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TTeerrrree,,  pprrêêttee  ll’’oorreeiillllee  !!  
EEnntteennddss--ttuu  dd’’iiccii  lleess  ccllaammeeuurrss  dduu  CCiieell  ??  

PPeeuu  ssoonntt  pprrêêttss  àà  vveeiilllleerr  !!  IIllss  pprrééffèèrreenntt  êêttrree  iivvrreess  !!  
LLeess  hhoommmmeess  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  iinnsseennssééee  qquuii  ssooiitt  !!  

CCoommmmee  ss’’iillss  ssaavvaaiieenntt  llee  jjoouurr  eett  ll’’hheeuurree  ddee  lleeuurr  mmoorrtt  !!  
MMaaiiss  eenn  vvéérriittéé,,  llaa  mmoorrtt,,  iillss  nnee  vveeuulleenntt  yy  ppeennsseerr..  

LLeeuurr  pprrééfféérreennccee  ppoorrttee  ssuurr  lleeuurr  nnoommbbrriill,,  pplluuttôôtt  qquuee  ssuurr  llaa  bbeeaauuttéé  ddee  ttoouuttee  cchhoossee……  
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QQuuee  ppeeuutt--iill  bbiieenn  vvoouullooiirr  cceett  hhoommmmee  iivvrree,,  ggrriiss  ppaarr  llee  vviinn  ??  
SSaa  vviiggnnee  eesstt  mmaauuvvaaiissee..  QQuuaanndd  ddoonncc  sseerraa  llee  mmoommeenntt  ddee  llaa  rrééccoollttee,,  iill  nnee  lluuii  rreesstteerraa  qquuee  sseess  yyeeuuxx  ppoouurr  pplleeuurreerr……  
EEtt  ddaannss  sseess  ppllaaiinntteess,,  ssaauurraa--tt--iill  eenntteennddrree  llaa  ppeettiittee  vvooiixx  ddee  llaa  rraaiissoonn  ??  
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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..  



 7 

LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSOOOOOOOOIIIIIIII        
PPPPPPPPRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉFFFFFFFFAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAA        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE        ((((((((RRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVUUUUUUUUEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIGGGGGGGGÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRR        GGGGGGGGAAAAAAAABBBBBBBBRRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLL        CCCCCCCCHHHHHHHHRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNN))))))))        

        
IIll  nn’’eesstt  ppaass  ddiiffffiicciillee  ddee  vvooiirr  qquuee  llaa  pplluuss  ggrraannddee  iinnffeeccttiioonn  
rrééppaanndduuee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  llee  mmaannqquuee  dd’’aammoouurr  ddee  
ssooii..  LLee  mmaannqquuee  dd’’aammoouurr  ddee  ssooii  aa  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  ggrraavvee  
ll’’iinnccaappaacciittéé  àà  aaiimmeerr  lleess  aauuttrreess,,  ccee  qquuii  ddéébboouucchhee  ssuurr  cceett  ééttaatt  
ddee  ddiivviissiioonn  tteerrrriibbllee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  ddeess  êêttrreess  vviivvaannttss..  
LLeess  hhuummaaiinnss  nnee  ssaavveenntt  ppaass  qquu’’iillss  ccrrééeenntt  lleeuurr  rrééaalliittéé  eenn  
cchhaaqquuee  iinnssttaanntt..  IIllss  ssuubbiisssseenntt  cchhaaqquuee  fflluuxx  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee  
ttoouutt  eenn  ppeennssaanntt  eenn  êêttrree  lleess  vviiccttiimmeess,,  oouu  ttoouutt  eenn  ppeennssaanntt  
qquuee  cceerrttaaiinnss  oonntt  ddee  llaa  cchhaannccee,,  ccee  qquuii  ddéécclleenncchhee  aalloorrss  ddaannss  
llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’eennvviiee  oouu  ddee  jjaalloouussiiee..  OOuu  
bbiieenn  eennccoorree  ttoouutt  eenn  ppeennssaanntt  qquuee  cceerrttaaiinnss  aauuttrreess  oonntt  ddee  llaa  
mmaallcchhaannccee,,  ccee  qquuii  aammèènnee  àà  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’iimmppuuiissssaannccee  
oouu  ddee  vviiccttiimmiissaattiioonn..  
DDèèss  llaa  nnaaiissssaannccee  nnoouuss  ssoommmmeess  eexxppoossééss  aauu  ffaaiitt  qquuee  lleess  
vvrraaiieess  vvaalleeuurrss  ssuurr  tteerrrree  ssooiieenntt  ttoottaalleemmeenntt  iinnvveerrssééeess..  LLaa  
ggeennttiilllleessssee  eesstt  aaiinnssii  aabbuussééee  ;;  llaa  bbeeaauuttéé,,  ssoouuiillllééee  ;;  llaa  vvéérriittéé,,  
rriiddiiccuulliissééee  ;;  llaa  jjuussttiiccee  nn’’eesstt  ppaass  rreessppeeccttééee  ;;  llaa  ccoonnsscciieennccee  

nn’’eesstt  ppaass  eennccoouurraaggééee  ;;  ll’’hhaarrmmoonniiee  nn’’eesstt  ppaass  pprréésseennttee  ;;  ll’’uunniioonn  ddeess  hhuummaaiinnss,,  ll’’hhuummaanniittaarriissmmee  nn’’eesstt  ppaass  
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pprréésseenntt,,  iill  eesstt  rraarree,,  eett  llee  rreessppeecctt  nn’’eesstt  ppaass  llaa  nnoorrmmaalliittéé..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  llaa  llaaiiddeeuurr  eett  llaa  mmééddiiooccrriittéé  ssoonntt  
eennccoouurraaggééeess  ;;  llee  mmeennssoonnggee  eesstt  rrooii  ;;  ll’’iinnjjuussttiiccee  rrèèggnnee  ;;  ll’’iinnccoonnsscciieennccee  vviiaa  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ddiissttrraaccttiioonn  eesstt  

mmaajjoorriittaaiirree  ;;  llee  cchhaaooss  eesstt  pprréésseenntt  ppaarrttoouutt  ;;  llaa  ddiivviissiioonn  
iimmpprrèèggnnee  ttoouuss  lleess  êêttrreess  ::  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess,,  nnooiirrss  eett  
bbllaannccss,,  rriicchheess  eett  ppaauuvvrreess,,  eettcc……  eett  llaa  vviioolleennccee  eett  llee  
nnoonn--rreessppeecctt  ssoonntt  llaa  nnoorrmmaalliittéé..  

  
LLaa  ssppiirriittuuaalliittéé  eett  llaa  ccoonnnneexxiioonn  ddiivviinnee  nnee  ssoonntt  ppaass  
eennccoorree  pprréésseenntteess  ddee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraalliissééee  aauu  sseeiinn  
ddee  cceettttee  ssoocciiééttéé  hhuummaaiinnee,,  oouu  aalloorrss  ddee  mmaanniièèrree  
ggrraannddeemmeenntt  ddiissttoorrssiioonnnnééee  àà  ttrraavveerrss  lleess  ddiifffféérreenntteess  
ccaasstteess  eett  rreelliiggiioonnss  dduu  mmoonnddee..  
LLeess  hhuummaaiinnss  iiggnnoorreenntt  ttoouutt  ddee  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  hhiissttooiirree  aaiinnssii  qquuee  llaa  gguueerrrree  ssppiirriittuueellllee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  
qquuii  ffaaiitt  rraaggee  ttaanntt  ssuurr  cceettttee  tteerrrree  qquu’’aaiilllleeuurrss  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  LLeess  vvééhhiiccuulleess  pphhyyssiiqquueess  hhuummaaiinnss  eerrrreenntt  sseelloonn  
ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ccrrooyyaanncceess  iissssuueess  ddee  lleeuurr  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  qquuii  aa  ééttéé  iinnssttiillllééee  ppaarr  llaa  ccaassttee  
rreeppttiilliieennnnee  AAnnnnuunnaa..  LLeess  vvééhhiiccuulleess  pphhyyssiiqquueess  hhuummaaiinnss  ssoonntt  ssaannss  cceessssee  eenn  mmooddee  ««  ppiilloottee  aauuttoommaattiiqquuee  »»,,  
ccaarr  lleeuurr  vvrraaii  ppiilloottee,,  qquuii  eesstt  lleeuurr  ââmmee,,  ssee  rreettrroouuvvee  ccoommppllèètteemmeenntt  ddééccoonnnneeccttéé  ddee  ssaa  pprrooffoonnddee  nnaattuurree  ddiivviinnee..  
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TToouutt  ccee  qquuee  lleess  ggeennss  ffoonntt  àà  ttrraavveerrss  lleeuurr  
vvééhhiiccuullee  ccoorrppoorreell,,  iillss  llee  ffoonntt  ddééccoonnnneeccttééss  ddee  
lleeuurr  ââmmee..  BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  ddee  tteelllleess  aattttiittuuddeess  
ggéénnèèrreenntt  ddee  llaa  ssoouuffffrraannccee,,  eett  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  
êêttrree  hheeuurreeuuxx  aaiinnssii  iiggnnoorraanntt..  BBeeaauuccoouupp  dd’’eennttrree  
vvoouuss  ddiirroonntt  ttrrèèss  cceerrttaaiinneemmeenntt  ««  bbiieennhheeuurreeuuxx  
lleess  iinnccoonnsscciieennttss  !!  »»,,  mmaaiiss  ccee  ttyyppee  ddee  bboonnhheeuurr  
««  sséévviitt  »»  ppaarrttoouutt  ssuurr  tteerrrree,,  ccaarr  lleess  ggeennss  nn’’oonntt  ddee  
cceessssee  ddee  pprroojjeetteerr  lleeuurr  iiddeennttiittéé  pphhyyssiiqquuee  
tteemmppoorraaiirree  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  iilllluussiioonn  ssppaattiioo--
tteemmppoorreellllee  qquu’’iillss  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree  eett  
dd’’eexxppéérriimmeenntteerr  ppaarrffooiiss,,  vvooiirree  ssoouuvveenntt  ddee  ffaaççoonn  
ddoouulloouurreeuussee..  CC’’eesstt  ddoonncc  uunn  bboonnhheeuurr  iilllluussooiirree  
iissssuu  ddee  llaa  mmaattrriiccee,,  uunn  bboonnhheeuurr  qquuii  ddiissppaarraaîîttrraaiitt  
aauussssiittôôtt  ssii  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppeerrddaaiitt  ssaa  lliibbeerrttéé,,  sseess  
bbiieennss  mmaattéérriieellss,,  ssaa  ssaannttéé  oouu  sseess  iilllluussiioonnss..  
NNoouuss  aavvoonnss  llee  ccaass  ppaarr  eexxeemmppllee  aavveecc  lleess  
ppeerrssoonnnneess  qquuii  ttoommbbeenntt  mmaallaaddee  dduu  jjoouurr  aauu  
lleennddeemmaaiinn  eett  nnee  ssaavveenntt  aaiinnssii  pplluuss  qquuii  eelllleess  ssoonntt..  
IIddeennttiiffiiééss  àà  lleeuurrss  aaccttiioonnss  pphhyyssiiqquueess,,  rriivvééss  àà  
lleeuurr  iimmaaggee  jjuussqquu’’aalloorrss  iinnttoouucchhaabbllee,,  nnoommbbrreeuuxx  
ssee  rreettrroouuvveenntt  ssuurr  lleeuurr  lliitt  ddee  mmoorrtt,,  ddaannss  lleess  
rreeggrreettss  aammeerrss  eett  ll’’aappiittooiieemmeenntt  ddee  ssooii..  IIllss  
rreeggrreetttteenntt  aalloorrss  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  ééttéé  pplluuss  aaiimmaannttss,,  
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ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  ffaaiitt  pplluuss  ccoonnffiiaannccee,,  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  ssoouurrii  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  àà  llaa  vviiee..  LLeess  hhuummaaiinnss  nnee  ppeeuuvveenntt  
ddoonncc  ppaass  eexxppéérriimmeenntteerr  llee  vvrraaii  bboonnhheeuurr  aavveecc  lleeuurr  ââmmee,,  ppuuiissqquu’’iillss  eenn  ssoonntt  ddééccoonnnneeccttééss..  JJaammaaiiss  iillss  nn’’eenn  
vviieennnneenntt  àà  eexxppéérriimmeenntteerr  llee  rrééeell  aammoouurr  ddee  ssooii..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  rrééeelllleemmeenntt  
aaiimmeerr  lleess  aauuttrreess,,  ccaarr  lleeuurr  rrééaalliittéé  eesstt  ggoouuvveerrnnééee  ppaarr  llee  bbeessooiinn  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  ddee  mmaanniippuullaattiioonn,,  ddee  ccoommppééttiittiioonn  
vviiss--àà--vviiss  ddeess  aauuttrreess  hhuummaaiinnss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleeuurr  rrééaalliittéé  tteellllee  qquu’’iillss  oonntt  eennvviiee  qquu’’eellllee  ssooiitt  ttoouutt  eenn  
ffaaiissaanntt  dduu  ccoouurrss  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee  uunn  bboonnhheeuurr  iilllluussooiirree,,  ssuuppeerrffiicciieell  eett  iinncceerrttaaiinn..  
LLeess  ppoouuvvooiirrss  eenn  ppllaaccee,,  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  eett  eennttiittééss  iinntteerrddiimmeennssiioonnnneelllleess,,  oonntt  mmaaiinntteennuu  eett  
mmaaiinnttiieennnneenntt  eennccoorree  llaa  ssoocciiééttéé  hhuummaaiinnee  eenn  eessccllaavvaaggee  eett  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall,,  llaa  ppllaannèèttee  tteerrrree  ééttaanntt  ssoouuss  
llee  ccoouupp  dd’’uunnee  iinnvvaassiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllléénnaaiirreess..  LLeess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  pprréésseenntteess  ssuurr  tteerrrree  
ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llaa  rrééaalliittéé  ddaannss  llaaqquueellllee  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  ééttéé  ppllaaccééss,,  eett  ssee  sseerrvveenntt  nnoottaammmmeenntt  ddee  
nnoottrree  ccrréédduulliittéé  aaffiinn  ddee  nnoouuss  mmaaiinntteenniirr  eennccllaavvééss  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquu’’iillss  ssoouuhhaaiitteenntt  nnoouuss  vvooiirr  aaccqquuiieesscceerr..  
LL’’hhuummaaiinn  eesstt  ddééccoonnnneeccttéé  ddee  ssaa  ddiivviinniittéé,,  eett  ssuurrttoouutt  ddee  ssoonn  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr..  LLee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  eesstt  ccoouuppéé  
ddee  cceettttee  aauuttrree  ppaarrttiiee  ddee  lluuii--mmêêmmee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss,,  ssoonn  ââmmee,,  vveennuuee  aaccccoommpplliirr  llee  tteemmppss  dd’’uunnee  
vviiee  ssoonn  iinnccaarrnnaattiioonn  tteerrrreessttrree..  
LLee  ccœœuurr  ddeess  hhuummaaiinnss  eesstt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  vviisséé  ::  gguueerrrreess  ;;  pprrooggrraammmmeess  ddee  mmiissèèrree  sseexxuueellllee  ;;  pprrooggrraammmmeess  ddee  
ddiivviissiioonn,,  ddee  ddéécceeppttiioonn  ;;  ttrraahhiissoonnss  ;;  eennccoouurraaggeemmeenntt  aauu  mmaannqquuee  ddee  vvaalleeuurrss  mmoorraalleess  ;;  ffiillmmss  ddoonntt  llaa  vviioolleennccee  
eesstt  aavv  éérrééee……  ttoouuss  cceess  pprrooggrraammmmeess  eett  pprrooccééddééss  ssoonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ffaaiirree  ffeerrmmeerr  llee  ccœœuurr  ddee  
cchhaaqquuee  hhuummaaiinn  ffaaccee  àà  llaa  ssoouuffffrraannccee  dd’’aauuttrruuii,,  ddee  llee  ddéésseennssiibbiilliisseerr,,  vvooiirree  ddee  llee  ffaaiirree  bbaassccuulleerr  ddaannss  llee  ccôôttéé  
iinnvveerrssee  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  ccoollèèrree,,  llaa  vviioolleennccee,,  llaa  hhaaiinnee  oouu  llee  ddéésseessppooiirr..  
LLaa  ccoonnnneexxiioonn  ssppiirriittuueellllee  ppaassssee  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ppaarr  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr..  PPoouurr  cceess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess,,  llaa  
mmeeiilllleeuurree  ffaaççoonn  dd’’eemmppêêcchheerr  lleess  hhuummaaiinnss  ddee  ssee  rreeccoonnnneecctteerr  àà  lleeuurr  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr,,  aaiinnssii  qquu’’àà  lleeuurr  ââmmee  eett  
ddoonncc  àà  lleeuurr  vvrraaiiee  nnaattuurree  ddiivviinnee,,  eesstt  ddee  lleess  hhyyppnnoottiisseerr  àà  ttrraavveerrss  ttoouuss  lleess  pprrooggrraammmmeess  mmeennttaauuxx  eexxiissttaannttss  
ssuurr  tteerrrree,,  ccee  qquuii  ccoonndduuiitt  àà  llaa  ddééccoonnnneexxiioonn  ppuurree  eett  ssiimmppllee  dduu  ccœœuurr  eett  ddee  ll’’ââmmee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu..  LLee  ccœœuurr  
rréévvééllaatteeuurr  eesstt  aaiinnssii  aattttaaqquuéé  ppaarr  ddiifffféérreennttss  pprrooccééddééss  ddéébboouucchhaanntt  ssuurr  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  bblleessssuurreess..  
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NNoommbbrree  dd’’eennttrree  nnoouuss  oonntt  mmaannqquuéé  eett  mmaannqquueenntt  eennccoorree  ddee  bbeeaauuccoouupp  dd’’aammoouurr  ppoouurr  lluuii--mmêêmmee..  NNoouuss  aavvoonnss  
bbeeaauu  aavvooiirr  lluu  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  lliivvrreess  ssuurr  ll’’aammoouurr  ddee  ssooii,,  jjaammaaiiss  iill  nnoouuss  aa  sseemmbblléé  aavvooiirr  ttrroouuvvéé  ddee  vvéérriittaabblleess  
rrééppoonnsseess  àà  ccee  pprrooffoonndd  mmaall--êêttrree  iinnttéérriieeuurr..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  àà  ttrraavveerrss  ccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  
ttrraaiinn  ddee  vviivvrree  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ssoocciiaall  qquu’’aauu  nniivveeaauu  iinnddiivviidduueell,,  éémmeerrggee  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnsscciieennccee  ppllaannééttaaiirree..  
NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  tteerrrreessttrreess  nnee  ssoonntt  pplluuss  ssuuffffiissaannttss..  NNoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  nnoouuss  
rreeccoonnnneecctteerr  àà  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  pplluuss  ffoonnddaammeennttaall,,  àà  llaa  ssoouurrccee  pprriimmoorrddiiaallee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  

