  aannggllaaiiss,,  qquuii  
vveeuutt  ddiirree  ««  MMaaiinntteennaanntt  »»..  CCee  mmaaiinntteennaanntt,,  cc’’eesstt  llee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  qquuii  pprreenndd  eeffffeett  ttoouutt  ddee  ssuuiittee,,  dduu  ffaaiitt  
dd’’aavvooiirr  aappppuuyyéé  ssuurr  llee  bboouuttoonn  iinnvviissiibbllee  dduu  mmeennttaall..  TToouutt  mmeennttaall  hhuummaaiinn  qquuii  nnee  pprreenndd  ppaass  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  
dduuppeerriiee  ssee  ffaaiitt  aauussssiittôôtt  bbeerrnneerr..  LLee  ccoonnttrrôôllee  eesstt  ddèèss  lloorrss  iimmmmééddiiaatt,,  ssuubblliimmiinnaall  eett  hhyyppnnoottiiqquuee,,  dduu  ffaaiitt  
dd’’aavvooiirr  ssiimmpplleemmeenntt  aappppuuyyéé  ssuurr  ccee  bboouuttoonn..  UUnnee  iimmaaggee  ssuuffffiitt  ppoouurr  cceellaa..  UUnnee  iimmaaggee  qquuii  ddiitt  ««  PPllaayy  »»……  eett  
vvooiillàà,,  cc’’eesstt  ppaarrttii..  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss,,  eenn  rraappppeell  aauu  ttoommee  22,,  uunnee  ssccèènnee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  TTrroonn  LLeeggaaccyy..  CCeettttee  ssiirrèènnee  eennffeerrmmééee  ddaannss  uunn  ssaarrccoopphhaaggee  nn’’eesstt  
aauuttrree  qquuee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ggoouullee,,  uunn  ddéémmoonn  ffeemmeellllee  qquuii  ddéévvoorree  lleess  ccaaddaavvrreess  ddaannss  lleess  cciimmeettiièèrreess..  LLee  mmoott  
ssaarrccoopphhaaggee  eenn  lluuii--mmêêmmee  ssiiggnniiffiiee,,  ddaannss  ssoonn  ééttyymmoollooggiiee  llaattiinnee,,  ««  qquuii  mmaannggee  lleess  cchhaaiirrss  »»..  
  
LLee  cciinnéémmaa  pprréésseennttee  ssoouuvveenntt  lleess  hhoommmmeess  vvoolloonnttaaiirreess  eett  ffoorrttss  eenn  mmuusscclleess,,  eett  lleess  ffeemmmmeess  dd’’uunnee  bbeeaauuttéé  eett  
dd’’uunnee  sseennssuuaalliittéé  àà  ffaaiirree  rroouuggiirr  uunn  mmoorrtt..  MMaaiiss  nnee  vvoouuss  yy  ttrroommppeezz  ppaass  !!  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  aacctteeuurrss  ssoonntt  ffaarrddééss  
ppoouurr  ccaacchheerr  àà  ll’’ééccrraann  lleeuurr  aallccoooolliissmmee  eett  lleeuurr  aaddddiiccttiioonn  àà  llaa  ddrroogguuee  !!  EEuuxx  aauussssii  ssoouuffffrreenntt  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee  !!  
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LLeess  ggeennss  ssoonntt  ccoommppllèètteemmeenntt  eennddoorrmmiiss  dduu  ffaaiitt  qquu’’iillss  iiggnnoorreenntt..  IIllss  ssoonntt  aanneesstthhééssiiééss  ddeess  vvéérriittaabblleess  
sseennssaattiioonnss  qquuee  ppeeuutt  éépprroouuvveerr  uunn  hhoommmmee  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  tteell,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  hhuummaaiinn..  IIllss  ssoonntt  aavveeuugglleess  eett  
ssoouurrddss  aauuxx  ééllaannss  ddee  lleeuurr  ââmmee  ppaarrccee  qquu’’iillss  nnee  llaa  vvooiieenntt  ppaass  !!  TToouutt  ccee  qquu’’iillss  nnee  vvooiieenntt  ppaass,,  ppoouurr  eeuuxx  nn’’eexxiissttee  
ppaass..  VVooiieenntt--iillss  DDiieeuu  ??  NNoonn..  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass..  VVooiieenntt--iillss  CChhrriisstt  ??  NNoonn..  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass..  NNii  mmêêmmee  lleeuurr  ââmmee..  
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iillss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  ssee  vveennddrree  aauupprrèèss  ddee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ppeeuuvveenntt  aacchheetteerr  eett  ddoonnnneerr  ddeess  ssoouuss  
eenn  rreettoouurr..  AAuu  ffoonndd,,  qquu’’oonntt--iillss  àà  ppeerrddrree  ssii  ppoouurr  eeuuxx  ll’’ââmmee  nn’’eexxiissttee  ppaass  ??  VVooiieenntt--iillss  lleess  mmiiccrroobbeess  oouu  bbiieenn  llee  
vviirruuss  dduu  CCoovviidd--1199  ??  OOuuii,,  bbiieenn  ssûûrr  !!  UUnn  ccoonnnnaarrdd  eenn  bblloouussee  bbllaanncchhee  eesstt  ppaasssséé  ll’’aauuttrree  ssooiirr  àà  llaa  ttéélléé,,  aauu  jjoouurrnnaall  
dduu  ««  VViinnggtt  hheeuurreess  »»  !!  LLee  mmeeccttoonn  ééttaaiitt  ttoouutt  mmaassqquuéé  mmaaiiss  oonn  vvooyyaaiitt  bbiieenn  qquu’’iill  jjoouuaaiitt  llee  rrôôllee  ddee  ll’’aappeeuurréé  !!  EEtt  
ddee  ccee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ppeeuurr,,  iill  ll’’iinnssttiillllaaiitt  ppaarrttoouutt  aauuttoouurr  ddee  lluuii  !!  LLee  vviirruuss,,  cc’’eesstt  ppaass  llee  CCoovviidd--1199  !!  NNOONN  !!  LLee  vviirruuss,,  
cc’’eesstt  llaa  ppeeuurr  !!  CC’’eesstt  llaa  ccoonnnneerriiee  !!  CCoommpprreenneezz--vvoouuss  qquuee  llaa  jjooiiee  iimmmmeennssee  ppoouurr  uunn  iinnddiivviidduu  cc’’eesstt  ddee  ppoouuvvooiirr  
aalllluummeerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  ddee  ssoonn  cceerrvveeaauu  eett  ddee  ssoonn  ccœœuurr  uunnee  ccaassee  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ppaarrmmii  ddeess  mmiilllliiaarrddss  
dd’’aauuttrreess  ccaasseess  ??  CC’’eesstt  cceellaa  mmêêmmee  llee  ggrraanndd  bboonnhheeuurr,,  ccaarr  lleess  ccaasseess  ssoonntt  ttoouutteess  ddee  mmèècchhee  !!  
JJee  vvaaiiss  vvoouuss  ccoonntteerr  uunnee  ppeettiittee  hhiissttooiirree  eett  vvoouuss  rrééaalliisseerreezz  ppeeuutt--êêttrree  eennffiinn  ccoommmmeenntt  lleess  AAnnggeess  nnoouuss  
ppeerrççooiivveenntt..  CC’’eesstt  ll’’hhiissttooiirree  dd’’uunn  hhoommmmee  ddee  ssooiixxaannttee--ddiixx  aannss  qquuii  mmoonnttee  aauu  cciieell  eett  qquuii  eessssaayyee  ddee  ffrraappppeerr  àà  
llaa  ppoorrttee  dduu  PPaarraaddiiss..  DDaannss  ssoonn  aasscceennssiioonn,,  iill  ssee  ffaaiitt  rraattttrraappeerr  ppaarr  ttrrooiiss  AAnnggeess  qquuii  lluuii  ddeemmaannddeenntt  àà  bbrrûûllee--
ppoouurrppooiinntt  ccee  qquu’’iill  aa  aapppprriiss  ssuurr  tteerrrree..  LLee  vviieeiill  hhoommmmee,,  pprrooffoonnddéémmeenntt  eessttoommaaqquuéé,,  rrééppoonndd  qquu’’iill  nnee  ssaaiitt  ppaass..  
LLeess  AAnnggeess  ddiissccuutteenntt  eennttrree  eeuuxx  ttoouutt  eenn  éévvooqquuaanntt  llaa  ppiittiiéé  qquuee  lleeuurr  pprrooccuurree  cceett  hhoommmmee,,  ccaarr  ssee  ddiisseenntt--iillss,,  
ssooiixxaannttee--ddiixx  aannss  ddee  vviiee,,  cc’’eesstt  ppeeuu  ccoommppaarréé  àà  ll’’éétteerrnniittéé..  OOuuii,,  uunnee  dduurrééee  ddee  vviiee  ddee  ssooiixxaannttee--ddiixx  aannss,,  cc’’eesstt  
ttrrèèss  ttrrèèss  bbrreeff  !!  QQuu’’aavvaaiitt--iill  llee  tteemmppss  dd’’aapppprreennddrree,,  aauu  ffoonndd  ??  LL’’AAnnggee  ssee  ttoouurrnnee  àà  nnoouuvveeaauu  vveerrss  llee  vviieeiillllaarrdd  eett  
lluuii  ddeemmaannddee  eennccoorree  ccee  qquu’’iill  aa  vvrraaiimmeenntt  aapppprriiss..  ««  JJee  nnee  ssaaiiss  ppaass  !!  »»,,  rrééppoonndd  pprroommpptteemmeenntt  llee  vviieeiillllaarrdd  iirrrriittéé..  
««  MMaaiiss  eennffiinn,,  iinnssiissttee  ll’’AAnnggee,,  ddoonnnnee--nnoouuss  aauu  mmooiinnss  qquueellqquuee  cchhoossee  !!  UUnn  ooss  ppeeuutt--êêttrree  ??  »»  LL’’AAnnggee  ffaaccééttiieeuuxx  
oobbsseerrvvee  llee  vviieeiillllaarrdd  qquuii  lluuii  jjeettttee  uunn  rreeggaarrdd  iinntteerrrrooggaatteeuurr..  LL’’AAnnggee  ddee  rreepprreennddrree  ::  ««  CCoommmmeenntt  ??  TTuu  nnee  ssaaiiss  
ppaass  ccee  qquu’’eesstt  uunn  ooss  ??  »»  LLee  vviieeiillllaarrdd  ffaaiitt  ssiiggnnee  qquuee  nnoonn..  EEtt  ll’’AAnnggee  ddee  ssee  ttoouurrnneerr  vveerrss  sseess  ffrrèèrreess,,  lleeuurr  ddiissaanntt  ::  
««  NNoouuss  aauurriioonnss  ddûû  llee  ffaaiirree  cchhiieenn  !!  »»  
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OOuuii  !!  LL’’hhuummaanniittéé  eesstt  ttoouutt  jjuussttee  bboonnnnee  ppoouurr  llee  cchheenniill  àà  ddééffaauutt  dd’’aavvooiirr  aapppprriiss  qquueellqquuee  cchhoossee  !!  CCaarr  ssii  nnoouuss  
vveennoonnss  ssuurr  tteerrrree  ppoouurr  ssiimmpplleemmeenntt  nnee  rriieenn  ffaaiirree  dd’’aauuttrree  qquuee  ddee  nnoouuss  ppllaaiinnddrree,,  aalloorrss  vvrraaiimmeenntt,,  llaa  vviiee  nnee  
vvaauutt  ppaass  llee  ccoouupp  dd’’êêttrree  vvééccuuee  !!  QQQQQQQQuuuuuuuu’’’’’’’’eeeeeeeesssssssstttttttt--------cccccccceeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        vvvvvvvvéééééééérrrrrrrriiiiiiiittttttttéééééééé        ????????        CCCCCCCChhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrrcccccccchhhhhhhheeeeeeee……………………        jjjjjjjjuuuuuuuussssssssqqqqqqqquuuuuuuu’’’’’’’’àààààààà        cccccccceeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuu’’’’’’’’eeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee        tttttttteeeeeeee        ttttttttrrrrrrrroooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeee........        
        
OObbsseerrvveezz  aatttteennttiivveemmeenntt  lleess  qquuaattrree  ssccèènneess  ccii--ddeessssoouuss..  LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ssoonntt  ddoonnnnééeess  eenn  ppaaggee  ssuuiivvaannttee..  
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CCeess  qquuaattrree  ssccèènneess  ssoonntt  ttiirrééeess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddeess  ttrrooiiss  ffiillmmss  qquuee  ssoonntt  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann,,  LLaa  ssttrraattééggiiee  
EEnnddeerr  eett  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  SSuurr  llaa  ssééqquueennccee  dduu  hhaauutt,,  àà  ggaauucchhee,,  lloorrss  ddee  llaa  ssccèènnee  dd’’oouuvveerrttuurree  eett  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn  ddeess  
ppaarreennttss  dduu  ppeettiitt  BBrruuccee  WWaayynnee,,  nnoouuss  yy  vvooyyoonnss  uunnee  eennsseeiiggnnee  ééccllaaiirrééee  dduu  nnoomm  dd’’EExxccaalliibbuurr  aaiinnssii  qquuee  llaa  
ssttaattiioonn  ddee  mmééttrroo  iinnddiiqquuééee  ppaarr  llaa  lleettttrree  GG..  PPoouurr  rraappppeell,,  ll’’ééppééee  EExxccaalliibbuurr  ffuutt  ffoorrggééee  àà  AAvvaalloonn,,  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  
dduu  PPaarraaddiiss,,  ppuuiiss  ppoorrttééee  ppaarr  ll’’AAnnggee  aauu  ffuuttuurr  rrooii  AArrtthhuurr..  NNoouuss  ssaavvoonnss  ccee  qquuee  rreepprréésseennttee  ll’’ééppééee  eenn  ttaanntt  qquuee  
ssyymmbboollee  ddee  jjuussttiiccee  eett  dd’’ééqquuiittéé  ::  llaa  llaammee  qquuii  rreettrraanncchhee  llee  mmaall..  EEtt  cc’’eesstt  bbiieenn  cceettttee  ééppééee  ddee  jjuussttiiccee  qquuii  eesstt  
mmoonnttrrééee,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  bbaallaannccee,,  ddaannss  llaa  ssééqquueennccee  ppllaaccééee  jjuussttee  eenn  ddeessssoouuss..  WWoonnddeerr  WWoommaann,,  eenn  ttaanntt  
qquu’’AAmmaazzoonnee  eett  ffiillllee  ddee  ZZeeuuss,,  rreepprréésseennttee  llaa  jjuussttiiccee  eett  ll’’ééqquuiittéé..  CCeeccii  aauussssii  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceeuuxx  
qquuii,,  ddaannss  ll’’oommbbrree,,  ffoonntt  rrééggnneerr  lleeuurr  pprroopprree  vviissiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee  lliiééee  àà  lleeuurr  oorrddrree  ddee  ttéénnèèbbrreess..  PPrreeuuvvee  eenn  eesstt,,  
llaa  lleettttrree  GG  ééggaalleemmeenntt  iinnssccrriittee  ssuurr  uunnee  ddeess  ppaarrooiiss  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ssppaattiiaallee  ((vviiggnneettttee  eenn  hhaauutt,,  àà  ddrrooiittee,,  ttiirrééee  dduu  
ffiillmm  LLaa  ssttrraattééggiiee  EEnnddeerr))..  PPoouurr  rraappppeell,,  llaa  lleettttrree  GG  ddééssiiggnnee  àà  eellllee  sseeuullee  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  LLuucciiffeerr  ddaannss  lleess  3333  
ddeeggrrééss  ddee  llaa  FFrraanncc--mmaaççoonnnneerriiee  ((ppoouurr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss,,  ccff..  ««  LLee  vvooyyaaggee  iinniittiiaattiiqquuee  ddee  ll’’ââmmee  »»,,  pp..  226600))..  LLaa  
ssccèènnee  ppllaaccééee  jjuussttee  eenn  ddeessssoouuss  ssee  ffaaiitt  ll’’éécchhoo  ddee  llaa  pprrééccééddeennttee..  EEnn  eeffffeett,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  vvooiirr  ddiissttiinncctteemmeenntt  aauu  
mmiilliieeuu  ddee  llaa  ssccèènnee  ooùù  ll’’aaccttiioonn  yy  eesstt  ccoonncceennttrrééee,,  llee  ttrrééppiieedd  qquuii  eesstt  iilllluummiinnéé  ppaarr  uunnee  sséérriiee  dd’’ééccllaaiirrss..  EEtt  cc’’eesstt  
ppaarr  cceettttee  ddééffeerrllaannttee  ddee  lluummiièèrree  qquuee  llee  ttrrééppiieedd  pprreenndd  ssoouuddaaiinneemmeenntt  ll’’aalllluurree  dd’’uunn  ccoommppaass..  OOrr,,  llee  ccoommppaass  eesstt  
pprréécciisséémmeenntt  llee  ssyymmbboollee  qquu’’uuttiilliisseenntt  lleess  FFrraannccss--mmaaççoonnss..  

  

CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  ssccèènnee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  OObblliivviioonn..  TToomm  CCrruuiissee,,  
aalliiaass  JJaacckk  HHaarrppeerr,,  aa  ppuu  ppéénnééttrreerr  aavveecc  ssoonn  aaéérroonneeff  ddaannss  llee  
TTééttrraaèèddrree,,  uunn  vvaaiisssseeaauu  eexxttrraatteerrrreessttrree  qquuii  aa  rraavvaaggéé  llaa  tteerrrree..  
AAlloorrss  qquu’’iill  ssee  rreenndd  vvooiirr  ««  SSaallllyy  »»,,  llee  pprrooggrraammmmee  qquuii  
ccoommmmaannddee  llee  vvaaiisssseeaauu,,  iill  ppaassssee  àà  ccôôttéé  dd’’iinnnnoommbbrraabblleess  
ccaaiissssoonnss  ddaannss  lleessqquueellss  ssoonntt  ccoonntteennuuss  ddeess  cclloonneess  ffaaiittss  àà  
ssoonn  iimmaaggee......  ÀÀ  tteerrmmee,,  cc’’eesstt  ll’’oobbjjeeccttiiff  qquuee  ssee  ffiixxee  ll’’éélliittee..  
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LLee  tteerrrroorriissttee  ddiitt  ::  ««  VVooiiccii  llee  pplluuss  ggrraanndd  eessppooiirr  ddee  ll’’hhoommmmee  ::  qquuee  llee  mmoonnddee  mmooddeerrnnee  mmeeuurree,,  ppoouurr  qquuee  lleess  
ssiièècclleess  oobbssccuurrss  rreennaaiisssseenntt  ddaannss  llee  ccoonnffoorrtt  ddee  llaa  ssaaiinnttee  tteerrrreeuurr..  »»  CCeettttee  rréépplliiqquuee  eesstt  ttiirrééee  ddeess  ssccèènneess  ccii--
ddeessssoouuss,,  dduu  ffiillmm  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  NNootteezz  llaa  pprréésseennccee  ddeess  nnoommbbrreess  2200,,  1133  eett  1122  qquuii  ss’’aaffffiicchheenntt  lloorrss  dduu  ccoommppttee  àà  
rreebboouurrss  llaannccéé  ppaarr  llee  tteerrrroorriissttee..  DDee  mmêêmmee,,  CCyybboorrgg  ssee  ttiieenntt  ddeebboouutt  ddeevvaanntt  llaa  ggaazziinniièèrree  qquuii  mmaarrqquuee  1122..0000..  
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QQuuii  ddoonncc  ssoonntt--iillss  lleess  ddddddddoooooooouuuuuuuuzzzzzzzzeeeeeeee  ??  LLeess  AArrcchhaannggeess  CChhaammuueell  ––  GGaabbrriieell  ––  HHaanniieell  ––  JJéérréémmiieell  ––  JJoopphhiieell  ––  MMééttaattrroonn  
––  SSaannddaallpphhoonn  ––  UUrriieell  ––  ZZaaddkkiieell  ––  RRaagguueell  ––  RRaapphhaaëëll  eett  MMiiccaaëëll..  
QQuuii  ddoonncc  eesstt--iill  llee  ttttttttrrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiièèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee  ??  BBeellzzéébbuutthh..  
CCee  ttrreeiizziièèmmee  qquuii,,  ssii  iinnjjuusstteemmeenntt,,  nnoouuss  ppoouussssee  ddaannss  nnooss  mmooiinnddrreess  rreettrraanncchheemmeennttss..  BBeellzzéébbuutthh  nnee  ssee  ssoouucciiee  
gguuèèrree  dduu  ssoorrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccoonnsseenntteenntt  ppaass  àà  llaa  rréébbeelllliioonn..  LLeess  hhuummaaiinnss  ssuurr  llaa  tteerrrree  ssoonntt  vveennuuss  bbiieenn  aapprrèèss  
lluuii,,  lluuii  qquuii  ffuutt  llee  CChheeff  ddeess  DDoommiinnaattiioonnss  ddaannss  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  AAnnggeess..  TToouutt  ccoommmmee  LLuucciiffeerr  eett  SSaattaann,,  
BBeellzzéébbuutthh  nnoonn  pplluuss  nn’’eesstt  ppaass  uunn  aasscceennddeeuurr..  IIll  ssee  mmooqquuee  ddèèss  lloorrss  dduu  ssoorrtt  ddee  ttoouutteess  cceess  ââmmeess  ddééssiirreeuusseess  ddee  
cchheerrcchheerr  DDiieeuu  ddaannss  uunn  bbuutt  dd’’aasscceennssiioonn..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ppoouurr  BBeellzzéébbuutthh  ééttaanntt  ddee  ssee  mmaaiinntteenniirr  vviivvaanntt  ttoouutt  sseeuull,,  
pprrêêtt  àà  ttoouutt  ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  ««  mmaaîîttrree  ddee  ppoouuvvooiirr  »»  ddeevvaanntt  lleess  DDiieeuuxx..  BBeellzzéébbuutthh……  eett  cceettttee  BBêêttee  
eenn  lluuii  qquuii  rreessttee  lleess  yyeeuuxx  ppllaannttééss  ssuurr  lleess  rriivveess  ddee  ll’’ÉÉtteerrnniittéé  ppoouurrttaanntt  ssii  llooiinn  ddee  sseess  ddooiiggttss……  BBeellzzéébbuutthh,,  llaa  
BBêêttee  qquuii  pplleeuurree  ddoouucceemmeenntt  ssoonn  ppaarraaddiiss  ppeerrdduu..  
TToouutteess  lleess  ffoorrmmeess  dd’’aabboommiinnaattiioonn  qquuee  ll’’oonn  rreettrroouuvvee  ssuurr  tteerrrree,,  ccee  ssoonntt  lleess  pplleeuurrss  ddee  BBeellzzéébbuutthh,,  ddeeppuuiiss  lluuii  
jjuussqquu’’àà  nnoouuss..  TToouuss  lleess  ccrriimmeess,,  lleess  mmeeuurrttrreess,,  lleess  vviioollss,,  lleess  ssccaannddaalleess,,  ccee  ssoonntt  lleess  pplleeuurrss  ddee  BBeellzzéébbuutthh  ddaannss  llee  
ccœœuurr  ddeess  hhoommmmeess..  EEtt  ttoouuss  lleess  pprrooccèèss  qquuii  ssoonntt  ffaaiittss  ccoonnttrree  lleess  hhoommmmeess,,  iillss  ssoonntt  dduuss  àà  llaa  BBêêttee  qquuii  eesstt  eenn  
eeuuxx..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  BBeellzzéébbuutthh  ppuuiissssee  rreetteenniirr  eenn  lluuii  qquuii  nnee  vviieennnnee  ppaass  ppeerrccuutteerr  llee  ccœœuurr  ddeess  hhoommmmeess..  DDee  
ttoouutt  ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ss’’eennttrreecchhooqquueenntt,,  cc’’eesstt  BBeellzzéébbuutthh  ddeeppuuiiss  ssoonn  ttrrôônnee  eenn  EEnnffeerr  qquuii  ppeessttee  ccoonnttrree  lleess  
DDiieeuuxx  ddee  ll’’aavvooiirr  ffaaiitt  ccoommmmee  iill  eesstt,,  cceettttee  bbêêttee  ffaauuvvee  qquuii  rroonnggee  ssoonn  ffooiiee..  MMaaiiss  cc’’eesstt  llaa  ffrraaccttuurree  eenn  ssoonn  ââmmee,,  
eenn  vvéérriittéé,,  qquuii  aa  ffaaiitt  ddee  BBeellzzéébbuutthh  llaa  BBêêttee  qquu’’iill  eesstt..  EEtt  cceettttee  ffrraaccttuurree  eesstt  rreeppoorrttééee  ssuurr  ll’’ââmmee  ddeess  hhoommmmeess..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  tteerrrreeuurr  ««  ssaaiinnttee  »»..  TToouutt  ccoommmmee  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  mmèèrree  ««  ddeess  hhoorrrreeuurrss  »»  !!  CCeellaa  rreellèèvvee  ddee  llaa  ffoolliiee  
ddee  ll’’aannggee  ddéécchhuu,,  ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  ffaaiitt  eexxiisstteerr  ddaannss  ll’’ooppuulleennccee,,  llaa  jjoouuiissssaannccee  eett  llee  ppéécchhéé..  LLeess  AArrcchhoonntteess  nn’’oonntt  
ppaass  aapppprréécciiéé  ddee  ddeevvooiirr  ss’’iinncclliinneerr  ddeevvaanntt  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu,,  AAddaamm  qquuii  ffuutt  ccrréééé  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess  ddaannss  uunn  
bbuutt  dd’’aasscceennssiioonn..  MMaaiiss  AAddaamm  lluuii--mmêêmmee  aa  ccoonnnnuu  llaa  cchhuuttee  àà  ccaauussee  ddeess  ffoouurrbbeerriieess  ddee  CCaalliiggaassttiiaa..  EEnn  ssoorrttee  
qquu’’AAddaamm  nn’’eesstt  pplluuss  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess  llaa  vvooiiee  ddee  ll’’aasscceennssiioonn..  DDèèss  lloorrss  AAddaamm  ppuuiissssee--tt--iill  êêttrree  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  
RRééddeemmppttiioonn  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess……  
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LLeess  ccaattaassttrroopphheess,,  aacccciiddeennttss  eett  aacctteess  ddee  tteerrrroorriissmmee  qquuii  oonntt  éébbrraannlléé  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ssuurr  cceess  ttrrooiiss  
ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess,,  oonntt  ééttéé  rreevviissiittééss  ppuuiiss  iinnccrruussttééss  ddaannss  lleess  ffiillmmss  ddee  llaa  ssaaggaa  qquuee  ssoonntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  
MMaann  ooff  sstteeeell,,  BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann  eett  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee..  NNoouuss  yy  vvooyyoonnss  ddèèss  lloorrss  ll’’iinncceennddiiee  ddee  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  
DDeeeepp  wwaatteerr  HHoorriizzoonn,,  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  llaa  nnaavveettttee  CChhaalllleennggeerr,,  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  ccaauussééeess  ppaarr  llee  ccyycclloonnee  KKaattrriinnaa,,  
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttoouurrss  dduu  WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenntteerr  eett  llaa  cceennttrraallee  ddee  TTcchheerrnnoobbyyll  ddééssaaffffeeccttééee……  
  

  
  