IIll  eesstt  iimmppéérraattiiff  ddèèss  àà  pprréésseenntt  dd’’eennsseeiiggnneerr  aauu  
ssuujjeett  ddee  llaa  gguueerrrree  ccoossmmiiqquuee  qquuii  ffaaiitt  rraaggee  
ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  
ddaannss  llaa  mmaattrriiccee,,  tteell  qquu’’eennsseeiiggnnéé  ddaannss  lleess  ssttaaggeess  
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell,,  eesstt  ttrrèèss  ddiifffféérreenntt  
ddee  ll’’aammoouurr  ddee  ssooii  eenn  ppaarrffaaiittee  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  
rrééaalliittéé  ddeess  éévvéénneemmeennttss  dd’’aammpplleeuurr  ccoossmmiiqquuee..  
DDèèss  mmaaiinntteennaanntt,,  iill  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  uunn  
aammoouurr  ddee  ssooii  ddaannss  nnoottrree  ddiimmeennssiioonnnnaalliittéé  
mmuullttiippllee,,  eett  nnoonn  ssuurr  nnoottrree  sseeuullee  iiddeennttiittéé  
pphhyyssiiqquuee  tteemmppoorraaiirree..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  nnoouuss  
aaiimmeerr  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrree  ccoossmmiiqquuee  rreelliiéé  àà  nnoottrree  

ÊÊttrreettéé  aauu  ddeemmeeuurraanntt  éétteerrnneellllee..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  rrééccoonncciilliieerr  nnoottrree  ppaarrttiiee  hhuummaaiinnee  eett  pphhyyssiiqquuee  aavveecc  nnoottrree  
ppaarrttiiee  ssppiirriittuueellllee  eett  éétteerrnneellllee..  
LLeess  hhuummaaiinnss  ssoonntt  ccooiinnccééss  ddaannss  cceettttee  mmaattrriiccee  ddeeppuuiiss  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess..  DDééccoonnnneeccttééss  ddee  
lleeuurr  rrééeellllee  iiddeennttiittéé  ccoossmmiiqquuee  eett  ppaarrffaaiitteemmeenntt  iinnccoonnsscciieennttss  ddee  llaa  gguueerrrree  ccoossmmiiqquuee  qquuii  ffaaiitt  rraaggee,,  iiggnnoorraannttss  
dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  mmaanniippuullééss,,  lleeuurr  lliibbrree--aarrbbiittrree  ttrroonnqquuéé,,  lleess  ggeennss  ssee  rrééiinnccaarrnneenntt  ssuurr  cceettttee  tteerrrree  eennccoorree  eett  eennccoorree,,  
aavveecc  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  kkaarrmmaa  àà  rrééééqquuiilliibbrreerr..  
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DDeess  ÊÊttrreess  pprroovveennaanntt  dd’’aauuttrreess  ddiimmeennssiioonnss  oonntt  eeuu  ééggaalleemmeenntt  àà  ssee  rrééiinnccaarrnneerr,,  ppiiééggééss  aalloorrss  qquu’’iillss  vveennaaiieenntt  eenn  
aassssiissttaannccee,,  iillss  oonntt  ééttéé  pprriiss  ddaannss  lleess  ssiilllloonnss  dd’’uunnee  gguueerrrree  ssuurr  tteerrrree..  CCeellaa  ss’’eesstt  ppaasssséé  iill  yy  aa  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss,,  
lloorrss  ddee  cciivviilliissaattiioonnss  pprrééccééddeenntteess,,  eenn  AAttllaannttiiddee  eett  LLéémmuurriiee..  
CCeess  gguueerrrriieerrss  ggaallaaccttiiqquueess  oonntt  bbeeaauuccoouupp  ssoouuffffeerrtt  eett  ssoouuffffrreenntt  eennccoorree  ddee  nnoouuss  vvooiirr  pprriissoonnnniieerrss  ddee  llaa  ffoolliiee  ddee  
nnooss  aacctteess..  IIllss  ssoouuffffrreenntt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’àà  ll’’ééppooqquuee  ddeess  ffaaiittss,,  ccee  ssoonntt  nnoommbbrree  ddee  lleeuurrss  ffrrèèrreess  qquuii  oonntt  cchhuuttéé  
eenn  ffrrééqquueenncceess  vviibbrraattooiirreess  jjuussqquu’’àà  nnoottrree  ddiimmeennssiioonn..  CCeeccii  àà  ccaauussee  ddee  llaa  gguueerrrree  ccoossmmiiqquuee  qquuii  sséévviitt..  
LLaa  ppooppuullaattiioonn  hhuummaaiinnee  eesstt  eennddoorrmmiiee  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  ppaarr  lleess  ccaasstteess  rreeppttiilliieennnneess  mmââlleess..  MMaaiiss  
lleess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  eeuuxx--mmêêmmeess  ssoonntt  pprriiss  ddaannss  uunnee  ssppiirraallee  iinnffeerrnnaallee,,  qquuii  eesstt  cceellllee  ddee  ll’’eeggoo  eett  ddee  ll’’eesspprriitt  ddee  
ccoonnvvooiittiissee..  LLeess  RReeppttiilliieennss  rrééppoonnddeenntt  eeuuxx  aauussssii  dd’’uunnee  pprrooggrraammmmaattiioonn  lliiééee  àà  lleeuurrss  ggèènneess..  IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  
oouubblliieerr  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aaffffaaiirree  àà  ddeess  cclloonneess..  CCee  qquuii  ssiiggnniiffiiee  qquuee  cceettttee  pprrooggrraammmmaattiioonn  ggéénnééttiiqquuee  eesstt  
iinnssccrriittee  eenn  eeuuxx  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss,,  ppuuiissqquu’’iillss  ssoonntt  ddaannss  lleess  ««  qquuaalliittééss  »»  ddee  lleeuurrss  ccrrééaatteeuurrss..  
LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  eett  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  ttoouutteess  lleess  vvaalleeuurrss  ssoonntt  iinnvveerrssééeess,,  eett  ooùù  cceeuuxx  qquuii  
pprrôônneenntt  llaa  jjuussttiiccee,,  llaa  bbeeaauuttéé,,  llaa  vvéérriittéé  eett  llaa  ccoonnsscciieennccee  ssoonntt  mmaassssaaccrrééss,,  ppeerrssééccuuttééss  eett  rriiddiiccuulliissééss,,  eesstt  

eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddiiffffiicciillee  àà  ccoonncceevvooiirr..  LLeess  ffaammiilllleess  
dd’’êêttrreess  IInnddiiggooss  eett  SSttaarrsseeeeddss  iissssuuss  ddeess  rraacceess  
aavvaannccééeess  qquuii  ssee  ssoonntt  éécchhoouuééeess  ssuurr  tteerrrree  iill  yy  aa  ddeess  
ddiizzaaiinneess,,  vvooiirree  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess,,  
cceeccii  jjee  llee  rrééppèèttee  àà  ccaauussee  ddee  llaa  gguueerrrree  ccoossmmiiqquuee  qquuii  
ssee  jjoouuee  ssuurr  tteerrrree  eett  aaiilllleeuurrss,,  ssoouuffffrreenntt  ddee  lleeuurr  
aammnnééssiiee  ddaannss  cceettttee  mmaattrriiccee..  EEnn  vvéérriittéé,,  nnoouuss  
ssoommmmeess,,  eenn  ttaanntt  qquu’’oorriiggiinnee,,  iissssuuss  ddee  cceess  ffaammiilllleess  
ddee  cciivviilliissaattiioonnss  aavvaannccééeess  eett  ééttooiillééeess,,  eett  aavvoonnss  àà  
ssoorrttiirr  ddee  nnoottrree  aammnnééssiiee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  nnoottrree  
iinnccaarrnnaattiioonn  ssuurr  llaa  tteerrrree  eett  ddee  nnoottrree  éévveeiill  ssppiirriittuueell..  
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AAvveecc  uunn  ppeeuu  ddee  rraaiissoonnnneemmeenntt,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  rrééaalliisseerr  àà  qquueell  ppooiinntt  rriieenn  nnee  nnoouuss  eesstt  ffaammiilliieerr  ccaarr  ttoouutt  nnoouuss  
sseemmbbllee  iillllooggiiqquuee,,  pprrééhhiissttoorriiqquuee..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  cceeuuxx  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  lleeuurr  éévveeiill  ssee  ddooiivveenntt  ddee  bbiieenn  vviivvrree  lleeuurr  
iinnccaarrnnaattiioonn  ppaarrmmii  lleess  hhuummaaiinnss  eenn  aayyaanntt  oouubblliiéé  qquuii  iillss  ééttaaiieenntt..  

LL’’aarrrrêêtt  mmoommeennttaannéé  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  sseerraa  bbiieennttôôtt  
eett  ffoorrtt  hheeuurreeuusseemmeenntt  oobblliittéérréé  ppaarr  ddee  nnoouuvveelllleess  
rréévvééllaattiioonnss  àà  vveenniirr..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  hhuummaaiinnss  vvoonntt  
aalloorrss  ccoonnnnaaîîttrree  lleeuurr  éévveeiill  eett  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  
aammnnééssiiee  pprreennddrraa  ffiinn..  MMaaiiss  ccee  nnee  sseerraa  ppaass  ssaannss  
ssaaccrriiffiiccee  nnii  ssaannss  ddoouulleeuurr..  CCeettttee  rreeccoonnnneexxiioonn  àà  
qquuii  nnoouuss  ssoommmmeess,,  àà  nnoottrree  vvéérriittaabbllee  hhiissttooiirree  
ggaallaaccttiiqquuee,,  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccoossmmiiqquuee  dduu  mmoommeenntt  
eett  àà  nnooss  mmiissssiioonnss  ssppiirriittuueelllleess  rreessppeeccttiivveess,,  
ppeerrmmeettttrraa  nnoottrree  gguuéérriissoonn  ssppiirriittuueellllee..  EEnnffiinn  nnoouuss  
rreepprreennddrroonnss  ppoosssseessssiioonn  ddee  nnooss  mmooyyeennss..  EEnnffiinn  
nnoouuss  oouuvvrriirroonnss  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  ffaaiittss  

qquuii  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ppaasssseerr  ssuurr  tteerrrree  eenn  ccee  mmoommeenntt  mmêêmmee  !!  
NNoottrree  gguuéérriissoonn  ssppiirriittuueellllee  ppaassssee  ppaarr  nnoottrree  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee..  CC’’eesstt  jjuusstteemmeenntt  nnoottrree  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee  
qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’aatttteeiinnddrree  cceett  aammoouurr  ddee  ssooii  eenn  ppaarrffaaiitt  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess..  
LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  LLOOII  DDEE  LL’’UUNN,,  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  llaaqquueellllee  
vviivveenntt  lleess  cciivviilliissaattiioonnss  ccoossmmiiqquueess  aavvaannccééeess..  CCoommpprreennoonnss--nnoouuss  eennffiinn  qquuee  ll’’aammoouurr  ddee  ssooii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  
aatttteeiinntt  qquu’’àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  rreeccoonnnneexxiioonn  ssppiirriittuueellllee  ??  LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  ééttaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  lliiéé  àà  llaa  ppaaiixx  
iinnttéérriieeuurree..  ÊÊtteess--vvoouuss  eenn  ppaaiixx  aavveecc  vvoouuss--mmêêmmee,,  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ??  SSii  nnoonn,,  cchheerrcchheezz  àà  ssaavvooiirr  ccee  qquuii  ffaaiitt  
oobbssttaaccllee  àà  cceettttee  ppaaiixx  qquuii  ddooiitt  éémmeerrggeerr  eenn  vvoouuss..  LLaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree  nnee  ssee  rrééaalliissee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  
nnooss  éémmoottiioonnss  eett  llaa  ccoohhéérreennccee  ddee  nnooss  ppeennssééeess..  DDee  ffaaiitt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  ééllooiiggnneerr  ddee  ttoouutt  ttuummuullttee..  
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UUnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarrttiieellllee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ccoossmmiiqquuee  ppeeuutt  nnoouuss  ppllaacceerr  ddaannss  uunnee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ppeerrmmaanneennttee,,  
nnoouuss  eemmppêêcchhaanntt  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéécceeppttiioonn..  CCeellaa  nnoouuss  eemmppêêcchhee  ééggaalleemmeenntt  
ddee  ffaaiirree  lleess  cchhooiixx  lleess  pplluuss  aaddaappttééss  eenn  aalliiggnneemmeenntt  aavveecc  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess..  CC’’eesstt  cceett  aalliiggnneemmeenntt  aauuxx  llooiiss  
uunniivveerrsseelllleess,,  ddaannss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  eett  ccee  rreessppeecctt  ddeess  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  ddiivviinneess  qquuii  
ppeerrmmeetttteenntt  llaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree  eett  llaa  ccoonnnneexxiioonn  aavveecc  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee,,  eett  ddoonncc  ll’’aammoouurr  ddee  ssooii..  
LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  nn’’aa  rriieenn  ddee  tteerrrreessttrree..  IIll  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddééppeennddrree  ddee  nnoottrree  aappppaarreennccee  pphhyyssiiqquuee  tteemmppoorraaiirree,,  dduu  
rreeggaarrdd  ddeess  aauuttrreess  eenn  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  ddee  nnoottrree  ppooppuullaarriittéé  oouu  rraanngg  ssoocciiaall  àà  ll’’ééppooqquuee  ooùù  nnoouuss  vviivvoonnss  oouu  bbiieenn  
ddee  nnoottrree  rriicchheessssee  mmaattéérriieellllee..  AAuuttrreemmeenntt,,  iill  eesstt  ddééppeennddaanntt  ddee  cceess  éélléémmeennttss  eett  nnoouuss  mmaaiinnttiieenntt  ddaannss  uunnee  
ppoossiittiioonn  ddee  ppeeuurr  eett  ddee  ccoonnttrraarriiééttéé,,  nnoouuss  lliiaanntt  éénneerrggééttiiqquueemmeenntt  ppaarr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  aauuxx  cchhoosseess..  NNoouuss  
ppoouuvvoonnss  aavvooiirr  ddeess  pprrééfféérreenncceess,,  mmaaiiss  nnoonn  ddeess  aattttaacchheemmeennttss..  
LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aatttteeiinntt  qquuee  ppaarr  uunn  rrééaalliiggnneemmeenntt  ssppiirriittuueell  aauuxx  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  mmoorraalleess  eett  
ddiivviinneess,,  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ss’’aauuttoorriisseerr  sseess  vveerrttuuss,,  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  nnoouuss  vviivvoonnss  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  eelllleess  oonntt  
ééttéé  iinnvveerrssééeess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  aannttii--vviiee..  CCeess  mmêêmmeess  ffoorrcceess  oonntt  iinnssttaauurréé  llaa  gglloorriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddeess  
vvaalleeuurrss  mmoorraalleess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ddééttrruuiirree  lleess  hhuummaaiinnss  eett  ttoouuttee  rreeccoonnnneexxiioonn  àà  lleeuurr  ffoorrccee  vviivvee  ssppiirriittuueellllee..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  nnee  rreessppeeccttoonnss  ppaass  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  eett  lleess  pplluuss  hhaauutteess  iinnssttaanncceess  ddiivviinneess,,  nnoouuss  nnoouuss  
aabbuussoonnss  éénneerrggééttiiqquueemmeenntt..  EEtt  cc’’eesstt  cceett  aabbuuss  éénneerrggééttiiqquuee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  ttoouuttee  ssoouuffffrraannccee  ddééccoouullee  ddee  nnoottrree  êêttrree..  
TToouuttee  ssoouuffffrraannccee  ccoonndduuiitt  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt  aauu  mmaannqquuee  dd’’aammoouurr  ddee  ssooii..    
LLeess  ffoorrcceess  aannttii--vviiee  uusseenntt  ddee  ccee  pprrooccééddéé  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  aammeenneerr  lleess  hhuummaaiinnss  àà  ss’’aauuttoo--aabbuusseerr  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  
ssppiirriittuueell  qquuee  ssuurr  llee  ppllaann  éénneerrggééttiiqquuee,,  aauu  ppooiinntt  dd’’aabbuusseerr  ééggaalleemmeenntt  lleeuurrss  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  
cchhaaooss  eett  llaa  vviioolleennccee  ffoonntt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ssuurr  tteerrrree..  
LLaa  vviioolleennccee  iinntteerrnnee  rreetteennttiissssaanntt  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ddééccoonnnneexxiioonn  àà  ll’’ââmmee,,  pprroovvooqquuee  ttoouuttee  llaa  vviioolleennccee  eexxttéérriieeuurree..  
CCeellaa  ccoonnttrriibbuuee  àà  mmaaiinntteenniirr  ll’’hhuummaanniittéé  ddaannss  llaa  ppeeuurr,,  llee  mmaannqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee,,  llaa  ccoommppééttiittiioonn,,  llaa  sseeuullee  
ssuurrvviivvaannccee  eett  ll’’aabbsseennccee  ddee  vvrraaiieess  vvaalleeuurrss  hhuummaanniittaaiirreess..  LL’’aammoouurr  ddee  ssooii  ccoonnssiissttee  ddoonncc  àà  aapppprreennddrree  àà  
rrééééqquuiilliibbrreerr  ppuuiiss  àà  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  qquuii  ssoonntt  ssaaiinnss..  



 15 

EEnn  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  nnoouuss  ssoommmmeess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ccoouurraannttss  vviibbrraattooiirreess  qquuee  nnoouuss  llaaiissssoonnss  nnoouuss  ttrraavveerrsseerr..  
LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  éénneerrggééttiiqquueess  ddee  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  ppeennssééee  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree  ffoorrmmeenntt  lleess  ccoouurraannttss  ddee  nnoottrree  
aauurraa..  CCeellaa  ssee  ppaassssee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ssooii--mmêêmmee,,  ddééppeennddaammmmeenntt  ddee  ccee  qquuii  ppeeuutt  ssee  ppaasssseerr  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  ssooii..  
AAffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ssaaiinnss  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  aabbuussiiffss,,  vvooiiccii  uunnee  lliissttee  
ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  rraasssseemmbbllaanntt  lleess  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ccoommppoorrtteemmeennttss  ::  
  
11//  LLeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ssaaiinnss  ::  
  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  eett  ddeess  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  ddiivviinneess,,  ccoommmmee  lleess  rraacceess  
ccoossmmiiqquueess  aavvaannccééeess,,  nnoouuss  vviivvoonnss  sseelloonn  lleess  pprriinncciippeess  ssuuiivvaannttss  ::  llee  rreessppeecctt  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  vviiee  ;;  
ll’’eemmppaatthhiiee  ;;  llaa  ccoonnnneexxiioonn  dduu  ccœœuurr  ;;  ll’’aammoouurr  ddee  ssooii  ;;  ssaavvooiirr  mmeettttrree  ddeess  lliimmiitteess  ssaaiinneess  ;;  llaa  bbiieennvveeiillllaannccee  
eennvveerrss  ssooii--mmêêmmee  eett  eennvveerrss  lleess  aauuttrreess  ;;  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ((rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseess  ppeennssééeess  eett  ddee  sseess  aacctteess  aaiinnssii  
qquuee  ddee  lleeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  éénneerrggééttiiqquueess))  ;;  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  sseess  éémmoottiioonnss  ;;  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’eesspprriitt  ;;  ll’’aauutthheennttiicciittéé  ;;  
llaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee  ((aavvooiirr  qquuiittttéé  llee  ddéénnii  eett  llaa  nnaaïïvveettéé))  ;;  llee  sseerrvviiccee  àà  aauuttrruuii  ;;  aavvooiirr  ddéévveellooppppéé  ddeess  qquuaalliittééss  
hhuummaanniittaaiirreess  ;;  lleess  vvaalleeuurrss  mmoorraalleess  éélleevvééeess  ;;  llaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree  ;;  llaa  ccoonnffiiaannccee  àà  llaa  ccoonnnneexxiioonn  aauu  ppllaann  ddiivviinn,,  
ddaannss  ll’’uunniioonn  eett  ll’’uunniittéé..  
  
22//  LLeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  mmaallssaaiinnss  ::  
  
VVooiiccii  àà  pprréésseenntt  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  mmaallssaaiinnss  eett  aabbuussiiffss..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  vviiee,,  
tteelllleess  qquuee  lleess  rraacceess  eett  eennttiittééss  aauu  sseerrvviiccee  àà  ssooii--mmêêmmee  eett  lleess  ffoorrcceess  lluucciifféérriieennnneess  eett  ssaattaanniiqquueess,,  nnoouuss  nnee  
rreessppeeccttoonnss  ppaass  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess,,  eett  aaddooppttoonnss  oouu  eennccoouurraaggeeoonnss  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  aabbuussiiffss  pprriinncciippaauuxx  
ssuuiivvaannttss  ::  llaa  vviioolleennccee  eennvveerrss  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  vviiee  ;;  llaa  vviioollaattiioonn  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree  ddeess  aauuttrreess  êêttrreess  vviivvaannttss  ;;  
ll’’aabbsseennccee  dd’’eemmppaatthhiiee,,  llaa  ppssyycchhooppaatthhiiee  ;;  llaa  ddééccoonnnneexxiioonn  dduu  ccœœuurr,,  ll’’iinnsseennssiibbiilliittéé  ;;  ll’’aauuttoo--ssaabboottaaggee,,  llee  
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mmaannqquuee  dd’’aammoouurr  ddee  ssooii,,  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  ll’’aabbuuss  ;;  llee  ssaaccrriiffiiccee  ;;  llaa  mmaallvveeiillllaannccee,,  ll’’aarrrrooggaannccee  oouu  eennccoorree  llee  
ccyynniissmmee  ;;  ll’’aabbsseennccee  ddee  sseennttiimmeenntt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eennvveerrss  sseess  ppeennssééeess  eett  sseess  aacctteess  ;;  llaa  nnoonn  mmaaîîttrriissee  ddee  sseess  
éémmoottiioonnss  ccoommmmee  llaa  rraaggee,,  llaa  hhaaiinnee,,  llaa  vviioolleennccee,,  ll’’eennvviiee  ;;  llaa  rriiggiiddiittéé  mmeennttaallee  ;;  llee  mmeennssoonnggee  eett  llaa  
mmaanniippuullaattiioonn  ;;  ll’’iimmmmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee  ;;  llee  sseerrvviiccee  àà  ssooii--mmêêmmee,,  ll’’ééggoocceennttrriissmmee  ;;  ddee  ffaaiibblleess  vvaalleeuurrss  mmoorraalleess  ;;  
llee  ttuummuullttee  iinnttéérriieeuurr  ;;  llee  ccoonnttrrôôllee,,  llaa  ddééccoonnnneexxiioonn  ddeess  ppllaannss  ddiivviinnss,,  ll’’ééggooïïssmmee..  
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  iill  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  ttaanntt  ddee  ccoommpprreennddrree  àà  qquueell  ppooiinntt  ttoouutteess  lleess  vvéérriittééss  uunniivveerrsseelllleess  oonntt  ééttéé  
mmééllaannggééeess  aauu  mmeennssoonnggee,,  aaffiinn  ddee  ppeerrddrree  ll’’hhuummaaiinn  ddaannss  uunn  mmaaxxiimmuumm  dd’’eennddooccttrriinneemmeenntt  eett  ddee  ddooggmmeess  
ppoossssiibblleess..  LLeess  rreelliiggiioonnss  rreeggoorrggeenntt  ttoouutteess  ddee  vvéérriittéé..  EElllleess  pprrôônneenntt  ttoouutteess  ll’’aammoouurr  eett  llee  rreessppeecctt..  MMaaiiss  aauu  
nnoomm  ddee  cceess  rreelliiggiioonnss,,  cceerrttaaiinnss  ssee  ssoonntt  ccrruuss  aauu--ddeessssuuss  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess,,  aauu  ppooiinntt  ddee  vviirreerr  aauu  ffaannaattiissmmee..  
LLeess  ddiissttoorrssiioonnss  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  qquuee  ll’’oonn  ssee  ddooiitt  ddee  ttiirreerr  ddeess  rreelliiggiioonnss  ssoonntt  tteelllleess  qquuee  
ll’’aavveeuugglleemmeenntt  pprreenndd  ttoouuttee  llaa  ppllaaccee..  AAsssseerrvviisssseemmeenntt  eett  ssoouummiissssiioonn,,  qquuaanndd  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  vviioolleennccee  eett  ll’’aabbuuss,,  
ffoonntt  llee  rreessttee..  
PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ddéécceelleerr  qquueelllleess  ffoorrcceess  ssoonntt  ddeerrrriièèrree  ddee  tteelllleess  aattttiittuuddeess  ??  SSaavvoonnss--nnoouuss  qquuee  lleess  ffoorrcceess  
ccoossmmiiqquueess  bbiieennvveeiillllaanntteess  ssoonntt  ddeess  ppiilliieerrss  ??  EElllleess  ssoouuttiieennnneenntt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ll’’êêttrree,,  rreennddeenntt  lliibbrree  ccee  qquuii  ppeeuutt  
ll’’êêttrree..  LLeess  ffoorrcceess  ccoossmmiiqquueess  bbiieennvveeiillllaanntteess  eennccoouurraaggeenntt  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  llaa  lliibbeerrttéé  ttoouujjoouurrss  ddaannss  llee  
sseerrvviiccee  àà  aauuttrruuii..  TToouutt  cceellaa  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  pprrééccééddeemmmmeenntt  cciittééeess..  LLeess  
ffoorrcceess  ccoossmmiiqquueess  bbiieennvveeiillllaanntteess  nn’’iimmppoosseenntt  jjaammaaiiss  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ssuurr  aauuttrruuii  nnii  nnee  ddeemmaannddeenntt  llee  ssaaccrriiffiiccee  
dd’’uunn  iinnddiivviidduu  oouu  dd’’uunn  êêttrree  vviivvaanntt  qquueell  qquu’’iill  ssooiitt..  CCoommmmeenntt  ll’’hhuummaanniittéé  ppeeuutt--eellllee  ppaarrvveenniirr  àà  ss’’aaiimmeerr  ttoouutt  
eenn  ffaaiissaanntt  ccrrooiirree  àà  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  qquu’’iill  nn’’eesstt  qquu’’uunn  vviillaaiinn  ppéécchheeuurr  nnee  mméérriittaanntt  ppaass  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu  ??  
LLaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  sseennttiimmeenntt  dd’’uunniittéé  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ccoossmmiiqquueess  ppoossiittiivveess  qquuee  nnoouuss  
ppoouuvvoonnss  rreesssseennttiirr  eett  pprreesssseennttiirr  lloorrssqquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  llee  cchhooiixx  dd’’êêttrree  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  pplluuss  hhaauutteess  vveerrttuuss  eett  
dd’’uuttiilliisseerr  nnoottrree  eexxiisstteennccee  ppoouurr  uunnee  ccaauussee  pplluuss  ggrraannddee  qquuee  nnoouuss--mmêêmmee..  CCeelluuii  qquuii  ssiinnccèèrreemmeenntt  ssoouuhhaaiittee  
ss’’uuttiilliisseerr  ccoommmmee  vvééhhiiccuullee  ddee  bboonnttéé  eett  dd’’hhaarrmmoonniiee,,  ddee  bbeeaauuttéé  eett  ddee  ssaaggeessssee,,  eett  ccuullttiivveerr  eenn  lluuii  eett  aauuttoouurr  ddee  
lluuii  lleess  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  ddiivviinneess,,  sseerraa  rrééccoommppeennsséé  ppaarr  llaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree..  
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CCeettttee  ggrrââccee  ddiivviinnee,,  ppeeuu  dd’’hhuummaaiinnss  
ll’’eexxppéérriimmeenntteenntt,,  ccaarr  nnooyyééss  ddaannss  llaa  
ttoouurrmmeennttee  ddee  ll’’ééggoocceennttrriissmmee..  
LLaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  
qquueessttiioonn  ddee  cchhaannccee  oouu  ddee  mmaallcchhaannccee..  
EEllllee  eesstt  llee  ffrruuiitt  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ssppiirriittuueell  
qquuii  nnee  ppeeuutt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’aauuccuunn  
rraaccccoouurrccii  nnii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aacchheettéé  ppaarr  
aauuccuunnee  mmoonnnnaaiiee..  
CCeelluuii  qquuii  cchheerrcchheerraa  llee  bboonnhheeuurr  eett  llaa  
ssaattiissffaaccttiioonn  ppaarr  ddeess  mmooyyeennss  aauuttrreess  
qquuee  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ssaaggeessssee  eett  llaa  ccuullttuurree  
ddeess  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  ddiivviinneess  ssee  
vveerrrraa  lleess  ppeerrddrree..  CCoommpprreennddrraa--tt--iill  