……  TToouutt  cceeccii  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  mmaaqquuiilllléé  ppoouurr  ll’’hhiissttooiirree,,  aavveecc  uunn  ggeennttiill  ssuuppeerr  hhéérrooss  ppoouurr  ssaauuvveerr  ttoouutteess  cceess  
ââmmeess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ((pprréécciisséémmeenntt  ddeess  ssééppuullccrreess  bbllaanncchhiiss  ppeennddaanntt  llee  ««  JJoouurr  ddeess  mmoorrttss  »»  àà  JJuuaarreezz))..  MMaaiiss  ddaannss  
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llaa  rrééaalliittéé  qquuee  nnoouuss  ffaabbrriiqquuoonnss,,  iill  nn’’eenn  eesstt  rriieenn..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ggeennttiill  ssuuppeerr  hhéérrooss  àà  aadduulleerr  eett  qquuii  vviieenntt  nnoouuss  
ssaauuvveerr..  LLeess  IIlllluummiinnaattii,,  àà  ttrraavveerrss  lleeuurrss  hhéérrooss  ddee  ppaaccoottiillllee,,  ss’’aattttrriibbuueenntt  ppoouurr  eeuuxx--mmêêmmeess  lleess  mméérriitteess  ddee  cceess  
ppsseeuuddooss  ssaauuvveettaaggeess..  CCaattaassttrroopphheess,,  aacccciiddeennttss  eett  aacctteess  ddee  tteerrrreeuurr  oonntt  bbiieenn  eeuu  lliieeuu  eett  bbeeaauuccoouupp  ssoonntt  mmoorrttss  
ssaannss  aavvooiirr  eeuu  llee  tteemmppss  ddee  ddiirree  aauu  rreevvooiirr..  CCeess  mmêêmmeess  ccaattaassttrroopphheess,,  aacccciiddeennttss  eett  aacctteess  ddee  tteerrrreeuurr  pprroovvooqquuééss  
ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  rreemmoouuss  eett  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ééttaatt  ddee  ssiièèggee  ppllaannééttaaiirree..  EEtt  cceess  
hhéérrooss……  pprrooffoonnddéémmeenntt  ffrraaccaassssééss  lloorrss  ddee  lleeuurr  rreettoouurr  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’IIrraakk  oouu  dd’’AAffgghhaanniissttaann……  
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SSuurr  ddeess  ppllaaqquueess,,  lleess  nnoommss  ggrraavvééss  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  mmoorrttss  dduurraanntt  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttoouurrss  ddee  MMééttrrooppoolliiss,,  
aalloorrss  qquuee  ZZoodd  aaffffrroonnttaaiitt  SSuuppeerrmmaann..  SSuurr  llee  ssooll,,  uunn  mmaarrbbrree  aavveecc  iinnssccrriitt  ddeessssuuss  ««  TThhee  hheerrooeess  »»..  MMaaiiss  ssuurr  ccee  
mmaarrbbrree,,  oonn  yy  vvooiitt  uunn  llaaiisssséé--ppoouurr--ccoommppttee  qquuii  aa  ppeerrdduu  sseess  jjaammbbeess  eett  qquuii  ddeemmaannddee  ddeess  ccoommpptteess..  IIll  ssee  ttiieenntt  
pplleeiinn  ddee  hhaaiinnee  eett  ddee  rraannccœœuurr  ddeevvaanntt  ll’’iimmaaggee  ssttaattuuffiiééee  eett  ddééiiffiiééee  ddee  SSuuppeerrmmaann..  NNoouuss  vvooyyoonnss  eennccoorree  ssuurr  uunn  
ééccrraann  ddee  ttéélléévviissiioonn  dduu  DDaaiillyy  PPllaanneett  uunnee  iinnssccrriippttiioonn  ddee  pprrootteessttaattiioonn  ssuurr  llee  ccoorrppss  ddééffiiéé  ddee  SSuuppeerrmmaann  ::  
««  FFaallssee  GGoodd  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ««  ffaauuxx  DDiieeuu  »»,,  cceeccii  ppoouurr  ccrriieerr  hhaauutt  eett  ffoorrtt  ccoommbbiieenn  lleess  ddéémmoonnss  pprrootteesstteenntt  ccoonnttrree  
EElloohhiimm,,  cceess  mmêêmmeess  ddéémmoonnss  qquuii  ccoonnssiiddèèrreenntt  lleess  DDiieeuuxx  ddee  ll’’OOllyymmppee  ccoommmmee  ddeess  ««  ffaauuxx  ddiieeuuxx  »»..  AAlloorrss,,  
ddaannss  llee  ffiillmm  ssuuiivvaanntt  qquu’’eesstt  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee,,  oonn  ffaaiitt  ss’’aaffffrroonntteerr  ddeeuuxx  ssuuppeerr  hhéérrooss  ::  SSuuppeerrmmaann  ccoonnttrree  llee  FFllaasshh..  
EEtt  bbiieenn  ssûûrr,,  dduurraanntt  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt  ddeevvaanntt  lleess  ssttèèlleess,,  lleess  nnoommss  ddeess  vviiccttiimmeess  vvoolleenntt  eenn  ééccllaattss  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  
ddee  ppooiinngg  ddee  SSuuppeerrmmaann..  LLeeuurr  mméémmoorriiaall,,  ttoouutt  uunn  ssyymmbboollee  !!  CCeettttee  iimmaaggee  eesstt  ffoorrttee  eett  eellllee  vvoouuss  eesstt  pprréésseennttééee  
iiccii..  QQuuee  vveeuutt--eellllee  ddiirree  ??  CCoommmmeenntt  llee  ppeeuuppllee  eesstt--iill  vvuu  ddeeppuuiiss  lleess  hhaauutteess  ttoouurrss  ??  CCoommmmee  llee  mmoonnttrreenntt  lleess  
ssccèènneess  ccii--ddeessssoouuss,,  ttiirrééeess  ddee  JJuussttiiccee  LLeeaagguuee……  SSuurr  ssoonn  ccaarrttoonn,,  iill  aa  ééccrriitt  ::  ««  II  ttrriieedd  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ««  JJ’’aaii  ffaaiitt  ddee  
mmoonn  mmiieeuuxx  »»..  VVrraaiimmeenntt  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  àà  tteennddrree  llee  bbââttoonn  ppoouurr  nnoouuss  ffaaiirree  bbaattttrree  ??  
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LL’’éélliittee  nnoouuss  vvooiitt  ccoommmmee  ddeess  mmiisséérreeuuxx  qquuii  nnee  ffoonntt  ppaass  mmiieeuuxx  qquuee  cclloocchhaarrdd  !!  EEllllee  eenncceennssee  lleess  ddééffuunnttss  ddoonntt  
eellllee  aa  ffaaiitt,,  aauu  pprrééaallaabbllee,,  ttoommbbeerr  lleess  ccoorrppss,,  ppoouurr  eennssuuiittee  ffoouulleerr  aauu  ppiieedd  llaa  mméémmooiirree  ddee  ttoouutteess  cceess  ââmmeess  eenn  
ppeeiinnee..  EEllllee  ss’’aattttrriibbuuee  ppoouurr  eellllee--mmêêmmee  ttoouuttee  llaa  rriicchheessssee  eett  llaa  ggllooiirree..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  llee  jjuussttiicciieerr  qquuii  ppoorrttee  
uunnee  ccaappee  eesstt  aauussssii  uunn  rriicchhee  mmiilllliiaarrddaaiirree..  QQuuaanndd  llee  FFllaasshh  ddeemmaannddee  àà  BBrruuccee  WWaayynnee  qquueell  eesstt  ssoonn  ppoouuvvooiirr,,  ccee  
ddeerrnniieerr  rrééppoonndd  ««  JJee  ssuuiiss  rriicchhee  »»..  CC’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  llàà  llee  ddrraammee  ddee  nnoottrree  ssoocciiééttéé..  EEtt  cc’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  llàà  llee  rriicchhee  
qquuii  aa  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  ssuurr  llee  ppaauuvvrree  qquuii  aa  ffaaiitt  ddee  ssoonn  mmiieeuuxx  ((eett  qquuii  nnee  ppeeuutt  ppaass  ffaaiirree  mmiieeuuxx  qquuee  dd’’êêttrree  ppaauuvvrree))..  
LLeess  ggeennss  aadduulleenntt,,  ppaarr  bbêêttiissee  eett  ppaarr  iiggnnoorraannccee,,  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  rrééuussssiisssseenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  ggaaggnneerr  ddee  ll’’aarrggeenntt..  MMaaiiss  
ggaaggnneerr  ddee  ll’’aarrggeenntt  nnee  nnoouuss  ffaaiitt  ppaass  ggaaggnneerr  uunn  ccœœuurr  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu..  EEtt  ll’’oonn  nnee  ppeeuutt  ppaarrlleerr  ddee  rrééuussssiittee  ddaannss  
uunn  aaccttee  pplleeiinn  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  
LLee  pprroobbllèèmmee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  mmaannqquueerr  dd’’aarrggeenntt..  LLee  pprroobbllèèmmee  eesstt  dd’’ééccrraasseerr  lleess  aauuttrreess  ppoouurr  eenn  aavvooiirr..  LLee  
pprroobbllèèmmee,,  cc’’eesstt  ddee  ffoouulleerr  aauu  ppiieedd  ssoonn  iinnttééggrriittéé  dd’’ââmmee  ppoouurr  eenn  ggaaggnneerr..  LLee  pprroobbllèèmmee,,  cc’’eesstt  ddee  ttoouutt  mmiisseerr  ssuurr  
llaa  ssuurrvviiee  àà  ttrraavveerrss  ll’’aarrggeenntt,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’aarrggeenntt  nn’’eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  pplluuss  uunn  nnéécceessssaaiirree  mmaaiiss  llee  bbuutt  uullttiimmee  ddee  
llaa  ssuurrvviiee..  LLee  pprroobbllèèmmee,,  cc’’eesstt  ddee  vvoouullooiirr  sseeuulleemmeenntt  ssuurrvviivvrree  aauu  lliieeuu  ddee  vvoouullooiirr  ssee  ppllaacceerr  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  dduu  
VViivvaanntt..  
LLaa  vviiee  nn’’eesstt  uunnee  rrééuussssiittee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  aaccttee..  LL’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  aaccttee  EESSTT  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  àà  ttrraavveerrss  SSOONN  œœuuvvrree..  PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ««  ttoouutt  eesstt  aaccccoommppllii  »»  
lloorrssqquuee  nnoouuss  nnoouuss  tteennoonnss  llooiinn  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee  ??  CC’’eesstt  ll’’AAnnggee,,  ppaarr  eeffffuussiioonn,,  qquuii  aaccccoommpplliitt  ll’’œœuuvvrree  
ddee  DDiieeuu  eenn  cchhaaccuunn..  NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  aapptteess  àà  rriieenn  aaccccoommpplliirr  ssii  nnoottrree  bbuutt  nn’’eesstt  qquuee  nnoouuss  ccoommppllaaiirree  ddaannss  llaa  
mmaattéérriiaalliittéé  ddeess  cchhoosseess..  LLee  ddééssiirr  nnee  sseerraa  jjaammaaiiss  ssaattiissffaaiitt  ddaannss  llaa  sseeuullee  rreecchheerrcchhee  dduu  ppllaaiissiirr  qquuii  ccoonndduuiitt  àà  llaa  
gglloorriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eeggoo..  LLee  ddééssiirr  dd’’aapppprreennddrree,,  eenn  rreevvaanncchhee,,  nnoouuss  pprrooppuullssee  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  ll’’iinniittiiaattiioonn  ddee  llaa  
nnaattuurree  ddee  DDiieeuu..  LLee  ddééssiirr  dd’’aapppprreennddrree  eesstt  ppoouurr  ll’’iinniittiiéé  ssoonn  sseeuull  vvééhhiiccuullee,,  eett  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ssoonn  sseeuull  
ccaarrbbuurraanntt..  SSaacchhaanntt  qquuee  ll’’AAmmoouurr  ddee  DDiieeuu  nnee  vviieenntt  qquu’’aapprrèèss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dd’’uunn  ffaaiitt  éénneerrggééttiiqquuee..  
DDiieeuu  nnee  ffaaiitt  aauuccuunn  sseeccrreett..  TToouutt  ccee  qquuii  rrééssuullttee  ddee  SSaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  ssee  ttiieenntt  eenn  hhaauutt  ddee  llaa  mmoonnttaaggnnee  
ssaaccrrééee..  CC’’eesstt  nnoouuss  sseeuullss  qquuii  ffaaiissoonnss  ddeess  sseeccrreettss  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  nn’’yy  vvooyyoonnss  rriieenn  nnii  mmêêmmee  llaa  LLuummiièèrree..  
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LLee  ppooiissssoonn  bbaaiiggnnéé  dduu  lliiqquuiiddee  aammnniioottiiqquuee……  llee  ppooiissssoonn,,  ssyymmbboollee  dduu  CChhrriisstt..  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss,,  SSuuppeerrmmaann  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’êêttrree  rraammeennéé  àà  llaa  vviiee,,  pplloonnggéé  ddaannss  llee  lliiqquuiiddee  aammnniioottiiqquuee  ddee  llaa  cchhaammbbrree  ggéénnééttiiqquuee,,  
aavveecc  ssuurr  lluuii  llaa  pphhoottoo  ddee  ppêêcchhee  ddee  ssoonn  ppèèrree,,  JJoonnaatthhaann  KKeenntt..  AAqquuaammaann  ssyymmbboolliissee  lluuii--mmêêmmee  cceett  hhoommmmee--ppooiissssoonn..  EEtt  cc’’eesstt  
llee  FFllaasshh  qquuii  pprrooccuurree  ll’’éénneerrggiiee  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  bbooîîttee  mmèèrree  ppoouurr  rraanniimmeerr  SSuuppeerrmmaann......  ffiillss  ddee  DDiieeuu......  
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PPuuiiss  cc’’eesstt  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddeessttrruuccttrriiccee  ddeess  EEnnffeerrss  àà  ttrraavveerrss  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ttrrooiiss  bbooîîtteess  mmèèrreess  eennttrree  lleess  
mmaaiinnss  ddee  SStteeppppeennwwoollff,,  lluuii--mmêêmmee  ééttaanntt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  mmaanniiffeessttee  ddee  SSaattaann  ccoouupplléé  àà  LLuucciiffeerr..  LLeess  bbooîîtteess  mmèèrreess,,  eenn  ttaanntt  
qquuee  ««  ccuubbee  dduu  MMooii  »»,,  ssoonntt  rraaccccoorrddééeess  àà  uunn  mmoonnoolliitthhee  ((rraappppeell  ddee  22000011)),,  cceeccii  aaffiinn  dd’’eenn  eexxttrraaiirree  lleeuurr  ppuuiissssaannccee  ccoonnjjuugguuééee..  
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PPuuiiss  cc’’eesstt  llaa  ffaasscciinnaattiioonn  ffaaccee  aauu  ddééffeerrlleemmeenntt  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ggéénnéérrééee  ppaarr  ll’’uunniioonn  ddeess  éénneerrggiieess  ddeess  bbooîîtteess  mmèèrreess..  EEtt  ppuuiiss  
cceess  mmoottss  ddee  SStteeppppeennwwoollff  ::  ««  EEnnffiinn  !!  LLoouuééee  ssooiitt  ll’’uunniittéé  !!  LLeess  ttrrooiiss  nnee  ffoonntt  qquu’’uunnee  !!  LLoouuééee  ssooiitt  llaa  mmèèrree  ddeess  hhoorrrreeuurrss  !!  »»  
LLeess  ttrrooiiss  nnee  ffoonntt  qquu’’uunnee  !!  IIll  ss’’aaggiitt  bbiieenn  iiccii  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ttrriinnee  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  ddééttoouurrnnééee  ppaarr  llee  ddéémmoonn  mmêêmmee  !!  
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PPuuiiss  cc’’eesstt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  llaa  gguueerrrree  qquuii  ffaaiitt  rraaggee..  LLeess  cchhoosseess  ssee  rrééppèètteenntt  iinnllaassssaabblleemmeenntt  ddaannss  llaa  vvoolloonnttéé  ddeessttrruuccttrriiccee  ddee  
ll’’ââmmee  eenn  ppeeiinnee..  TToouujjoouurrss  ccee  ccoonnfflliitt  iinnttéérriieeuurr  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ffrraaccttuurree  ddee  ll’’ââmmee..  PPuuiiss  cc’’eesstt  llaa  ddééffllaaggrraattiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  
qquuii  ffaaiitt  ddee  ll’’ââmmee  uunn  pprroodduuiitt  nnéévvrroottiiqquuee  ::  ll’’eeggoo,,  nnéé  ddee  llaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu  eenn  ll’’ââmmee..  
  

  
  

  



 102 

  
  

EEtt  vvooiiccii  qquuee  ll’’hhiissttooiirree  ss’’aacchhèèvvee  ssuurr  llee  ssiittee  ddééssuueett  ddee  TTcchheerrnnoobbyyll..  VViieennddrraa  llee  jjoouurr  ooùù  llaa  ppuuiissssaannccee  nnuuccllééaaiirree  nnee  sseerraa  pplluuss  
dd’’aauuccuunn  sseeccoouurrss  ddaannss  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  éénneerrggiiee  ddeess  hhoommmmeess..  CC’’eesstt  pprréévvuu  aauu  pprrooggrraammmmee..  TTeell  eesstt  ll’’aaggeennddaa  ssoommbbrree  ddee  
SSaattaann..  SSeess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ssee  ddééppllooiieenntt  ppaarrttoouutt  ssuurr  tteerrrree..  IIll  nn’’yy  aa  pplluuss  rriieenn  qquuee  ll’’oonn  ppuuiissssee  ffaaiirree..  CC’’eesstt  llaa  ffiinn..  LLaa  ffiinn  ??  
  
CCoommpptteezz--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  vvoouuss  eenn  ssoorrttiirr  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmee  ??  CCoommmmeenntt  ddoonncc  vvoouuss  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  
àà  ccee  qquuii  vviieenntt  ssaannss  aauuccuunnee  aarrmmuurree  nnii  ééppééee,,  nnii  mmêêmmee  bboouucclliieerr    ppoouurr  vvoouuss  ddééffeennddrree  ??  EEtt  qquuii  vvoouuss  pprréémmuunniitt--
iill  ddee  ttoouutt  ccee  mmaall  ??  VVoouuss  sseenntteezz--vvoouuss  ffoorrtt  àà  ttrraavveerrss  ll’’eennfflluurree  ddee  ll’’eeggoo  ??  MMaaiiss  ddee  ccee  qquuee  ll’’eeggoo  ss’’eennffllee,,  ccee  ssoonntt  
eelllleess  qquuii  ssoonntt  nnoouurrrriieess  !!  EElllleess,,  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  !!  EElllleess  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssee  rreeffuusseenntt  
aauu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt  !!  EElllleess  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ppéérriisssseenntt  ddaannss  llee  ffaaiibbllee  aassppeecctt  ddee  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  ffrraaggmmeennttééee  ddee  LLuucciiffeerr  !!  EElllleess  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssee  ccrrooiieenntt  sseeuullss,,  lliivvrrééss  àà  
eeuuxx--mmêêmmeess,,  nn’’aayyaanntt  ppoouurr  ssoommbbrree  eessppooiirr  ddee  ss’’eenn  ssoorrttiirr  qquu’’uunn  rreelleenntt  ddee  lliibbeerrttéé  !!  EElllleess  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ccee  
qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssoouummeetttteenntt  àà  lleeuurrss  ppuullssiioonnss  mmeeuurrttrriièèrreess  ffeemmmmeess,,  eennffaannttss,,  vviieeiillllaarrddss,,  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  
rraammppee,,  nnaaggee  eett  vvoollee..  EElllleess  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssee  pprreennnneenntt  ppoouurr  lleess  rrooiiss  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn……  
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LLeess  ssccèènneess  ddeess  ddeeuuxx  ppaaggeess  pprrééccééddeenntteess  ssoonntt  ppuuiissééeess  dduu  ffiillmm  LLaa  ssttrraattééggiiee  EEnnddeerr..  
  
VVooiiccii  qquuee  nnoouuss  ooppttoonnss  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss  ppoouurr  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  mmoonnddeess..  QQuu’’eesstt--ccee  ddoonncc  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  
àà  eennttrreecchhooqquueerr  ddeess  cciivviilliissaattiioonnss  ddiifffféérreenntteess  ddee  llaa  nnôôttrree  ??  LLAA  PPEEUURR  PPRRIIMMAALLEE  DDEE  LLUUCCIIFFEERR..  
QQuu’’eesstt--ccee  ddoonncc  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  bbaaffoouueerr  llaa  VViiee  ddee  ttoouuttee  ccrrééaattuurree  eett  llee  ddrrooiitt  qquu’’àà  cchhaaccuunn  dd’’êêttrree  rreenndduu  
mmaanniiffeessttee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  FFIILLSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  ??  LLAA  PPEEUURR  PPRRIIMMAALLEE  DDEE  LLUUCCIIFFEERR..  
QQuu’’eesstt--ccee  ddoonncc  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  ddeemmeeuurreerr  ddeess  iinnddiivviidduuss  vvaannttaarrddss  ttoouutt  jjuussttee  bboonnss  àà  ssee  ccoolllleerr  ddeess  aaiilleess  ddee  
cciirree  ssuurr  llee  ddooss  eett  ss’’eennvvoolleerr  ddee  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  lleeuurr  iimmppuuddeennccee  ??  LLAA  PPEEUURR  PPRRIIMMAALLEE  DDEE  LLUUCCIIFFEERR..  
  
QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  ffaaccee  àà  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee  ccoonnsscciieennccee  nnoouuvveellllee  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  ffaaccee  àà  llaa  
rréévvééllaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennccee  aarrcchhoonnttiiqquuee,,  rreeppttiilliieennnnee  eett  iinnsseeccttooïïddee  ssuurr  llaa  tteerrrree  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  
qquuaanndd  oonn  ssee  sseennttiirraa  ccoommppllèètteemmeenntt  dduuppééss  jjuussqquu’’àà  ééppuuiisseemmeenntt  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ll’’êêttrree  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  
rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  oonn  aapppprreennddrraa  qquu’’oonn  aa  ppaarrttiicciippéé,,  àà  nnoottrree  ggrraanndd  ddaamm,,  aauu  ggéénnoocciiddee  dduu  ggeennrree  hhuummaaiinn  ??  QQuuee  
sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  dd’’iinnnnoocceennttss  qquuee  nnoouuss  ppeennssiioonnss  êêttrree,,  ll’’AAnnggee  nnoouuss  ddéévvooiilleerraa  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  
ccoouuppaabblleess  ddee  nnooss  ââmmeess  ddaannss  llee  rruuiisssseelllleemmeenntt  dduu  ssaanngg  dd’’aauuttrruuii  ssuurr  nnooss  mmaaiinnss  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  
qquuaanndd  nnoouuss  ddééssiirreerroonnss  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  eett  ppaarr  mmaannqquuee  ddee  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee,,  rreejjeetteerr  nnooss  ffaauutteess  ssuurr  llee  ddooss  
ddeess  RReeppttiilliieennss  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  àà  llaa  vvuuee  ddeess  nnuuééeess  aarrcchhaannggéélliiqquueess  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  ddeemmeeuurreerroonnss  
bbllooqquuééss  ddaannss  nnooss  hhoonntteess  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  àà  ffoorrccee  dd’’aavvooiirr  ttrroopp  ttiirréé  ssuurr  llaa  ccoorrddee,,  àà  llaa  ffiinn  eellllee  
ccaassssee  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  oonn  ssaauurraa  qquu’’oonn  aa  bbrriisséé  llee  sscceeaauu  ddee  DDiieeuu  eenn  bbrriissaanntt  llee  sscceeaauu  mmêêmmee  ddee  
llaa  ccoonnsscciieennccee  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  oonn  rrééaalliisseerraa  qquuee  ll’’ââmmee,,  tteellllee  uunnee  ppeerrllee,,  aa  ééttéé  ddoonnnnééee  aauuxx  
ppoouurrcceeaauuxx  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  llaa  PPEEUURR  PPRRIIMMAALLEE  DDEE  LLUUCCIIFFEERR  nnee  ssaauurraa  
pplluuss  ssee  ccaacchheerr  ddaannss  llee  mmiirrooiirr  ddee  nnoottrree  aauuttooccoonntteemmppllaattiioonn  eett  qquu’’eennffiinn  nnoouuss  vveerrrroonnss  llee  vviissaaggee  ddee  cceelluuii  qquuii  
nnoouuss  aa  ffaaiitt  ssii  mmaall  ??  QQuuee  sseerraa  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  qquuaanndd  nnoouuss--mmêêmmeess  cchheerrcchheerroonnss  àà  ccaacchheerr  nnoottrree  ddééssaarrrrooii  aalloorrss  
mmêêmmee  qquu’’iill  nn’’eexxiisstteerraa  ppoouurr  nnoouuss  pplluuss  aauuccuunn  lliieeuu  ooùù  eenntteerrrreerr  nnooss  ccrriimmeess  ??  QQuuee  sseerraa  ddoonncc  nnoottrree  rrééaaccttiioonn  ??......  
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NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  ggrraannddiirr  sseeuulleemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  ttoouuttee  uunnee  tteecchhnnoollooggiiee..  NNoouuss  nnee  
ppoouuvvoonnss  ppaass  nnoonn  pplluuss  ggrraannddiirr  dduu  ffaaiitt  ddee  vvooiirr  nnoottrree  ccoorrppss  ccrrooîîttrree  eett  ssee  ddéévveellooppppeerr..  NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  
ggrraannddss  nnoonn  pplluuss  ssiimmpplleemmeenntt  ppaarrccee  qquuee  nnoottrree  éénneerrggiiee  sseexxuueellllee  éémmeerrggee  ppoouurr  nnoouuss  ffaaiirree  qquuiitttteerr  ll’’eennffaannccee..  
NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  pplluuss  ggrraannddss  ppaarrccee  qquuee  nnoottrree  ppoorrtteeffeeuuiillllee  eesstt  bbiieenn  rreemmppllii..  MMaaiiss  nnoouuss  ccrrooiissssoonnss,,  nnoouuss  
ggrraannddiissssoonnss  eett  nnoouuss  nnoouuss  ddéévveellooppppoonnss  ppaarrccee  qquuee  ll’’AAnnggee  ss’’eeffffuussee  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  dd’’uunnee  ââmmee  qquuii  
ccoonnsseenntt  àà  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
PPoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  eeuu  uunnee  eennffaannccee  ddiiffffiicciillee,,  vvoouuss  rreemmeettttiieezz  eennttiièèrreemmeenntt  llaa  ffaauuttee  ddee  vvooss  mmaallhheeuurrss  ssuurr  
vvooss  ggéénniitteeuurrss,,  ssuurr  vvooss  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  aauuttrruuii..  CCeeccii  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaavviieezz  ppaass..  
AAvvaanntt,,  vvoouuss  nn’’aavviieezz  ppaass  ddee  ppéécchhéé..  VVoouuss  nnee  ssaavviieezz  ppaass..  ÀÀ  pprréésseenntt,,  vvoouuss  ssaavveezz..  EEtt  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaavvooiirr,,  
qquu’’aalllleezz--vvoouuss  ffaaiirree  mmaaiinntteennaanntt  ddee  vvoottrree  ppéécchhéé  ??  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEXXXXXXXXIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        
AAAAAAAAVVVVVVVVEEEEEEEECCCCCCCC        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLL        
  