aalloorrss  qquuee  sseeuullee  llaa  ccoonnnneexxiioonn  iinnttéérriieeuurree  ddiivviinnee  eett  ddiirreeccttee,,  ssaannss  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddiiaabboolliiqquuee,,  ppeeuutt  nnoouuss  
ccoommbblleerr  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  ??  
LLaaiissssoonnss--nnoouuss  eennvvaahhiirr  ppaarr  llaa  vviibbrraattiioonn  ddeess  mmoottss  bboonnttéé,,  bbeeaauuttéé,,  hhaarrmmoonniiee,,  sspplleennddeeuurr,,  vviiee,,  aammoouurr,,  ppaaiixx,,  
rréévvéérreennccee……  NNoouuss  ssaavvoonnss  eett  aavvoonnss  ttoouujjoouurrss  ssuu  eenn  nnoouuss--mmêêmmee  ccee  qquuii  ééttaaiitt  jjuussttee..  ÀÀ  nnoouuss  dd’’aavvooiirr  llaa  ffoorrccee  
dd’’eexxpprriimmeerr  iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt  ccee  qquuii  ll’’eesstt,,  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  aannttii--vviiee  ssoonntt  rrooiiss  !!  
LLaa  bboonnttéé  ddiissssoouutt  ttoouuss  lleess  mmaauuxx..  EEtt  llaa  vvéérriittéé  lliibbèèrree..  LL’’aammnnééssiiee  nn’’eesstt  ppaass  ffaacciillee,,  nnoottaammmmeenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  
ccoorrrreessppoonnddrree  aauuxx  vvaalleeuurrss  nnaarrcciissssiiqquueess  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  mmaallaaddee..  CCee  qquuii  aa  ccaauusséé  ccee  sseennttiimmeenntt  ddee  nnoonn  aammoouurr  
ddee  ssooii..  PPaarrddoonnnnoonnss--nnoouuss,,  ccaarr  nnoouuss  ééttiioonnss  iiggnnoorraannttss..  LLaa  ttrraahhiissoonn  ddee  ssoonn  ââmmee  eesstt  llee  pplluuss  ddoouulloouurreeuuxx  ddeess  
mmaauuxx..  CCee  mmaall  ddooiitt  êêttrree  ttrraannsscceennddéé  aavveecc  bbiieennvveeiillllaannccee  eett  ppaattiieennccee..  RReeccoolllloonnss  lleess  mmoorrcceeaauuxx  ddee  nnoouuss--mmêêmmee  
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ééppaarrppiillllééss  ddaannss  llee  ccoouurraanntt  dd’’uunnee  eexxiisstteennccee  ««  ppaassssiivvee  »»..  
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PPeeuu  iimmppoorrttee  lleess  ddééttoouurrss,,  cc’’eesstt  bbiieenn  llee  rreettoouurr  àà  llaa  mmaaiissoonn  qquuii  ccoommppttee..  CCee  rreettoouurr  àà  llaa  mmaaiissoonn  eesstt  llee  
pprroocceessssuuss  dd’’aasscceennssiioonn  qquuii  eesstt  ooffffeerrtt  àà  ll’’hhuummaanniittéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aapprrèèss  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess  ddee  
nnooiirrcceeuurr,,  ddee  mmaallééddiiccttiioonn  eett  dd’’iiggnnoorraannccee..  
NNoottrree  gguuéérriissoonn  vviieennddrraa  ppaarr  llee  ppaarrddoonn..  EEtt  ccee  ppaarrddoonn  nnee  ppoouurrrraa  vveenniirr  qquuee  ppaarr  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ttoottaallee  ddee  ccee  
qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  àà  ll’’hhuummaanniittéé..  LLaa  ssoouuffffrraannccee  ssuurr  cceettttee  ppllaannèèttee  aa  aasssseezz  dduurréé..  DDiissoonnss  nnoonn  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  aammèènnee  
lleess  hhuummaaiinnss  àà  ss’’aabbuusseerr..  PPlluuss  nnoouuss  nnoouuss  éélleevvoonnss,,  pplluuss  qquueellqquu’’uunn  cchheerrcchhee  àà  nnoouuss  ssoouuiilllleerr..  CCaarr  ccee  qquueellqquu’’uunn  
ccoonnssiiddèèrree  llaa  ggeennttiilllleessssee  ccoommmmee  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee..  
PPlluuss  nnooss  vvaalleeuurrss  ééttaaiieenntt  éélleevvééeess,,  pplluuss  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ssoouuiillllééss..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  vviieenntt  llee  tteemmppss  ddee  llaa  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  lluummiièèrree  qquuii  iimmpprrèèggnneenntt  ddee  lleeuurrss  ggrrââcceess  eett  ddee  lleeuurrss  
pprréésseenncceess  hhaarrmmoonniieeuusseess  lleess  IInnddiiggooss  eett  SSttaarrsseeeeddss..  LLeess  IInnddiiggooss  eett  SSttaarrsseeeeddss  ssoonntt  eenn  eeffffeett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  
vviissééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  oobbssccuurreess,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  nnee  ddééssiirraanntt  ppaass  qquuee  nnoouuss  ffaassssiioonnss  ccee  ttrraavvaaiill  qquuii  ccoonndduuiitt  àà  
ll’’aasscceennssiioonn  ddee  ll’’ââmmee..  LLeess  ffoorrcceess  ssaattaanniiqquueess  ccoonnssiiddèèrreenntt  llaa  ggeennttiilllleessssee  eett  llaa  bboonnttéé  ccoommmmee  ddeess  ffaaiibblleesssseess..  
NNoouuss--mmêêmmeess  ssoommmmeess  vvuuss  ccoommmmee  rrééppuuggnnaannttss  lloorrssqquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  pprreeuuvvee  ddee  nnoottrree  sseennssiibbiilliittéé..  CCeess  
ffoorrcceess  ssaattaanniiqquueess  oonntt  aaiinnssii  iinnffeeccttéé  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  hhuummaaiinnss  ddee  lleeuurr  hhaaiinnee  ccoonnttrree  DDiieeuu,,  ccee  qquuii  aa  ccaauusséé  ppoouurr  
cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  nnoouuss  dd’’aavvooiirr  ééttéé  mmooqquuééss  eett  ssaalliiss  ddeeppuuiiss  nnoottrree  eennffaannccee,,  pprroovvooqquuaanntt  ddee  tteerrrriibblleess  
ssoouuffffrraanncceess  iinnttéérriieeuurreess  ddoonntt  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppoouuvvaaiitt  ccoommpprreennddrree,,  eett  ddéébboouucchhaanntt  ssuurr  ddeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’eessttiimmee  
ddee  ssooii  iinnccoommppaarraabblleess  aavveecc  cceeuuxx  ddeess  aauuttrreess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  iinnccrruussttééss  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  ddaannss  lleeuurr  ««  mmoouullee  »»..  
LLeess  IInnddiiggooss  eett  SSttaarrsseeeeddss  ssoonntt  ccoonnnnuuss  ppaarr  cceess  ffoorrcceess  bbiieenn  aavvaanntt  lleeuurr  vveennuuee  aauu  mmoonnddee  eett  ssoonntt  cciibbllééss  ddèèss  lleeuurr  
iinnccaarrnnaattiioonn  ppaarr  ddeess  vvooiixx  ddaannss  lleeuurr  ttêêttee  lleess  ppoouussssaanntt  àà  ss’’aauuttooddééttrruuiirree  eett  àà  ssee  ssuuiicciiddeerr..  CCeelluuii  qquuii  nn’’aa  ppaass  
eexxppéérriimmeennttéé  cceellaa  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoommpprreennddrree  llaa  vviioolleennccee  ddee  cceess  aattttaaqquueess..  EEtt  lloorrssqquu’’eenn  pplluuss  ll’’oonn  ss’’iinnccaarrnnee  
ddaannss  uunnee  ffaammiillllee  iinnccoonnsscciieennttee,,  cceellaa  aauurraa  ééttéé  bbiieenn  ssoouuvveenntt  llaa  sseeuullee  vveerrssiioonn  ddee  nnoouuss--mmêêmmee  qquuee  nnoouuss  aauurroonnss  
jjaammaaiiss  eenntteenndduu,,  ccaauussaanntt  aaiinnssii  cceettttee  eessttiimmee  ddee  nnoouuss--mmêêmmee  ssii  mmiisséérraabbllee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  pplluuss  ggrraannddee  
ssaattiissffaaccttiioonn  ppoouurr  ll’’AArrcchhoonnttee  qquuee  ll’’aauuttooddeessttrruuccttiioonn  dd’’uunn  êêttrree  ddee  lluummiièèrree..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  nnoouuss  nnee  
ppoouuvvoonnss  pplluuss  llaaiisssseerr  qquuiiccoonnqquuee  nnoouuss  ééccrraasseerr  oouu  nnoouuss  ddiimmiinnuueerr..  EEtt  cceellaa  nnee  ppoouurrrraa  uunniiqquueemmeenntt  ppaasssseerr  qquuee  
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ppaarr  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  nnoottrree  aammoouurr  ddee  ssooii  àà  ttrraavveerrss  ll’’aatttteennttiioonn  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  aauuxx  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  
ddiivviinneess..  NNoouuss  ddeevvoonnss  vveeiilllleerr  cceellaa  ddiitt,,  ffaaccee  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  cceettttee  rrééaalliittéé,,  àà  nnee  ppaass  ccuullttiivveerr  eenn  nnoouuss  ddee  
qquueellccoonnqquuee  sseennttiimmeenntt  ddee  ccoollèèrree,,  ddee  vveennggeeaannccee  oouu  ddee  hhaaiinnee..  CCeellaa  nnee  ffeerraaiitt  qquuee  nnoouurrrriirr  cceess  ffrrééqquueenncceess  qquuee  
nnoouuss  vvoouulloonnss  vvooiirr  ddiissppaarraaîîttrree..  NNoouuss  ddeevvoonnss  ssiimmpplleemmeenntt  rreepprreennddrree  nnoottrree  pprroopprree  ppoouuvvooiirr..  EEtt  ppaarr  llaa  
rreeccoonnnneexxiioonn  àà  nnoottrree  vvéérriittaabbllee  iiddeennttiittéé  ccoossmmiiqquuee  eett  ssppiirriittuueellllee,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  rreettrroouuvveerr  llee  lliieenn  aavveecc  nnoottrree  
ââmmee  ppaarr  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  uunniivveerrsseellllee,,  aappppeellééee  DDIIEEUU..  
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JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ppoouurr  vvoottrree  ééccoouuttee  eett  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ppoouurr  vvoottrree  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  ccee  pprroocceessssuuss  dd’’aasscceennssiioonn  
eett  ddee  lliibbéérraattiioonn  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eett  ddee  llaa  ppllaannèèttee  tteerrrree..  
JJee  ssuuiiss  LLaauurraa  MMaarriiee..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LLAAUURRAA  MMAARRIIEE  --  HHaarrmmoonniiccUUnniivveerrssee..AAccaaddeemmyy  
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AAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTT--------PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSS        
  
LLeess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss  jjee  mmee  ssuuiiss  mmiiss  àà  oobbsseerrvveerr  lleess  iinncceessssaanntteess  mmiiggrraattiioonnss  dd’’ééttoouurrnneeaauuxx..  JJ’’aaii  vvuu  ttoouuss  cceess  
ooiisseeaauuxx  eenn  uunn  eessssaaiimm,,  ccoommmmee  uunn  sseeuull  êêttrree..  EEtt  llee  pplluuss  bbeeaauu  cc’’eesstt  qquuee  ppaass  uunn  ooiisseeaauu,,  ddaannss  ssoonn  eennvvooll,,  nn’’eenn  
vviieenntt  àà  ssee  ttéélleessccooppeerr..  CC’’eesstt  ccoommmmee  uunnee  aaccrroobbaattiiee  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  lleess  EElloohhiimm  eeuuxx--mmêêmmeess,,  cchhaaccuunn  ddeess  
ooiisseeaauuxx  ééttaanntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  llaa  ««  ppaarrtt  »»  ddee  ll’’AAnnggee  !!  
OOnn  ddooiitt  êêttrree  ccoonnqquuiiss  ppaarr  ccee  qquuee  ll’’oonn  oobbsseerrvvee,,  ddee  ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddee  pplluuss  mmeerrvveeiilllleeuuxx,,  ddee  ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddee  pplluuss  
bbeeaauu,,  ccaarr  cc’’eesstt  cceellaa  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’EEsspprriitt..  OOnn  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  ppoouusssséé  ppaarr  ll’’eennffaanntt  qquuii  eesstt  eenn  ssooii,,  eett  
ddeemmeeuurreerr  ddiiggnnee  dd’’êêttrree  eennsseeiiggnnéé  ppaarr  ll’’EEsspprriitt  vviivvaanntt..  TToouujjoouurrss  ll’’oonn  ddooiitt  rreesstteerr  aatttteennttiiff  dduu  ffaaiitt  ddeess  ssiiggnneess,,  ddee  
ccee  qquuee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ss’’eenn  ttrroouuvvee  eennrriicchhiiee..  NNoottrree  aapppprreennttiissssaaggee  ddee  llaa  VViiee  jjaammaaiiss  nn’’aa  ddee  ffiinn  eett  ccee,,  mmêêmmee  
aapprrèèss  llaa  mmoorrtt  dduu  ccoorrppss  mmaattéérriieell..  
LL’’eexxiisstteennccee,,  cc’’eesstt  ccoommmmee  cceett  hhoommmmee  qquuii  mmaarrcchhee  eett  qquuii  ttrraavveerrssee  llaa  ffoorrêêtt  ppaarr  uunn  cchheemmiinn  lloonngg  eett  ssiinnuueeuuxx..  
LLee  bboouutt  dduu  cchheemmiinn  eesstt,,  ppoouurr  lluuii,,  llaa  ssoorrttiiee..  AAuu  bboouutt  dduu  cchheemmiinn,,  cc’’eesstt  ll’’AAnnggee  qquuii  ll’’aatttteenndd  eett  qquuii  ddeemmaannddee  ddee  
lluuii  rreemmeettttrree  lleess  ccllééss  ddoonntt  ll’’iinnddiivviidduu  aa  eeuu  llaa  cchhaarrggee..  MMaaiiss  ll’’hhoommmmee  ttââttee  sseess  ppoocchheess  eett  ddééssaappppooiinnttéé,,  ssee  rreenndd  
ccoommppttee  qquu’’iill  lleess  aa  ééggaarrééeess  llee  lloonngg  ddee  sseess  ppéérrééggrriinnaattiioonnss..  AAlloorrss  ll’’AAnnggee  lluuii  ccoommmmaannddee  ddee  rreebbrroouusssseerr  cchheemmiinn  
eett  ppaarrttiirr  eenn  qquuêêttee  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ppeerrdduu..  
CCeettttee  ppeettiittee  hhiissttooiirree  eesstt  llee  rreefflleett  ddee  nnooss  cceerrttiittuuddeess,,  qquuii  nnoouuss  aammèènneenntt  àà  ccrrooiirree  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouutt  aapppprriiss,,  
ttoouutt  ccoommpprriiss,,  ttoouutt  eennttrreepprriiss..  MMaaiiss  ccee  ssoonntt  llàà  cceess  mmêêmmeess  cceerrttiittuuddeess  qquuii  nnoouuss  ffoorrcceenntt  àà  ppeerrddrree  nnoottrree  ââmmee  eenn  
cchheemmiinn..  CCaarr  ll’’ââmmee  eesstt  bbiieenn  llaa  cclléé  ddee  nnoottrree  aasscceennssiioonn..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  aasscceennssiioonnnneerr  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’aassppeecctt  
ssiimmppllee  eett  hhuummbbllee  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee..  LLaa  mmooiinnddrree  ffuuttiilliittéé  qquuee  ll’’oonn  ppuuiissssee  ppoorrtteerr  eenn  ssooii  ss’’aavvèèrree  ttoouujjoouurrss  ffaattaallee..  
EEtt  cc’’eesstt  ddaannss  cceettttee  ffaattaalliittéé  qquuee  ll’’oonn  ssee  ppeerrdd..  SS’’eennssuuiitt  aalloorrss  uunnee  lloonngguuee  eerrrraannccee..  
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««  LLaa  nnaaiissssaannccee  dd’’uunn  hhoommmmee  eesstt  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  ssaa  ddoouulleeuurr..  PPlluuss  iill  vviitt  lloonnggtteemmppss,,  pplluuss  iill  ddeevviieenntt  ssttuuppiiddee,,  ppaarrccee  qquuee  
ssoonn  aannggooiissssee  dd’’éévviitteerr  uunnee  mmoorrtt  iinnéévviittaabbllee  ss’’iinntteennssiiffiiee  ssaannss  rreellââcchhee..  QQuueellllee  aammeerrttuummee  !!  IIll  vviitt  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ttoouujjoouurrss  
hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  !!  SSaa  ssooiiff  ddee  ssuurrvviiee  ddaannss  llee  ffuuttuurr  llee  rreenndd  iinnccaappaabbllee  ddee  vviivvrree  ddaannss  llee  pprréésseenntt..  »»  ((CChhuuaanngg  TTzzuu))  
  