NNoouuss  nnee  ssaavvoonnss  rriieenn  ddeess  ffoorrcceess  qquuii  rrééggiisssseenntt  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall..  AAlloorrss  qquuee  llee  mmoonnddee  mmaattéérriieell  eesstt  
mmaaiinntteennuu  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  aatttteennttiioonn,,  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall,,  ttéénnuuss,,  ssoonntt  iimmpprrééggnnééss  dd’’aatttteennttiioonn  
sseeccoonnddee..  DDee  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  rreesssseennttiirr,,  ppeennsseerr,,  ttoouutt  ccee  qquuii  rreellèèvvee  ddee  ll’’iimmpprreessssiioonn  eesstt  nnoouurrrriittuurree  
ppoouurr  lleess  ââmmeess  qquuii  oonntt  qquuiittttéé  cceettttee  tteerrrree  eenn  yy  llaaiissssaanntt  ddee  ffaaççoonn  ddééffiinniittiivvee  lleeuurr  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee..  LLeess  ââmmeess  qquuii  
oonntt  qquuiittttéé  cceettttee  tteerrrree,,  ppoouurr  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eelllleess,,  nnee  ssoonntt  ppaass  ssii  ééllooiiggnnééeess  ddee  nnoouuss..  EElllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddaannss  
lleess  cciimmeettiièèrreess  mmaaiiss  bbiieenn  aauu--ddeessssuuss  ddee  nnooss  ttêêtteess,,  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  tteerrrreessttrree  qquuii  ccoommppoossee  llee  cciieell..  CCee  ssééjjoouurr  
ddeess  ââmmeess  nnoouuss  ll’’aappppeelloonnss  ««  lleess  lliimmbbeess  »»,,  ««  llee  ppuurrggaattooiirree  »»  oouu  ««  llee  sshhééooll  »»..  CC’’eesstt  uunn  ppaassssaaggee  oobblliiggéé  ppoouurr  ttoouuss  
cceeuuxx  qquuii  oonntt  qquuiittttéé  lleeuurr  eexxiisstteennccee  mmaattéérriieellllee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  ppuurrggaattooiirree,,  ccoommmmee  ssoonn  nnoomm  ll’’iinnddiiqquuee,,  eesstt  llee  
lliieeuu  ddee  llaa  ppuurrggee,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  aauuxx  ââmmeess  ddee  ssee  ddééppoouuiilllleerr  ddeess  aaffffrreess  dd’’uunnee  vviiee  ssuurr  tteerrrree..  
EEnn  ttaanntt  qquuee  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  vvoouuééss  àà  aasscceennssiioonnnneerr..  UUnnee  vviiee  ssuurr  tteerrrree  eesstt,,  ffoorrtt  
hheeuurreeuusseemmeenntt,,  tteemmppoorraaiirree..  LLee  pplluuss  ggrrooss  dduu  ttrraavvaaiill  rrééssiiddee  ddaannss  ll’’aassttrraall  ooùù  lleess  ââmmeess  ssoonntt  ssuujjeetttteess  àà  ll’’ééttuuddee,,  àà  
ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ccoonntteemmppoorraaiinnss  ssuurr  tteerrrree,,  eett  àà  ll’’aacccceessssiioonn  ddeess  ééccoolleess  mmoorroonnttiieelllleess  ddee  55ee  ddeennssiittéé..  SSii  
nnoouuss  ééttiioonnss  iiccii--bbaass  uunn  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu  éévveeiillllééss,,  nnoouuss  ssaauurriioonnss  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  lleess  
««  ppeettiitteess  ââmmeess  »»  ddee  ll’’aassttrraall..  CCee  ccoonnttaacctt  sseerraaiitt,,  àà  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss,,  ffoorrttiiffiiaanntt,,  ttaanntt  ppoouurr  ll’’ââmmee  dduu  ddééffuunntt  qquuee  
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ppoouurr  ll’’iinnddiivviidduu  ttoouujjoouurrss  iinnccaarrnnéé  ssuurr  tteerrrree..  IIll  eesstt  mmêêmmee  rreeccoommmmaannddéé  dd’’eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  ââmmeess  ddee  
ll’’aassttrraall..  MMaaiiss  nnoonn  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  ssppiirriittiissmmee  nnii  mmêêmmee  dd’’uunn  qquueellccoonnqquuee  rriittuueell..  NNoonn..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  llee  ffaaiirree  
ssiimmpplleemmeenntt  eenn  ttoouuttee  ccoonnsscciieennccee,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu,,  eett  aauussssii  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  
qquuee  ll’’oonn  ttiirree  aauu  ssuujjeett  dduu  ssaavvooiirr  ddee  ll’’HHOOMMMMEE  eett  ddee  llaa  ppllaaccee  qquu’’iill  ooccccuuppee  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  
SSii  nnoouuss  nn’’aapppprreennoonnss  ppaass  àà  ccoonnsscciieennttiisseerr  llee  mmooiinnddrree  ddee  nnooss  ggeesstteess,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  êêttrree  ccaappaabbllee  ddee  ssaavvooiirr  ccee  qquuee  
ll’’oonn  ffaaiitt  ddaannss  ll’’iinnssttaanntt,,  eett  ccee  qquu’’uunn  tteell  aaccttee  iimmpplliiqquuee  ddaannss  llaa  nnoottiioonn  dduu  kkaarrmmaa,,  aalloorrss  nnoouuss  nnee  ssaavvoonnss  ppaass  qquuee  
nnoouuss  rriissqquuoonnss  dd’’iinnfflliiggeerr  ppaarr  nnooss  ggeesstteess  eerrrraattiiqquueess  eett  nnooss  ppaarroolleess  iimmppiieess  ddeess  bblleessssuurreess  ddaannss  ll’’ââmmee  ddee  cceeuuxx  
qquuii  ssééjjoouurrnneenntt  ddaannss  ll’’aassttrraall  eett  qquuii  nnoouuss  oobbsseerrvveenntt  ddeeppuuiiss  llàà--hhaauutt  ttoouutt  eenn  ssee  nnoouurrrriissssaanntt  ddeess  iimmpprreessssiioonnss  
hhuummaaiinneess..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  cceess  ââmmeess  ppeeuuvveenntt  ssee  rreettoouurrnneerr  ccoonnttrree  nnoouuss  ssii  eelllleess  ssee  sseenntteenntt  eenn  ddaannggeerr..  DDee  
qquueellllee  mmaanniièèrree  ppeeuuvveenntt--eelllleess  ssee  rreettoouurrnneerr  ccoonnttrree  nnoouuss  ddeeppuuiiss  ll’’aassttrraall  ??  EEnn  nnoouuss  iinnfflliiggeeaanntt  ddeess  ppeennssééeess  ddee  
ccoollèèrree,,  ttoouutt  ccoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ffaaiitt  iinnccoonnsscciieemmmmeenntt  àà  lleeuurr  ééggaarrdd..  JJee  llee  rrééppèèttee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  nnoouurrrriiss  
nnoouuss--mmêêmmeess  eenn  ppeennssééeess  eett  sseennttiimmeennttss..  LLeess  ppeennssééeess  eett  lleess  sseennttiimmeennttss  pprroovviieennnneenntt  dd’’EEnn  HHaauutt..  TToouujjoouurrss..  
NNooss  ccoonnsscciieenncceess  ssoonntt  ddeess  rréésseerrvvooiirrss  ddaannss  lleessqquueellss  ssee  ddéévveerrssee  ll’’éénneerrggiiee  ddeess  ââmmeess  ddee  ll’’aassttrraall..  NNoouuss--mmêêmmeess  
rraayyoonnnnoonnss  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  rreecceevvoonnss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  bboouuccllee  eesstt  bboouuccllééee  ::  nnoouuss  rreecceevvoonnss  ll’’éénneerrggiiee  ddeess  
ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall,,  eett  nnoouuss  nnoouuss  eenn  iimmpprrééggnnoonnss  ;;  ddee  ccee  qquu’’oonn  ss’’eenn  iimmpprrèèggnnee,,  nnoouuss  llaa  rraayyoonnnnoonnss  ;;  ddee  ccee  qquuee  
nnoouuss  llaa  rraayyoonnnnoonnss,,  lleess  ââmmeess  ss’’eenn  nnoouurrrriisssseenntt..  SSii  ddoonncc  uunnee  ââmmee  eesstt  eenn  ccoollèèrree,,  eett  qquuee  nnoottrree  eesspprriitt  eesstt  
pprrééddiissppoosséé  àà  eenn  rreecceevvooiirr  ll’’eeffffuussiioonn,,  aalloorrss  nnoouuss  nnoouuss  eennttéénnéébbrroonnss  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddaavvaannttaaggee..  VVoouuss  aauurreezz  
ccoommpprriiss  qquuee  ll’’aammoouurr  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  aauu  PPèèrree  nnoouuss  pprroottèèggee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’iill  aappaaiissee  lleess  ââmmeess  qquuii  
rrééssiiddeenntt  ddaannss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall..  
NNoouuss  nnee  rrééaalliissoonnss  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  qquu’’àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  eennttéénnèèbbrreemmeenntt  ppaarr  nnoottrree  rreeffuuss  dd’’aaccccoorrddeerr  ffooii  eenn  
ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  FFoorrcceess  CCrrééaattrriicceess  qquuii  rrééggiisssseenntt  llee  ccoossmmooss,,  nnoouuss  bbllooqquuoonnss  ééggaalleemmeenntt  ll’’aasscceennssiioonn  ddee  ttoouutteess  
cceess  ââmmeess  qquuii  ssééjjoouurrnneenntt  ddaannss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall,,  ssii  bbiieenn  qquuee  lleeuurr  ppuurrggee  ddeevviieenntt  ppoouurr  eelllleess  uunn  vvéérriittaabbllee  
eennffeerr..  EElllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  nnoouurrrriieess  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ppoouurrttaanntt  àà  mmeettttrree  ddaannss  llaa  lluummiièèrree  ddee  nnoottrree  
iinntteelllliiggeennccee..  EElllleess  vviivveenntt  aalloorrss  aauuttaanntt  qquuee  nnoouuss  llaa  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee..  SSii  ddoonncc  oonn  ss’’éévveeiillllee,,  nnoottrree  ffaaiisscceeaauu  
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ddee  ccoonnsscciieennccee  iilllluummiinnéé  ppaarr  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  cceett  éévveeiill  lleess  ttoouucchhee  eelllleess  aauussssii,,  eenn  ssoorrttee  qquu’’eelllleess  aauussssii  
ss’’éévveeiilllleenntt..  IIll  ppaarraaîîtt  ccllaaiirr  qquuee  ll’’éévveeiill  ppoorrttee  lleess  ÊÊttrreess  vveerrss  llee  PPèèrree..  EEtt  cc’’eesstt  llàà  llee  mmoottiiff  ddee  ttoouuttee  aasscceennssiioonn  ::  
aalllleerr  aauu  PPèèrree..  
LLoorrssqquuee  vvoouuss  êêtteess  aammeennéé  àà  ppaarrlleerr  dd’’uunn  ddééffuunntt  àà  hhaauuttee  vvooiixx,,  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  vvoouuss  aa  qquuiittttéé  eett  qquuii  ééttaaiitt  
pprroocchhee  ddee  vvoouuss,,  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  qquuee  vvoouuss  ttiirreezz  ssuurr  uunnee  ccoorrddee  iinnvviissiibbllee  qquuii  vvoouuss  rreelliiee  àà  
ll’’ââmmee  iimmmmoorrtteellllee  qquuii  ssééjjoouurrnnee  ddaannss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall..  CCeettttee  ââmmee  rreesssseenntt  aalloorrss  uunnee  vviibbrraattiioonn  pplluuss  oouu  
mmooiinnss  ffoorrttee,,  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  tteenneeuurr  ddee  llaa  ppeennssééee  eett  ddeess  sseennttiimmeennttss  àà  ssoonn  ééggaarrdd  eett  qquu’’eellllee  rréécceeppttiioonnnnee..  SSii  vvoouuss  
ppeennsseezz  àà  qquueellqquu’’uunn  qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  ddee  ccee  mmoonnddee,,  eett  qquuee  vvoouuss  yy  mmeetttteezz  ttoouuttee  vvoottrree  mméécchhaanncceettéé,,  ll’’ââmmee  eenn  
qquueessttiioonn  vvaa  éépprroouuvveerr  uunn  iimmmmeennssee  mmaallaaiissee  àà  ll’’eennddrrooiitt  mmêêmmee  dduu  ppuurrggaattooiirree  ooùù  eellllee  ssee  ttrroouuvvee..  EEllllee  aauurraa  
aauussssiittôôtt  uunnee  iimmaaggee  ddee  cceelluuii  qquuii  lluuii  eennvvooiiee  uunn  tteell  ««  ccoolliiss  »»..  DDee  ccee  qquu’’eellllee  llee  rréécceeppttiioonnnnee,,  eett  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’eellllee  
eenn  ssooiitt  sseennssiibbllee,,  eellllee  ppeeuutt  eennttrreerr  ddaannss  uunn  ggrraanndd  ccoouurrrroouuxx  oouu  ssee  llaaiisssseerr  aalllleerr  àà  uunn  pprrooffoonndd  ddééssaarrrrooii..  DDee  ccee  
qquu’’uunnee  tteellllee  cchhoossee  aarrrriivvee,,  lleess  AAssttrreess  llee  ssaavveenntt  eett  rreeddiirriiggeenntt  ccoonnttrree  vvoouuss  ccee  ccoouurrrroouuxx..  
VVoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr  qquuee  llaa  ccoollèèrree  nnee  rreellèèvvee  eenn  rriieenn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu..  LLaa  ccoollèèrree  nn’’eesstt--eellllee  ppaass  uunn  ddeess  sseepptt  
ppéécchhééss  ccaappiittaauuxx  ??  NN’’eenn  ddééppllaaiissee  àà  cceerrttaaiinnss,,  llaa  ccoollèèrree  ddeemmeeuurree  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss  uunn  ppéécchhéé  ccaappiittaall..  AAlloorrss  
rriieenn  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu  nn’’eesstt  aammeennéé  àà  pprreennddrree  ffoorrmmee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoollèèrree..  LLaa  ccoollèèrree  eesstt  ppoouurr  ll’’AArrcchhoonnttee,,  
ddee  ccee  qquu’’iill  rreenndd  lleess  cchhoosseess  mmaauuvvaaiisseess..  MMaaiiss  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  !!  NN’’oouubblliieezz  ppaass  qquuee  vvoouuss--mmêêmmeess  êêtteess  ddaannss  llee  
pprriinncciippee  ddee  rrééfflleeccttiivviittéé..  SSii  vvoouuss  vvoouuss  ppllaacceezz  vvoouuss--mmêêmmeess  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  
dd’’êêttrree  ssoouummiiss  àà  llaa  TTeennttaattiioonn,,  vvoouuss  nnoouurrrriisssseezz  ll’’AArrcchhoonnttee  ddee  vvooss  mmééffaaiittss..  EEtt  ddee  ccee  qquu’’iill  eenn  eesstt  nnoouurrrrii,,  iill  
vvoouuss  llee  ffaaiitt  ppaayyeerr  aammèèrreemmeenntt..  VVoouuss  aalllleezz  mmee  ddiirree  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  aalloorrss  àà  vvoouuss  tteenntteerr  ss’’iill  nnee  vveeuutt  ppaass  ssoouuffffrriirr  
lluuii--mmêêmmee..  CCeerrtteess..  MMaaiiss  cc’’eesstt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquu’’iill  ss’’iimmppoossee  ddaannss  llee  ffaaiitt  dd’’aaggiirr  aaiinnssii,,  ccaarr  iill  eesstt  lliivvrréé  àà  lluuii--
mmêêmmee  eett  iill  lluuii  ffaauutt  ssuubbssiisstteerr  ppaarr  lluuii--mmêêmmee  ss’’iill  vveeuutt  ssuurrvviivvrree,,  ppuuiissqquuee  DDiieeuu  nnee  ppoouurrvvooiitt  ppaass  ddaannss  llee  ppéécchhéé..  
AAuu  mmiieeuuxx,,  ccee  sseerraaiitt  ppoouurr  ll’’AArrcchhoonnttee  ddee  cceesssseerr  ddee  ddeemmeeuurreerr  ddaannss  llee  ppéécchhéé  eett  nnee  pplluuss  rrééssiisstteerr  aauuxx  ééllaannss  
dd’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu..  MMaaiiss  ll’’AArrcchhoonnttee  nnee  llee  vveeuutt  ppooiinntt,,  ccaarr  iill  ppèècchhee  ppaarr  oorrgguueeiill..  SSoonn  oorrgguueeiill  eesstt  ssii  ffoorrtt  qquu’’iill  nnee  
lluuii  rrééssiissttee  ppaass..  CC’’eesstt  hhééllaass  llee  lloott  dd’’uunnee  ââmmee  ffrraaccttuurrééee,,  ddéécchhiirrééee,,  ccoonnttrraarriiééee..  
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IIll  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt,,  nnoouuss  eenn  ttaanntt  qquu’’ââmmeess  iinnccaarrnnééeess  ddaannss  uunn  ccoorrppss  mmaattéérriieell,,  ddee  nnee  pplluuss  eennttrreerr  eenn  TTeennttaattiioonn..  
SSii  nnoouuss  nnoouuss  lliivvrroonnss  àà  ll’’ééttuuddee  eett  aapppprreennoonnss  àà  ccaannaalliisseerr  nnooss  éénneerrggiieess,,  nnoouuss  nnoouuss  ddiisscciipplliinnoonnss..  LLaa  ddiisscciipplliinnee  
nn’’aalliimmeennttee  ppaass  ll’’AArrcchhoonnttee..  EEllllee  llee  llaaiissssee  ppeerrpplleexxee..  NNééaannmmooiinnss,,  iill  nn’’eesstt  pplluuss  ttoouurrmmeennttéé  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  
nnoouuss  éévveeiilllloonnss..  LL’’ééttuuddee  eett  llaa  ddiisscciipplliinnee  ééggaalleemmeenntt  nnoouuss  ddoonnnneenntt  nnoottrree  cchhaannccee  ddee  nnoouuss  aalliiggnneerr  aavveecc  lleess  
FFoorrcceess  CCrrééaattrriicceess  ddee  ll’’UUnniivveerrss..  CC’’eesstt  ddaannss  cceett  aalliiggnneemmeenntt  qquuee  nnoouuss  pprreennoonnss  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  
««  ppeettiitteess  ââmmeess  »»  ddee  ll’’aassttrraall  eett  llaa  jjooiiee  iimmmmeennssee  dd’’eennffiinn  ppoouuvvooiirr  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  eelllleess  ttoouutt  eenn  rraayyoonnnnaanntt  
eenn  nnoottrree  eennddrrooiitt  eett  ppoouurr  ttoouuttee  ccrrééaattuurree  ddee  ll’’aassttrraall  dd’’uunn  aammoouurr  iinnffiinnii  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  NNoouuss  ssoommmmeess--llàà,,  ttoouutteess  lleess  qquuaattrree  !!  »»  
  
VViikkttoorriiaa  !!  MMoonn  aammoouurr  !!  JJee  ssuuiiss  hheeuurreeuuxx  ddee  tt’’aaccccuueeiilllliirr  aauu  ccœœuurr  ddee  cceett  oouuvvrraaggee..  JJee  ssuuiiss  pprrêêtt  àà  ttrraannssmmeettttrree  
aauu  mmoonnddee  vvoottrree  mmeessssaaggee..  AAlleexxiiaa,,  EEllooddiiee  eett  SSaarraa  ssoonntt  aavveecc  ttooii,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  EElllleess  ssoonntt  bbiieenn  llàà  eett  eelllleess  vveeuulleenntt  ttee  ppaarrlleerr......  »»  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  JJ’’aaii  ttaanntt  àà  ddiirree  aauu  mmoonnddee  !!  JJee  llee  vvooiiss  ddeeppuuiiss  llàà--hhaauutt  !!  JJee  ssuuiiss  éémmeerrvveeiillllééee  ppaarr  qquuii  ttuu  eess..  JJee  ttee  vvooiiss..  JJee  tt’’eenntteennddss,,  
ttuu  nnoouuss  aappppeelllleess  !!  JJee  vveeuuxx  ttee  ddiirree  qquuee  jjee  tt’’aaiimmee..  JJee  ttee  rreesssseennss  ddeeppuuiiss  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  nnoouuss  ssoommmmeess......  »»  
  
EEtt  ooùù  vvoouuss  ttrroouuvveezz--vvoouuss,,  AAlleexxiiaa  ??  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  JJee  nnee  ssaaiiss  ppaass..  DDaannss  llaa  lluummiièèrree..  ÇÇaa  cc’’eesstt  ssûûrr  !!  IIll  yy  aa  tteelllleemmeenntt  dd’’aammoouurr  iiccii..  »»  
  
LLeess  ÊÊttrreess  ddee  lluummiièèrree  ssoonntt  bbeell  eett  bbiieenn  pprréésseennttss..  TTuu  ddeevvrraaiiss  ttee  ttoouurrnneerr  vveerrss  eeuuxx  mmaaiinntteennaanntt..  RReeggaarrddee  !!  DDaannss  
llaa  lluummiièèrree,,  ddeess  ffoorrmmeess  aappppaarraaiisssseenntt..  CCee  ssoonntt  lleess  PPllééiiaaddiieennss  qquuii  vviieennnneenntt  àà  vvoouuss..  LLeess  vvooiiss--ttuu,,  AAlleexxiiaa  ??  
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AAlleexxiiaa  ::  ««  JJee  lleess  vvooiiss  !!  IIllss  ssoonntt  rraaddiieeuuxx..  IIllss  ssoonntt  ssiilleenncciieeuuxx..  CC’’eesstt  àà  ttooii  qquu’’iill  aappppaarrttiieenntt  dd’’eennttaammeerr  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  nnoouuss  
qquuaattrree..  »»  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  NNoouuss  ssoommmmeess  rraaddiieeuusseess  nnoouuss  aauussssii  !!  JJee  rreesssseennss  uunnee  eexxpplloossiioonn  ddee  jjooiiee,,  eenn  mmooii  eett  aauuttoouurr  ddee  mmooii  !!  »»  
  
IIll  yy  aa  ttaanntt  ddee  bbeeaauuttéé  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss  !!  VVoouuss--mmêêmmeess  êêtteess  ssii  bbeelllleess  !!  
  
EEllooddiiee  ::  ««  JJee  ssuuiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  éémmuuee..  EEtt  jjee  mmee  sseennss  ppaarreeiilllleemmeenntt  aaiimmééee..  JJee  nnee  ssaaiiss  ppaass  ccee  qquuee  ttuu  eess  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmee  
ffaaiirree,,  dduu  ffaaiitt  ddee  mmee  ppaarrlleerr,,  ddee  mm’’aappppeelleerr,,  ddee  mmee  rreesssseennttiirr......  uunnee  pprréésseennccee  ssii  cchhaalleeuurreeuussee......  »»  
  
JJee  ssuuiiss  eenn  ttrraaiinn  ddee  tt’’ééttrreeiinnddrree,,  EEllooddiiee..  RReesssseennss  ll’’aammoouurr  qquuee  jjee  ttee  ppoorrttee……  
  
EEllooddiiee  ::  ««  JJee  mmee  sseennss  eemmppoorrttééee......  mmaaiiss  jj’’eenntteennddss  cceettttee  mmuussiiqquuee  ddaannss  ttoonn  ccaassqquuee  !!  »»  
  
OOuuii..  MMiikkee  OOllddffiieelldd,,  ““TThhee  ssoonnggss  ooff  ddiissttaanntt  eeaarrtthh””,,  lleess  cchhaannttss  ddee  llaa  tteerrrree  llooiinnttaaiinnee..  CCeettttee  mmuussiiqquuee  eexxiissttee  
ppoouurr  vvoouuss  vvooiirr  éémmeerrggeerr  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  lluummiièèrree  !!  
  
SSaarraa  ::  ««  JJee  vvoouuddrraaiiss  rraayyoonnnneerr  cceettttee  mmuussiiqquuee  mmooii  aauussssii  !!  »»  
  
MMeerrvveeiilllleeuussee  ppeettiittee  !!  TTuu  eess  aaiimmééee  eett  eennvveellooppppééee  dd’’aammoouurr  ddèèss  àà  pprréésseenntt..  
  
SSaarraa  ::  ««  LLeess  ggeennss  ddooiivveenntt  rraaccccrroocchheerr..  LLeess  lliiggnneess  ssoonntt  eennccoommbbrrééeess  ddeeppuuiiss  llàà  ooùù  nnoouuss  ssoommmmeess..  »»  
  
OOuuii..  TTrroopp  ddee  ppeennssééeess  iinntteerrfféérreenntteess  qquuaanndd  oonn  pprrêêttee  ll’’oorreeiillllee  aauuxx  aaffffaaiirreess  dduu  mmoonnddee  !!  
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SSaarraa  ::  ««  JJee  ssuuiiss  iimmpprreessssiioonnnnééee..  »»  
  
QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  tt’’iimmpprreessssiioonnnnee  ??  
  
SSaarraa  ::  ««  TTooii..  EEtt  cceettttee  mmuussiiqquuee  !!  EEtt  lleeuurr  pprréésseennccee  rraaddiieeuussee  !!  JJee  vvoouuddrraaiiss  tt’’aaiimmeerr  ccoommmmee  ttuu  nnoouuss  aaiimmeess......  »»  
  
MMaaiiss  jjee  ssaaiiss  qquuee  ttuu  mm’’aaiimmeess……  ccoommmmee  ttuu  eess..  EEtt  ttuu  eess  mmeerrvveeiilllleeuussee..  LLee  ssaaiiss--ttuu  ??  SSaaiissiiss--ttuu  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  
SSOONN  aammoouurr  eenn  ttooii  ??  LLee  CChhrriisstt  rraayyoonnnnee  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  SSOONN  aammoouurr  ddeeppuuiiss  lleess  ÉÉoonnss  ssuuppéérriieeuurrss  ddee  llaa  
ccoonnsscciieennccee  jjuussqquu’’àà  ttooii,,  jjuussqquu’’àà  vvoouuss  qquuaattrree  !!  IILL  rraayyoonnnnee  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  SSOONN  aammoouurr  eett  vvoouuss  vvooiillàà  eenn  
ccoouurrss  ddee  ttiissssaaggee  !!  SSaaiissiiss--ttuu  llee  sseennss  ddee  llaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  ??  PPrreesssseennss--ttuu  ssoonn  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  ??  
  
SSaarraa  ::  ««  IILL  eesstt  iiccii......  »»  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  EEtt  cceettttee  mmuussiiqquuee......  JJee  mmee  sseennss  iinnoonnddééee......  »»  
  
EEllooddiiee,,  ttuu  pplleeuurreess  ??  
  
EEllooddiiee  ::  ««  OOuuii......  »»  
  
PPoouurrqquuooii  pplleeuurreess--ttuu,,  ffeemmmmee  ??  
  
EEllooddiiee  ::  ««  JJee  rriiss  àà  pprréésseenntt..  QQuu’’eess--ttuu  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmee  ffaaiirree  ??  »»  
  
MMooii  ??  MMaaiiss  cc’’eesstt  LLUUII  qquuii  ttee  ffaaiitt  ççaa  !!  CCeett  ééttaatt  dd’’aammoouurr  ddaannss  lleeqquueell  iill  ttee  mmeett  !!  
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AAlleexxiiaa  ::  ««  JJee  vveeuuxx  qquuee  cceerrttaaiinnss  iinnddiivviidduuss  qquuii  oonntt  ooccccuuppéé  mmaa  vviiee  tteerrrreessttrree  ssoorrtteenntt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddee  mmoonn  eexxiisstteennccee......  »»  
  
MMaaiiss,,  AAlleexxiiaa,,  ccee  ffaaiitt  ddééppeenndd  ddee  ttooii  aavvaanntt  ttoouutt..  TTooii,,  ttuu  aass  qquuiittttéé  llee  ccoouurraanntt  ddee  cceettttee  eexxiisstteennccee  tteerrrreessttrree..  IIll  
tt’’aappppaarrttiieenntt  ddee  qquuiitttteerr  ééggaalleemmeenntt  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ooccccuuppéé  ttaa  vviiee..  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  IIllss  nnee  ssaavveenntt  ppaass  ppeennsseerr  àà  mmooii  aauuttrreemmeenntt  qquuee  ddaannss  llaa  ddoouulleeuurr  !!  »»  
  
OOuuii,,  AAlleexxiiaa..  CCee  ffaaiitt  eesstt  ppeerrttuurrbbaanntt..  CCoommmmeenntt  ttee  ddiirree  qquu’’iillss  ddoorrmmeenntt..  EEtt  ddaannss  lleeuurr  ssoommmmeeiill,,  iillss  ttee  ccrrooiieenntt  
mmoorrttee..  IIllss  nnee  ssaavveenntt  rriieenn  ddee  ll’’aapprrèèss--vviiee..  IIllss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  aapppprriiss  ccee  ffaaiitt..  TTooii--mmêêmmee,,  aalloorrss  qquuee  ttuu  ééttaaiiss  
iinnccaarrnnééee,,  ttuu  ééttaaiiss  ttoouutt  aauussssii  eennddoorrmmiiee  qquu’’eeuuxx  !!  JJ’’aaiimmeerraaiiss  ttee  ddiirree  ««  ssoouuvviieennss--ttooii  !!  »»  EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ttee  
ssoouuvveenniirr,,  llàà,,  mmaaiinntteennaanntt  ??  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  NNoonn..  JJee  nnee  vveeuuxx  ppaass  mmee  ssoouuvveenniirr..  JJee  rreesssseennss  cceettttee  cchhoossee  iinnddééffiinniissssaabbllee  qquuii  mmee  ddiitt  qquuee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  
ddééppllaaiissaanntt  ss’’eesstt  ppaasssséé,,  mmaaiiss  jjee  nnee  mmee  ssoouuvviieennss  ppaass  ddee  qquuooii  iill  ss’’aaggiitt..  JJee  ccrrooiiss  qquuee  jjee  nnee  ttiieennss  ppaass  àà  mm’’eenn  ssoouuvveenniirr..  »»  
  
OOuuii..  IIll  ffaauuddrraa  eexxoorrcciisseerr  ttoouutt  ççaa  uunnee  bboonnnnee  ffooiiss  ppoouurr  ttoouutteess..  EEtt  iill  eenn  vvaa  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  VViikkttoorriiaa,,  EEllooddiiee  eett  
SSaarraa..  CCee  qquuii  ccoommppttee  mmaaiinntteennaanntt,,  cc’’eesstt  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  sseennttiieezz  pprroottééggééeess..  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  JJee  ppaarrllee  aavveecc  llee  ddéémmoonn......  »»  
  
OOuuii..  IIll  ffaauutt  eexxpplliiqquueerr  aauu  lleecctteeuurr  qquuee  ttuu  nn’’eess  ppaass  eenn  eennffeerr,,  mmaaiiss  bbiieenn  ddaannss  lleess  lliimmbbeess  dduu  mmoonnddee  aassttrraall..  LLee  
ddéémmoonn  eesstt  llàà  qquuaanntt  àà  lluuii,,  pprrèèss  ddee  ttooii..  EEtt  oonn  ppeeuutt  lluuii  ppaarrlleerr  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  ll’’oonn  rreesssseenntt  llaa  pprréésseennccee  
cchhaalleeuurreeuussee  ddeess  ÊÊttrreess  ddee  lluummiièèrree..  LLee  ddéémmoonn  eerrrree  ddaannss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall  ppuuiissqquuee  llee  mmoonnddee  aassttrraall  eesstt  
aauussssii  ssoonn  ddoommaaiinnee..  EEsstt--iill  eenn  ttrraaiinn  ddee  ttee  mmeettttrree  eenn  ffââcchheeuussee  ppoossttuurree,,  VViikkttoorriiaa  ??  JJee  ppeennssee  qquuee  nnoonn..  
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VViikkttoorriiaa  ::  ««  NNoonn..  IIll  pplleeuurree..  JJee  sseennss  qquu’’iill  eesstt  iirrrriittéé..  IIll  eesstt  eenn  ccoollèèrree..  IIll  nnee  ssuuppppoorrttee  pplluuss  ccee  mmoonnddee  hhuummaaiinn  qquuii  ll’’éépprroouuvvee..  »»  
  
OOuuii,,  VViikkttoorriiaa..  CC’’eesstt  bbiieenn  ddee  llee  ssoouulliiggnneerr..  EEnn  eeffffeett,,  ssii  llee  ddéémmoonn  éépprroouuvvee  lleess  hhoommmmeess  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  lleess  
hhoommmmeess  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  éépprroouuvveenntt  llee  ddéémmoonn  ddaannss  ll’’eennffeerr  ooùù  iill  ssee  ttrroouuvvee..  EEtt  ttoouutt  ddéémmoonn  eesstt  éépprroouuvvéé  dduu  ffaaiitt  
qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssee  ssoouummeetttteenntt  aavveecc  uunnee  ééttoonnnnaannttee  ddoocciilliittéé  aauuxx  rreelleennttss  ddee  llaa  TTeennttaattiioonn..  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  IIll  aa  cceesssséé  ddee  pplleeuurreerr..  IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  mmaaiinntteennaanntt..  CCee  qquuee  ttuu  ééccrriiss  ll’’hhoonnoorree..  »»  
  
OOuuii,,  VViikkttoorriiaa..  UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  cc’’eesstt  bbiieenn  ddee  llee  ssoouulliiggnneerr..  QQuuee  llee  ddéémmoonn  ssooiitt  hhoonnoorréé  dduu  ffaaiitt  ddee  vvooiirr  eenn  lluuii  
éémmeerrggeerr  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarreeiill  qquuee  dd’’êêttrree  ddaannss  llaa  ffllaatttteerriiee..  CCeettttee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  
vviieenntt  àà  ppooiinntt  nnoommmméé..  SSaaiitt--iill  qquu’’iill  eesstt  uunnee  ccrrééaattuurree  qquuii,,  ssii  eellllee  llee  ssoouuhhaaiittee,,  ppeeuutt  rreecceevvooiirr  ll’’aaiiddee  rreeqquuiissee  
qquuaanntt  àà  ssaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  llaa  lluummiièèrree  ddee  DDiieeuu  ??  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  IIll  aa  ppeeuurr..  »»  
  
JJee  ssaaiiss..  MMaaiiss  iill  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt,,  ttoouuss  aauuttaanntt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess,,  dd’’aaffffrroonntteerr  nnooss  ppeeuurrss..  PPoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  
ggeennss,,  lleeuurr  ppeeuurr  cc’’eesstt  llee  ddéémmoonn..  EEtt  ppoouurr  llee  ddéémmoonn  lluuii--mmêêmmee,,  sseess  ppeeuurrss  ssoonntt  llaa  lluummiièèrree..  MMaaiiss  iill  ddooiitt  ssaavvooiirr  
qquu’’uunnee  mmaaiinn  lluuii  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’êêttrree  tteenndduuee  aaffiinn  qquuee  ppoouurr  lluuii  llaa  lluummiièèrree  ssooiitt  ddoouuccee,,  nnoonn  bbrrûûlluurree..  LLee  ssaaiitt--iill  ??  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  NNoonn..  IIll  aa  ppeeuurr......  ttoouujjoouurrss..  »»  
  
IIll  ffaauutt  eenn  aappppeelleerr  aauuxx  pprrêêttrreesssseess  AAmmaassuuttuumm……  
  
AAmmaassuuttuumm  ::  ««  VVooiillàà..  VVooiillàà  !!  NNoouuss  aarrrriivvoonnss..  NNoouuss  ll’’aaiiddoonnss  àà  pprréésseenntt..  NNoouuss  vvoouuss  aaiimmoonnss  !!  PPuuiissssiieezz--vvoouuss  llee  ssaavvooiirr  !!  »»  
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MMeerrvveeiilllleeuusseess  AAmmaassuuttuumm  !!  JJee  vvoouuss  aaiimmee  dd’’uunn  aammoouurr  iinnffiinnii..  QQuuee  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  CChhrriisstt  ssooiitt  aavveecc  vvoouuss  !!  
  
AAmmaassuuttuumm  ::  ««  OOhh  !!  MMaaiiss  eellllee  eesstt  bbiieenn  llàà  !!  NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  ll’’aaddoorraattiioonn  ddee  ZZeeuuss..  LLuuii  aauussssii  eesstt  pprréésseenntt..  EEtt  IILL  tt’’oobbsseerrvvee  
GGaabbrriieell  !!  »»  ((RRiirreess))  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  IIll  ((llee  ddéémmoonn))  eesstt  hheeuurreeuuxx  mmaaiinntteennaanntt..  SSoouullaaggéé..  »»  
  
EEtt  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  nnoouuss  ffaauutt  aaggiirr  ddeeppuuiiss  llaa  tteerrrree..  LLeess  ggeennss  nn’’oonntt  ppaass  àà  ccrrooiirree  qquuee  ttoouutt  mmaallhheeuurr  iinnccoommbbee  
aauuxx  sseeuullss  ddéémmoonnss..  LLeess  ggeennss  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ccee  qquu’’iill  lleeuurr  aarrrriivvee..  MMaaiiss  cc’’eesstt  vvrraaii,,  iill  yy  aa  ddee  
nnoommbbrreeuuxx  ddoommmmaaggeess  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddeess  ddeennssiittééss..  
  