DDuuddjjoomm  RRiinnppoocchhéé  ffuutt  uunn  ggrraanndd  mmyyssttiiqquuee..  UUnn  jjoouurr,,  aalloorrss  qquu’’iill  ttrraavveerrssaaiitt  llaa  FFrraannccee  eenn  vvooiittuurree  eenn  
ccoommppaaggnniiee  ddee  ssoonn  ééppoouussee,,  aaddmmiirraanntt  llee  ppaayyssaaggee,,  iillss  lloonnggèèrreenntt  uunn  cciimmeettiièèrree  qquuii  vveennaaiitt  dd’’êêttrree  rreeppeeiinntt  eett  
fflleeuurrii..  LL’’ééppoouussee  ddee  DDuuddjjoomm  RRiinnppoocchhéé  ss’’eexxccllaammaa  aauussssiittôôtt  ::  ««  RRiinnppoocchhéé,,  rreeggaarrddee  ccoommmmee  ttoouutt  eesstt  pprroopprree  eett  
nneett  eenn  OOcccciiddeenntt  !!  MMêêmmee  lleess  lliieeuuxx  ooùù  iillss  mmeetttteenntt  lleess  mmoorrttss  ssoonntt  iimmppeeccccaabblleess  !!  EEnn  OOrriieenntt,,  lleess  mmaaiissoonnss  ooùù  
hhaabbiitteenntt  lleess  ggeennss  ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  aauussssii  pprroopprreess  !!  »»  
««  AAhh,,  oouuii  !!  CC’’eesstt  vvrraaii,,  rrééppoonnddiitt--iill..  CCee  ppaayyss  eesstt  tteelllleemmeenntt  cciivviilliisséé  !!  IIllss  ccoonnssttrruuiisseenntt  ddeess  ddeemmeeuurreess  
mmeerrvveeiilllleeuusseess  ppoouurr  lleeuurrss  ddééppoouuiilllleess  mmoorrtteelllleess..  MMaaiiss  aass--ttuu  rreemmaarrqquuéé  qquu’’iillss  eenn  ccoonnssttrruuiisseenntt  ddee  ttoouutt  aauussssii  
mmeerrvveeiilllleeuusseess  ppoouurr  lleeuurrss  ddééppoouuiilllleess  vviivvaanntteess  ??  »»  
PPoouurr  cceelluuii  qquuii  nnee  ffaaiitt  ppaass  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  uunn  cchheemmiinn  dd’’iilllluummiinnaattiioonn  vviitt  ssaannss  ccoonnsscciieennccee  aauuccuunnee..  IIll  
ddeemmeeuurree  aalloorrss  uunn  ssééppuullccrree  bbllaanncchhii  tteell  AAhhaassvvéérruuss,,  llee  JJuuiiff  eerrrraanntt,,  ccoonnddaammnnéé  àà  ll’’eerrrraannccee  éétteerrnneellllee  ppoouurr  aavvooiirr  
mmaallttrraaiittéé  llee  CChhrriisstt  mmaarrcchhaanntt  aauu  ssuupppplliiccee..  CCee  JJuuiiff  eerrrraanntt  aayyaanntt  aauussssii  rreejjeettéé  EElloohhiimm  YYaahhwweehh  aapprrèèss  aavvooiirr  
eemmbbrraasssséé  llee  vveeaauu  dd’’oorr,,  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  SSaattaann--BBeellzzéébbuutthh..  
LLee  ccoonncceepptt  dduu  JJuuiiff  eerrrraanntt  ppeeuutt  êêttrree  aaddaappttéé  àà  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  TTeerrrree  qquuii  ssee  rreeffuusseenntt  àà  CChhrriisstt..  LLaa  
ddaammnnaattiioonn  ddeemmeeuurree  éétteerrnneellllee  ttaanntt  ddaannss  llee  ccoorrppss  qquuee  ddaannss  ll’’ââmmee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu..  PPoouurrttaanntt,,  iill  ssuuffffiitt  àà  ccee  
ddeerrnniieerr  ddee  ffaaiirree  uunn  ssiimmppllee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddee  ggrraattiittuuddee  eennvveerrss  llee  CChhrriisstt  ppoouurr  qquuee  ssooiitt  
eennffiinn  rroommppuu  llee  cchhaarrmmee..  AAlloorrss,,  ddee  JJuuiiff  eerrrraanntt,,  ll’’iinnddiivviidduu  ddeevviieenntt  llee  ppéénniitteenntt  dduu  CChhrriisstt  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  
RRééddeemmppttiioonn..  DDiieeuu  nnee  rreeccoonnnnaaîîtt  lleess  ssiieennss  qquuee  ddaannss  ll’’oorrddrree  dduu  VViivvaanntt..  UUnn  hhoommmmee  ggiissaanntt  ddaannss  llee  fflluuxx  ddee  
ssoonn  iinnccoonnsscciieennccee  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu..  QQuuee  ttoouuss  cceess  oorrgguueeiilllleeuuxx  ccoonnssttrruuiisseenntt  ddoonncc  ddee  bbeelllleess  
bbââttiisssseess  ppoouurr  lleeuurrss  ddééppoouuiilllleess  vviivvaanntteess  oouu  bbiieenn  mmoorrtteelllleess,,  eeuuxx  qquuii  ggiisseenntt  ddaannss  lleeuurr  iinnccoonnsscciieennccee,,  ddaannss  llee  
ccoouurrss  ddee  lleeuurr  vviiee  ffaaiittee  ddee  vvaaiinnee  ggllooiirree,,  eett  nnee  ppaass  eexxiisstteerr  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu  !!  
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LLeess  BBoouuddddhhiisstteess,,  ssee  rrééfféérraanntt  aauuxx  eennsseeiiggnneemmeennttss  dduu  BBoouuddddhhaa,,  pprréétteennddeenntt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss,,  ddééjjàà,,  eenn  
eesssseennccee,,  ppaarrffaaiittss..  CCee  qquuii  eesstt  ffaauuxx,,  ccaarr  ccee  qquuii  eesstt  ppaarrffaaiitt  ddeemmeeuurree  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ffoonnddaammeennttaallee  dduu  CChhrriisstt,,  
ppuurree  eett  ssaannss  mmééllaannggee..  LL’’eesssseennccee  eenn  eellllee--mmêêmmee  nnoouuss  éécchhaappppee  eennccoorree..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  aavvoonnss  pprriiss  ppaarrtt  
aauuxx  iinnccaarrnnaattiioonnss..  IIll  nnoouuss  ffaauutt  ppaasssseerr  ppaarr  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  bbaaiinnss  aauu  ttrraavveerrss  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’eexxiisstteenncceess  ppoouurr  
ppoouuvvooiirr  ééppuurreerr  nnooss  kkaarrmmaass  ssii  nnééggaattiiffss..  LLoorrssqquu’’oonn  ll’’oonn  ppaarrllee  ddee  ll’’eesssseennccee  ddee  nnoottrree  êêttrree,,  iill  ss’’aaggiitt  eenn  ffaaiitt  ddee  
nnoottrree  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn  qquuii  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  ttrraannsscceennddéé  ppaarr  ll’’eeffffuussiioonn  dduu  CChhrriisstt  mmêêmmee..  SSii  nnoouuss  ééttiioonnss  
ttoouuss  eenn  eesssseennccee  ddééjjàà  ppaarrffaaiittss,,  nnoouuss  nn’’aauurriioonnss  nnuull  bbeessooiinn  dd’’éévvoolluueerr  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  ;;  nnoouuss  sseerriioonnss  aalloorrss  
éévveeiillllééss  eett  aaccccèèddeerriioonnss  sseerreeiinneemmeenntt  aauu  PPaarraaddiiss  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  DDiieeuu  nnoouuss  ffaaiitt  mmaannddeerr..  
VVoouuss  ll’’aauurreezz  ccoommpprriiss,,  ccee  qquuii  ffaaiitt  oobbssttaaccllee  àà  nnoottrree  eesssseennccee,,  àà  nnoottrree  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee,,  cc’’eesstt  ll’’eeggoo..  EEtt  ddee  ccee  
qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  rreevvêêttuuss  ddee  cceett  eeggoo,,  nnoouuss  ssoommmmeess  eennttéénnéébbrrééss..  IIll  nnee  nnoouuss  eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddee  nnoouuss  eenn  
ssoorrttiirr  sseeuullss..  LL’’éévveeiill  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  ll’’ââmmee  ppaassssee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ppaarr  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee  aauu  sseeiinn  ddee  
llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  iinnddiivviidduueellllee..  CC’’eesstt  ll’’AAnnggee  qquuii  nnoouuss  mmeett  eenn  mmeessuurree  eett  qquuii  ddééppoossee  eenn  ssooii  llaa  ddoossee  ddee  
ppeerrffeeccttiioonn  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  ppoouurr  ggrraannddiirr  eett  ss’’éélleevveerr  vveerrss  EElloohhiimm,,  vveerrss  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  
DDeess  mmiilllliiaarrddss  dd’’êêttrree  hhuummaaiinnss  ssoouuffffrreenntt  ssuurr  cceettttee  tteerrrree..  TToouutt  ccoommmmee  aaiilllleeuurrss  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss,,  ddeess  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ccrrééaattuurreess  ssoouuffffrreenntt  ddee  lleeuurr  eennttéénnèèbbrreemmeenntt  eett  ddee  lleeuurr  ééllooiiggnneemmeenntt  dd’’aavveecc  llaa  SSoouurrccee  OOrriiggiinneellllee..  
PPoouurrttaanntt,,  llaa  ssoouuffffrraannccee  nn’’eesstt  ppaass  oobblliiggaattooiirree..  EEllllee  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  uunnee  ooppttiioonn..  SSii  ddoonncc  nnoouuss  ssoouuffffrroonnss,,  
cc’’eesstt  ppaarr  bbêêttiissee..  EEtt  ssuurr  ccee  ppooiinntt,,  nnoouuss  nnoouuss  tteennoonnss  ééllooiiggnnééss  ddee  llaa  vvéérriittaabbllee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  ll’’HHoommmmee  eett  
ddee  llaa  ppllaaccee  qquu’’iill  ooccccuuppee  ddaannss  llee  ccoossmmooss  ttoouutt  eennttiieerr..  
LLaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  nn’’eesstt  ppaass  qquuaanntt  àà  eellllee,,  uunnee  ooppttiioonn..  EEllllee  eesstt  oobblliiggaattooiirree  !!  CCaarr  cc’’eesstt  ppaarr  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  
ddee  ttoouuttee  cchhoossee  qquuee  nnoouuss  eenn  aarrrriivvoonnss  àà  ssttooppppeerr  ddee  mmaanniièèrree  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiivvee  llee  mmootteeuurr  ddee  nnoottrree  
ssoouuffffrraannccee..  PPaarr  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  ttoouuttee  cchhoossee,,  nnoouuss  nnoouuss  eexxttrraayyoonnss  ddee  cceettttee  ccoonnnneeccttiiqquuee  ssuujjeettttee  àà  nnoouuss  
mmeeuurrttrriirr..  NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  ddeessttiinnééss  àà  ddeemmeeuurreerr  lleess  aanniimmaauuxx  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess..  NNoottrree  ddeessttiinn  eesstt  
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  vvaassttee  eett  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  aauuxx  rréésseeaauuxx  nnooiirrcciiss  ddee  cceettttee  ppllaannèèttee..  NNoouuss  ssoommmmeess  ffaaiittss  ddee  ccrriissttaall  
eett  aavvoonnss  àà  rreejjooiinnddrree  lleess  rriivveess  ddeess  mmoonnddeess  aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  lluummiièèrree  dd’’ââmmeess  gglloorriieeuusseess..  
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LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  nnooss  aacctteess  nnoouuss  iinnccoommbbee  eennttiièèrreemmeenntt..  SSii  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaauuttiiffss,,  cc’’eesstt  qquuee  nnoouuss  
eemmppêêcchhoonnss  ll’’ÊÊttrree  ddee  lluummiièèrree  ddee  ffaaiirree  ssoonn  ttrraavvaaiill  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee,,  lluuii  qquuii  ss’’ooccccuuppee  ddee  
nnoottrree  ééppuurraattiioonn  kkaarrmmiiqquuee..  PPaarrccee  qquuee  lleess  SSéérraapphhiinnss  eexxiisstteenntt  ppoouurr  pprreennddrree  ssooiinn  ddee  nnoouuss,,  ppoouurr  nnoouuss,,  êêttrree  
ffaauuttiiff  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  êêttrree  ccoouuppaabbllee..  MMaaiiss  nnoouuss  nnoouuss  rreennddoonnss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ccoouuppaabblleess  
lloorrssqquuee  llaa  ffaauuttee  eesstt  aavvéérrééee  eett  qquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  rriieenn  ffaaiitt  ppoouurr  llaa  rreeccttiiffiieerr..  
DDeess  ggeennss,,  jjee  lleess  eenntteennddss  ssoouuvveenntt  ddiirree  ««  jjee  nn’’aaii  ppaass  llee  cchhooiixx  »»..  CC’’eesstt  uunnee  ggrraavvee  eerrrreeuurr  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  lleeuurr  
ppaarrtt  ccaarr  nnoouuss  aavvoonnss  llee  cchhooiixx  ddee  ddiirree  oouuii  oouu  ddee  ddiirree  nnoonn..  SSaacchhaanntt  qquuee  llee  cchhooiixx  llee  pplluuss  jjuuddiicciieeuuxx  qquuee  nnoouuss  
ppuuiissssiioonnss  ffaaiirree  eesstt  llee  cchhooiixx  qquuii  nnoouuss  ccoonnnneeccttee  àà  DDiieeuu  eett  àà  ssaa  nnaattuurree  aannggéélliiqquuee,,  ppuurree  eett  ssaannss  mmééllaannggee..  SSeeuull  
ccee  cchhooiixx  nnoouuss  ccoonndduuiitt  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  ffooii..  SSeeuull  ccee  cchhooiixx  nnoouuss  aalliiggnnee  ssuurr  lleess  PPuuiissssaanncceess  ddee  ll’’aauu--ddeellàà..  
SSii  nnoouuss  vvoouulloonnss  aavvooiirr  uunnee  vvuuee  ccllaaiirree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  nnoouuss  ppllaacceerr  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  llee  pplluuss  
éélleevvéé,,  qquuii  eesstt  llee  pplluuss  aaiimmaanntt..  QQuueell  eesstt  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  llee  pplluuss  éélleevvéé  eett  llee  pplluuss  aaiimmaanntt  ??  CCCCCCCChhhhhhhhrrrrrrrriiiiiiiisssssssstttttttt,,,,,,,,        nnnnnnnnoooooooottttttttrrrrrrrreeeeeeee        
SSSSSSSSaaaaaaaauuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr..  
SSii  nnoouuss  vvoouulloonnss  aannaallyysseerr,,  ddéébbaattttrree,,  éécchhaannggeerr,,  eenntteennddrree,,  ééccoouutteerr,,  ccoommmmuunniiqquueerr,,  eexxpprriimmeerr,,  mmaaiiss  aauussssii  
jjuuggeerr,,  vveerrbbaalliisseerr  ppoouurr  eennffiinn  ccoommpprreennddrree,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  llee  ffaaiirree  sseelloonn  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  llee  pplluuss  éélleevvéé,,  qquuii  eesstt  
llee  pplluuss  aavviisséé  ppaarrccee  qquuee  llee  pplluuss  aaiimmaanntt..  
LLee  CChhrriisstt  JJééssuuss  aauurraa  rraaiissoonn  ddee  ttoouutt..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddeess  
SSaaiinntteess  ÉÉccrriittuurreess,,  qquuii  ssoonntt  SSaa  PPaarroollee,,  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  aauupprrèèss  ddeess  ppeeuupplleess  ddee  ll’’UUnniivveerrss..  NNoouuss--mmêêmmeess  nnee  
ppoouuvvoonnss  aapppprrééhheennddeerr  lleess  cchhoosseess  dd’’uunnee  jjuussttee  mmaanniièèrree  qquu’’àà  ttrraavveerrss  llee  CChhrriisstt  eenn  ssooii..  NNoouuss  ssoommmmeess  ll’’eeaauu  
cchhaauuddee  ddaannss  llaa  ttaassssee  eett  llee  CChhrriisstt  llee  ssaacchheett  ddee  tthhéé  qquuii  ss’’eeffffuussee  ddaannss  nnoottrree  eeaauu  cchhaauuddee..  PPlluuss  nnoouuss  ssoommmmeess  
oouuvveerrttss  eett  rréécceeppttiiffss,,  pplluuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  ll’’aaccccuueeiill  ddee  llaa  PPuuiissssaannccee  cchhrriissttiiqquuee  ddee  nnoottrree  SSaauuvveeuurr..  TTaannddiiss  
qquuee  cceeuuxx  qquuii  sseemmppiitteerrnneelllleemmeenntt  ddeemmeeuurreenntt  ffeerrmmééss  llee  ssoonntt  ddaannss  lleess  ééccuueeiillss  ddee  lleeuurr  eeggoo..  
JJ’’aaii  ssoouuvveenntt  eenntteenndduu  ddiirree  qquuee  lloorrssqquuee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ttrraaggiiqquuee  aarrrriivvee,,  cc’’eesstt  DDiieeuu  qquuii  ll’’aa  vvoouulluu..  OOrr  iill  nn’’yy  aa  
rriieenn  ddee  pplluuss  ffaauuxx  qquuee  cceettttee  aasssseerrttiioonn,,  ccaarr  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  DDiieeuu  ppuuiissssee  vvoouullooiirr  ffaaiirree  ppoouurr  nnoouuss  ccaauusseerr  dduu  
mmaall..  CCoommmmeenntt  cceellaa  ssee  ppoouurrrraaiitt--iill  vveennaanntt  dd’’uunn  DDiieeuu  dd’’aammoouurr  ??  LLeess  ggeennss  nn’’aassssoocciieenntt  gguuèèrree  lleess  mmééccoommpptteess  
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ddee  LLuucciiffeerr  aauuxx  mmaallhheeuurrss  dduu  mmoonnddee  !!  PPaauuvvrree  LLuucciiffeerr,,  lluuii  qquuii  aa  vvoouulluu  êêttrree  àà  lluuii  sseeuull  ccee  ««  ppoorrtteeuurr  ddee  
lluummiièèrree  »»  ppoouurr  ffiinnaalleemmeenntt  ssee  vvooiirr  pprriissoonnnniieerr  ddee  ccee  qquu’’iill  aa  aarrddeemmmmeenntt  ddééssiirréé  êêttrree  lliibbrree  !!  
  
AAlloorrss  qquuee  jjee  vviissiioonnnnaaiiss  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss  llee  ffiillmm  LLaa  77ee  cciibbllee,,  aavveecc  LLiinnoo  VVeennttuurraa  eett  JJeeaann  PPooiirreett  ddaannss  lleess  
rrôôlleess  ttiittrreess,,  mmoonn  aatttteennttiioonn  ss’’eesstt  ppoorrttééee  ssuurr  lleess  ssiiggnneess  llaaiissssééss  eenn  ffiilliiggrraannee  ppaarr  llaa  cclliiqquuee  mmaaççoonnnniiqquuee..  DDaannss  llaa  
ssccèènnee  ccii--ddeessssoouuss,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  oonn  yy  vvooiitt  JJeeaann  PPooiirreett  ssiirroottaanntt  ssoonn  ccaafféé,,  ddaannss  ll’’aappppaarrtteemmeenntt  ccoossssuu  ddee  ssoonn  

hhôôttee..  SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  vvoouuss  nnee  mmaannqquueerreezz  ppaass  ddee  
rreemmaarrqquueerr  llee  ttaabblleeaauu  aaccccrroocchhéé  aauu  mmuurr,,  qquuii  eesstt  llaa  
rreepprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  éécchhiiqquuiieerr..  
LLee  ddaammiieerr  eesstt  llaa  mmaarrqquuee  ddee  ffaabbrriiqquuee  dduu  ffrraanncc--
mmaaççoonn..  LLaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ddéénnoottee  
ddoonncc  llaa  pprréésseennccee  mmaaççoonnnniiqquuee  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  
dduu  ffiillmm..  PPrreeuuvvee  eenn  eesstt,,  cceettttee  ffaammeeuussee  lleettttrree  ««  GG  »»  
mmaaççoonnnniiqquuee  ddee  ««  GGaauummoonntt  »»  ((ccii--ddeessssoouuss))..  

  
LLaa  vviiee  ssuurr  tteerrrree  eesstt  aaiinnssii  ffaaiittee  ::  uunnee  ppaarrttiiee  dd’’éécchheeccss  
ccoonnttrree  SSaattaann..  LLaa  ttrraannsscceennddaannccee  eesstt  ddee  mmiissee,,  ccaarr  cc’’eesstt  
ccoommmmee  ddééppaasssseerr  uunnee  mmeerr  ddee  nnuuaaggeess..  AAuu--ddeessssuuss  ddeess  
ÉÉoonnss  eennffllaammmmééss  ddee  LLuucciiffeerr  rrèèggnnee  llaa  lluummiièèrree  dduu  SSoolleeiill..  
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UUnnee  aauuttrree  ssccèènnee  dduu  ffiillmm  ((ccii--ccoonnttrree))  mmoonnttrree  uunn  ppaann  dduu  
MMuurr  ddee  BBeerrlliinn  ((ll’’aaccttiioonn  ssee  ppaassssee  eenn  11998844))..  RReeggaarrddeezz  
aatttteennttiivveemmeenntt  llee  ccaaddrraaggee  ::  llee  ppllaann  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  eesstt  ffiixxéé  
ssuurr  uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  BBeellzzéébbuutthh  eenn  ppeerrssoonnnnee  !!  
NN’’oouubblliieezz  ppaass  qquuee  lleess  FFrraannccss--mmaaççoonnss  aaddoorreenntt  llee  
BBaapphhoommeett,,  qquuii  eesstt  uunnee  ccoommppiillaattiioonn  ddeess  6666  AArrcchhoonntteess  
ddeess  EEnnffeerrss,,  LLuucciiffeerr  eenn  ttêêttee  !!  
NNee  vvooyyoonnss--nnoouuss  rriieenn  ??  IIll  ssuuffffiitt  ppoouurrttaanntt  dd’’aappppuuyyeerr  ssuurr  
llee  bboouuttoonn  ««  ppllaayy  »»  eett  llee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ss’’eenncchhaaîînnee  !!  
EEtt  ll’’iinnddiivviidduu  lluuii--mmêêmmee  ssee  rreettrroouuvvee  eenncchhaaîînnéé……  
LLee  bboouuttoonn  ««  ppllaayy  »»  !!  SSoouuvveenneezz--vvoouuss  dduu  lloonngg--mmééttrraaggee  

TTrroonn  LLeeggaaccyy    ::  llee  nnoomm  lluuii--mmêêmmee,,  eenn  ll’’iinnvveerrssaanntt,,  ssiiggnniiffiiee  ««  NNOOWW  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  mmaaiinntteennaanntt  !!  CCaarr  cc’’eesstt  
mmaaiinntteennaanntt  qquuee  pprreenndd  eeffffeett  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall,,  aauu  mmoommeenntt  dduu  vviissiioonnnnaaggee  dduu  ffiillmm  !!  
  

  
  
QQuu’’aatttteennddoonnss--nnoouuss  ppoouurr  nnoouuss  éévveeiilllleerr,,  aalloorrss  qquuee  qquueellqquu’’uunn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’iinntteerraaggiirr  eenn  nnoottrree  AADDNN  !!......  



 27 

    
  
NNoouuss  ssoommmmeess  ffoorrccéémmeenntt  iirrrreessppoonnssaabblleess  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddee  SSaattaann..  EEnnccoorree  qquuee  nnoottrree  iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé  nnoouuss  
rreennddee  ccoouuppaabblleess  ppaarr  nnooss  mmééffaaiittss..  DDuu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  iirrrreessppoonnssaabblleess  nnee  nnoouuss  ôôttee  eenn  rriieenn  ddee  nnoottrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
eenn  ttaanntt  qquu’’ââmmee,,  eenn  ttaanntt  qquu’’eennffaanntt  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  SSii  ddoonncc  nnoouuss  ddeevveennoonnss  vvoolloonnttiieerrss  rreessppoonnssaabblleess,,  nnoouuss  
llee  ddeevveennoonnss  ccoonnsscciieemmmmeenntt..  PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddee  SSaattaann  ??  SSaacchheezz  qquuee  nnoouuss  
ssoommmmeess  rreessppoonnssaabblleess  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  nnoouuss  ddeemmeeuurroonnss  iirrrreessppoonnssaabblleess..  LLee  ffaaiitt  ddee  nnee  ppaass  aassssuummeerr  nnooss  
rreessppoonnssaabbiilliittééss  nnee  nnoouuss  ddééggaaggee  eenn  rriieenn  ddee  nnoottrree  cchhaarrggee  eett  dduu  ddeevvooiirr  àà  aaccccoommpplliirr..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  ffaauutt  
aapppprroocchheerr  SSaattaann  eett  sseess  llééggiioonnss  nnoonn  ddaannss  llaa  ccrraaiinnttee  nnii  ddaannss  llaa  hhaaiinnee  eett  ll’’aafffflliiccttiioonn  mmaaiiss  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  
ssooii  eett  ll’’aammoouurr  dduu  pprroocchhaaiinn..  SSaattaann  ddooiitt  sseennttiirr  qquu’’iill  aa  ddrrooiitt  lluuii  aauussssii  àà  llaa  ccoommppaassssiioonn  eett  àà  ll’’aaffffeeccttiioonn,,  nnoonn  
ppoouurr  ««  eemmbbeelllliirr  »»  ssoonn  ppéécchhéé,,  mmaaiiss  ppoouurr  ppaannsseerr  sseess  bblleessssuurreess  eenn  ttaanntt  qquuee  ccrrééaattuurree  eett,,  ddaannss  ll’’aabbssoolluu,,  eennffaanntt  
ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  SSii  ddoonncc  ppeerrssoonnnnee  nnee  vvooiitt  eenn  SSaattaann  uunn  hhoommmmee  mmeeuurrttrrii  mmaaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  uunnee  bbêêttee  ffaauuvvee,,  
aalloorrss  iill  nnee  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddee  ttrraannsscceennddaannccee,,  ll’’AAddvveerrssaaiirree  ffaaiissaanntt  ttoouujjoouurrss  oobbssttaaccllee  àà  ll’’aasscceennssiioonn  ddee  ll’’ââmmee..  
ÊÊttrree  eenn  aammoouurr  ddeevvaanntt  SSaattaann  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  ssee  pprroosstteerrnneerr  ffaaccee  aauu  MMaall,,  ffaaccee  aauu  ppéécchhéé..  BBiieenn  qquuee  SSaattaann  ssooiitt  
llee  MMaalliinn,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  ll’’iinnccaarrnnaattiioonn  dduu  MMaall..  PPeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  iinnccaarrnneerr  uunnee  oommbbrree..  EEtt  mmêêmmee  ssii  nnoouuss  
ssoommmmeess  eemmpplliiss  ddee  ttéénnèèbbrreess,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  aavvooiirr  àà  ll’’iiddééee  qquuee  llaa  TTéénnèèbbrree  ppeeuutt  êêttrree  ccoommppllééttééee  ppaarr  llaa  SSaaiinnttee  
LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu,,  eett  vvooiirr  aaiinnssii  ll’’eeggoo  ssee  ddiissssoouuddrree..  
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DDaannss  llaa  ssééqquueennccee  ccii--ccoonnttrree,,  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  JJoohhnn  QQ..,,  oonn  
rreettrroouuvvee  llaa  pprréésseennccee  dduu  nnoommbbrree  3377,,  nnoommbbrree  qquuii  eesstt  lliiéé  àà  
ll’’oorrddrree  ddeess  LLaannoonnaannddeekkss,,  eett  oorrddrree  dduuqquueell  ééttaaiitt  aaffffiilliiéé  
LLuutteennttiiaa  aavvaanntt  qquu’’iill  nnee  ddeevviieennnnee  LLuucciiffeerr..  
  
CC’’eesstt  llàà  ttoouutt  llee  sseeccrreett  ::  llee  nnœœuudd  ccoouullaanntt  qquuii  eennsseerrrree  
llaa  ggoorrggee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  
SSaattaann  ssee  ccoommppllaaiissaanntt  ddaannss  ll’’iinnvveerrssiioonn  ddeess  cchhoosseess..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’eennnneemmii  àà  pprroopprreemmeenntt  ppaarrlleerr  mmaaiiss  uunn  
AAddvveerrssaaiirree  !!  LLeess  ggeennss  nnee  rrééaalliisseenntt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  
ppaass  qquu’’iillss  ssoonntt  aauuxx  pprriisseess  aavveecc  cceett  AAddvveerrssaaiirree  ttoouutt  

aauu  lloonngg  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee  ssaacchhaanntt  qquuee  cchhaaccuunn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  jjoouueerr  uunnee  ppaarrttiiee  dd’’éécchheeccss,,  pprréécciisséémmeenntt  aavveecc  
cceett  AAddvveerrssaaiirree..  LL’’AAddvveerrssaaiirree  cc’’eesstt  SSaattaann..  LL’’AAddvveerrssaaiirree  cc’’eesstt  llee  DDiiaabbllee..  DDeevveenniirr  ccoonnsscciieenntt  dd’’uunn  tteell  ffaaiitt,,  
cc’’eesstt  eennffiinn  aavvooiirr  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ddééppllaacceerr  lleess  ppiièècceess  ddee  ll’’éécchhiiqquuiieerr  eenn  ttoouuttee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee..  SSii  ddoonncc  
jjoouueerr  aauuxx  éécchheeccss  eesstt  uunn  aarrtt,,  vviivvrree  ll’’eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss..  
  
CCoommmmeenntt  vviivvrree  eett  ppaasssseerr  àà  ccôôttéé  ddee  ll’’eesssseennttiieell  ??  MMaaiiss  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’eesssseennttiieell  ssii  ccee  nn’’eesstt  llaa  bbeeaauuttéé  ddee  ttoouuttee  
cchhoossee  ??  CCoommmmeenntt  rreeggaarrddeerr  ddeess  ccrriissttaauuxx  ddee  ggllaaccee  eett  nnee  ppaass  vvooiirr  ddaannss  lleeuurr  ssttrruuccttuurree  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu  ??  NNee  
vvooiitt--oonn  ppaass  ttoouutteess  lleess  cchhoosseess  ssccuullppttééeess  ??  MMaaiiss  ttrroopp  eennccoommbbrrééss  ddaannss  llaa  bbeessooggnnee  ddee  nnooss  vviieess,,  nnoouuss  nnee  
vvooyyoonnss  qquuee  ccee  qquuee  nnoouuss  vvoouulloonnss  bbiieenn  vvooiirr……  eett  nnoouuss  nn’’yy  vvooyyoonnss  rriieenn..  
LLeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  nn’’oonntt  rriieenn  ddee  hhaassaarrddeeuuxx..  NN’’eenn  ddééppllaaiissee  àà  cceerrttaaiinnss,,  lleess  llooiiss  ddee  llaa  nnaattuurree  ssoonntt  rrééggiieess  ppaarr  
llee  mmeennttaall  dd’’uunn  HHOOMMMMEE  !!  EEtt  cceett  HHOOMMMMEE  nn’’aa  ssttrriicctteemmeenntt  rriieenn  ddee  ccoommmmuunn  aavveecc  cceelluuii  qquuii  ss’’aaddoonnnnee  àà  sseess  
ccaapprriicceess  eett  àà  sseess  vviicceess..  CCeett  HHOOMMMMEE  eesstt  DDIIEEUU  àà  ttrraavveerrss  sseess  AAnnggeess,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  fflleeuurrss,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  
aarrbbrreess,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmoonnttaaggnneess,,  bbrreeff,,  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt  ccee  qquu’’IILL  mmeett  àà  ll’’eexxiisstteennccee..  
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LLeess  ggeennss  ssoonntt  pplleeiinnss  ddee  lleeuurrss  ssaavvooiirrss  àà  nnee  ssaavvooiirr  qquu’’eenn  ffaaiirree..  QQuuii  ddoonncc  vvooiitt--iill  ddaannss  lleess  ccrriissttaauuxx  ddee  ggllaaccee  
ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu,,  eett  nnoonn  ll’’œœuuvvrree  dduu  mmééttééoorroolloogguuee  ??  DDiirree  llaa  vvéérriittéé,,  cc’’eesstt  êêttrree  ddaannss  ll’’eeffffoorrtt  ddééppllooyyéé  ppaarr  llee  
ffuunnaammbbuullee  ::  ddeebboouutt,,  eenn  ééqquuiilliibbrree  ssuurr  llaa  lliiggnnee,,  aavveecc  ttoouuttee  llaa  ffoorrccee  ddee  ssoonn  aatttteennttiioonn..  
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QQuuee  lleess  hhoommmmeess  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  eenn  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu,,  ssooiitt  !!  DDèèss  lloorrss  qquu’’iillss  ccrrooiieenntt  eenn  lleeuurrss  ssoouuffffrraanncceess  !!  
PPaarrccee  qquuee  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu  cc’’eesstt  dd’’uunniirr  lleess  aattoommeess  eennttrree  eeuuxx  ppoouurr  ééddiiffiieerr  llaa  ttrraammee  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  vvooiiccii  qquuee  
qquueellqquueess  hhoommmmeess  ffaabbrriiqquueenntt  ddeess  ssyynncchhrroottrroonnss  ppoouurr  eennssuuiittee  ccaasssseerr  lleess  aattoommeess  eennttrree  eeuuxx  ((pprroocceessssuuss  ddee  
ffiissssiioonn  nnuuccllééaaiirree))  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  dduu  ssyynncchhrroottrroonn,,  cceeccii  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ccoommpprreennddrree  ccoommmmeenntt  lleess  cchhoosseess  
ssoonntt..  CCee  qquu’’iillss  ffoonntt,,  cc’’eesstt  ccoommmmee  ttuueerr  uunn  hhoommmmee  ppoouurr  ssaavvooiirr  ss’’iill  eesstt  bbiieenn  vviivvaanntt..  AAuu  rreeggaarrdd  ddee  cceellaa,,  ccee  
qquuee  lleess  hhoommmmeess  ffoonntt,,  cc’’eesstt  ddééffaaiirree..  EEtt  ffrraanncchheemmeenntt,,  aauu  ffiinnaall,,  ççaa  nnee  ccaassssee  ppaass  ddeess  bbrriiqquueess  !!  
  
CCee  qquuaattrriièèmmee  ooppuuss  ffaaiitt  ssuuiittee  aauuxx  ttrrooiiss  pprrééccééddeennttss..  EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss,,  jjee  vvaaiiss  pprréésseenntteerr  iiccii  ttoouuss  lleess  rroouuaaggeess  
ddee  cceettttee  iimmmmeennssee  mmaacchhiinneerriiee  ddeessttiinnééee  àà  bbrrooyyeerr  ll’’eesspprriitt  ddeess  hhoommmmeess..  DDee  ffaaiitt,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  cchhaaccuunn  
ddee  ssoorrttiirr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddee  ssoonn  aammnnééssiiee..  
BBiieennvveennuuee  ddaannss  llee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  iimmppoosséé  ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann……  
  
  

GGAABBRRIIEELL  CCHHRRIISSTTIIAANN  ––  FFrraannccee,,  1122  mmaarrss  22002211  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIIRRRRRRRR        OOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTEEEEEEEE        
AAAAAAAAUUUUUUUU        SSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        
AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        ((((((((IIIIIIIIVVVVVVVVèèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnniiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee))))))))        
  
LLee  pprroobbllèèmmee  mmaajjeeuurr  aauuqquueell  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  ccoonnffrroonnttééss  cc’’eesstt  ll’’oouubbllii..  LL’’hhuummaanniittéé  eesstt  pplloonnggééee  ddeeppuuiiss  ddeess  
mmiilllléénnaaiirreess  ddaannss  ll’’oouubbllii  ddee  qquuii  eellllee  eesstt  vvéérriittaabblleemmeenntt..  CCaarr  ssoonn  oorriiggiinnee  nn’’eesstt  ppaass  lliiééee  àà  uunn  ssiinnggee  ddeesscceennddaanntt  
dd’’uunn  aarrbbrree,,  mmaaiiss  àà  nnooss  ccrrééaatteeuurrss  ééttooiillééss..  NNoouuss  ééttiioonnss  ddeess  AAnnggeess  aauuttrreeffooiiss..  AAuuttrreeffooiiss,,  nnoouuss  ééttiioonnss  EElloohhiimm..  
AAuuttrreeffooiiss,,  nnoouuss  ééttiioonnss  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu..  AAlloorrss  ddèèss  àà  pprréésseenntt  nnoouuss  ddeevvoonnss  rreennoouueerr  aavveecc  qquuii  nnoouuss  ééttiioonnss……  
aavvaanntt..  AAvvaanntt  llaa  gguueerrrree……  aavvaanntt  llaa  pprrééddaattiioonn  ddee  nnooss  ccoorrppss,,  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess  eett  ddee  nnooss  ââmmeess……  MMaaiiss  nn’’eenn  
vveeuuiilllloonnss  ppooiinntt  aauuxx  AAnnnnuunnaa  !!  HHuummaaiinnss  eett  RReeppttiilliieennss  ssoonntt  pplluuss  pprroocchheess  qquuee  ccee  qquuee  nnoouuss  ccrrooyyoonnss……  LLeeuurrss  
ggèènneess  ffoonntt  ttoouujjoouurrss  ppaarrttiiee  ddee  nnoottrree  AADDNN..  NNooss  kkaarrmmaass  ssoonntt  lliiééss  ddeeppuuiiss  qquuee  lleeuurr  ppèèrree  ccrrééaatteeuurr  UUssuummggaall,,  
AAnn,,  ddéécciiddaaiitt  ddee  ss’’iimmmmiisscceerr  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  hhoommiinniiddééss..  SSaauuff  qquu’’iill  aappppaarrtteennaaiitt  aauuxx  EElloohhiimm  dd’’aaccttiivveerr  eett  
ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  ggèènneess  ddee  cceess  hhoommmmeess  ddeess  aanncciieennss  ââggeess..  IIll  aappppaarrtteennaaiitt  aauuxx  EElloohhiimm  ddee  rrééppaarreerr  eett  ddee  
ccrriissttaalllliisseerr  ddee  lleeuurrss  ppuuiissssaanncceess  lleess  ggèènneess  aabbîîmmééss  ddee  cceess  hhoommmmeess  ddeess  ccaavveerrnneess  eenn  pplleeiinnee  mmuuttaattiioonn..  
LL’’hhiissttooiirree  eenn  aa  ddéécciiddéé  aauuttrreemmeenntt..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  hhuummaaiinnss  eett  RReeppttiilliieennss  ddooiivveenntt  ddééssoorrmmaaiiss  aapppprreennddrree  ddee  
lleeuurrss  eerrrreeuurrss..  NNoouuss  ddeevvoonnss  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ffaaiirree  llaa  ppaaiixx  aavveecc  nnoouuss--mmêêmmee,,  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  eeuuxx,,  eett  lleess  aappaaiisseerr..  
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OOBBLLIIVVIIOONN  
  