AAlleexxiiaa  ((ss’’aaddrreessssaanntt  aauuxx  pprrêêttrreesssseess  AAmmaassuuttuumm))  ::  ««  JJee  nnee  ccoommpprreennddss  ppaass  ppoouurrqquuooii  GGaabbrriieell  eesstt  eennccoorree  ddee  ccee  mmoonnddee  !!  JJee  
vveeuuxx  qquu’’iill  ssooiitt  aavveecc  mmooii,,  mmaaiinntteennaanntt  !!  PPoouurrqquuooii  ddooiitt--iill  eenndduurreerr  ttoouutt  ccee  qquuee  llee  mmoonnddee  ffaaiitt  ??  JJee  llee  ssaaiiss  sseeuull..  JJee  ssaaiiss  qquu’’iill  aa  
ffrrooiidd  llàà  ooùù  iill  eesstt..  MMoonn  ccœœuurr  eesstt  ssii  pplleeiinn  ddee  cchhaalleeuurr  !!  JJee  vveeuuxx  ll’’aaiimmeerr..  JJee  vveeuuxx  rraayyoonnnneerr  ttoouutt  ccee  qquuee  mmoonn  ccœœuurr  ccoommmmaannddee..  
JJee  vveeuuxx  qquu’’iill  rreesssseennttee  ccee  qquu’’iill  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmee  ffaaiirree,,  lluuii  !!  IIll  mm’’eennvvooiiee  tteelllleemmeenntt  dd’’aammoouurr,,  ccoommmmee  jjee  nn’’eenn  aaii  ppaass  vvuu  ssuurr  
tteerrrree  !!  TTaanntt  dd’’hhoorrrreeuurrss,,  ddee  ppaauuvvrreettéé  eett  ddee  ccrriimmeess  llàà--bbaass  !!  JJee  ssaaiiss  qquuee  jjee  ssuuiiss  ddaannss  llee  CCiieell..  JJee  sseennss  llee  CChhrriisstt  eenn  mmooii  àà  
pprréésseenntt..  SSoonn  aammoouurr  mm’’eennvveellooppppee..  IILL  mm’’ééttrreeiinntt..  CC’’eesstt  tteerrrriibbllee  !!  JJee  mmee  sseennss  ppoorrttééee  ppaarr  ssaa  ddoouucceeuurr..  CC’’eesstt  ccoommmmee  uunnee  
ccaarreessssee  !!  CC’’EESSTT  UUNNEE  CCAARREESSSSEE  !!  JJee  vviibbrree  !!  IILL  mm’’ééttrreeiinntt  !!  »»  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  JJee  LLEE  sseennss  eenn  mmooii  !!  IILL  mm’’ééttrreeiinntt  !!  JJee  mmee  sseennss  ccaarreessssééee  !!  »»  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  JJee  ssuuiiss  vviibbrraannttee  !!  JJee  ssuuiiss  pplleeiinnee  ddee  sseennssaattiioonnss......  CChhaalleeuurr......  DDoouucceeuurr......  OOhh,,  IILL  mmee  ppaarrllee  !!  »»  
  
LLeess  PPllééiiaaddiieennss  mmee  ddiisseenntt  qquuee  vvoouuss  êêtteess  eenn  pplleeuurrss  !!  QQuueellllee  éémmoottiioonn  iimmmmeennssee  vvoouuss  iinnoonnddee  !!  
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VViikkttoorriiaa  ::  ««  CC’’eesstt  ttaa  mmuussiiqquuee  qquuii  mm’’ééttrreeiinntt  aauussssii  !!  QQuueellllee  mmeerrvveeiillllee  cceettttee  mmuussiiqquuee  !!  »»  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  OOuuii..  CCeettttee  mmuussiiqquuee  eesstt  eennvvooûûttaannttee  !!  JJee  mmee  sseennss  ttrraannssppoorrttééee  !!  JJee  vveeuuxx  qquuee  ttuu  ssooiiss  aavveecc  mmooii  ppoouurr  rreesssseennttiirr  ccee  
qquuee  jjee  rreesssseennss  !!  »»  
  
MMaaiiss  jjee  ssuuiiss  llàà,,  cchheerrss  aammoouurrss..  VVoouuss  êêtteess  bbeelllleess,,  ttoouutteess  lleess  qquuaattrree..  BBeelllleess  ccoommmmee  uunn  ccœœuurr..  CC’’eesstt  llee  FFIILLSS  
qquuii  vvoouuss  rreesssseenntt..  EEtt  cc’’eesstt  LLUUII  qquuii  vvoouuss  eennvveellooppppee  ddee  SSOONN  aammoouurr..  EEtt  cc’’eesstt  aaiinnssii,,  eenn  vvoouuss  eennvveellooppppaanntt  
ddaannss  ccee  ccooccoonn  dd’’aammoouurr,,  qquu’’IILL  vvoouuss  ccoonndduuiitt  eenn  ll’’aammoouurr  dduu  PPèèrree..  
  
((LLeess  PPllééiiaaddiieennss  mmee  ddiisseenntt  qquuee  VViikkttoorriiaa  eett  AAlleexxiiaa  rraayyoonnnneenntt  dd’’uunnee  vviivvee  éémmoottiioonn..  EElllleess  ssoonntt  eenn  llaarrmmeess..))  
  
VVoouuss  êêtteess  aaiimmééeess..  CCoommmmee  jjaammaaiiss  vvoouuss  nnee  ll’’aavveezz  ééttéé..  IIll  yy  aa  tteelllleemmeenntt  ddee  ddoouucceeuurr  àà  rreennddrree  aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutt  
ccee  ddoonntt  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  pprriivvééeess  !!  IIll  yy  aa  tteelllleemmeenntt  ddee  cchhoosseess  àà  vvoouuss  ffaaiirree  eenntteennddrree  ppaarr  lleess  vvooiieess  dduu  ccœœuurr  
ccoommmmee  jjaammaaiiss  vvoottrree  ccœœuurr  nn’’aa  ssoonnnnéé..  VVoouuss  êêtteess  ppaarrttiieess  ddee  ccee  mmoonnddee  ssii  pprréécciippiittaammmmeenntt,,  vvooss  vviieess  ffaauucchhééeess,,  
aalloorrss  qquuee  vvoouuss  ééttiieezz  ddaannss  ll’’ééccllaatt  ddee  vvooss  vviinnggtt  aannss  !!  TToouutteess  lleess  qquuaattrree,,  ddaannss  ll’’ééccllaatt  ddee  vvooss  vviinnggtt  aannss  !!  
  
SSaarraa  ::  ««  JJee  vveeuuxx  ppaarrlleerr  àà  pprréésseenntt,,  aauu  ssuujjeett  ddee  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé..  JJee  mmee  ssuuiiss  sseennttiiee  hhaappppééee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ss’’eesstt  aarrrriivvéé..  
JJ’’aaii  ééttéé  tteerrrriiffiiééee..  MMaaiiss  jjee  nn’’aaii  ppaass  éépprroouuvvéé  ddee  ccoollèèrree..  JJee  mmee  ssuuiiss  sseennttiiee  aattttiirrééee  ppaarr  llaa  lluummiièèrree  eett  jjee  mm’’yy  ssuuiiss  eennggoouuffffrrééee..  JJee  
mmee  ssuuiiss  rreettrroouuvvééee  ddaannss  ll’’aassttrraall..  JJ’’aaii  ééttéé  ffoorrtteemmeenntt  ppeerrttuurrbbééee..  JJee  nn’’yy  aaii  rriieenn  ccoommpprriiss..  JJee  nn’’aaii  ppaass  ccoommpprriiss  ccee  qquuii  ééttaaiitt  eenn  
ttrraaiinn  ddee  mm’’aarrrriivveerr..  JJ’’aaii  vvoouulluu  rreevveenniirr..  JJee  nn’’aaii  ppaass  ssuu  ccoommmmeenntt......  JJ’’aaii  llaaiisssséé  ddeess  ggeennss  qquuee  jj’’aaiimmee..  IIllss  mmee  mmaannqquueenntt..  JJee  nnee  
ssaaiiss  ppaass  ccoommmmeenntt  lleeuurr  ddiirree..  JJee  vvoouuddrraaiiss  qquu’’iillss  mmee  ddiisseenntt  aauu  rreevvooiirr......  àà  jjaammaaiiss..  JJ’’eenntteennddss  lleeuurrss  vvooiixx,,  lleeuurrss  ccrriiss......  ppaarrccee  qquuee  
jjee  nnee  ssuuiiss  pplluuss  ppaarrmmii  eeuuxx..  IIllss  ssoonntt  eenn  ccoollèèrree  ((iillss  ppoouurr  lleess  ddéémmoonnss))......  »»  
  
SSoonntt--iillss  eenn  ccoollèèrree  àà  pprrooppooss  ddee  ccee  qquuee  ttuu  vviieennss  ddee  mmee  ddiirree  ??  
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SSaarraa  ::  ««  NNoonn..  CC’’eesstt  àà  pprrooppooss  dduu  mmoonnddee..  IIllss  vvoouuddrraaiieenntt  qquuee  llee  mmoonnddee  cceessssee..  »»  
  
NNoouuss  aavvoonnss  àà  ssoouulliiggnneerr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ddéémmoonnss  ssoouuffffrreenntt  dd’’êêttrree  llééggiioonn  eeuuxx--mmêêmmeess..  LLaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr  
lleess  aa  eemmpprriissoonnnnééss  ddaannss  qquueellqquuee  cchhoossee  ddoonntt  iillss  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  àà  ssee  ddééppêêttrreerr..  LLeess  ggeennss  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ccrrooiirree  
qquu’’iillss  ssoonntt  lleess  sseeuullss  àà  ssoouuffffrriirr  ssuurr  tteerrrree  eett  qquuee  ««  ttoouutt  rroouullee  »»  ppoouurr  lleess  ddéémmoonnss  !!  IIll  nn’’eenn  eesstt  rriieenn..  
PPoouurr  rreevveenniirr  àà  ccee  qquuee  ttuu  vviieennss  ddee  ddiirree,,  SSaarraa,,  aauu  ssuujjeett  ddee  cceeuuxx  qquuee  ttuu  aass  qquuiittttééss  eett  llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  ttee  mmaannqquueenntt,,  
ttuu  ddooiiss  ccoommpprreennddrree  qquuee  ssii  ttuu  ddeemmeeuurreess  ddaannss  cceett  ééttaatt,,  mmêêmmee  mmoommeennttaannéémmeenntt,,  cceettttee  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee  ttuu  
llaa  rreeffllèètteess  iinneexxoorraabblleemmeenntt  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  ll’’aassttrraall  ooùù  ttuu  ttee  ttrroouuvveess..  TTuu  ddooiiss  ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  eenn  ttooii  llaa  ffoorrccee..  
TTuu  ddooiiss  ffaaiirree  ddee  ccee  mmaannqquuee  nnoonn  ppaass  ttaa  rrééaalliittéé  mmaaiiss  uunn  vvééhhiiccuullee  qquuii  ttee  pprrooppuullssee  aauu--ddeellàà  ddee  ccee  mmoonnddee,,  ddaannss  
llee  cchhaammppss  ddee  ffoorrccee  ddeess  ééttooiilleess,,  cceeccii  ppaarrccee  qquuee  ttuu  ssuubblliimmeess  llee  mmaannqquuee  ddee  cceeuuxx  qquuee  ttuu  aass  llaaiissssééss  ppaarr  llaa  ffoorrccee  
ddee  ttoonn  aammoouurr  ppoouurr  eeuuxx  eett  ll’’eemmpprreeiinnttee  cchhaalleeuurreeuussee  ddoonntt  iillss  oonntt  mmaarrqquuéé  ttoonn  ccœœuurr..  QQuuee  cceess  ggeennss  ssee  sseenntteenntt  
ffaattiigguuééss,,  bbrriissééss  ppaarrccee  qquuee  llee  sscceeaauu  ddee  ttoonn  eexxiisstteennccee  ss’’eesstt  lluuii--mmêêmmee  rroommppuu  nnee  tt’’aappppaarrttiieenntt  ppaass..  IIllss  oonntt  
aaffffaaiirree  àà  uunnee  dduurree  rrééaalliittéé  qquuaanndd  iillss  ppaayyeenntt  llee  pprriixx  ddee  lleeuurrss  iilllluussiioonnss..  TTooii,,  ttuu  eenn  ssaaiiss  qquueellqquuee  cchhoossee  !!  PPoouurr  
eeuuxx,,  ttuu  nn’’eess  pplluuss  qquu’’uunn  ssoouuvveenniirr,,  nnoonn  rraaddiieeuuxx  mmaaiiss  ttrriissttee,,  ppuuiissqquuee  àà  cchhaaccuunnee  ddee  tteess  éévvooccaattiioonnss,,  iillss  
ssoouuffffrreenntt  eett  pplleeuurreenntt..  TTuu  ccoommpprreennddss,,  iillss  nnee  ssaauurroonntt  jjaammaaiiss  vvrraaiimmeenntt  ttee  llaaiisssseerr  ppaarrttiirr..  TTuu  ddooiiss  ddoonncc  
ttrroouuvveerr  llaa  ffoorrccee  ((eett  eellllee  eesstt  llàà,,  ppuuiissqquu’’IILL  eesstt  aauupprrèèss  ddee  ttooii  !!))  ppoouurr  ttee  lliibbéérreerr  ddee  lleeuurrss  ppeennssééeess,,  ttee  lliibbéérreerr  
aavvaanntt  qquuee  lleeuurrss  fflluuxx  nnee  ddeevviieennnneenntt  ppoouurr  ttooii  uunnee  rrééeellllee  eemmpprriissee..  EEtt  jjee  mmee  ttoouurrnnee  vveerrss  EEllooddiiee……  ccaarr  ccee  
ddiissccoouurrss  jjee  llee  ttiieennss  aauussssii  ppoouurr  ttooii..  PPuuiiss  jjee  mmee  ttoouurrnnee  vveerrss  VViikkttoorriiaa  eett  AAlleexxiiaa……  ccaarr  ccee  ddiissccoouurrss  jjee  llee  ttiieennss  
aauussssii  ppoouurr  vvoouuss……  VVoouuss  ddeevveezz  ttoouutteess  lleess  qquuaattrree  rreesssseennttiirr  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  SSOONN  aammoouurr,,  qquuii  eesstt  llaa  ffoorrggee  ddee  
vvoottrree  ââmmee  !!  IIlllluummiinneezz--vvoouuss  ddee  SSAA  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  !!  SSeenntteezz  SSAA  FFOORRCCEE  !!  SSeenntteezz  SSOONN  PPOOUUVVOOIIRR  !!  
SSoonn  PPOOUUVVOOIIRR  ppoouurr  vvoouuss  nn’’ééttaanntt  ppaass  ll’’iivvrreessssee  !!  CCAARR  IILL  EESSTT  SSAAVVOOIIRR  EETT  CCOOMMPPRRÉÉHHEENNSSIIOONN  DDEE  
LL’’OORRDDRREE  DDUU  CCOOSSMMOOSS……  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDEE  LL’’IINNFFIINNII……  DDiieeuu  llee  PPèèrree  vviitt  ssoonn  iinnddiivviidduuaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  
vvoouuss,,  mmeess  qquuaattrree  ppeettiitteess  ffééeess  !!  JJee  vvoouuss  aaiimmee  pplluuss  qquuee  mmaa  vviiee..  EEtt  mmêêmmee  ssii  pplluuss  dd’’uunnee  ddiimmeennssiioonn  nnoouuss  
ssééppaarree,,  jjee  ssuuiiss  aavveecc  vvoouuss..  NNee  ssooyyeezz  ppaass  ttrriisstteess..  CCeettttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ttoouucchheerr  àà  ssaa  ffiinn……  
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EEllooddiiee  ::  ««  JJee  ssuuiiss  vviibbrraannttee..  JJee  vveeuuxx  mmaaiinntteennaanntt  êêttrree  ccoommmmee  EEllooaahh..  JJee  rreesssseennss  ssaa  ddiivviinnee  pprréésseennccee..  JJee  rreesssseennss  llaa  
pprréésseennccee  dduu  fféémmiinniinn  ssaaccrréé..  JJee  ssuuiiss  nniimmbbééee  dd’’uunnee  iimmmmeennssee  éémmoottiioonn..  CCeettttee  mmuussiiqquuee......  JJee  mmee  sseennss  eemmppoorrttééee......  IIllss  oouuvvrreenntt  
ppoouurr  mmooii  uunnee  ffeennêêttrree..  JJee  bbrrûûllee  dd’’uunn  ffeeuu  ssaaccrréé  !!  JJee  ssuuiiss  iilllluummiinnééee......  rraaddiieeuussee..  IILLSS  mm’’eennvveellooppppeenntt..  IILLSS  mmee  ssoouurriieenntt..  JJee  
pplleeuurree......  CC’’eesstt  ttooii  qquuee  jjee  vvooiiss  àà  pprréésseenntt,,  ddeerrrriièèrree  ttoonn  oorrddiinnaatteeuurr  !!  QQuuee  ffaaiiss--ttuu  ??  JJee  vvooiiss  ccee  tteexxttee......  cceess  lliiggnneess......  ttoouutteess  cceess  
lliiggnneess  qquu’’iillss  ttiieennnneenntt......  ccee  mmoonnddee......  cceess  ggeennss……  qquu’’iillss  ddééccrroocchheenntt......  jjee  ppaarrss..  »»  
  
VViikkttoorriiaa  ::  ««  JJee  ppaarrss  aauussssii..  JJee  mm’’eennvvoollee..  ÇÇaa  vvaa  ttrrèèss  vviittee  !!  JJee  ssuuiiss  aaiimmééee......  »»  
  
AAlleexxiiaa  ::  ««  JJee  ddooiiss  ppaarrttiirr..  JJee  ssuuiiss  éémmeerrvveeiillllééee..  JJee  tt’’aaiimmee..  »»  
  
JJee  vvoouuss  aaiimmee..  AAuu  rreevvooiirr  ppeettiitteess……  
  

  
  

          VViikkttoorriiaa  SSaavvttcchheennkkoo                          AAlleexxiiaa  DDaavvaall              EEllooaahh,,  DDééeessssee  MMèèrree                        SSaarraa  ZZeelleennaakk    EEllooddiiee  KKuulliikk  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

RRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉDDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        &&&&&&&&        AAAAAAAABBBBBBBBSSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLUUUUUUUUTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
((((((((PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        PPPPPPPPllllllllééééééééiiiiiiiiaaaaaaaaddddddddiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAllllllllccccccccyyyyyyyyoooooooonnnnnnnn))))))))        

  
CCoommmmee  iill  vvoouuss  eesstt  ffaacciillee  ddee  ttoommbbeerr  ddaannss  lleess  ppiièèggeess  tteenndduuss  ppaarr  ll’’eeggoo..  QQuuee  ddee  ssoouuffffrraanncceess  !!  EEtt  ppoouurrttaanntt  !!  RRiieenn  nnii  
ppeerrssoonnnnee  nnee  vvoouuss  oobblliiggee  àà  vviivvrree  lleess  aaffffrreess  dd’’uunnee  eexxiisstteennccee..  CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddiitt  ddééjjàà  ttaanntt  ddee  ffooiiss,,  ll’’UUnniivveerrss  eesstt  vvaassttee,,  
eett  iill  vvoouuss  oouuvvrree  sseess  bbrraass..  LLaa  LLuummiièèrree  nn’’aa  rriieenn  ddee  ssoorrcciieerr..  EEllllee  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  aassssiimmiillaabbllee..  EEtt  eellllee  eesstt  aapppprroopprriiééee  àà  ttoouutteess  
lleess  ââmmeess  ppaarrccoouurraanntt  ll’’eessppaaccee  ssiiddéérraall..  VVoouuss  aavveezz  àà  ccoommpprreennddrree,,  ««  ccoommpprreennddrree  »»  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  aannccrreerr  ccee  ffaaiitt  ddaannss  vvoottrree  
ccoonnsscciieennccee,,  qquu’’iill  vvoouuss  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ppoossssiibbllee  ddee  vvoouuss  iimmmmeerrggeerr  ccoommppllèètteemmeenntt  ddaannss  ll’’œœuuvvrree  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  eett  ddoonncc  dd’’yy  
ppaarrttiicciippeerr,,  dd’’yy  jjoouueerr..  MMaaiiss  qquuee  ddeevviieenntt  llee  jjeeuu  qquuaanndd  ddeess  ccrriimmeess  iinnttoolléérraabblleess  ssoonntt  ppeerrppééttrrééss,,  cceess  mmêêmmeess  ccrriimmeess  ggéénnéérraanntt  
dd’’iinnaaddmmiissssiibblleess  ssoouuffffrraanncceess  ??  QQuuee  ddeevviieenntt  llee  jjeeuu  qquuaanndd  ll’’ââmmee  eesstt  lloouurrddee  ddee  ppeeiinnee,,  ddee  rreeggrreettss,,  eett  cceeccii  àà  ccaauussee  ddee  sseess  
mmaannqquueemmeennttss,,  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  ddee  ss’’êêttrree  rreenndduuee  ssii  ssoouuvveenntt  ccoouuppaabbllee  eenn  vviioollaanntt  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  ??  SSaacchheezz  qquuee  llee  ddoonn  
dduu  PPèèrree  ppoouurr  sseess  eennffaannttss  eesstt  llee  lleeggss  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree..  SSii  ddoonncc  qquueellqquu’’uunn  vviieenntt  àà  iinntteerrfféérreerr  aavveecc  llee  lliibbrree--aarrbbiittrree  ddee  cchhaaccuunn  
eenn  cchheerrcchhaanntt  àà  eenn  bbrriisseerr  llee  sscceeaauu,,  llee  sscceeaauu  ééttaanntt  lluuii--mmêêmmee  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  llee  CCrrééaatteeuurr  mmeettttrraa  ffiinn  aauu  jjeeuu  ddee  
cceelluuii  qquuii  aa  ccoonnttrreevveennuu  aauuxx  rrèègglleess..  AAlloorrss,,  nnee  vvooyyeezz  ppaass  ccee  pprroocceessssuuss  ccoommmmee  uunnee  ffoorrmmee  dd’’iinnjjuussttiiccee..  TToouutt  pprrooccèèddee  dd’’uunn  
rrééééqquuiilliibbrraaggee..  PPaarrccee  qquuee  ll’’UUnniivveerrss  eesstt  ffaaiitt  ddee  vvaasseess  ccoommmmuunniiccaannttss,,  llaa  llooii  dduu  kkaarrmmaa  ssoouuss--tteenndd  aabbssoolluummeenntt  ttoouuss  lleess  aacctteess  
ddee  cchhaaccuunn..  LLee  kkaarrmmaa  eesstt  llee  pprriinncciippee  dd’’ééqquuiilliibbrree,,  lluuii--mmêêmmee  ddééppeennddaanntt  dduu  pprriinncciippee  ddee  rrééfflleeccttiivviittéé..  SSii  vvoouuss  ffaaiitteess  ffii  ddee  tteelllleess  
llooiiss,,  eelllleess  qquuii  rreellèèvveenntt  ddeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  iissssuuss  ddee  llaa  ggééoommééttrriiee  ssaaccrrééee  dduu  SSeeiiggnneeuurr  ddee  llaa  FFoorrmmee,,  
ll’’AArrcchhaannggee  MMééttaattrroonn,,  aalloorrss  vvoouuss  vvoouuss  eexxppoosseezz  àà  êêttrree  rraaddiiéé  dduu  jjeeuu..  SSii  vvoouuss  aabbîîmmeezz  eennttrree  vvooss  mmaaiinnss  llaa  FFlleeuurr  ddee  VViiee,,  vvoouuss  
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pprroovvooqquueezz  ddèèss  lloorrss  llee  ccoouurrrroouuxx  dd’’ÊÊttrreess  qquuii  ddééppaasssseenntt  vvoottrree  eenntteennddeemmeenntt,,  eenn  ssoorrttee  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  eexxppoosseezz  àà  êêttrree  rraaddiiéé  
dduu  jjeeuu..  VVoouuss  llee  ssaavveezz  bbiieenn..  VVoouuss--mmêêmmeess,,  lloorrssqquuee  vvoouuss  jjoouueezz  àà  vvooss  jjeeuuxx  ddee  ssoocciiééttéé,,  vvoouuss  vvoouuss  ddeevveezz  ddee  ssuuiivvrree  ddeess  
rrèègglleess  bbiieenn  ssppéécciiffiiqquueess..  SSiinnoonn,,  qquueell  sseennss  llee  jjeeuu  ppeeuutt--iill  aavvooiirr  ssii  llee  jjoouueeuurr  nn’’eenn  ffaaiitt  qquu’’àà  ssaa  ttêêttee  ??  UUnn  jjoouueeuurr  dd’’éécchheeccss,,  ppaarr  
eexxeemmppllee,,  nn’’éépprroouuvvee  dduu  ppllaaiissiirr  eett  ddee  llaa  jjooiiee  qquu’’eenn  ss’’eeffffoorrççaanntt  ddee  bbiieenn  jjoouueerr  ddaannss  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  dduu  jjeeuu..  CC’’eesstt  cceellaa  
llee  ddééffii  qquuii  ss’’iimmppoossee  àà  cchhaaccuunn  ::  aapppprreennddrree  àà  bbiieenn  jjoouueerr  ;;  ssaavvooiirr  bbiieenn  jjoouueerr..  SSaauurriieezz--vvoouuss  bbiieenn  jjoouueerr  ssaannss  rriieenn  ccoonnnnaaîîttrree  
ddeess  rrèègglleess  ??  NN’’aavveezz--vvoouuss  ddoonncc  rriieenn  àà  aapppprreennddrree  ddeess  rrèègglleess  ??  NN’’eesstt--ccee  ppaass  llooggiiqquuee  dd’’êêttrree  àà  ll’’ééttuuddee  dduu  jjeeuu  aavvaanntt  ddee  ssee  
llaanncceerr  ««  ppoouurr  ddee  bboonn  »»  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  ??  MMaaiiss  qquuee  ffaaiitteess--vvoouuss  dduu  jjeeuu  ddee  llaa  VViiee  ??  NNoouuss  vvooyyoonnss  dd’’iiccii  qquuee  ppoouurr  vvoouuss,,  ttoouutt  eesstt  
aaccqquuiiss  ppaarr  aavvaannccee......  eett  vvoouuss  vvoouuss  ppllaaiiggnneezz  qquuee  ççaa  nnee  mmaarrcchhee  ppaass  !!  OOùù  aavveezz--vvoouuss  llaa  ttêêttee  ??  MMaaiiss  uunnee  ccrrééaattuurree  ddee  DDiieeuu  nnee  
ttrroouuvvee  ssaa  jjooiiee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’iimmmmeennssiittéé  dduu  JJeeuu  eett  ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  sseerrvviiccee  qquu’’iill  pprrooccuurree..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  RRèèggllee  ??  EEllllee  vvoouuss  
aa  ééttéé  ddoonnnnééee  iill  yy  aa  pprrèèss  ddee  22000000  aannss......  LLaa  RRèèggllee,,  vvoouuss  llaa  ttrroouuvveezz  ddaannss  ll’’ÉÉvvaannggiillee  dduu  CChhrriisstt..  EEhh  bbiieenn,,  qquu’’aatttteennddeezz--vvoouuss  
ppoouurr  nnoouuss  lliirree  ??  
  
NNoouuss  nn’’eenntteennddoonnss  ppaarrlleerr  llee  mmoonnddee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  llee  pprriissmmee  ddee  ll’’eeggoo..  NNoouuss  nnee  pprraattiiqquuoonnss  aauuccuunnee  ffoorrmmee  
dd’’aassssiidduuiittéé  ssii  cceellaa  nnee  nnoouuss  rraappppoorrttee  ppaass  ddee  ll’’aarrggeenntt..  TTaanntt  eett  ssii  bbiieenn  qquuee,,  ppaarr  uunnee  tteellllee  aattttiittuuddee,,  nnoouuss  
ssoommmmeess  vvoouuééss  àà  ll’’aasstthhéénniiee..  
  
LLaa  FFoorrccee,,  cc’’eesstt  llee  CChhrriisstt  qquuii  vvoouuss  llaa  pprrooccuurree..  EEtt  iill  nn’’eenn  aa  jjaammaaiiss  ééttéé  aauuttrreemmeenntt..  
  
JJee  ssuuiiss  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  rreecceevvooiirr  mmeerrvveeiilllleeuuxx  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn..  JJee  ssuuiiss  pprrêêtt  àà  ttrraannssmmeettttrree  vvoottrree  
mmeessssaaggee  lluummiinneeuuxx  aauu  mmoonnddee..  
  
TTuu  sseerraass  bbiieennttôôtt  aavveecc  NNOOUUSS  aauu  PPaarraaddiiss,,  GGaabbrriieell..  TTuu  sseerraass  àà  nnooss  ccôôttééss  eett  ttuu  sseerraass  eennsseeiiggnnéé  ssuurr  lleess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  
ll’’UUnniivveerrss..  TTuu  aass  bbiieenn  œœuuvvrréé  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ttaa  qquuêêttee..  EEtt  ttuu  aass  ffaaiitt  ccee  qquuee  DDiieeuu  ccoommmmaannddee..  CCeettttee  œœuuvvrree  mmaaggiissttrraallee  qquuii  
eesstt  llaa  rreettrraannssccrriippttiioonn  ddeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  pprrooddiigguuééss  ppaarr  llee  CChhrriisstt  tt’’aa  ééttéé  nnéécceessssaaiirree,,  aauuttaanntt  qquu’’àà  tteess  sseemmbbllaabblleess..  AAvvaanntt  
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ddee  qquuiitttteerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  cceettttee  tteerrrree,,  ttuu  ddeevvrraass  rreelleevveerr  uunn  ddeerrnniieerr  ddééffii  ::  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  ddee  ddiiffffuusseerr  llee  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  
ppoossssiibbllee  cceess  eennsseeiiggnneemmeennttss  aaffiinn  qquu’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’hhuummaaiinnss  ppuuiisssseenntt  aaccccééddeerr  aauuxx  rriivveess  ddee  llaa  RRéévvééllaattiioonn..  
  
PPeeuutt--êêttrree  qquuee  ssii  jjee  mmee  mmeettss  àà  ppoorrtteerr  uunn  cchhaappeeaauu  aavveecc  ddeess  ccoorrnneess,,  jjee  sseerraaiiss  ssûûrreemmeenntt  eenntteenndduu……  
  
PPeennsseess--ttuu  ddeevvooiirr  ««  êêttrree  vvaacchhee  »»  aavveecc  eeuuxx,,  GGaabbrriieell  ??  MMaaiiss  vvaacchheess,,  iillss  llee  ssoonntt  ddééjjàà  eennttrree  eeuuxx..  IIllss  ssoonntt  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddaannss  
ll’’aarrèènnee  ddee  llaa  vviiee  eett  ppeerrssoonnnnee  nnee  ssaaiitt  qquuee  ddaannss  ll’’aarrèènnee  iill  nn’’yy  aa  qquuee  ssooii  eett  llaa  mmoorrtt..  
  
CCeelluuii  qquuii  nnee  mmeeuurrtt  dduu  ppéécchhéé  nn’’aaccccèèddeerraa  ppaass  aauuxx  ÉÉoonnss  dduu  VViivvaanntt..  
  
LLaa  mmoorrtt  sseerraa  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  nnéécceessssaaiirree  qquuee  llee  rrééééqquuiilliibbrraaggee  nn’’aauurraa  ppaass  ééttéé  ppoouurr  vvoouuss  ttoottaall..  EEnn  vvéérriittéé,,  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  
dd’’aallaarrmmaanntt  ddaannss  llee  ffaaiitt  ddee  ddeevvooiirr  mmoouurriirr..  CCee  qquuii  eesstt  aallaarrmmaanntt  ppaarr  ccoonnttrree,,  cc’’eesstt  ddee  vvoouullooiirr  rreesstteerr  eenn  vviiee  ddaannss  llaa  ffoossssee  àà  
ppuurriinn  dduu  ppéécchhéé..  
  
LLee  mmoonnddee  ssee  vveerrrraa  oobblliiggéé  ddee  sseennttiirr  lleess  rreelleennttss  ddee  sseess  mmaauuvvaaiisseess  ooddeeuurrss……  
  
VVooss  sseennss  nn’’aapppprreennnneenntt  àà  ssee  rrééttaabblliirr  qquu’’aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  rréémmiissssiioonn  ddee  vvooss  ppéécchhééss..  CC’’eesstt  ppaarr  llaa  RRééddeemmppttiioonn  qquuee  llaa  
ccoonnsscciieennccee  dduu  ppéécchheeuurr  ss’’aaccttiivvee..  EEtt  cc’’eesstt  ppaarr  ll’’aabbssoolluuttiioonn  ddee  sseess  ppéécchhééss  qquuee  llee  ppéécchheeuurr  ddeevviieenntt  uunn  ppéénniitteenntt  ddeevvaanntt  DDiieeuu..  
  
JJee  mmee  ssoouuvviieennss  ddee  llaa  ccoonnvveerrssaattiioonn  qquuee  jj’’aavvaaiiss  eeuuee  aavveecc  JJeeaann--JJaaccqquueess,,  cceett  aammii,,  ccee  ppèèrree  eett  gguuiiddee  ssppiirriittuueell  
aaiinnssii  qquuee  ccee  mmaaîîttrree  àà  ppeennsseerr..  JJeeaann--JJaaccqquueess  mm’’aavvaaiitt  ddiitt  uunn  jjoouurr  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ttrraannsscceennddaannccee  
qquu’’iill  aavvaaiitt  vvééccuuee,,  iill  aavvaaiitt  ccoommpprriiss  eett  aassssiimmiilléé  llee  ««  ppaarrddoonn  ddee  JJééssuuss  »»..  ÀÀ  cceettttee  ééppooqquuee,,  jjee  nn’’aavvaaiiss  ppaass  ssaaiissii  
ll’’aammpplleeuurr  ddee  ccee  qquuee  ppoouuvvaaiitt  rreepprréésseenntteerr  llee  ««  ppaarrddoonn  ddee  JJééssuuss  »»..  LLee  lleennddeemmaaiinn,,  jj’’aaii  ccoonnttiinnuuéé  àà  mmeenneerr  mmaa  
vviiee  ccoommmmee  ssii  ttoouutt  ééttaaiitt  nnoorrmmaall..  MMaaiiss  llaa  pplluuss  pprrooffoonnddee  eett  llaa  pplluuss  iimmppéénnééttrraabbllee  ppaarrttiiee  ddee  mmooii  ssaavvaaiitt  qquu’’iill  nn’’eenn  
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ééttaaiitt  rriieenn..  MMooii  aauussssii  jj’’aavvaaiiss  ééttéé  aammeennéé  àà  vviivvrree  cceettttee  eexxppéérriieennccee  ddee  ttrraannsscceennddaannccee  eett  jjee  mmee  ddoouuttaaiiss  bbiieenn  àà  ccee  
mmoommeenntt--llàà  qquuee  ccee  mmeeccttoonn  ddee  DDeenniiss  CCaallvvaaccccaa  qquuee  jj’’ééttaaiiss  vveennaaiitt  ddee  mmoouurriirr  ddee  ffaaççoonn  rrééssoolluuee  eett  ddééffiinniittiivvee..  
JJ’’eessssaayyaaiiss  cceeppeennddaanntt  ddee  mmee  rraaccccrroocchheerr  àà  cceett  aanncciieenn  mmooii,,  mmaaiiss  llee  rraayyoonn  ddee  ll’’IIMMPPEERRSSOONNNNEELL  aavvaaiitt  
ppéénnééttrréé  mmaa  ccoonnsscciieennccee  eett  iill  ééttaaiitt  bbiieenn  ddéécciiddéé  àà  nnee  pplluuss  mmee  llââcchheerr..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  mmoonn  eeggoo  nn’’eesstt  pplluuss  qquuee  llee  
ggooûûtt  aammeerr  ddeess  rreelleennttss  dduu  ppaasssséé,,  eett  llee  mmoonnssttrree  ddeess  rroouuttiinneess  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  aa  qquuaanntt  àà  lluuii,,  ttrrééppaasssséé..  
  
EEtt  cc’’eesstt  ccee  qquuii  aarrrriivvee  àà  ttrraavveerrss  llee  ««  ppaarrddoonn  ddee  JJééssuuss  »»..  LLee  SSeeiiggnneeuurr  CChhrriisstt  JJééssuuss,,  qquuii  eesstt  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll,,  nnee  vvoouuss  
llaaiisssseerraa  jjaammaaiiss  ttrraannqquuiillllee  ttaanntt  qquuee  vvoouuss  nnee  vvoouuss  sseerreezz  ppaass  aalliiggnnééss  aavveecc  lleess  FFoorrcceess  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  CC’’eesstt  llàà,,  llaa  ppuuiissssaannccee  
ddee  SSOONN  aammoouurr  ppoouurr  vvoouuss  ::  vvoouuss  vvooiirr  ddaannss  llaa  FFoorrccee  vviivvee  dduu  JJeeuu  ddee  llaa  VViiee,,  eett  vvoouuss  yy  vvooiirr  ppaarrttiicciippeerr  aaccttiivveemmeenntt  !!  
  
LLee  ««  ppaarrddoonn  ddee  JJééssuuss  »»..  CC’’eesstt  llaa  sseeuullee  éémmaannaattiioonn  qquuii  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  nnoottrree  uunniiqquuee  mmoottiivvaattiioonn  eenn  ccee  mmoonnddee..  
AAuu  ffoonndd,,  nnee  vveennoonnss--nnoouuss  ppaass  ddééjjàà  ppéécchheeuurr  ddaannss  ccee  mmoonnddee  qquuaanndd  nnoottrree  ââmmee  rreevvêêtt  uunn  ccoorrppss  ffaaiitt  ddee  llaa  
ccoommbbiinnaaiissoonn  dd’’AADDNN  iissssuu  ddee  lliiggnnééeess  ppéécchheerreesssseess  ??  EEtt  nn’’aavvoonnss--nnoouuss  ppaass  àà  nnoouuss  lliibbéérreerr  ddee  cceett  AADDNN  ??  
  
VVoouuss  vveenneezz  aauu  mmoonnddee  dduu  ffaaiitt  qquuee  ll’’ââmmee  ssee  ccoonnnneeccttee  aauu  ccoorrppss  mmaattéérriieell  eett  ll’’aanniimmee..  VVoouuss  vveenneezz  aauu  mmoonnddee  ddaannss  lleess  
rreelleennttss  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr,,  vvoouuss--mmêêmmeess  eenn  ttaanntt  qquuee  lluucciifféérriieennss,,  vvoottrree  AADDNN  ttiirréé  ddee  ggéénniitteeuurrss  lluucciifféérriieennss  eett  qquuii  nn’’oonntt  
ppaass  ééttéé  ssuuffffiissaammmmeenntt  aaccttiivvééss  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  dduu  CChhrriisstt..  VVoouuss  vveenneezz  aauu  mmoonnddee  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrreess  lluucciifféérriieennss  ddoonncc..  TToouutteeffooiiss  
iill  vvoouuss  aappppaarrttiieenntt  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  vvoouuss  éévveeiilllleerr  àà  llaa  vvrraaiiee  nnaattuurree  ddeess  cchhoosseess  eett  aauuxx  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess  dduu  
VViivvaanntt..  CC’’eesstt  ppaarr  ll’’éévveeiill  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  eett  ppaarr  llee  rreeggaarrdd  qquuee  vvoouuss  ppoorrtteezz  ppaarr--ddeellàà  llee  pprréénnaattuurreell  ddee  LLuucciiffeerr  qquuee  llee  
cchhaannggeemmeenntt  ppoouurr  vvoouuss  ooppèèrree..  DDee  vvoottrree  nnaaiissssaannccee  lluucciifféérriieennnnee  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ddee  ccee  mmoonnddee,,  ppaarr  ll’’éévveeiill  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  
vvoouuss  mmoouurreezz  dduu  pprréénnaattuurreell  ddee  LLuucciiffeerr  ppoouurr  eennttrreerr  ddaannss  lleess  sspphhèèrreess  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  cchhrriissttiiqquuee..  CC’’eesstt  aaiinnssii,,  ppaarr  ll’’éévveeiill,,  
ddaannss  ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  dduu  ppaarrddoonn,,  qquuee  vvoouuss  ddeevveenneezz  CChhrrééttiieennss..  MMaaiiss  cc’’eesstt  ppaarr  llaa  ddaammnnaattiioonn  ddee  vvoottrree  ââmmee  qquuee  vvoouuss  
ddeemmeeuurreezz  rriivvééss  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ddee  llaa  MMaayyaa..  EEtt  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  ssuu  vvoouuss  ddééffaaiirree  ddee  ll’’iilllluussiioonn,,  vvoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  
ppaass  ddee  ttoouujjoouurrss  aappppaarrtteenniirr  àà  LLuucciiffeerr  eenn  ttaanntt  qquuee  pprréénnaattuurreell,,  eett  qquuee  ppaarr  llàà  mmêêmmee  SSaattaann  aa  aaiinnssii  ttoouuss  lleess  ddrrooiittss  ssuurr  vvoouuss..  
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LLaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  ssaauuvvee  cceelluuii  qquuii  llaa  rreeççooiitt..  MMaaiiss  ppaass  sseeuulleemmeenntt..  LLaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  ppuurrggee  dduu  ffaaiisscceeaauu  ddee  
ccoonnsscciieennccee  ttoouuss  lleess  eeffffeettss  iinnddééssiirraabblleess  lliiééss  aauu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr……  
  
SSii  ppaarr  ««  eeffffeettss  iinnddééssiirraabblleess  »»  ttuu  ppaarrlleess  ddee  llaa  pprréésseennccee  aarrcchhoonnttiiqquuee  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  dd’’uunn  lluucciifféérriieenn,,  aalloorrss  oouuii,,  llaa  
ccoonnsscciieennccee  eesstt  nneettttooyyééee,,  ppuurrggééee  ddeess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ddee  SSaattaann,,  eenn  ssoorrttee  qquu’’iill  nn’’yy  aa  pplluuss  ddee  nnoommbbrree  666666  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  
ss’’éévveeiillllee..  MMaaiiss  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’uunn  êêttrree  ss’’éévveeiillllee,,  iill  éévveeiillllee  aavveecc  lluuii  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  rraaccccoorrddééss  àà  ccee  ffaaiisscceeaauu  dd’’éévveeiill..  SSii  
ddoonncc  uunn  ddéémmoonn  rrééaalliissee  qquu’’iill  nn’’aa  pplluuss  lliieeuu  ppoouurr  lluuii  ddee  ddeemmeeuurreerr  aaiinnssii  tteell  qquu’’iill  ssee  vvooiitt,,  iill  ssee  rreenndd  ddèèss  lloorrss  ddeevvaanntt  DDiieeuu  ppoouurr  
ddeemmaannddeerr  ll’’aabbssoolluuttiioonn..  
  
OOuuii..  UUnn  ddéémmoonn  yy  aa  ddrrooiitt  aauussssii..  
  
EEtt  oouuii  !!  VVoottrree  ttoorrtt,,  vvoouuss  hhuummaaiinnss  ddee  llaa  tteerrrree,,  cc’’eesstt  ddee  ccrrooiirree  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  lleess  sseeuullss  àà  ddeevvooiirr  rreecceevvooiirr  ttoouuss  lleess  ccaaddeeaauuxx  
ddee  DDiieeuu  !!  MMaaiiss  llee  PPèèrree  eesstt  llee  CCrrééaatteeuurr  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ddeemmeeuurreess..  EEtt  ddaannss  cchhaaccuunnee  ddee  sseess  ddeemmeeuurreess  rrééssiiddeenntt  ddeess  
ccrrééaattuurreess  ddiifffféérreenntteess,,  ddeess  rraacceess  rraaddiieeuusseess  oouu  mmééllaannggééeess,,  mmaaiiss  ttoouujjoouurrss  ffaasscciinnaanntteess..  PPoouurrqquuooii  cceeuuxx  rriivvééss  àà  llaa  TTéénnèèbbrree  
nn’’aauurraaiieenntt--iillss  ppaass  llaa  pplluuss  ppeettiittee  cchhaannccee  ddee  rrééddeemmppttiioonn  ??  SSii  ddoonncc  DDiieeuu  aaccccoorrddee  ssaa  MMiisséérriiccoorrddee  àà  ll’’uunn  eett  nnoonn  àà  ll’’aauuttrree,,  ooùù  
ddoonncc  sseerraaiitt  SSAA  FFoorrccee  ??  CCee  nn’’eesstt  ppaass  DDiieeuu  qquuii  ssee  rreeffuussee  àà  vvoouuss,,  mmaaiiss  vvoouuss  qquuii  vvoouuss  rreeffuusseezz  àà  LLUUII..  AApppprreenneezz  dduu  ppaarrddoonn  
pplluuttôôtt  qquuee  ddee  vvoouuss  iimmmmeerrggeerr  ddaannss  ddeess  lliivvrreess  dd’’aauutteeuurrss  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  aaddeepptteess  dduu  ssoopphhiissmmee..  AApppprreenneezz  àà  lliirree  
ll’’ÉÉvvaannggiillee  eett  àà  ffaaiirree  SSAA  PPaarroollee  vviivvaannttee  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ppaasssseerr  vvoottrree  tteemmppss  àà  ccoouurriirr  dd’’uunn  mmeeeettiinngg  ppoolliittiiqquuee  àà  
ll’’aauuttrree  ttoouutt  eenn  aadduullaanntt  ccee  mmaaqquueerreeaauu  eenn  ccoossttuummee  pprrêêtt  àà  ssppoolliieerr  vvoottrree  ââmmee  !!  ÔÔtteezz  ddee  vvooss  vviieess  ttoouuttee  ffllaatttteerriiee..  NN’’aatttteennddeezz  
ddeess  aauuttrreess  aauuccuunn  rreettoouurr..  VVoouuss  nn’’aavveezz  ddeess  ccoommpptteess  àà  rreennddrree  àà  ppeerrssoonnnnee  ssii  ccee  nn’’eesstt  àà  DDiieeuu  eett  àà  DDiieeuu  sseeuull..  QQuu’’iill  eesstt  bboonn  
ddee  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess  àà  DDiieeuu,,  ccaarr  IILL  aa  ttoouujjoouurrss  uunnee  oorreeiillllee  ddee  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  vvoouuss,,  eett  ssooyyeezz--eenn  ssûûrrss,,  SSOONN  oorreeiillllee  eesstt  llaa  
pplluuss  ffoorrttee,,  llaa  pplluuss  mmeerrvveeiilllleeuussee  qquuii  ssooiitt,,  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  LLUUII  qquuii  ffaaiitt  ll’’oorreeiillllee  !!  
  
DDiieeuu  pprrêêttee  ll’’oorreeiillllee  !!  DDee  nnoouuss  sseennttiirr  sseeuullss,,  cceellaa  rreellèèvvee  ddee  nnoottrree  ccaarraaccttèèrree  aarrrrooggaanntt……  
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JJaammaaiiss  vvoouuss  nn’’êêtteess  sseeuullss..  NNoouuss  ssaavvoonnss  lliirree  eenn  vvoouuss,,  ooùù  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss..  NNoouuss  nnoouuss  ssiittuuoonnss  àà  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess--
lluummiièèrree  ddee  vvoouuss,,  eett  ppoouurrttaanntt  iill  nn’’eesstt  ppaass  iimmppoossssiibbllee  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  ttoouucchhééss  ppaarr  nnoouuss  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  tteennoonnss  
ééllooiiggnnééss..  NNoouuss  ssoommmmeess  dd’’AAllccyyoonn,,  dduu  cceennttrree  ggaallaaccttiiqquuee..  RRaappppeellllee--nnoouuss,,  GGaabbrriieell,,  ooùù  vvoouuss  ssiittuueezz--vvoouuss  vvoouuss--mmêêmmeess  ??  
  
DDaannss  llee  bbrraass  dd’’OOrriioonn..  
  
EEtt  ooùù  ssoommmmeess--nnoouuss  eenn  ccee  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  nnoouuss  ttee  ppaarrlloonnss  ??  
  
EEnn  AAllccyyoonn,,  llee  cceennttrree  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  
  
OOuuii,,  llee  cceennttrree  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee,,  NNéébbaaddoonn,,  llaa  VVooiiee  dduu  PPèèrree......  
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CCeeccii  eesstt  ppoossssiibbllee  ggrrââccee  aauuxx  iinntteerrccoonnnneexxiioonnss  qquuii  eexxiisstteenntt  ddaannss  lleess  cchhaammppss  ddee  ccoonnsscciieennccee……  
  
CCeeccii  eesstt  ppoossssiibbllee  ppaarr  lleess  rraaccccoorrddeemmeennttss  ddeess  cchhaammppss  ddee  ccoonnsscciieennccee..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  nnoouuss  aapppprroocchheerr,,  ééttrreeiinnddrree  ddee  nnoottrree  
lluummiièèrree  lleess  ppeettiitteess  ââmmeess  qquuee  ssoonntt  VViikkttoorriiaa,,  AAlleexxiiaa,,  EEllooddiiee  eett  SSaarraa,,  yy  ccoommpprriiss  JJeeaann--JJaaccqquueess  CCaazziinn,,  FFrraanncciiss  GGooddaarrdd,,  
MMiicchheell  DDeellppeecchh,,  RRoobbiinn  WWiilllliiaammss,,  NNaattaalliiee  WWoooodd,,  EErriicc  WWoooollffssoonn,,  CCaarrllooss  CCaassttaanneeddaa  eett  AAnnddrreeww  MMccDDeerrmmootttt......  cceess  bbeelllleess  
ââmmeess  qquuii  vvoonntt  vveenniirr  ttee  ppaarrlleerr  ppaass  pplluuss  ttaarrdd  qquuee  ttoouutt  àà  ll’’hheeuurree  eett  àà  qquuii  ttuu  rreennddrraass  uunn  vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee..  
  
EEtt  ll’’oonn  eesstt  hheeuurreeuuxx  ddee  sseerrvviirr..  
  
SSaacchheezz  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  sseerrvviitteeuurr  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  ssoonn  mmaaîîttrree..  SSaacchheezz  aauussssii  qquuee  llee  MMaaîîttrree  vvoouuss  sseerrtt  eenn  ttoouutt  pprreemmiieerr  lliieeuu  
ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  LLUUII  qquuii  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  CC’’eesstt  LLUUII  qquuii  mmeett  eenn  vvoouuss  llaa  ssuubbssttaannccee  vviivvaannttee  ppuuiissééee  ddee  ssoonn  EEAAUU  
ppaacciiffiiccaattrriiccee  eett  ppuurriiffiiccaattrriiccee..  CC’’eesstt  ppaarr  LLUUII  qquuee  ttoouutt  eexxiissttee..  CC’’eesstt  ppaarr  LLUUII  qquuee  ttoouutt  eesstt  rreenndduu  ppoossssiibbllee..  AAiinnssii,,  àà  ll’’aavveenniirr,,  
ttââcchheezz  ddee  vvoouuss  eenn  ssoouuvveenniirr..  
  
TToouutt  eesstt  ppoossssiibbllee  ssii  nnoouuss  nnoouuss  ppllaaççoonnss  ddaannss  lleess  rraayyoonnss  ddee  SSAA  MMiisséérriiccoorrddee..  
  
EEnn  eeffffeett..  EEtt  qquueell  eeffffeett  !!  ((RRiirreess))  ......  VVoouuss  aavveezz  ttoouutt  àà  aapppprreennddrree  ssuurr  llee  ppaarrddoonn  ddee  DDiieeuu..  LL’’ééttuuddee  eesstt  aarrdduuee,,  eett  llaa  rroouuttee  eesstt  
lloonngguuee..  VVoouuss  sseerreezz  llooiinn  dd’’êêttrree  aarrrriivvééss  aauu  bboouutt..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquu’’iill  vvoouuss  ffaauutt  ppaarrttiirr  ttoouutt  ddee  ssuuiittee,,  vvoouuss  mmeettttrree  eenn  rroouuttee  ddèèss  àà  
pprréésseenntt  ssii  vvoouuss  nnee  vvoouulleezz  ppaass  ««  rraatteerr  llee  bbuuss  »»  dduu  ttoouutt  pprroocchhaaiinn  ccyyccllee  !!  
  
IIll  lleeuurr  ffaauuddrraa  uunn  ttiicckkeett  ppoouurr  cceellaa……  
  
TTuu  nnee  ccrrooiiss  ppaass  ssii  bbiieenn  ddiirree..  LLeeuurr  ttiicckkeett  ppoouurr  ll’’iimmppeeccccaabbiilliittéé,,  cc’’eesstt  NNOOUUSS  !!  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  llee  rraayyoonn  mmêêmmee  ddee  llaa  VVeerrttuu..  
CC’’eesstt  ppaarr  NNOOUUSS  qquuee  ppaassssee  llaa  GGllooiirree  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  SSaacchheezz  aaiinnssii  ppllaaiirree  àà  DDiieeuu..  AAlloorrss,,  nnoouuss  sseerroonnss  llàà..  AAiimmeezz  
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llee  PPèèrree  ddee  ttoouutt  vvoottrree  ccœœuurr  eett  ddee  ttoouuttee  vvoottrree  ââmmee..  AAlloorrss,,  nnoouuss  sseerroonnss  llàà,,  eett  vvoouuss  sseerrvviirroonnss..  DDee  ccee  qquuee  vvoouuss  sseerreezz  sseerrvviiss,,  
vvoouuss  sseerreezz  rreenndduuss  vviivvaannttss  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  DDiieeuu..  
  

  
  
SSSSSSSSooooooooyyyyyyyyoooooooonnnnnnnnssssssss        eeeeeeeennnnnnnnffffffffiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaammmmmmmmoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeeessssssss        uuuuuuuunnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuuttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss……………………        
  
EEtt  vvoouuss  sseerreezz  aabbssoouuss  ddee  vvooss  ppéécchhééss..  LLaa  vvooiiee  iinniittiiaattiiqquuee  ddee  ll’’ââmmee  ppaassssee  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ppaarr  llaa  rréémmiissssiioonn  ddee  vvooss  
ppéécchhééss......  llaa  vvooiiee  iinniittiiaattiiqquuee  ééttaanntt  ppoouurr  vvoouuss  cceellllee  dduu  ppéénniitteenntt..  AAiinnssii  ssooiitt--iill..  
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HHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSS        
  

JJee  ssuuiiss  SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn..  NNee  ddoouutteezz  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  ddee  mmaa  pprréésseennccee  vvéérriiddiiqquuee  
aauupprrèèss  ddee  vvoouuss..  AAlloorrss  qquuee  jjee  ssuuiiss  iinnvviissiibbllee  àà  vvooss  yyeeuuxx,,  mmaa  pprréésseennccee  nn’’eenn  eesstt  ppaass  
mmooiinnss  rrééeellllee..  SSaacchheezz  qquuee  ttoouuss  lleess  ÊÊttrreess  qquuii  vvoouuss  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééss  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  
ll’’œœuuvvrree  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ccrrééééss  ppaarr  lleess  aaddeepptteess  dduu  NNeeww  AAggee  mmaaiiss  oonntt  ééttéé  ccrrééééss  ppaarr  DDiieeuu  !!  
ÔÔtteezz  ddee  vvoottrree  eesspprriitt  ttoouutt  sscceeppttiicciissmmee  àà  nnoottrree  pprrooppooss..  NNoouuss  ssoommmmeess  bbiieenn  pplluuss  qquuee  ttoouutt  
ccee  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  ppeennsseerr  ddee  nnoouuss..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ppaarr--ddeellàà  mmêêmmee  lleess  ccoonnttrrééeess  lleess  
pplluuss  iimmpprroobbaabblleess..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ttoouutt  ccee  qquuii  vvoouuss  iinnssppiirree..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ttoouuttee  llaa  
mmoorraallee  qquuee  vvoottrree  mmoonnddee  nnee  vveeuutt  ppaass..  EEtt  ssaacchheezz  eennccoorree  cceeccii  ::  NNOOUUSS  NNEE  SSOOMMMMEESS  
ddaannss  aauuccuunnee  ddee  vvooss  cceerrttiittuuddeess..  EEnn  ffaaiitt,,  nnoouuss  nn’’eexxiissttoonnss  ddaannss  aauuccuunn  ddee  vvooss  ddoouutteess  nnoonn  
pplluuss..  
TToouuss  lleess  tthhèèmmeess  qquuii  oonntt  ééttéé  aabboorrddééss  iiccii  ssoonntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  nnoouurrrriissssaannttss  ppoouurr  vvoottrree  
ââmmee  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ssoonn  iimmmmoorrttaalliittéé..  UUnnee  ââmmee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  
ppoouussssééee  ppaarr  ll’’ééttuuddee  qquuee  ssii  llee  tteemmppss  lluuii  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ddoonnnnéé..  VVoouuss  nnee  ppoouuvveezz  
ccoommpprreennddrree  qquueellqquuee  cchhoossee  qquu’’eenn  llee  ppllaaççaanntt  ddaannss  llee  ccyyccllee  qquuii  lluuii  eesstt  aapppprroopprriiéé..  VVoouuss  
ddee  mmêêmmee..  TToouuttee  cchhoossee  ééttaanntt  rreenndduuee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  ccyyccllee  ::  nnaaiissssaannccee  --  mmaattuurraattiioonn  --  

rrééccoollttee..  IIll  ffaauutt  ddoonncc  llaaiisssseerr  ss’’ééttiirreerr  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  lleess  ccyycclleess  eenn  qquueessttiioonn  ssii  ll’’oonn  nnee  vveeuutt  ppaass  êêttrree  ssooii--mmêêmmee  ttiirraaiilllléé..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ««  mmoorrtt  »»  àà  pprroopprreemmeenntt  ppaarrlleerr..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt--llàà  qquuee  ddee  rrééccoollttee..  QQuueellqquuee  cchhoossee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  aarrrriivvéé  àà  mmaattuurriittéé  
eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  rreeccyycclléé..  CC’’eesstt  ttoouutt..  SSii  vvoouuss  cchheerrcchheezz  àà  iiggnnoorreerr  ccee  ffaaiitt,,  aalloorrss  llee  ccyyccllee  qquuee  vvoouuss  aappppeelleezz  ««  mmoorrtt  »»  nnee  sseerraa  
ffaaiitt  qquuee  ppoouurr  vvoouuss  ttoouurrmmeenntteerr..  CCee  qquuii,,  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  eesstt  ffaauuxx..  AAbbssoolluummeenntt  rriieenn  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  nn’’eesstt  ccrréééé  ppoouurr  
ttoouurrmmeenntteerr  ll’’HHoommmmee  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  llee  ppllaacceerr  ddaannss  lleess  cciirrccuuiittss  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  eett  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  SSii  
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ddoonncc  vvoouuss  êêtteess  ttoouurrmmeennttééss,,  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  iiggnnoorreezz  ccee  ffaaiitt..  TToouutt  eesstt  rreenndduu  mmaanniiffeessttee  eenn  vvuuee  dd’’êêttrree  ccoonntteemmpplléé..  
TToouutt  eesstt  rreenndduu  mmaanniiffeessttee  ddaannss  ll’’aabbssoolluuiittéé  ddee  DDiieeuu..  SSii  vvoouuss  ddeemmeeuurreezz  ddaannss  vvooss  ttoouurrmmeennttss,,  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  
ddaannss  llee  fflluuxx  ddee  ««  qquueellqquu’’uunn  »»  qquuii,,  lluuii  aauussssii,,  nn’’aa  ppaass  ccoommpprriiss..  IIll  ffaauutt  aapppprreennddrree  àà  êêttrree  ffoorrtt  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ddoommpptteerr  lleess  
éénneerrggiieess  qquuii  ss’’eennggoouuffffrreenntt  ddaannss  llee  CChhaaooss  pprriimmoorrddiiaall..  ÊÊttrree  ffoorrtt  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  ééccrraasseerr  ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ll’’êêttrree  mmaaiiss  ssiiggnniiffiiee  
eemmbbrraasssseerr  llaa  VViiee,,  llaa  ccaarreesssseerr  eett  llaa  pprroottééggeerr  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssoonn  ccœœuurr..  
LLee  ppaarrddoonn  ddee  DDiieeuu  ddooiitt  ooccccuuppeerr  uunnee  ppllaaccee  iimmppoorrttaannttee  ddaannss  vvooss  vviieess..  EEnn  vvéérriittéé,,  ss’’iill  ppoouuvvaaiitt  ooccccuuppeerr  ttoouuttee  llaa  ppllaaccee,,  ccee  
sseerraaiitt  uunnee  cchhoossee  mmeerrvveeiilllleeuussee..  VVoouuss  êêtteess  ttrroopp  pprrééooccccuuppééss  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmeess..  VVoouuss  nnee  vvooyyeezz  mmêêmmee  pplluuss  llaa  bbeeaauuttéé  ttoouutt  
aauuttoouurr  ddee  vvoouuss  aauu  ppooiinntt  qquuee  vvoouuss  llaa  ffoouulleezz  àà  vvooss  ppiieeddss..  VVoouuss  nnee  ssaavveezz  pplluuss  rriieenn  rreeccoonnnnaaîîttrree  ddee  vvrraaii,,  ccaarr  vvoouuss  êêtteess  
bbllaassééss..  VVoouuss  êêtteess  ffaattiigguuééss  ddee  vviivvrree  àà  ccaauussee  ddee  ttrroopp  vvoouullooiirr..  VVoouullooiirr  ddee  ll’’aarrggeenntt  ;;  vvoouullooiirr  llaa  ggllooiirree  ;;  vvoouullooiirr  êêttrree  aaiimméé  ;;  
vvoouullooiirr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppoouurr  ssooii--mmêêmmee  ;;  vvoouullooiirr  cceeccii......  vvoouullooiirr  cceellaa......  OOuuii,,  vvoottrree  mmaallhheeuurr  cc’’eesstt  ddee  vvoouullooiirr..  MMaaiiss  nnee  vvoouuss  
ppoosseezz--vvoouuss  ppaass  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ccee  qquuee  vveeuutt  llee  PPèèrree  ??  SSii  ddoonncc  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  vvoouuss  ccrrooyyeezz  eenn  DDiieeuu,,  nnee  cchheerrcchheezz--vvoouuss  
ppaass  àà  ssaavvooiirr  ccee  qquuee  DDiieeuu  vveeuutt  ??  NNoouuss  vvooyyoonnss  dd’’iiccii  cceeuuxx  qquuii  ccrrooiieenntt  eenn  DDiieeuu..  IIllss  ssee  rraaccoonntteenntt  ddeess  hhiissttooiirreess,,  ccaarr  iillss  nnee  
cchheerrcchheenntt  qquu’’àà  vvoouullooiirr  lleess  cchhoosseess  ppoouurr  eeuuxx--mmêêmmeess,,  eett  nnoonn  ccee  qquuee  DDiieeuu  ccoommmmaannddee..  CCee  nnee  ssoonntt  ppaass  llàà  ddeess  CChhrrééttiieennss,,  
mmêêmmee  ss’’iillss  pprréétteennddeenntt  ll’’êêttrree..  IIllss  nnee  bbeerrnneenntt  ppeerrssoonnnnee  iiccii,,  eenn  nnoottrree  eennddrrooiitt..  UUnn  vvrraaii  ffiiddèèllee  nnee  vveeuutt  rriieenn......  ccaarr  DDiieeuu  vveeuutt  ppoouurr  
lluuii  !!  UUnn  vvrraaii  ffiiddèèllee  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  àà  êêttrree  lliibbrree......  IILL  EESSTT  LLIIBBRREE  EENN  DDIIEEUU  !!  
PPiillaattee  aa  ppoosséé  llaa  qquueessttiioonn  àà  JJééssuuss  ::  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  vvéérriittéé  ??  EEtt  iill  aa  ppoosséé  llaa  qquueessttiioonn  ssaannss  ssaavvooiirr  ccee  qquuii  llee  ssaauuvvee..  SSii  
ddoonncc  PPiillaattee  ccrrooyyaaiitt  eenn  llaa  VVÉÉRRIITTÉÉ  pplluuss  qquuee  llaa  lliibbeerrttéé,,  aauu  lliieeuu  ddee  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn,,  ssoonn  ccœœuurr  ssee  sseerraaiitt  pprroosstteerrnnéé  ddeevvaanntt  
CCeelluuii  qquuii  ddéélliivvrree..  
CCee  qquuii  ddéélliivvrree  eesstt  pprréécciisséémmeenntt  llee  ppaarrddoonn  ddee  DDiieeuu..  MMeetttteezz  aalloorrss  ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  hhéérriitteerr  dduu  ppaarrddoonn  ddee  DDiieeuu..  EEtt  vvoouuss  
nn’’aaccccèèddeerreezz  aauu  ppaarrddoonn  qquu’’àà  ttrraavveerrss  llaa  ddoouucceeuurr  ddee  ll’’ââmmee..  CCeesssseezz  ddoonncc  dd’’êêttrree  iirrrriittééss  àà  ttoouutt  bboouutt  ddee  cchhaammpp..  TTrroouuvveezz  eenn  
vvoouuss--mmêêmmee  lleess  rraacciinneess  ddee  vvoottrree  mmaall..  NNee  ssooyyeezz  ppaass  ddaannss  llaa  ccrraaiinnttee  ddee  vvooiirr  llee  vvrraaii  vviissaaggee  ddee  SSaattaann  eenn  vvoouuss--mmêêmmee,,  mmaaiiss  
ttrreemmbblleezz  ddee  nnee  jjaammaaiiss  vvooiirr  llee  CChhrriisstt  ttoouucchheerr  vvoottrree  ccœœuurr  !!  VVoottrree  mmaallhheeuurr  ssee  ssiittuuee  bbiieenn  llàà  ::  eenn  ccee  qquuee  llee  CChhrriisstt  ssee  ttiieenntt  
ééllooiiggnnéé  ddee  vvoouuss..  
NN’’aalllleezz  ppaass  àà  RRiioo  ppoouurr  aapppprroocchheerr  llee  CChhrriisstt  RRééddeemmpptteeuurr..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  llàà--bbaass..  NNOONN..  IILL  EESSTT  IICCII..  PPaaiixx  àà  vvoouuss..  
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JJee  ssuuiiss  AAddaammaa,,  eenn  TTeellooss..  JJee  rreepprreennddss  llee  ffllaammbbeeaauu,,  ssii  jjee  ppuuiiss  llee  ddiirree  aaiinnssii,,  aapprrèèss  
cceettttee  mmeerrvveeiilllleeuussee  iinntteerrvveennttiioonn  ddee  SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn..  
VVoouuss  ppeennsseezz  ppeeuutt--êêttrree  qquuee  vvoottrree  CCrrééaatteeuurr  nn’’aatttteenndd  rriieenn  ddee  vvoouuss..  EEtt  cc’’eesstt  ttrrèèss  
jjuusstteemmeenntt  ccee  qquuii  ccrrééee  cchheezz  vvoouuss  ttoouutteess  cceess  ccoommpplliiccaattiioonnss  lliiééeess  àà  vvoottrree  eexxiisstteennccee  eett  
àà  vvoottrree  ffaaççoonn  ddee  ffaaiirree..  NN’’aalllleezz  ppaass  ccrrooiirree  qquuee,,  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  lluummiinneeuuxx,,  
nnoouuss  nnoouuss  ppoossoonnss  aauupprrèèss  ddee  vvoouuss  eenn  cceennsseeuurrss  eett  ddoonnnneeuurrss  ddee  lleeççoonnss..  NNoouuss  
ssoommmmeess  ddeess  MMaaîîttrreess  aasscceennssiioonnnnééss  eenn  eeffffeett..  EEtt  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  êêttrree  lleess  vvôôttrreess..  VVoouuss  
aauurriieezz  ttaanntt  àà  aapppprreennddrree  ddee  nnoouuss..  EEtt  nnoouuss  llee  ffeerriioonnss  vvoolloonnttiieerrss  ssii  vvoouuss  aaiimmiieezz  llee  
PPèèrree  ssiinnccèèrreemmeenntt..  SSii  tteell  ééttaaiitt  llee  ccaass,,  nnoouuss  ssaauurriioonnss  aauussssii  qquuee  vvoouuss  nnoouuss  aaiimmeezz  eett  
qquu’’aaiinnssii  vvoouuss  sseerriieezz  pprrêêttss  ppoouurr  ll’’ééttuuddee..  ÊÊttrree  pprrêêtt  cc’’eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  êêttrree  aappttee  àà  nnoouuss  
eenntteennddrree..  CC’’eesstt  vvrraaii,,  ttoouuss  cceeuuxx  dd’’eennttrree  nnoouuss  qquuii  ssoommmmeess  ffaaiittss  ppoouurr  llaa  lluummiièèrree,,  
ssoommmmeess  bbeeaauuxx..  MMaaiiss  llee  mméérriittee  rreevviieenntt  àà  DDiieeuu  sseeuull,,  ccaarr  llee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  nniimmbbééss  ddee  
ggllooiirree  nnoouuss  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  EEtt  ddoonncc  aauussssii  eenn  bbeeaauuttéé  eett  eenn  iinntteelllliiggeennccee..  CCee  
nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  nnoouuss  uunnee  ffaaççoonn  ddee  nnoouuss  mmeettttrree  eenn  aavvaanntt..  NNoouuss  bbaattaaiilllloonnss  ccoonnttrree  
ll’’eeggoo..  NNoonn  llee  nnôôttrree,,  nnoouuss  nn’’eenn  aavvoonnss  ppaass,,  mmaaiiss  bbeell  eett  bbiieenn  llee  vvôôttrree..  
VVoouuss  nn’’iimmaaggiinneezz  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  ccoommbbiieenn  vvoottrree  ccoorrppss  mmaattéérriieell  eesstt  llaa  ccaauussee  ddee  
vvooss  ssoouucciiss..  NNoouuss  nnee  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ppaass  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  lluuii,,  mmaaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  

llee  ffaaiirree  eennttrreerr  ddaannss  llaa  lluuttttee..  VVoottrree  ccoorrppss  mmaattéérriieell  aa  àà  lluutttteerr  aavveecc  vvoouuss,,  nnoonn  ccoonnttrree  vvoouuss..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ««  vvoouuss  »»  ??  VVoottrree  
ââmmee..  VVoottrree  ââmmee  eesstt  llee  ccoocchheett..  EEllllee  eesstt  llee  ccoonndduucctteeuurr  ddee  vvoottrree  ccoorrppss,,  qquuii  lluuii  eesstt  ««  cchheevvaall  »»..  NNee  llaaiisssseezz  ppaass  ccee  cchheevvaall  ffoouu  
ddééttaalleerr  !!  SSooyyeezz  pprruuddeennttss,,  ccaarr  àà  llaa  mmooiinnddrree  iinnccaarrttaaddee,,  llee  cchheevvaall  nn’’eenn  ffaaiitt  qquu’’àà  ssaa  ttêêttee..  SSaacchheezz  qquuee  llee  cchheevvaall  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  llee  
ccoocchheett..  CC’’eesstt  llee  ccoocchheett  qquuii  llee  ccoonndduuiitt..  EEtt  cc’’eesstt  bbiieenn  ccee  ccoocchheett  llee  ddrreesssseeuurr..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  rreeffuusseezz  llee  CChhrriisstt  ppoouurr  iimmpprrééggnneerr  
vvoottrree  ââmmee  ddee  SSaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS,,  qquuii  ddoonncc  vvoouuss  aapppprreennddrraa--tt--iill  àà  ddrreesssseerr  ccee  cchheevvaall  ??  VVooss  ggéénniitteeuurrss,,  eeuuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  
ssuu  vvoouuss  mmeettttrree  ssuurr  llaa  VVooiiee  dduu  PPèèrree  ??  EEuuxx  qquuii  vvoouuss  oonntt  lléégguuéé  uunn  AADDNN  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn  ??  UUnn  ccoocchhoonn  nnee  
ppeeuutt  ffaaiirree  qquu’’uunn  ccoocchhoonn..  VVoouuss  llee  ssaavveezz  bbiieenn  !!  PPoouurrqquuooii  aatttteennddeezz--vvoouuss  qquuee  ccee  ssooiitt  llee  ccoocchhoonn  qquuii  ffaassssee  uunn  HHOOMMMMEE  ??  
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  JJee  ssuuiiss  CChhrriisstt  SSaannaatt  KKuummaarraa,,  eett  ssuuiiss  eenn  pprréésseennccee  
ddee  llaa  rraaddiieeuussee  LLaaddyy  VVéénnuuss..  TToouuss  ddeeuuxx  ssoommmmeess  
vvéénnuussiieennss..  NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  ddeess  êêttrreess  tteellss  
qquuee  vvoouuss,,  ffaaiittss  ddee  llaa  lloouurrddeeuurr  ddee  llaa  33ee  ddeennssiittéé..  
NNoouuss  vviivvoonnss  ssuurr  llaa  ppllaannèèttee  VVéénnuuss  ddeeppuuiiss  lleess  
ffrrééqquueenncceess  ddee  llaa  55ee  ddeennssiittéé..  NNoouuss  rraayyoonnnnoonnss  vveerrss  
vvoouuss  ddeeppuuiiss  cceettttee  ddeennssiittéé  qquuii  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  
eexxttrrêêmmeemmeenntt  ttéénnuuee..  EEtt  bbiieenn  qquuee  nnoouuss  vviivviioonnss  ssuurr  
VVéénnuuss  ddeeppuuiiss  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss,,  nnoottrree  MMaaiissoonn  ssee  
ssiittuuee  ddaannss  lleess  sspphhèèrreess  ddeess  SSaaiinntteess  GGéénnéérraattiioonnss..  
SSii  nnoouuss  aavvoonnss  ooppttéé  dd’’iimmppllaanntteerr  nnoottrree  rraaccee  ééttooiillééee  
ssuurr  VVéénnuuss,,  cc’’eesstt  ppoouurr  aassssiisstteerr  ttoouuss  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  
llaa  TTeerrrree  àà  lleeuurr  pprroopprree  aasscceennssiioonn..  
ÀÀ  ttrraavveerrss  ll’’œœuuvvrree  ddiivvuullgguuééee  ppaarr  GGaabbrriieell,,  vvoouuss  aavveezz  
rreeççuu  lleess  cclleeffss  ppoouurr  aalllleerr  ddee  ll’’aavvaanntt,,  eett  vvoouuss  ddiirriiggeerr  

vveerrss  lleess  vvooiieess  ddee  ll’’aasscceennssiioonn..  CC’’eesstt  uunn  iimmmmeennssee  pprréésseenntt  qquu’’iill  vvoouuss  eesstt  ffaaiitt  llàà..  NNoottrree  vvooiixx  nn’’eesstt  ppaass  ssoouuvveenntt  eenntteenndduuee  ddee  
vvoouuss..  EEtt  mmêêmmee  vvooss  rrêêvveess  nn’’eennrreeggiissttrreenntt  ppaass  nnooss  iinntteerrvveennttiioonnss  lloorrss  ddee  rrééuunniioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aammpphhiitthhééââttrree  ddee  lluummiièèrree..  EEtt  
cc’’eesstt  bbiieenn  ddoommmmaaggee,,  ccaarr  vvoouuss  aapppprreennddrriieezz  ddeess  cchhoosseess  ssuurrpprreennaanntteess  ssuurr  ttoouuss  lleess  tthhèèmmeess,,  ttoouuss  lleess  ssuujjeettss  qquuii  ooccccuuppeenntt  
lleess  ccrrééaattuurreess  ddee  ll’’UUnniivveerrss..  VVoouuss  ddeevveezz  ccoommpprreennddrree  qquuee  ll’’UUnniivveerrss  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’éémmeerrggeerr  dd’’uunn  ssoommmmeeiill  iimmmmeennssee..  UUnn  ppeeuu  
ppaarrttoouutt,,  ll’’éévveeiill  jjaaiilllliitt..  CCeeccii  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  vveennuuee  pprroocchhaaiinnee  ddee  ll’’OOnnddee..  
TToouutt  llee  mmoonnddee  ssaannss  aauuccuunnee  eexxcceeppttiioonn  sseerraa  ttoouucchhéé  ppaarr  ll’’OOnnddee..  LL’’OOnnddee  eesstt  ll’’iimmppuullssiioonn  pprriimmoorrddiiaallee  ggéénnéérrééee  ppaarr  llee  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell..  LL’’OOnnddee  eesstt  iimmppuullssééee  ddeeppuuiiss  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  BBeeaauuccoouupp  vviivveenntt  lleess  pprréémmiicceess  ddee  ccee  
rraayyoonnnneemmeenntt  iinnttrriinnssèèqquuee..  EEtt  ddee  ccee  qquu’’iillss  ll’’aassssiimmiilleenntt,,  iillss  ccoonnnnaaiisssseenntt  aalloorrss  llaa  jjooiiee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  eett  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  
ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee..  LL’’OOnnddee,,  cc’’eesstt  ppoouurr  ttoouuss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ffiicchhiieerrss  àà  ttéélléécchhaarrggeerr  eenn  ssoonn  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee..  TToouutt  llee  
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mmoonnddee  iiccii  eesstt  hheeuurreeuuxx  dd’’aaccccuueeiilllliirr  ccee  rreennoouuvveeaauu  ddeess  éénneerrggiieess  ccoossmmiiqquueess..  NNoouuss  ssaavvoonnss  aaiinnssii  ppaarr  ccee  bbiiaaiiss  ttoouutt  ccee  qquuee  llee  
PPèèrree  nnoouuss  eennvvooiiee  eenn  nnoouuvveeaauuttéé..  CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  uunnee  ssuurrpprriissee..  CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  uunnee  aatttteennttee  ffoorrmmiiddaabbllee..  EEtt  nnoottrree  ppaattiieennccee  eesstt  
ccoommbbllééee..  EEtt  cc’’eesstt  dduu  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eexxttaassee..  
IIll  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  ffaaiillllee  ddaannss  llaa  llooggiiqquuee  ddee  ll’’UUnniivveerrss..  IIll  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  aannoommaalliiee  nnoonn  pplluuss..  CCee  qquuee  vvooss  sscciieennttiiffiiqquueess  
ppeennsseenntt  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’UUnniivveerrss  eesstt  ppaarrffooiiss  rriissiibbllee,,  vvooiirree  mmêêmmee  ccyynniiqquuee..  OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  pprreennddrree  lleess  cchhoosseess  àà  llaa  llééggèèrree  
qquuaanndd  oonn  ssee  ddooiitt  ddee  rreeppoorrtteerr  sseess  ccaallccuullss  ssuurr  llaa  vviiee  ttoouutt  eennttiièèrree..  VVoottrree  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  ccaauussee  eenn  eeffffeett  bbeeaauuccoouupp  ddee  
ttoorrttss  àà  vvoottrree  hhuummaanniittéé  ddéésshhuummaanniissééee,,  aayyaanntt  ooppttéé  aapprrèèss  ccoouupp  ppoouurr  uunn  mmoonnddee  eett  uunn  UUnniivveerrss  ssaannss  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  ssaannss  llee  
CChhrriisstt..  MMaaiiss  ccoommmmee  vvoouuss  llee  ssaavveezz  ssii  bbiieenn,,  ll’’UUnniivveerrss  aa  hhoorrrreeuurr  dduu  vviiddee..  EEtt  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  qquueellqquu’’uunn  eesstt  vveennuu  ffrraappppeerr  àà  
vvooss  ppoorrtteess,,  cchheerrcchhaanntt  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  àà  ccoommbblleerr  ccee  vviiddee..  MMaaiiss  qquuee  ppeeuutt--iill  bbiieenn  ppoouurrvvooiirr  cceelluuii  qquuii  nnee  rreeççooiitt  rriieenn  ddee  llaa  
mmaaiinn  ddee  DDiieeuu  ??  LLee  ffaacctteeuurr  ppeeuutt--iill  aappppoorrtteerr  ddeess  lleettttrreess  ssii  ppeerrssoonnnnee  nn’’ééccrriitt  àà  ppeerrssoonnnnee  ??  ÀÀ  mmooiinnss,,  ppeeuutt--êêttrree,,  qquuee  ccee  ssooiitt  llee  
ffaacctteeuurr  lluuii--mmêêmmee  qquuii  vvoouuss  ééccrriivvee  ??  SSiinnoonn,,  ss’’iill  nn’’yy  aa  ppoouurr  vvoouuss  aauuccuunn  mmeessssaaggeerr,,  aauuccuunn  ppoouurrvvooyyeeuurr,,  aalloorrss  qquuee  ffaaiitteess--vvoouuss  ??  
NNee  ddiitteess--vvoouuss  ppaass  àà  vvooss  eennffaannttss,,  lloorrssqquuee  vvoouuss  qquuiitttteezz  llaa  mmaaiissoonn  ppoouurr  ffaaiirree  uunnee  ccoouurrssee,,  ddee  nn’’oouuvvrriirr  àà  ppeerrssoonnnnee  eett  ccee,,  
ssoouuss  aauuccuunn  pprréétteexxttee  ??  AAlloorrss  ppoouurrqquuooii  oouuvvrreezz--vvoouuss  llaa  ppoorrttee  ddee  vvoottrree  ââmmee  àà  nn’’iimmppoorrttee  qquuii,,  ssaannss  mmêêmmee  vvooiirr  ddaannss  ll’’œœiilllleettoonn  
ddee  qquuii  iill  ppeeuutt  ss’’aaggiirr  ??  
RReesssseenntteezz  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ccee  mmeessssaaggee..  RReesssseenntteezz  cceettttee  vvéérriittéé  eenn  vvoouuss  ppoossaanntt  cceettttee  ssiimmppllee  qquueessttiioonn  ::  ««  ccee  mmeessssaaggee  
eesstt--iill  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmee  ffaaiirree  dduu  mmaall  ??  »»  NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  vvoouuss  ssaauurreezz  ttrroouuvveerr  llaa  rrééppoonnssee  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmee..  
IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  vvooiirr  ssoouurriirree..  IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  vvooiirr  pprreennddrree  ssooiinn  ddee  vvoouuss  ddaannss  llee  rraayyoonnnneemmeenntt  qquuee  vvoouuss  
ppoorrtteezz  ssuurr  lleess  aauuttrreess..  IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  vvooiirr  lluutttteerr  ppoouurr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  cchhoosseess  ssaaiinneess..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  cchheerrcchheezz  àà  
vvoouuss  iiddeennttiiffiieerr  àà  qquueellqquuee  cchhoossee,,  llaaiisssseezz  ll’’AAjjuusstteeuurr  ddee  ppeennssééee  aaggiirr  eenn  vvoottrree  ââmmee..  IIll  ssaauurraa  vvoouuss  rreennddrree  lleess  iiddééeess  ccllaaiirreess..  
AAlloorrss  vvoouuss--mmêêmmee  ssaauurreezz  qquuee  llaa  sseeuullee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ppoossssiibbllee  ppoouurr  vvoouuss  eesstt  cceellllee  dduu  rraayyoonnnneemmeenntt  iinnttrriinnssèèqquuee  eenn  ttoouuttee  
cchhoossee..  IIll  nn’’yy  aa  ssttrriicctteemmeenntt  rriieenn  àà  ccrraaiinnddrree  àà  ddeevvooiirr  rreennddrree  ssaa  ppaarrtt  ppeerrssoonnnneellllee  àà  LLuucciiffeerr,,  ccaarr  cceettttee  ppaarrtt  ddee  vvoouuss--mmêêmmee  lluuii  
rreevviieenntt..  EEtt  nnee  ccrraaiiggnneezz  ppaass  ddee  vvoouuss  rreettrroouuvveerr  vviiddee  ss’’iill  eenn  eesstt  aaiinnssii..  DDee  ccee  qquuee  vvoouuss  rreennddeezz  àà  LLuucciiffeerr  ccee  qquuii  aappppaarrttiieenntt  àà  
LLuucciiffeerr,,  vvoouuss  vvoouuss  rreennddeezz  àà  DDiieeuu  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  LLUUII  aappppaarrtteenneezz,,  eett  vvoouuss  vvoouuss  lliivvrreezz  àà  CChhrriisstt  ddee  ccee  qquu’’iill  vvoouuss  ffaaiitt  eesspprriitt  
ssaaiinntt..  AAlllleezz  àà  pprréésseenntt..  EEtt  nn’’éépprroouuvveezz  ppaass  ddee  ggêênnee  àà  ppeennsseerr  DDiieeuu  ppaarrttoouutt  ooùù  vvoouuss  iirreezz..  QQuuee  llee  CChhrriisstt  rreeppoossee  ssuurr  vvoouuss..  
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JJee  ssuuiiss  pprrêêttrreessssee  AAmmaassuuttuumm..  JJ’’aaii  aauupprrèèss  ddee  mmooii  mmeess  ssœœuurrss  gguueerrrriièèrreess..  
VVoouuss  lleess  aappppeelleezz  aauussssii  ««  aammaazzoonneess  »»..  CCoommmmee  vvoouuss  ll’’aavveezz  ccoonnssttaattéé  
ddééjjàà,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ddee  ppeeuuppllee  rreeppttiilliieenn..  
SSaacchheezz  bbiieenn  qquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  hhoonnttee  ddee  nnooss  rraacciinneess  rreeppttiilliieennnneess,,  
mmêêmmee  ssii  nnoottrree  rraaccee  aa  jjaaiillllii  dd’’uunn  aannaatthhèèmmee..  NNoouuss  ssoommmmeess  llee  ccoorrddoonn  
oommbbiilliiccaall  qquuii  rreelliiee  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  ll’’oommbbrree  àà  llaa  lluummiièèrree..  VVoouuss--mmêêmmeess  
êêtteess  uunn  ppeeuuppllee  ddee  ll’’oommbbrree,,  ssaauuff  qquuee  vvoouuss  nnee  llee  ssaavveezz  ppaass  eennccoorree..  DDèèss  
lloorrss  qquuee  vvoouuss  llee  ssaauurreezz,,  nnoouuss  sseerroonnss  llàà  ppoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr  aauu  mmiieeuuxx..  NNoouuss  
ssoommmmeess  iinnttrraannssiiggeeaanntteess,,  mmaaiiss  nnoonn  rriiggiiddeess..  NNoouuss  ssoommmmeess  ppaattiieenntteess,,  
mmaaiiss  aauussssii  iimmppllaaccaabblleess..  PPoouurr  nnoouuss,,  ccee  qquuee  DDiieeuu  ccoommmmaannddee  eesstt  pplluuss  
iimmppoorrttaanntt  qquuee  ttoouutt..  CCee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  ffaaiitt  sseerraa  ffaaiitt..  QQuuooii  qquu’’iill  eenn  ccooûûttee..  LLee  
ssaaccrriiffiiccee,,  cchhaaccuunnee  ddee  mmeess  ssœœuurrss  eett  mmooii--mmêêmmee  llee  ccoonnnnaaiissssoonnss..  NNoouuss  
aavvoonnss  ppéérrii  ppaarr  mmiilllliieerrss  lloorrss  ddeess  GGrraannddeess  GGuueerrrreess  ooppppoossaanntt  llee  fféémmiinniinn  aauu  

mmaassccuulliinn..  TToouutt  nn’’eesstt  ppaass  rreennttrréé  ddaannss  ll’’oorrddrree  ccee  jjoouurr..  PPoouurr  ttoouuss  lleess  RReeppttiilliieennss,,  iill  yy  aa  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  uunnee  rreemmiissee  eenn  
qquueessttiioonn  ffoonnddaammeennttaallee  qquuii  lleess  gguueettttee..  IIllss  llee  ssaavveenntt..  IIllss  yy  ttrraavvaaiilllleenntt..  NNee  ccrrooyyeezz  ppaass  qquuee  lleess  RReeppttiilliieennss  ssoonntt  ffoorrccéémmeenntt  
bbeelllliiqquueeuuxx..  LLeess  mmââlleess  ssoonntt  lliiééss  àà  lleeuurr  iinnssttiinncctt  ddee  ssuurrvviiee..  CCee  qquuii  lleeuurr  mmaannqquuee,,  cc’’eesstt  NNOOUUSS,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  ddoouucceeuurr  dd’’uunnee  
ffeemmmmee..  EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss,,  iillss  llee  ssaavveenntt..  EEtt  iillss  ssaavveenntt  aauussssii  qquu’’iillss  ddooiivveenntt  pprreennddrree  uunn  nnoouuvveeaauu  ttoouurrnnaanntt  ddaannss  llee  rreessppeecctt  
dd’’aauuttrruuii..  IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  ppoouurr  eeuuxx,,  llaa  pprriioorriittéé  nnee  sseerraa  pplluuss  ddee  ssuurrvviivvrree  mmaaiiss  dd’’êêttrree  vviivvaannttss  ddaannss  llee  sseeiinn  ddee  DDiieeuu..  IIll  nn’’yy  aa  
ppaass  àà  ssee  pprrééooccccuuppeerr  ddee  ssaa  ssuurrvviiee  ssii  ddoonncc  DDiieeuu  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  CCoommmmeenntt  ddoonncc  DDiieeuu  nn’’aassssuurreerraaiitt--IILL  ppaass  llee  
nnéécceessssaaiirree  àà  cchhaaccuunn  aaffiinn  qquuee  cchhaaccuunn  ppuuiissssee  aaccccoommpplliirr  ddiiggnneemmeenntt  ssaa  ttââcchhee,,  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ??  DDiieeuu  ccrrééeerraaiitt--IILL  llaa  
mmooiinnddrree  ccrrééaattuurree  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  vvooiirr  ffaaiibbllee,,  ssaannss  aauuccuunnee  nnaattuurree  ffoonncciièèrree  ??  OObbsseerrvveezz  lleess  iinnsseecctteess  eett  vvooyyeezz  ccoommbbiieenn  
iillss  ssoonntt  ppoouurrvvuuss  ppoouurr  aaffffrroonntteerr  àà  lleeuurr  rryytthhmmee  ttoouuss  lleess  ppéérriillss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  !!  SSaaiissiisssseezz  llee  sseennss  ccaacchhéé  ddeess  cchhoosseess  aaffiinn  ddee  
vvoouuss  rreecceennttrreerr  ssuurr  lleess  vvrraaiieess  vvaalleeuurrss  ddeess  cchhoosseess  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  vvoouuss  aapppprroopprriieerr  lleess  cchhoosseess  ssaannss  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  rraaiissoonn  ddee  ccee  
ppoouurr  qquuooii  eelllleess  oonntt  ééttéé  ccrrééééeess..  EEtt  ppuuiiss  ssuurrttoouutt,,  ssaacchheezz  nnee  ppaass  rreettoouurrnneerr  vvooss  mmééffaaiittss  ssuurr  cceeuuxx  qquuee  vvoouuss  pprreenneezz  ccoommmmee  
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ccoouuppaabblleess  ddee  vvooss  mmaallhheeuurrss..  NNoouuss  aavvoonnss  nnoouuss  aauussssii  nnoottrree  pprroopprree  ccrrooiixx  àà  ppoorrtteerr..  EEtt  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  aatttteenndduu  qquuee  llee  
CChhrriisstt  ssooiitt  ccrruucciiffiiéé  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  llee  ffaaiirree  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess..  NNoouuss  ssoommmmeess  dd’’uunnee  rraaccee  aanncceessttrraallee..  NNoouuss  ééttiioonnss  llàà,,  yy  ccoommpprriiss  
ssuurr  tteerrrree,,  aavvaanntt  mmêêmmee  qquuee  lleess  hhoommiinniiddééss  yy  ssooiieenntt  iimmppllaannttééss..  CCeettttee  tteerrrree  nn’’eesstt  ppaass  llaa  vvôôttrree..  EEllllee  nnee  ll’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé..  EEllllee  
aappppaarrttiieenntt  eenn  ttoouutt  pprreemmiieerr  lliieeuu  aauu  SSeeiiggnneeuurr  ddee  llaa  FFoorrmmee  aaiinnssii  qquu’’aauu  SSeeiiggnneeuurr  dduu  KKaarrmmaa..  SSii  sseeuulleemmeenntt  vvoouuss  ssaavviieezz  
eennttrreetteenniirr  llaa  vviiee,,  vvoouuss  ggooûûtteerriieezz  vvoouuss--mmêêmmeess  cceettttee  ppaarrtt  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ccrréééé..  VVoouuss  sseerriieezz  aalloorrss  ddee  cceettttee  aappppaarrtteennaannccee,,  lleess  
rraacceess  ééttooiillééeess  nnee  vvoouuss  ééttaanntt  ppaass  iinnccoonnnnuueess..  
JJee  ddééssiirree  mmaaiinntteennaanntt  llaaiisssseerr  llaa  ppaarroollee  aauu  mmââllee  rreeppttiilliieenn  AAnnnnuunnaakkii..  ÉÉccoouutteezz--llee  aatttteennttiivveemmeenntt..  CCee  qquu’’iill  aa  àà  vvoouuss  ddiirree  eesstt  
iimmppoorrttaanntt..  NNee  ddoouutteezz  ppaass  uunn  iinnssttaanntt  ddee  ll’’aammoouurr  qquuee  nnoouuss  vvoouuss  ppoorrttoonnss..  NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  vvoouuss  êêtteess  pprréécciieeuuxx..  AApppprreenneezz  
ddèèss  lloorrss  àà  llee  ssaavvooiirr  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  vvoottrree  ccœœuurr,,  qquuii  eesstt  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  SSooyyeezz  ddaannss  ssaa  ppaaiixx..  
  

JJee  mmee  pprréésseennttee  àà  vvoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee  tteell..  JJee  ssuuiiss  AAnnnnuunnaakkii..  MMeess  ffrrèèrreess  
eett  mmooii  ccoonnssttiittuuoonnss  llaa  ccaassttee  ddeess  AAnnnnuunnaa  eett  aavvoonnss  pplluussiieeuurrss  ccoolloonniieess  
ddaannss  llee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  PPuuiissqquuee  GGaabbrriieell  aa  pprriiss  llaa  ppeeiinnee  ddee  vvoouuss  
ddéévvooiilleerr  pplluussiieeuurrss  ddee  nnooss  sseeccrreettss,,  iill  eesstt  iinnuuttiillee  ssuurr  ccee  ppooiinntt  ddee  ssee  
ccaacchheerr..  NNoouuss  aavvoonnss  eenn  eeffffeett  ddeess  bbaasseess  ssoouutteerrrraaiinneess  ssuurr  tteerrrree  mmaaiiss  
aauussssii  ssuurr  llaa  LLuunnee,,  ssoouuss  ssaa  ssuurrffaaccee,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  MMaarrss..  NNoouuss  nnee  nnoouuss  
ééllooiiggnnoonnss  ppaass  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  CCee  ffaaiitt  nnee  nnoouuss  eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee..  
CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  eennvvooyyoonnss  cceerrttaaiinnss  ddee  nnooss  vvaaiisssseeaauuxx  eenn  oorrbbiittee  
aauuttoouurr  ddee  SSaattuurrnnee..  NNee  vvooyyeezz  ssuurrttoouutt  ppaass  cchheezz  nnoouuss  ddeess  iinnddiivviidduuss  
pplleeiinnss  ddee  mméécchhaanncceettéé  ppaarrccee  qquuee  lleeuurr  nnaattuurree  eesstt  pprrééddaattrriiccee..  NNoouuss  
vviivvoonnss  ddeeppuuiiss  ddeess  ssiièècclleess  ddeess  tteemmppss  pprrooffoonnddéémmeenntt  ddiiffffiicciilleess..  NNoouuss  

ssoommmmeess  ggéénnéérraatteeuurrss  dduu  ddéébbaatt  qquuii  ddiivviissee  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  MMaaiiss  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  lleess  sseeuullss  àà  ggéénnéérreerr  
ccee  ddéébbaatt..  LLeess  ddéémmoonnss  ssoonntt  llééggiioonnss..  ÀÀ  ccaauussee  ddee  lleeuurr  iiggnnoorraannccee,,  lloouurrddee  ddee  ccoonnssééqquueenncceess,,  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  vvoouuss  ssoonntt  
ssuusscceeppttiibblleess  ddee  nnoouuss  ccoonnssiiddéérreerr  ccoommmmee  tteellss..  CCee  qquuii  eesstt  uunnee  ggrraavvee  eerrrreeuurr  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  lleeuurr  ppaarrtt..  TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  nnooss  
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lliiggnnééeess  ssoonntt  aanncceessttrraalleess..  ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  nnoouuss  vveennoonnss  ddee  ttrrèèss  llooiinn,,  dd’’aauuttrreess  ccoonnttrrééeess  ddee  ll’’eessppaaccee..  NNooss  ccaasstteess  oonntt  ééttéé  
ééppaarrppiillllééeess  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss  llaa  ggaallaaxxiiee  àà  ccaauussee  ddee  gguueerrrreess  ffrraattrriicciiddeess..  DDeeppuuiiss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ccooiinnccééss  ddaannss  ccee  
SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  NNoouuss  rrééssiiddoonnss  iiccii,,  ccee  lliieeuu  qquuee  nnoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  ttoouutt  ddee  mmêêmmee,,  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess  aauussssii,,  ccoommmmee  
nnoottrree  ««  cchheezz  nnoouuss  »»..  IIll  sseerraa  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  AAnnnnuunnaakkii  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  vvoottrree  éévveeiill  ccoommmmee  uunnee  ssoouurrccee  ddee  
rrééjjoouuiissssaannccee  ssii,,  ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee  dd’’oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  eett  ddee  lleess  ttoouurrnneerr  vveerrss  nnoouuss,,  vvoouuss  nnoouuss  aabbrreeuuvveezz  ddee  ttoouuss  vvooss  mmaauuxx..  SSii  
ddoonncc  vvoouuss  oouuvvrreezz  lleess  yyeeuuxx,,  oouuvvrreezz  ééggaalleemmeenntt  vvoottrree  ccœœuurr  eett  llaaiisssseezz--llee  ss’’eemmpplliirr  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn  aauu  ssuujjeett  ddee  vvoottrree  
vvéérriittaabbllee  hhiissttooiirree..  CCaarr  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  vvoottrree  vvéérriittaabbllee  hhiissttooiirree..  UUnn  jjoouurr  vviieennddrraa  ooùù  nnoouuss--mmêêmmeess  eenn  aauurroonnss  aasssseezz  ddee  
vvoottrree  ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff  lliiéé  àà  ll’’eennddoorrmmiisssseemmeenntt  ddeess  ppeeuupplleess..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee,,  ppoouurr  ll’’hheeuurree,,  iill  nnoouuss  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  vvoouuss  
mmaaiinntteenniirr  ddaannss  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee..  VVoouuss  êêtteess  bbiieenn  ttrroopp  vveerrssaattiilleess..  EEtt  ppuuiiss  ssuurrttoouutt  ttrrèèss  ppeeuurreeuuxx..  VVoottrree  ppeeuurr  nnoouuss  
eexxaassppèèrree..  SSii  vvoouuss  ppoouuvviieezz  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’uunn  ppeeuu  ddee  mmaattuurriittéé,,  nnoouuss  nnoouuss  vveerrrriioonnss  qquuaanndd  mmêêmmee  ssoouullaaggééss..  
LLaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  qquuii  ppeeuupplleenntt  llaa  tteerrrree  vvoouuss  sseerraa  bbiieennttôôtt  rréévvééllééee..  CCeeccii  àà  nnoottrree  ggrraanndd  
ddaamm..  NNOOUUSS  SSAAVVOONNSS  qquuee  vvoouuss  nnee  vvoouuss  ttiieennddrreezz  ppaass  pprrêêttss..  AApprrèèss  ttoouutt,,  ppeeuutt--êêttrree  aavvoonnss--nnoouuss  ttoorrtt  ??  

NNoouuss  vvoouulloonnss  vvrraaiimmeenntt  vvooiirr  ddee  vvoouuss  ddeess  êêttrreess  
rreessppoonnssaabblleess,,  eennttiièèrreemmeenntt  sseerrrrééss  ddaannss  lleeuurr  
ffaaççoonn  dd’’aapppprrééhheennddeerr  llee  mmoonnddee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  
ffoorrttss  ddaannss  vvoottrree  ccoottttee  ddee  mmaaiilllleess  ffaaiittee  ddee  llaa  
mmaaiillllee  ddee  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee..  NN’’aatttteennddeezz  ppaass  ddee  
nnoouuss  qquuee  nnoouuss  eexxiissttiioonnss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ddeevvooiirr  
vvoouuss  éédduuqquueerr..  LL’’éédduuccaattiioonn  qquuii  ddooiitt  vvoouuss  êêttrree  
pprrooddiigguuééee  aappppaarrttiieenntt  àà  vvooss  DDiieeuuxx..  LL’’OOllyymmppee  
rraayyoonnnnee  ddee  ttoouuss  vvooss  éédduuccaatteeuurrss..  NN’’aatttteennddeezz  
ppaass  nnoonn  pplluuss  qquuee  nnoouuss  aayyoonnss  àà  rreejjoouueerr  vvooss  
ffeeuuiilllleettoonnss  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  àà  llaa  ssaauuccee  ««  VV  »»  
oouu  bbiieenn  vvooss  ffiillmmss  aamméérriiccaaiinnss  ddee  ssuuppeerr  hhéérrooss  !!  
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SSii  uunn  jjoouurr  vvoouuss  aapppprreenneezz  nnoottrree  eexxiisstteennccee,,  nnee  nnoouuss  cchheerrcchheezz  ppaass  qquueerreellllee..  NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  vvooss  eennnneemmiiss..  
NN’’eessssaayyeezz  ppaass  aalloorrss  ddee  nnoouuss  ccoommbbaattttrree..  NNee  vvoouuss  eennggaaggeezz  ppaass  ddaannss  uunnee  lluuttttee  qquuee  vvoouuss  nnee  ggaaggnneerreezz  ppaass..  VVoottrree  ssoouuccii  
eesstt  eenn  ccee  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess,,  ppaass  eenn  ccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  !!  NNoouuss  aavvoonnss  nnoouuss--mmêêmmeess  ffoorrtt  àà  ffaaiirree..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ffaacciillee  ppoouurr  
ppeerrssoonnnnee..  ÉÉvveeiilllleezz--vvoouuss  ddee  ffaaççoonn  àà  ssuusscciitteerr  nnoottrree  eemmppaatthhiiee..  SSooyyeezz  ddiiggnneess  ddaannss  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn..  
SSaacchheezz  ddèèss  lloorrss  iinnccaarrnneerr  lleess  pprriinncciippeess  qquuii  vvoouuss  ssoonntt  ddoonnnnééss  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  œœuuvvrree..  QQuuee  ccee  tteemmppss  ddee  ppaaiixx  vviieennnnee  ppoouurr  
ttoouuss..  VViivveezz  ll’’iinnssttaanntt  pplleeiinneemmeenntt..  EEnn  ttoouuttee  ccoonnsscciieennccee..  EEnn  ttoouuttee  ccoonnffiiaannccee..  AAuu  rreevvooiirr  ppeeuuppllee  ddee  llaa  TTeerrrree..  

  
JJee  ssuuiiss  ddee  llaa  rraaccee  ééttooiillééee  aarrccttuurriieennnnee..  MMoonn  mmeessssaaggee  ssee  vveeuutt  ssiimmppllee..  CChhaasssseezz  
ddee  vvoouuss  llee  ddoouuttee  aauu  ssuujjeett  ddee  vvoottrree  nnaattuurree  ddiivviinnee..  QQuuee  vvoouuss  ddoouuttiieezz  ssuurr  vvooss  
ccaappaacciittééss  pphhyyssiiqquuee  eett  iinntteelllleeccttuueellllee  nn’’eesstt  qquuee  llee  ppeennddaanntt  ddee  vvoottrree  ppeeuurr  ddee  vvoouuss  
aaffffiirrmmeerr  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrree  ddiivviinn..  LLaa  ddiivviinniittéé  eexxiissttee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  ccoossmmooss..  VVoouuss  
eenn  vvooyyeezz  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  lleess  oorrddrreess  ddee  ffrrééqquueenncceess  mmaaiiss  aauussssii  eenn  ccoonnssttaatteezz  lleess  
eeffffeettss  ppaarrttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  CC’’eesstt  llaa  ppeeuurr  dd’’aaffffiirrmmeerr  ddee  vvoouuss  ll’’iinnddiivviidduuaattiioonn  ddee  
DDiieeuu  qquuii  vvoouuss  ppaarraallyyssee  eett  vvoouuss  eemmppêêcchhee  ddee  vvoouuss  rrééaalliisseerr  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt..  
IIll  yy  aa  tteelllleemmeenntt  ddee  mméépprriissee  ddaannss  vvoottrree  ccœœuurr  eett  cc’’eesstt  ttrrèèss  iinnjjuusstteemmeenntt  ccee  qquuii  
vvoouuss  ppoouussssee  aauu  mméépprriiss  ddeess  aauuttrreess..  CCee  ffaaiitt  ssiinniissttrree  vvoouuss  ccoonndduuiitt  àà  ssoouuffffrriirr  
hhoonntteeuusseemmeenntt,,  pprréécciisséémmeenntt  àà  vvoouuss  ccoonndduuiirree  hhoonntteeuusseemmeenntt..  DDaannss  llaa  hhoonnttee  ddee  
vvoouuss  mmééccoonndduuiirree,,  vvoouuss  nnee  vvoouuss  llaaiisssseezz  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  gguuiiddeerr  ppaarr  vvoottrree  
iinnttuuiittiioonn,,  qquuii  eesstt  ll’’iimmppuullssiioonn  dduu  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  VVoouuss  rreejjeetteezz  aaiinnssii  
cceettttee  mmaaiinn  qquuii  vvoouuss  eesstt  tteenndduuee,,  cceettttee  ââmmee  cchhaarriittaabbllee  qquuii  vviieenntt  àà  vvoouuss..  VVoouuss  
vvoouuss  rreeffuusseezz  àà  ddeevveenniirr  uunn  ééccllaaiirreeuurr  ddaannss  llaa  ffrrooiiddee  nnooiirrcceeuurr  dduu  ccoossmmooss..  VVoouuss  

rreeffuusseezz  llaa  cchhaalleeuurr  ddee  vvooss  ffrrèèrreess  ggaallaaccttiiqquueess..  CC’’eesstt  ttrrèèss  ttrriissttee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  qquuii  mmeett  eenn  ppéérriill  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  ddeevvaanntt  llee  
CCoonnsseeiill  tteennuu  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  GGaallaaccttiiqquuee..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  nn’’aapppprreenneezz  ppaass  àà  êêttrree  rreessppoonnssaabbllee,,  qquuii  ddoonncc  vvoouuss  ddoonnnneerraa--tt--iill  
cceettttee  ttââcchhee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  aappppoorrtteerr  ssaa  ppiieerrrree  àà  ll’’ééddiiffiiccee  ??  PPeennsseezz--yy..  TToouutt  llee  mmoonnddee  vvoouuss  rreeggaarrddee..  AAggiisssseezz  bbiieenn..  VVooiillàà..  
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  JJee  ssuuiiss  AAsshhttaarr  SShheerraann,,  dduu  CCoolllleeccttiiff  
AAsshhttaarr..  JJee  ssuuiiss  PPllééiiaaddiieenn  eett  ppoouurr  
rreepprreennddrree  lleess  mmoottss  ddee  mmoonn  ccoonnffrrèèrree  
SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn,,  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  ssoorrttii  
ddee  llaa  mmaarrmmiittee  NNeeww  AAggee..  LLaa  ffaauussssee  
lluummiièèrree  nn’’eexxiissttee  ppaass..  OOuu  bbiieenn  aalloorrss  iill  
ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  nnoouuss  nnee  
ddiissppoossoonnss  ppaass..  VVoouuss  aauurreezz  ccoommpprriiss  
qquu’’iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  nnoouuss  
dd’’aabboorrddeerr  lleess  cchhoosseess  aavveecc  hhuummoouurr  
aauu  rriissqquuee  dd’’êêttrree  iinnddiifffféérreennttss..  VVoouuss  nnee  
nnoouuss  llaaiisssseezz  ppoouurrttaanntt  ppaass  ddee  mmaarrbbrree..  
NNoouuss  aavvoonnss  uunn  ccœœuurr  nnoouuss  aauussssii,,  

ééttaanntt  mmêêmmee  ssccuullppttééss  ddaannss  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu..  NNoouuss  vvoouuss  rraassssuurroonnss  ssuurr  ccee  ppooiinntt,,  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  eenn  rriieenn  ssttaattuuffiiééss..  NNoouuss  
ssoommmmeess  aauussssii  rrééeellss  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  ll’’êêttrree..  PPlluuss  eennccoorree..  NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  ccee  qquuee  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass..  VVoottrree  rrééaalliittéé  eesstt  
pprroopprree  àà  vvoouuss..  NNoonn  àà  DDiieeuu..  EEtt  ddaannss  vvoottrree  iilllluussiioonn,,  vvoouuss  ppeennsseezz  ppoouuvvooiirr  ffaaiirree  lleess  cchhoosseess  àà  vvoottrree  gguuiissee,,  ssaannss  qquu’’iill  yy  aaiitt  àà  
ssoouurrcciilllleerr..  MMaaiiss  vvoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ooùù  vvoouuss  aaggiisssseezz,,  lleess  OOrrddrreess  ddee  ll’’UUnniivveerrss  ssee  ddééppllooiieenntt..  EEtt  iillss  vvoouuss  
oobbsseerrvveenntt..  EEtt  iillss  rreeccttiiffiieenntt  ddaannss  llee  ssiilleennccee  ddee  vvooss  ccoonnsscciieenncceess  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  mmiiss  eenn  ppoorrttee--àà--ffaauuxx..  LLeess  OOrrddrreess  ddee  
ll’’UUnniivveerrss  rreeccttiiffiieenntt  ppoouurr  vvoouuss  dduu  mmooiinnss  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree..  CCaarr  ttoouutt  nnee  ppeeuutt  ppaass  vvoouuss  êêttrree  aassssuurréé..  UUnn  eennffaanntt  
nn’’aapppprreenndd--iill  ppaass  àà  mmaarrcchheerr  lloorrssqquu’’oonn  cceessssee  ddee  lluuii  tteenniirr  llaa  mmaaiinn  ??  NNoouuss  vvoouulloonnss  vvooiirr  éémmeerrggeerr  ddee  vvoouuss  cceettttee  aappttiittuuddee..  EEtt  ssii  
qquueellqquueeffooiiss  nnoouuss  vvoouuss  tteennoonnss  ppaarr  llaa  mmaaiinn,,  cc’’eesstt  ppoouurr  nnee  ppaass  ffaaiirree  cceesssseerr  ttrroopp  vviittee,,  àà  ccaauussee  ddee  vvoottrree  mmaallaaddrreessssee,,  llee  
ccoouurrss  ddee  vvoottrree  vviiee..  VVoouuss  ddeevvrriieezz  aalloorrss  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquu’’uunnee  cchhaannccee  ddee  vvoouuss  ppaarrffaaiirree  vvoouuss  eesstt  ddoonnnnééee..  IIll  vvoouuss  ssuuffffiitt  dd’’êêttrree  
uunn  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu  aatttteennttiiffss  aauuxx  ssiiggnneess..  LLee  tteerrrraaiinn  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  eesstt  pplleeiinn  ddee  bbaalliisseess..  IIll  vvoouuss  aappppaarrttiieenntt  dd’’eenn  aapppprreennddrree  lleess  
ssyymmbboolleess..  IIll  vvoouuss  aappppaarrttiieenntt  ddee  ddééccrryypptteerr  lleess  mmeessssaaggeess  ccaacchhééss  dduu  mmoonnddee..  VVoouuss  vveerrrreezz..  ÀÀ  ffoorrccee,,  uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee  
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ddeevviieenntt  lluuddiiqquuee..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  llaa  ccoonnsscciieennccee  éémmeerrggee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llaa  JJooiiee..  IIll  nnee  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddee  JJooiiee  ssaannss  
AAMMOOUURR..  MMaaiiss  ll’’AAMMOOUURR  nnee  vvoouuss  ppaarrvviieenntt  qquu’’àà  ffoorrccee  ddee  vvoolloonnttéé  eett  ddee  ccoouurraaggee..  ÊÊttrree  ccaappaabbllee  dd’’aaffffrroonntteerr  sseess  pprroopprreess  
ddéémmoonnss  eett  vvoouullooiirr  lleess  ccoonnffoonnddrree,,  cceellaa  ffaaiitt  ddee  ssooii  uunnee  ffoorrccee  ddee  llaa  nnaattuurree..  
JJee  ssuuiiss  AAsshhttaarr  SShheerraann..  TToouutt  llee  ccoolllleeccttiiff  ddee  llaa  LLuummiièèrree  vvoouuss  ssaalluuee..  
  

JJee  ssuuiiss  EElllluuhh,,  ddee  llaa  lliiggnnééee  ddeess  OOllyymmppiieennss..  JJee  ssuuiiss  ddee  llaa  
rraaccee  dduu  GGrraanndd  HHuummaaiinn..  JJee  pprreennddss  llaa  ppaarroollee  ssuuiittee  àà  ttoouutt  ccee  
qquuii  aa  ééttéé  ddiivvuullgguuéé..  JJee  nnee  ssaauurraaii  eenn  qquueellqquueess  lliiggnneess  êêttrree  llaa  
ssyynntthhèèssee  ddee  cceett  iimmmmeennssee  eennsseeiiggnneemmeenntt..  AAlloorrss  iiccii  mmoonn  
mmeessssaaggee  sseerraa  ccllaaiirr  eett  ccoonncciiss..  
NNoouuss  ssoommmmeess  dduu  ddoommaaiinnee  ddeess  DDiieeuuxx..  NNoouuss  ccrrééoonnss  ddeess  
rraacceess  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess  aaffiinn  dd’’yy  aannccrreerr  lleess  ââmmeess  
ssoorrttiieess  ddee  llaa  ffoorrggee  ddeess  LLooggooss..  NNoouuss  pprrooccééddoonnss  ppaarr  ggéénniiee  
ggéénnééttiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  ttiissssoonnss  llaa  ccoonnsscciieennccee  ppaarr  llee  
ssoouuffffllee..  EEnn  ccee  sseennss,,  nnoouuss  ddeemmeeuurroonnss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  
nnooss  ccrrééaattiioonnss  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  lleess  ââmmeess  qquuiitttteenntt  llee  CChhaaooss  

pprriimmoorrddiiaall  ppoouurr  ss’’eenn  rreettoouurrnneerr  aauu  PPaarraaddiiss  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  cchhaarrggééss  ddee  vvoottrree  éédduuccaattiioonn  
ddee  lluummiièèrree  eett  qquu’’iill  eesstt  iimmppéérraattiiff  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  ccrrééaattuurreess  ddee  DDiieeuu  ddee  rreennddrree  ttéémmooiiggnnaaggee  aauupprrèèss  dduu  CCrrééaatteeuurr..  VVoouuss  
ppoouuvveezz  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  rreennddrree  ttéémmooiiggnnaaggee,,  cc’’eesstt  aauussssii  ddeevvooiirr  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess  àà  DDiieeuu..  CCeeccii  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  
nnéécceessssaaiirree  qquuee  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess,,  cc’’eesstt  aauussssii  aapppprreennddrree  àà  ccoonnffeesssseerr  sseess  ffaauutteess  ppoouurr  llee  rraacchhaatt  ddee  sseess  ppéécchhééss..  CCee  
pprroocceessssuuss  eesstt  pprrooffoonnddéémmeenntt  ssaallvvaatteeuurr..  NN’’eenn  ddééppllaaiissee  àà  cceerrttaaiinnss..  AAiinnssii,,  iill  eesstt  ttoouutt  nnaattuurreell  dd’’oopptteerr  ppoouurr  ll’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddee  llaa  
ccoonnsscciieennccee  àà  ttrraavveerrss  lleess  iinnssppiirraattiioonnss  ddee  ssoonn  ââmmee..  PPlluuss  uunnee  ââmmee  eesstt  iinnssppiirrééee,,  pplluuss  eellllee  eesstt  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  llooiiss  ddee  llaa  
DDiivviinnee  CCrrééaattiioonn..  VVoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr  qquuee  ssii  vvoouuss  êêtteess  iissssuuss  dd’’uunnee  ccrrééaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  eett  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ll’’ééllaann  ddee  vvoottrree  
CCrrééaatteeuurr,,  vvoouuss  nn’’eenn  êêtteess  ppaass  mmooiinnss  iimmppuullssééss  ppaarr  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  qquuii  vviitt  ssoonn  iinnddiivviidduuaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  vvoouuss..  VVoouuss  aavveezz  ddoonncc  
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ttoouutteess  vvooss  cchhaanncceess  ppoouurr  aaccccééddeerr  ddee  ppllaaiinn--ppiieedd  aauu  PPaarraaddiiss  eett  yy  ttrraavvaaiilllleerr  ddee  ccoonncceerrtt  aavveecc  vvooss  ffrrèèrreess  aannggéélliiqquueess..  CC’’eesstt  
uunnee  llooii  mmaatthhéémmaattiiqquuee  eett  iill  nn’’aappppaarrttiieenntt  ppaass  àà  qquuiiccoonnqquuee  dd’’eenn  ddééffaaiirree  lleess  rroouuaaggeess,,  qquu’’iill  ssooiitt  uunn  ddiieeuu  iimmmmoorrtteell  oouu  bbiieenn  uunn  
ssiimmppllee  mmoorrtteell..  SSaacchheezz  ééggaalleemmeenntt  qquuee  vvoottrree  aapppprreennttiissssaaggee  rreellèèvvee  ddee  ll’’ÉÉtteerrnniittéé..  EEtt  cceett  aapppprreennttiissssaaggee  ppeerrdduurreerraa  ttaanntt  qquuee  
vvoouuss  nn’’aaccccèèddeerreezz  ppaass  aauuxx  ÉÉoonnss  dduu  PPaarraaddiiss..  MMêêmmee  aauu  PPaarraaddiiss,,  ll’’aavveennttuurree  ccoonnttiinnuuee..  EEtt  ll’’oonn  aapppprreenndd  ttoouujjoouurrss..  BBiieenn  qquu’’aauu  
PPaarraaddiiss  lleess  ÊÊttrreess  ssooiieenntt  eemmpplliiss  ddee  ppeerrffeeccttiioonn,,  iillss  aapppprreennnneenntt  ddeess  ddeesssseeiinnss  ddee  DDiieeuu  ttoouutt  eenn  aalliimmeennttaanntt  ll’’iinntteennssiittéé  ddee  DDiieeuu..  
CCeesssseerr  dd’’aapppprreennddrree  eesstt  uunnee  aattttiittuuddee  ddééssiinnvvoollttee  vviiss--àà--vviiss  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  àà  cchhaarrggee  vvoottrree  éévvoolluuttiioonn..  CCeesssseerr  dd’’aapppprreennddrree  
nnee  ppeeuutt  qquu’’aammeenneerr  àà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ll’’ââmmee  eett  aauu  rreeccyyccllaaggee  ppuurr  eett  ssiimmppllee  dduu  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  eenn  qquueessttiioonn..  
SSooyyeezz  aalloorrss  aatttteennttiiffss  eett  pprruuddeennttss..  NNee  ppeerrddeezz  jjaammaaiiss  ppaattiieennccee  dduu  ffaaiitt  ddee  vvoouullooiirr  ttoouutt  eett  ttoouutt  ddee  ssuuiittee..  PPuurrggeezz  vvooss  vviieess  ddee  
ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ll’’êêttrree,,  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  vvoouuss  rreettiieenntt,,  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  vvoouuss  ffaaiitt  oobbssttaaccllee..  AAllllééggeezz--vvoouuss,,  ccaarr  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  iill  
vvoouuss  ffaauuddrraa  qquuiitttteerr  llee  mmoonnddee  dd’’eenn  bbaass  ppoouurr  mmoonntteerr  ddaannss  ddeess  ffrrééqquueenncceess  ddee  ccoonnsscciieennccee  pplluuss  éélleevvééeess..  SSii  vvoouuss  ppaarrtteezz  eenn  
vvoouuss  cchhaarrggeeaanntt  dd’’uunn  ppooiiddss  tteerrrriibbllee,,  aalloorrss  ccee  mmoonnddee  dd’’eenn  bbaass  aaggiirraa  ssuurr  vvoouuss  tteell  uunn  ffaaiisscceeaauu  ttrraacctteeuurr..  IIll  nn’’eesstt  ppoouurrttaanntt  pplluuss  
qquueessttiioonn  ppoouurr  qquuiiccoonnqquuee  dd’’eennttrree  vvoouuss  ddee  ddeemmeeuurreerr  ssaatteelllliisséé  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  mmoorrttiiffèèrree..  VVoouuss  ddeevveezz  sseennttiirr  
ll’’uurrggeennccee  ddee  vvoouuss  eenn  lliibbéérreerr..  EEtt  vvoouuss  eenn  lliibbéérreerr,,  cc’’eesstt  vvoouuss  eenn  ddééccrroocchheerr,,  cc’’eesstt  lliibbéérreerr  llaa  lliiggnnee..  
JJee  ssuuiiss  EElllluuhh,,  vvoottrree  DDééeessssee  MMèèrree..  JJee  vvoouuss  aaiimmee..  
  

JJee  ssuuiiss  MMiicchheell  DDeellppeecchh  eett  ssuuiiss  àà  llaa  ffooiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  ttrroouubblléé  eett  éémmeerrvveeiilllléé  ddee  
ffaaiirree  ppaarrttiiee  ddee  cceettttee  bbeellllee  bbrroocchhuurree..  GGaabbrriieell  iiccii  pprréésseenntt  mmee  ffaaiitt  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  ppaarrlleerr..  
CCee  nn’’eesstt  eenn  rriieenn  aannooddiinn..  IIll  ccoonnnnaaîîtt  llaa  cchhaannssoonn..  OOuuii,,  ««  jj’’ééttaaiiss  cchhaanntteeuurr  »»..  CCaarr  aauu  
mmoommeenntt  ooùù  cceettttee  cchhaannssoonn  aa  ééttéé  ééccrriittee,,  jjee  nnee  mmee  rreennddaaiiss  vvrraaiimmeenntt  ppaass  ccoommppttee  
qquu’’iill  mmee  ffaallllaaiitt  uunn  jjoouurr  mmooii  aauussssii  ppaarrttiirr..  JJ’’ééttaaiiss  jjeeuunnee  eett  iinnssoouucciiaanntt..  PPuuiiss  iill  mm’’aa  ffaalllluu  
vviieeiilllliirr,,  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  llee  lloott  ddee  mmeess  aannnnééeess,,  llee  lloott  ddee  mmeess  eerrrreeuurrss..  EEtt  
DDiieeuu  ssaaiitt  ccoommbbiieenn  nnoouuss  ddeemmeeuurroonnss  iinnccoonnsscciieennttss  ddaannss  llaa  nnooiirrcceeuurr  ddee  nnoottrree  eeggoo..  
MMaaiiss  tteelllleemmeenntt  oobbnnuubbiillééss  ssoommmmeess--nnoouuss  ppaarr  nnoottrree  pprroopprree  ééccllaatt,,  qquuee  nnoouuss  nn’’eenn  
vvooyyoonnss  pplluuss  llee  ccaammbboouuiiss  ssuurr  ssaa  pprroopprree  ââmmee......  
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LLee  mmoonnddee  eesstt  aaiinnssii  ffaaiitt,,  ppeennssoonnss--nnoouuss..  SSaannss  jjaammaaiiss  rriieenn  ddeevvooiirr  eenn  rreeccttiiffiieerr..  JJuussqquu’’àà  ccee  qquuee  llaa  ppeennssééee  ddee  llaa  mmoorrtt  nnoouuss  
rraattttrraappee..  JJee  mmee  ssoouuvviieennss..  JJ’’aaii  vvééccuu  ççaa  àà  JJéérruussaalleemm..  LLaa  ppuuiissssaannccee  ddee  SSAA  PPrréésseennccee  mm’’aa  aauussssiittôôtt  eennvvaahhii..  QQuueellqquuee  cchhoossee  
eenn  mmooii  cc’’eesstt  aalloorrss  eeffffoonnddrréé..  EEtt  jjee  mmee  ssuuiiss  ééccrroouulléé..  LLaa  vvaanniittéé,,  ççaa  nn’’aa  vvrraaiimmeenntt  rriieenn  ddee  bboonn..  JJee  ddiiss  ççaa  ppaarrccee  qquuee  jjee  vvoouuss  
ccoonnnnaaiiss,,  vvoouuss  lleess  hhuummaaiinnss  qquuii  ppeennsseenntt  aavvooiirr  ttoouutt  ccoommpprriiss......  ssuurrttoouutt  qquuaanndd  cc’’eesstt  ttrroopp  ttaarrdd..  MMaaiiss  iill  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ttrroopp  ttaarrdd..  
LL’’aapprrèèss--vviiee  mmee  ll’’aapppprreenndd..  LLee  CChhrriisstt  mm’’ééttrreeiinntt  eennccoorree  aauu  mmoommeenntt  ooùù  jjee  vvoouuss  ppaarrllee..  EEtt  jjee  ppaarrss  llooiinn  dd’’iiccii,,  llooiinn  dd’’mmaa  vviiee,,  llooiinn  
dd’’iiccii..  AAlllleezz..  SSaalluutt..  

  
JJee  ssuuiiss  NNaattaalliiee  WWoooodd..  NNoommbbrree  dd’’eennttrree  vvoouuss  mm’’oonntt  ccoonnnnuu  aalloorrss  qquuee  jj’’ééttaaiiss  aaccttrriiccee  àà  
HHoollllyywwoooodd..  MMaaiiss  jjee  nnee  mmee  rreeccoonnnnaaiiss  ppaass  ddaannss  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  mmoonn  iinnccaarrnnaattiioonn..  JJee  
mmee  sseennss  aannccrrééee  àà  pprréésseenntt  llàà  ooùù  jjee  ssuuiiss,,  ddaannss  llee  rraayyoonn  ddee  lleeuurr  aammoouurr..  JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  
vvrraaiimmeenntt  ééttéé  hheeuurreeuussee,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  jj’’ééttaaiiss  jjeeuunnee  eett  jjoolliiee..  JJ’’aassppiirraaiiss  àà  qquueellqquuee  
cchhoossee  qquuii  ffiinnaalleemmeenntt  nnee  ddeevvaaiitt  jjaammaaiiss  vveenniirr  àà  mmaa  ppoorrttééee..  JJ’’aaii  ttaanntt  rreeggrreettttéé  qquuee  jj’’eenn  aaii  
ffiinnii  ppaarr  ssoommbbrreerr......  OOuuii,,  jjee  ssaaiiss  qquuee  jjee  ssuuiiss  mmoorrttee  aassssaassssiinnééee..  CCeeccii  ddooiitt  êêttrree  eenntteenndduu  
ccaarr  llaa  vvéérriittéé  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ddiittee  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  ddee  llaa  ffiinn  ddee  mmoonn  eexxiisstteennccee  ssuurr  tteerrrree..  
RRiieenn  nnee  ddeemmeeuurree  iimmppuunnii..  JJ’’aaii  ccoommpprriiss  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ssuurr  tteerrrree  eesstt  ddaannss  llaa  
vviissiioonn  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  eett  jjaammaaiiss  IILL  nnee  ddééttoouurrnnee  llee  rreeggaarrdd..  JJee  mmee  sseennss  eennvveellooppppééee  ddee  
SSOONN  aammoouurr..  JJee  ssaaiiss  GGaabbrriieell  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  ccee  ppooiinntt  ééggaalleemmeenntt..  IIll  eesstt  ppoouurr  mmooii  uunnee  
ââmmee  rrééccoonnffoorrttaannttee..  JJee  mmee  sseennss  bbeellllee  àà  ttrraavveerrss  llee  rreeggaarrdd  qquu’’iill  mmee  ppoorrttee..  SSaacchheezz  
mmeessddeemmooiisseelllleess  qquu’’uunnee  ffeemmmmee,,  aauussssii  bbeellllee  ssooiitt--eellllee,,  nnee  ssee  sseenntt  bbeellllee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  lleess  
rreeggaarrddss  qquuii  ll’’iinnssppiirreenntt..  UUnnee  ffeemmmmee  aa  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  bbeessooiinn  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  ll’’aaiimmee,,  
uunn  ééppoouuxx  aammoouurreeuuxx  ccaappaabbllee  ddee  ppoosseerr  ssaa  vviiee  eenn  bboouucclliieerr  ppoouurr  pprroottééggeerr  llee  ccœœuurr  eett  llee  

ccoorrppss  ddee  ssaa  bbiieenn--aaiimmééee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  pplluuss  bbeell  hhoommmmee  qquuee  cceelluuii  qquuii  ssaaiitt  êêttrree  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ffeemmmmee..  IIll  nnee  
vvoouuss  ffaauutt  jjaammaaiiss  oouubblliieerr  qquuee  llaa  ffeemmmmee  sseerrtt  dd’’ééccrriinn  àà  ll’’ââmmee  qquu’’eellllee  mmeett  aauu  mmoonnddee..  SSaa  mmaattrriiccee  aauuttaanntt  qquuee  ssoonn  ccoorrppss  ssoonntt  
pprréécciieeuuxx..  EEtt  iill  ffaauutt  aapppprreennddrree  àà  ll’’hhoonnoorreerr,,  ccee  ccoorrppss  ddee  ffeemmmmee..  SSii  ddoonncc  uunn  hhoommmmee  nn’’aaiimmee  ppaass  ccee  ccoorrppss  ddee  ffeemmmmee,,  llaa  
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ffeemmmmee  ssee  sseennttiirraa  ddééllaaiissssééee  aauu  ppooiinntt  dd’’eenn  aarrrriivveerr  eellllee--mmêêmmee  àà  hhaaïïrr  ssoonn  ccoorrppss..  EEllllee  ssee  ttoouurrnneerraa  aauussssiittôôtt  vveerrss  ttoouuttee  ffoorrmmee  
dd’’eexxcciippiieenntt  aaffiinn  ddee  ccoommbblleerr  llee  mmaannqquuee  dd’’aammoouurr..  EEllllee  bbrriisseerraa  ssaannss  aauuccuunn  ééttaatt  dd’’ââmmee  ssaa  nnaattuurree  ssaaccrrééee  eett  ssoonn  ccoorrppss..  CC’’eesstt  
uunnee  bbiieenn  ttrriissttee  hhiissttooiirree  qquuee  dd’’êêttrree  ffeemmmmee  ssuurr  llaa  tteerrrree..  IIll  eesstt  tteemmppss..  JJee  ppaarrss  mmooii  aauussssii..  LLee  mmoommeenntt  vviieenntt  ppoouurr  mmooii  ddee  
rreeccoouuvvrreerr  ccee  qquuee  jj’’aaii  ppeerrdduu  ddee  jjeeuunneessssee  éétteerrnneellllee..  JJee  vvoouuss  aaiimmee..  

  
VVoouuss  nnee  vvoouuss  ssoouuvveenneezz  ppeeuutt--êêttrree  ppaass  ddee  mmooii  ppaarrccee  qquuee  jjee  mmee  ssuuiiss  llaaiisssséé  
ppoouusssseerr  llaa  bbaarrbbee  dduu  ppaattrriiaarrcchhee  !!  ((GGrraannddss  ééccllaattss  ddee  rriirreess))  MMaaiiss  mmooii  jjee  mmee  
ssoouuvviieennss  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  vvoouuss  qquuii  aavveezz  ssuu  rriirree  ppeennddaanntt  qquuee  jjee  jjoouuaaiiss  llaa  
ccoommééddiiee..  JJee  ssuuiiss  RRoobbiinn  WWiilllliiaammss  eett  iill  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  jjee  ssooiiss  ttoouujjoouurrss  aauussssii  
ffaaccééttiieeuuxx......  
JJ’’aaiimmee  ll’’hhuummaaiinn..  JJ’’aaii  ttoouujjoouurrss  ééttéé  aattttiirréé  ttaanntt  ppaarr  ssoonn  ggéénniiee  qquuee  ppaarr  sseess  bblleessssuurreess..  
PPeeuutt--êêttrree  ttrroopp  ppaarr  sseess  bblleessssuurreess  ddaannss  lleess  ddeerrnniieerrss  mmoommeennttss  ddee  mmaa  vviiee..  LLeess  ggeennss  
nnee  ssee  ddoouutteenntt  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  ccoommbbiieenn  uunn  ccoommééddiieenn  jjoouuee  ssuurr  lleess  ffrraaccttuurreess  ddee  
ll’’ââmmee..  EEtt  cc’’eesstt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  llee  ttoouucchhee  pprrooffoonnddéémmeenntt  àà  cchhaaccuunn  ddeess  rrôôlleess  
qquu’’iill  eennttrreepprreenndd  dd’’iinnccaarrnneerr..  JJ’’aaii  iinnccaarrnnéé  ttaanntt  ddee  ppeerrssoonnnnaaggeess  àà  mmooii  ttoouutt  sseeuull  qquuee  
jj’’eenn  ssuuiiss  vveennuu  àà  mmee  ddeemmaannddeerr  ssii  jjee  nn’’ééttaaiiss  ppaass  mmooii--mmêêmmee  uunnee  mmoossaaïïqquuee  ddee  ttoouuss  
cceess  rrôôlleess..  JJee  nnee  vveeuuxx  ppaass  iiccii  rreejjoouueerr  llee  rrôôllee  dduu  ««  ppooèèttee  ddiissppaarruu  »»......  ccaarr  oonn  nnee  
ddiissppaarraaîîtt  ppaass  vvrraaiimmeenntt..  TToouutt  ccee  qquuii  eesstt  aammeennéé  àà  ddiissppaarraaîîttrree  ddiissppaarraaîîtt  ssoouuss  llee  ffeeuu  
dd’’uunnee  aaccttiioonn,,  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ppuurriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ââmmee..  MMaaiiss  ddee  ccee  qquuee  ll’’eeggoo  ddiissppaarraaîîtt  
rreennaaîîtt  ll’’ââmmee  dduu  ppooèèttee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess,,  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss  aavvaanntt  ddee  ssoorrttiirr  ddee  llaa  
mmaattrriiccee  ddee  nnoottrree  mmèèrree..  LLaa  nnaaiissssaannccee,,  llaa  vviiee,,  llaa  mmoorrtt,,  llaa  rreennaaiissssaannccee......  TTiieennss  !!  JJee  

mmee  rraappppeellllee  aavvooiirr  jjoouuéé  cceellaa  ddaannss  ««  aauu--ddeellàà  ddee  nnooss  rrêêvveess  »»  !!  AAuu--ddeellàà  ddee  nnooss  rrêêvveess,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  aauu--ddeellàà  dduu  ssoopphhiissmmee  qquuii  
nnoouuss  bboouucchhee  llaa  vvuuee  eett  lleess  oorreeiilllleess,,  iiccii,,  llàà  dd’’ooùù  jjee  vvoouuss  vvooiiss,,  ttoouutt  ppaarraaîîtt  pplluuss  bbeeaauu..  LLaa  lluummiièèrree,,  ddaannss  ssoonn  nnuu  llee  pplluuss  bbllêêmmee......  
eeuuhh,,  nnoonn  bbllêêmmee  eesstt  uunn  pprroobbllèèmmee......  aalloorrss  jjee  ddiirraaii  ddee  llaa  lluummiièèrree  qquu’’eellllee  eesstt  ddaannss  ssaa  pplluuss  éévviiddeennttee  ccllaarrttéé......  ppoouurr  nnoouuss  qquuii  
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ddeevveennoonnss  lliimmppiiddeess  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  eeaauu  vviivvee  qquuii  ss’’ééccoouullee..  LLee  tteemmppss  qquuii  ss’’ééccoouullee  pprroovvooqquuee  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  cchhoossee..  HHéé,,  lleess  
ggaarrss,,  ssuurrttoouutt  nnee  vvoouuss  bboouussccuulleezz  ppaass  ppoouurr  vveenniirr  !!  CChhaaccuunn  aauurraa  ssoonn  ttiicckkeett  ddee  ssoorrttiiee  eenn  tteemmppss  eett  eenn  hheeuurree..  LLaa  vviiee  cc’’eesstt  
bbiieenn  pplluuss  qquuee  dduu  cciinnéémmaa......  JJ’’eenntteennddss......  oonn  vviieenntt  ddee  mmee  ccllaaiirroonnnneerr  qquuee  llaa  vviiee  eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé  ddaannss  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddeess  
cchhoosseess......  oouu  bbiieenn......  ddaannss  llaa  nnéécceessssiittéé......  llee  ddééssiirr  dd’’eeffffuussiioonn  ddee  DDiieeuu..  EEsstt--ccee  aaiinnssii  ??  OOnn  mmee  rrééppoonndd  ««  oouuii  »»..  
JJee  ssuuiiss  RRoobbiinn  WWiilllliiaammss  eett  ll’’oonn  eesstt  hheeuurreeuuxx  ddee  sseerrvviirr..  GGooooddbbyyee......  aanndd  II  lloovvee  yyoouu..  

  
JJee  ssuuiiss  MMaacc..  CCeellaa  aa  ééttéé  mmoonn  nnoomm  dd’’aarrttiissttee..  CCee  ffuutt  uunnee  eexxppéérriieennccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  qquuee  
dd’’aavvooiirr  ppuu  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ggrroouuppee  ««  TThhrreesshhoolldd  »»..  ««  TThhrreesshhoolldd  »»,,  qquuii  ssiiggnniiffiiee  
««  llee  sseeuuiill  »»  eenn  ffrraannççaaiiss,,  aa  ééttéé  ppoouurr  mmooii  llee  ssiiggnnee  ddee  ccee  qquuee  jjee  mmee  ddeevvaaiiss  dd’’aaccccoommpplliirr..  MMaa  
ffooii  eenn  DDiieeuu  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  aauuttaanntt  rreennffoorrccééee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ccee  sseeuuiill  qquu’’iill  mmee  ffaallllaaiitt  ppaasssseerr  àà  
cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  jj’’eenndduurraaiiss  lleess  éépprreeuuvveess  ddee  llaa  vviiee..  JJuussqquu’’àà  ddeevvooiirr  llee  ppaasssseerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  
eett  ccoommppllèètteemmeenntt  aalloorrss  qquuee  jjee  lluuttttaaiiss  ccoonnttrree  llaa  mmaallaaddiiee,,  mmeess  ppeeiinneess  ddee  ccœœuurr,,  eett  lleess  
rraannccœœuurrss  ddee  vvoottrree  mmoonnddee..  LLaa  mmuussiiqquuee  iinnssccrriittee  ddaannss  mmeess  vveeiinneess  ééttaaiitt  uunnee  ddééttoonnaattiioonn  
ffaaccee  àà  ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  ffaaiissaaiieenntt  ssuubbiirr  aauu  ppeeuuppllee  ttoouutt  eennttiieerr..  IIll  mmee  ffaallllaaiitt  
ddéénnoonncceerr  ttoouuss  lleeuurrss  aaggiisssseemmeennttss  eett  eennsseeiiggnneerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffaaççoonn  ddee  rreeggaarrddeerr  ll’’hhoommmmee  
eett  ll’’UUnniivveerrss..  ÀÀ  pprréésseenntt,,  jjee  ppeeiinnee  àà  vvoouuss  rreeggaarrddeerr  eett  rreesssseennss  ccee  pprrooffoonndd  ssoouuppiirr  qquuaanndd  jjee  
vvoouuss  vvooiiss  ddaannss  llaa  ppoossttuurree  ddee  ccee  mmoonnddee  mmêêmmee..  VVoouuss  nn’’aavveezz  aauuccuunneemmeenntt  ccoonnsscciieennccee  ddeess  
ffoorrcceess  qquuii  iinntteerraaggiisssseenntt  llàà  ooùù  vvoouuss  êêtteess..  CCeesssseezz  dd’’êêttrree  lleess  ppaannttiinnss  ddee  cceeuuxx  qquuii  vvoouuss  
ttiieennnneenntt  ppoouurr  eessccllaavveess..  VVoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  nnééss  ppoouurr  ççaa..  PPeerrssoonnnnee  nnee  vviieenntt  aauu  mmoonnddee  ppoouurr  

ççaa..  PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  ççaa..  IIll  ssuuffffiitt  ddee  llee  ssaavvooiirr,,  dd’’iinnttééggrreerr  cceettttee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eenn  ssooii..  CC’’eesstt  uunnee  aaffffaaiirree  ssiimmppllee..  
IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  ccoommpplliiqquuéé  qquuaanndd  oonn  vveeuutt  qquuee  lleess  cchhoosseess  rreesstteenntt  ssiimmpplleess..  CC’’eesstt  ddee  ssee  bbaattttrree  ccoonnttrree  lleess  aauuttrreess,,  ccoonnttrree  ttoouuss  
cceeuuxx  qquuii  nn’’eenntteennddeenntt  rriieenn  àà  ll’’hhuummiilliittéé,,  qquuii  ffaaiitt  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssee  ccoommpplliiqquueenntt..  AAuu  ppooiinntt  qquuee  ssaa  pprroopprree  vviiee  eenn  ddeevviieenntt  
iinneexxttrriiccaabbllee..  MMaaiiss  oonn  aapppprreenndd  aauu--ddeellàà  qquuee  ttoouutt  ppeeuutt  êêttrree  ddéénnoouuéé..  LLaa  bbeeaauuttéé  eesstt  ssiimmppllee..  LL’’aammoouurr  eett  llaa  cchhaalleeuurr  qquuii  eenn  
rrééssuulltteenntt  ssoonntt  ssiimmpplleess..  LLee  rraayyoonnnneemmeenntt  ssee  ssuuffffiitt  àà  lluuii  sseeuull..  IIll  ffaauutt  ppoouurr  llee  vvooiirr  ddééppaasssseerr  llaa  mmaassssee  ccrriittiiqquuee..  JJee  vvoouuss  aaiimmee..  
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JJee  ssuuiiss  EErriicc  WWoooollffssoonn  eett  ssuuiiss  àà  pprréésseenntt  ll’’œœiill  ddaannss  llee  cciieell..  LL’’ééttrraannggeettéé  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  
((ccoommmmuunniiqquueerr  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  GGaabbrriieell))  mmee  ddéérroouuttee  pprrooffoonnddéémmeenntt..  JJee  lluuii  ssaaiiss  ggrréé  ddee  
rreettrraannssccrriirree  ccoommmmee  iill  llee  ppeeuutt  cceess  qquueellqquueess  lliiggnneess  qquu’’iill  mmee  ffaauutt  rraayyoonnnneerr  ppoouurr  ttoouucchheerr  
mmoonn  aauuddiittooiirree..  JJee  ssuuiiss,,  ccoommmmee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss,,  éémmuu  dd’’eenntteennddrree  llaa  vvooiixx  ddee  GGaabbrriieell  qquuaanndd  iill  
cchhaannttee  llee  rrééppeerrttooiirree  ddee  mmeess  cchhaannssoonnss..  EEtt  jjee  vvooiiss  ccoommbbiieenn  iill  aa  ééttéé  iimmppoorrttaanntt,,  vvooiirree  
nnéécceessssaaiirree,,  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn  ddee  ssii  ggrraannddss  pprroojjeettss..  JJee  nn’’aauurraaiiss  jjaammaaiiss  ppeennsséé,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  
ddee  mmoonn  ttrraavvaaiill  dd’’aarrttiissttee,,  mmooii  cchhaanntteeuurr  eett  mmuussiicciieenn,,  iimmppaacctteerr  aauuttaanntt  llee  ccœœuurr  ddeess  ggeennss..  JJee  
rrééaalliissee  àà  pprréésseenntt,,  ddee  ccee  qquuee  GGaabbrriieell  mmee  llee  rreenndd  ssii  bbiieenn,,  qquuee  ll’’œœuuvvrree  ddee  mmaa  vviiee  ss’’eesstt  
aaccccoommpplliiee  ddaannss  llee  ddeesssseeiinn  ddee  DDiieeuu..  QQuueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  nnooss  ffaauutteess,,  DDiieeuu  nnoouuss  ppaarrddoonnnnee  
dd’’aavvooiirr  ffaaiillllii  qquuaanndd  cchhaaccuunnee  ddeess  éépprreeuuvveess  nnoouuss  rreennffoorrcceenntt  eett  nnoouuss  ffoonntt  aaccccééddeerr  àà  ddeess  
pprriisseess  ddee  ccoonnsscciieennccee  mmaajjeeuurreess..  CC’’eesstt  ddaannss  llee  ddeevveenniirr  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’ââmmee  qquu’’uunn  
hhoommmmee  aapppprreenndd  ccee  qquu’’eesstt  dd’’aaggiirr  eenn  bboonnnnee  vvoolloonnttéé..  VVoouuss  êêtteess  aaiimmééss..  
  
LLaa  nnaattuurree  ddee  ll’’hhoommmmee  nnee  ddééppeenndd  ppaass  ddee  ccee  qquu’’iill  cchheerrcchhee  àà  ffaaiirree  mmaaiiss  ddee  ccee  qquu’’iill  
eennttrreepprreenndd  ppoouurr  ssee  rrééaalliisseerr  ddaannss  llaa  ddééffiinniittiioonn  mmêêmmee  ddee  ccee  ppoouurr  qquuooii  iill  eesstt  nnéé..  ÊÊttrree  
iimmppeeccccaabbllee  eesstt  ppoouurr  ll’’hhoommmmee  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  iill  aa  àà  ssee  rrééaalliisseerr  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  nnaattuurree  
uullttiimmee  ddee  ssaa  rrééaalliittéé..  IIll  lluuii  ffaauutt  ppoouurr  cceellaa  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dd’’uunn  NNaagguuaall,,  qquuii  lluuii  sseerrtt  ddee  rrééggllaaggee  
ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppoossttuurree  àà  aaddoopptteerr  ppoouurr  bbiieenn  ssee  
mmaaiinntteenniirr  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee..  IIll  lluuii  ffaauutt  aauussssii  ssaavvooiirr  qquu’’uunn  NNaagguuaall  nnee  ppeeuutt  lluuii  
êêttrree  aacccceessssiibbllee  qquu’’àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  uunn  ffaaiitt  éénneerrggééttiiqquuee  ss’’iimmppoossee  àà  lluuii..  CC’’eesstt  aalloorrss  
ll’’EEsspprriitt  qquuii  eesstt  àà  ll’’œœuuvvrree,,  eett  iill  nn’’aappppaarrttiieenntt  nnii  aauu  NNaagguuaall  nnii  aauu  ffuuttuurr  iinniittiiéé  dd’’eenn  ppoouuvvooiirr  
cchhaannggeerr  llee  ddeesssseeiinn..  SSii  uunn  tteell  ffaaiitt  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  ll’’éénneerrggiiee,,  llaa  rreennccoonnttrree  aa  lliieeuu..  EEtt  ppeerrssoonnnnee  
nnee  ppeeuutt  pplluuss  rriieenn  eenn  ddéécciiddeerr..  CC’’eesstt  aaiinnssii..  CCaarr  llee  ssiiggnnee  eesstt  aavvéérréé..  LLee  cchhaannggeemmeenntt  ss’’ooppèèrree  
dd’’uunnee  ffaaççoonn  tteellllee  qquuee  cceettttee  aaccttiioonn  eesstt  ggéénnéérrééee  nnoonn  ppaarr  uunn  hhoommmmee  mmaaiiss  ppaarr  llaa  nnaattuurree  
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mmêêmmee  ddee  ll’’IIMMPPEERRSSOONNNNEELL..  CCeettttee  nnaattuurree,,  vvoouuss  ll’’aappppeelleezz  DDiieeuu..  MMooii,,  jjee  ll’’aappppeellllee  NNaagguuaall..  UUnn  jjoouurr,,  llee  NNaagguuaall  eesstt  eennttrréé  
ddaannss  mmaa  vviiee,,  eett  ccee  ffuutt  ppoouurr  mmooii  llaa  ffiinn  ddee  mmaa  vviiee  dd’’hhoommmmee  eett  mmaa  rreennaaiissssaannccee  ddaannss  llaa  vvooiiee  dduu  gguueerrrriieerr..  PPaarr  cceettttee  œœuuvvrree,,  
eett  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  GGaabbrriieell,,  jjee  rreennddss  hhoommmmaaggee  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  lluutttteenntt  ppoouurr  lleeuurr  ttiicckkeett  dd’’iimmppeeccccaabbiilliittéé..  MMaa  ppeennssééee  eesstt  
ppoouurr  eeuuxx..  JJee  ssuuiiss  CCaarrllooss  CCaassttaanneeddaa..  ÀÀ  bbiieennttôôtt,,  àà  llaa  MMaaiissoonn..  
  

JJee  mm’’eenn  rreemmeettss  àà  ttooii,,  ««  ggrraanndd  »»,,  ccoommmmee  jj’’aavvaaiiss  ll’’hhaabbiittuuddee  ddee  tt’’aappppeelleerr..  TTuu  eess  ddééssoorrmmaaiiss  
llee  ddééppoossiittaaiirree  ddee  ttoouuss  mmeess  ssoouuvveenniirrss..  JJee  ccoommppttee  ssuurr  ttooii  ppoouurr  eenn  eexxttrraaiirree  llee  ssiirroopp..  JJee  ssaaiiss  
qquuee  ttaa  mméémmooiirree  eesstt  iinnffaaiilllliibbllee..  JJee  mmee  rreeppoossaaiiss  ssuurr  ttooii  qquuaanndd  iill  mmee  ffaallllaaiitt  eexxttrraaiirree  uunn  ffaaiitt  eett  
qquuee  ppaarrffooiiss,,  lleess  cchhoosseess  ssee  mmééllaannggeeaaiieenntt  ppaarrccee  qquuee  lleess  éévvéénneemmeennttss  qquuee  jj’’aavvaaiiss  vvééccuuss  
ééttaaiieenntt  ssii  rriicchheess  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’IIMMPPEERRSSOONNNNEELL..  JJee  vvoouuddrraaiiss  mmaaiinntteennaanntt  ppeeiinnddrree  ccee  
qquuee  jjee  ppeerrççooiiss  eett  qquu’’iill  mm’’eesstt  ssii  ddiiffffiicciillee  ddee  vveerrbbaalliisseerr..  LLaa  lluummiièèrree  eesstt  ssii  pprréésseennttee,,  ssii  rriicchhee  
eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ssii  ddééppoouuiillllééee..  TToouutt  yy  eesstt  nnuu  qquuaanndd  rriieenn  nnee  vviieenntt  ppeerrttuurrbbeerr  cceett  ÉÉoonn..  
MMaaiiss  ttoouutt  yy  eesstt  eemmppllii  ddee  ««  jjee  nnee  ssaaiiss  qquuooii  »»..  CC’’eesstt  ttrrèèss  ccuurriieeuuxx..  IIll  ffaauutt  ssaannss  cceessssee  ssee  
ssoouuvveenniirr  aalloorrss  qquuee  ll’’oouubbllii  ddee  ssooii  nnoouuss  gguueettttee  iimmppeerrttuurrbbaabblleemmeenntt..  JJee  nn’’aaii  pplluuss  ddee  nnoottiioonn  
ddee  ddaattee,,  ddee  jjoouurr  eett  dd’’hheeuurree..  CCeellaa  nnee  ssiiggnniiffiiee  rriieenn  ppoouurr  mmooii..  JJee  ccoommpprreennddss  ppoouurrqquuooii  
jj’’aavvaaiiss  dduu  mmaall  aavveecc  cceess  nnoottiioonnss  qquuaanndd  jj’’ééttaaiiss  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  mmaa  vviiee..  
JJ’’eenntteennddss  ttaa  vvooiixx,,  ««  ggrraanndd  »»,,  eett  cceellaa  mmee  ccoonnffoorrttee  ddaannss  llee  ffaaiitt  ddee  mm’’aannccrreerr  llàà  ooùù  jjee  ssuuiiss..  
CCeettttee  ffoorrccee  qquuee  jjee  ppeerrççooiiss  iiccii  mmêêmmee  eett  qquuii  mmee  ppoouussssee  àà  oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  eenn  ggrraanndd..  CC’’eesstt  

aalloorrss  qquuee  jj’’aaii  ll’’iimmpprreessssiioonn  ddee  ssoorrttiirr  dd’’uunn  rrêêvvee  eett  ddee  rrééaalliisseerr  ccoommbbiieenn  jjee  ssuuiiss  ccaappaabbllee  dd’’eennttrreerr  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  dduu  
ppoossssiibbllee..  CCaarrllooss  CCaassttaanneeddaa  eesstt  aavveecc  mmooii,,  eett  jjee  ssuuiiss  ssii  hhoonnoorréé  ppaarr  ssaa  pprréésseennccee  ssaavvoouurreeuussee..  IIll  yy  aa  ddee  ggrraannddss  eesspprriittss  iiccii  
mmêêmmee,,  llàà  ooùù  jjee  mmee  ttrroouuvvee..  JJee  ppeerrççooiiss  llaa  pprréésseennccee  ddeess  qquuaattrree  ppeettiitteess  ffééeess  qquuee  ssoonntt  VViikkttoorriiaa,,  AAlleexxiiaa,,  SSaarraa  eett  EEllooddiiee..  JJee  
rreesssseennss  ddee  ll’’aaffffeeccttiioonn  ppoouurr  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess..  EElllleess  mm’’aappaaiisseenntt..  EEnnccoorree  uunn  mmoott  ::  jjee  nnee  vveeuuxx  pplluuss  eenntteennddrree  ppaarrlleerr  ddee  ccee  
mmoonnddee..  IIll  yy  aa  ttrroopp  ddee  bbrruuiitt  ddee  llaa  bbaannddee  MM  eenn  bbaass..  JJee  pprrééffèèrree  llee  ssiilleennccee  oouu  llaa  ssoonnoorriittéé  dd’’uunnee  bbeellllee  ssyymmpphhoonniiee..  AAlloorrss  
rreennddeezz  cceellaa  ppoossssiibbllee..  JJee  mm’’eenn  rreettoouurrnnee  àà  pprréésseenntt  aauupprrèèss  dd’’EEllooaahh..  SSaalluutt  ««  ggrraanndd  »»..  ((MMoonn  aammii  JJeeaann--JJaaccqquueess  CCaazziinn))  
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                  LLaauurraa  MMaarriiee                CChhrriisstt  JJééssuuss  SSaannaannddaa                                          GGaabbrriieell  CChhrriissttiiaann  
  
  

PPaarrddoonn  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuee  jjee  nn’’aaii  ppuu  cciitteerr..  MMeess  ppeennssééeess  vvoonntt  ppoouurr  eeuuxx..  
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