LLee  lloonngg--mmééttrraaggee  llee  pplluuss  mmaarrqquuaanntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  eesstt  bbiieenn  llee  ffiillmm  OObblliivviioonn..  JJ’’eenn  aaii  
ffaaiitt  ddééjjàà  aalllluussiioonn  ddaannss  lleess  ttoommeess  pprrééccééddeennttss..  DDaannss  cceett  uullttiimmee  cchhaappiittrree,,  jjee  vvaaiiss  eenn  ffaaiirree  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
dd’’uunnee  ffaaççoonn  pplluuss  aapppprrooffoonnddiiee..  QQuuaanntt  aauuxx  iimmaaggeess,,  eelllleess  sseerroonntt  ssii  eexxpplliicciitteess  qquuee  ll’’œœiill  nnee  ssaauurraa  êêttrree  ttrroommppéé..  
OObblliivviioonn,,  ddee  ll’’aannggllaaiiss,,  ssiiggnniiffiiee  ««  oouubbllii  »»..  LLee  ssyynnooppssiiss  dduu  ffiillmm  ssee  ffaaiitt  ppaarr  llaa  vvooiixx  ooffff  ddee  ll’’aacctteeuurr  TToomm  CCrruuiissee,,  
qquuee  ll’’oonn  rreettrroouuvvee  iiccii  eenn  ttaanntt  qquuee  rrôôllee  ttiittrree..  CCii--ddeessssoouuss,,  lleess  ssccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree..  ÀÀ  llaa  ssuuiittee,,  llaa  vvooiixx  ooffff……  
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SSccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree  ––  VVooiixx  ooffff  ddee  JJaacckk  HHaarrppeerr  ::  ««  1144  mmaarrss  22007777..  CCiinnqq  aannss  ddeeppuuiiss  ll’’eeffffaaççaaggee  mméémmooiirree  oobblliiggaattooiirree..  
JJee  ssuuiiss  eenn  bbiinnôômmee  aavveecc  VViiccttoorriiaa..  DDaannss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  nnoottrree  mmiissssiioonn  pprreennddrraa  ffiinn  eett  nnoouuss  iirroonnss  rreejjooiinnddrree  lleess  aauuttrreess..  
CCeellaa  ffaaiitt  uunn  ddeemmii  ssiièèccllee  qquuee  lleess  cchhaaccaallss  oonntt  ddééttrruuiitt  nnoottrree  lluunnee..  OObblliiggééss  ddee  qquuiitttteerr  lleeuurr  ppllaannèèttee  qquuii  ssee  mmoouurraaiitt,,  iillss  ssoonntt  
vveennuuss  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa  nnôôttrree..  SSaannss  llaa  LLuunnee,,  llaa  ppllaannèèttee  aa  ssoommbbrréé  ddaannss  llee  cchhaaooss..  DDeess  ttrreemmbblleemmeennttss  ddee  tteerrrree  oonntt  ddééttrruuiitt  
lleess  vviilllleess  eenn  qquueellqquueess  hheeuurreess..  LLeess  ttssuunnaammiiss  oonntt  bbaallaayyéé  ccee  qquu’’iill  eenn  rreessttaaiitt..  EEtt  eennssuuiittee,,  iillss  nnoouuss  oonntt  eennvvaahhiiss..  OOnn  aa  ffaaiitt  ccee  
qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ffaaiirree  ::  oonn  aa  uuttiilliisséé  ll’’aarrmmee  nnuuccllééaaiirree..  OOnn  aa  ggaaggnnéé  llaa  gguueerrrree,,  mmaaiiss  oonn  aa  ppeerrdduu  nnoottrree  ppllaannèèttee..  EEllllee  eesstt  
ddééssoorrmmaaiiss  rraaddiiooaaccttiivvee  eett  eenn  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  iinnhhaabbiittaabbllee..  CCee  qquuii  rreessttaaiitt  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  aa  ddûû  qquuiitttteerr  llaa  TTeerrrree..  OOnn  aa  
ccoonnssttrruuiitt  llee  ««  TTêêtt  »»,,  cceennttrree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  mmiissssiioonnss,,  uunnee  ssttaattiioonn  ssppaattiiaallee  ddee  ttrraannssiitt  aavvaanntt  lleess  mmiiggrraattiioonnss  vveerrss  TTiittaann,,  
llaa  pplluuss  ggrroossssee  lluunnee  ddee  SSaattuurrnnee..  TToouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  llàà--bbaass  ddééssoorrmmaaiiss..  EEnnffiinn,,  pprreessqquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  
EEnn  aatttteennddaanntt  llaa  ffiinn  ddee  nnoottrree  mmiissssiioonn,,  VViiccaa  eett  mmooii  ffaaiissoonnss  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ::  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppllaatteeffoorrmmeess  ««  hhyyddrroo  »»  qquuii  
ttrraannssffoorrmmeenntt  ll’’eeaauu  ddee  mmeerr  eenn  éénneerrggiiee  ddee  ffuussiioonn  ppoouurr  nnoottrree  nnoouuvveellllee  ccoolloonniiee..  LLaa  ssuurrvviiee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eenn  ddééppeenndd..  CCee  
qquuii  rreessttee  ddee  ll’’aarrmmééee  ddeess  cchhaaccaallss  ccoonnttiinnuuee  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  nnooss  ooppéérraattiioonnss..  LLaa  nnuuiitt,,  iillss  aattttaaqquueenntt  nnooss  ddrroonneess..  LLee  jjoouurr,,  iillss  
eessssaaiieenntt  ddee  mmee  ttuueerr..  IIllss  oonntt  eennccoorree  eennvviiee  ddee  ssee  bbaattttrree..  JJee  nnee  ccoommpprreennddss  ppaass  ppoouurrqquuooii..  JJee  mm’’ooccccuuppee  ddee  llaa  mmaaiinntteennaannccee  
ddeess  ddrroonneess..  LLeess  ddrroonneess  ssuurrvveeiilllleenntt  ttoouutt......  »»  
  
ÀÀ  nnootteerr  eenn  ppaassssaanntt  lleess  pprrooppooss  ddee  TToomm  CCrruuiissee,,  aalliiaass  JJaacckk  HHaarrppeerr,,  lloorrssqquu’’iill  ddiitt  ««  oonn  aa  ffaaiitt  ccee  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ffaaiirree  ::  
oonn  aa  uuttiilliisséé  ll’’aarrmmee  nnuuccllééaaiirree  »»..  JJee  vvoouuss  rrééppoonnddrraaiiss  qquuee  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  ddee  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnsscciieenntt  ddee  llaa  
ppuuiissssaannccee  ddéévvaassttaattrriiccee  dd’’uunnee  bboommbbee  nnuuccllééaaiirree  nnee  ssee  hhaassaarrddeerraaiitt  àà  ddééffeennddrree  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt  aauu  ssuujjeett  dd’’uunn  
tteell  pprrooccééddéé..  TToouuss  cceeuuxx  qquuii  eenn  oonntt  ffaaiitt  ll’’eexxppéérriieennccee  oonntt  eeuu  àà  pplleeuurreerr..  MMêêmmee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  
HHaarrrryy  TTrruummaann  ssee  rreettoouurrnnee  eennccoorree  ddaannss  ssaa  ttoommbbee..  HHiirroosshhiimmaa  eett  NNaaggaassaakkii  nn’’oonntt  ééttéé  uunnee  eexxppéérriieennccee  
hheeuurreeuussee  ppoouurr  ppeerrssoonnnnee  !!  YY  ccoommpprriiss  lleess  ««  eessssaaiiss  »»  nnuuccllééaaiirreess  ((qquuii  nn’’eenn  ssoonntt  ppaass  ppuuiissqquuee  lleess  bboommbbeess  oonntt  
ttoouutt  ddee  mmêêmmee  eexxpplloossééeess))  oorrcchheessttrrééss  ppaarr  lleess  FFrraannccss--mmaaççoonnss,,  ssee  sseerrvvaanntt  ddaannss  lleess  aannnnééeess  6600  dduu  ppaannttiinn  DDee  
GGaauullllee  ppoouurr  eennsseevveelliirr  lleess  aattoollllss  ddaannss  llaa  ppoouussssiièèrree  nnooiirree  eett  llaa  mmoorrtt..  NNoonn,,  vvrraaiimmeenntt,,  mmêêmmee  eenn  ddeerrnniieerr  
rreeccoouurrss,,  ll’’aarrmmee  nnuuccllééaaiirree  eesstt  àà  pprroossccrriirree..  QQuuii  ssaaiitt  qquueelllleess  eenn  ssoonntt  lleess  rrééeelllleess  ccoonnssééqquueenncceess  éénneerrggééttiiqquueess  ??  
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LLeess  ssccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrreenntt  llaa  TTeerrrree,,  aapprrèèss  lleess  eeffffeettss  ddéévvaassttaatteeuurrss  ddee  llaa  bboommbbee..  
  
PPaarr  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’uunn  ««  bboonn  »»  ffiillmm  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  ttrruufffféé  dd’’eeffffeettss  ssppéécciiaauuxx  
aaffiinn  dd’’eenn  aammpplliiffiieerr  llee  rrééaalliissmmee,,  lleess  ssppeeccttaatteeuurrss  ssee  rreettrroouuvveenntt  àà  oobbsseerrvveerr  ppaassssiivveemmeenntt  ccee  qquuii  lleess  aatttteenndd  ddaannss  
lleess  ddéécceennnniieess  àà  vveenniirr..  MMaaiiss  qquuii  ddoonncc  ppeeuutt--iill  aaddhhéérreerr  àà  ççaa  ??  LLee  ssppeeccttaatteeuurr,,  nnee  ssee  ddoouuttaanntt  ddee  rriieenn,,  ccoonnsseenntt  àà  
ccee  qquuii  sseerraa  ffaaiitt..  CCeettttee  ppllaannèèttee,,  mmiissee  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  cceeuuxx  qquuii  ccoonnvvooiitteenntt  eett  qquuii  hhaaïïsssseenntt,,  nn’’aa  ppaass  llaa  
mmaaiiggrree  cchhaannccee  ddee  ss’’eenn  ssoorrttiirr..  LL’’hhuummaanniittéé  eellllee--mmêêmmee,,  vviiccttiimmee  ddee  ssoonn  iiggnnoorraannccee,,  eesstt  sseerrvviiee  ssuurr  uunn  ppllaatteeaauu  
aauupprrèèss  ddee  cceeuuxx  qquuii  ss’’eenn  rreeppaaiisssseenntt..  EEtt  cceettttee  hhuummaanniittéé  aa  ll’’aarrrrooggaannccee  ddee  ccrrooiirree  qquu’’eellllee  éévvoolluuee  ppaarr  llee  PPrrooggrrèèss  !!  
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SSccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  àà  nnootteerr  ll’’eessccaalliieerr  eenn  ffoorrmmee  dd’’hhéélliiccee  AADDNN..  
  
JJee  rreevviieennss  ssuurr  ccee  qquuee  jj’’aavvaaiiss  eexxppoosséé  pprrééccééddeemmmmeenntt  ddaannss  lleess  ttoommeess  11,,  22  eett  33,,  aauuccuunnee  ssccèènnee  nn’’eesstt  llaaiissssééee  aauu  
hhaassaarrdd,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrssqquuee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  ffiillmm  eesstt  ddeessttiinnééee  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee..  LLeess  ffoorrmmeess,,  
lleess  aalllluussiioonnss,,  lleess  cchhiiffffrreess,,  lleess  éévvéénneemmeennttss,,  ttoouutt  eesstt  lliiéé  eett  ssiiggnniiffiiee  ffoorrccéémmeenntt  qquueellqquuee  cchhoossee..  MMaaiiss  ttoouuttee  cceettttee  
ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ssee  ffaaiitt  eenn  ffiilliiggrraannee,,  llooiinn  dduu  rreeggaarrdd  ppaassssiiff  dduu  ssppeeccttaatteeuurr..  TToouutt  ccee  qquuii  eesstt  mmoonnttrréé  àà  ll’’ééccrraann  eesstt  
pprroopprreemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ll’’aammbbiivvaalleennccee  dduu  ccoorrtteexx  ccéérréébbrraall..  QQuuee  vvoouuss  vvoouuss  eeffffoorrcciieezz  dd’’yy  vvooiirr  qquueellqquuee  cchhoossee,,  
vvoouuss  nnee  ttrroouuvveerriieezz  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  àà  rreeddiirree  ssii  vvoouuss  nn’’ééttiieezz  aauu  pprrééaallaabbllee  iinniittiiéé..  
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SSccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  àà  nnootteerr  llee  llooggoo  dduu  ttiittrree  ««  OObblliivviioonn  »»..  IIll  ss’’aaggiitt  bbiieenn  ddee  ll’’ââmmee  hhuummaaiinnee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ggeemmmmee  aauu  
ccrreeuuxx  ddee  llaa  lleettttrree  VV..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  iimmpplliicciitteemmeenntt  qquuee  ll’’oouubbllii  eesstt  bbiieenn  eenn  ll’’ââmmee  eellllee--mmêêmmee..  ÀÀ  nnootteerr  aauussssii  llee  ddeessiiggnn  ddeess  
pprrooppuullsseeuurrss  ddee  ll’’aaéérroonneeff  ddee  JJaacckk  HHaarrppeerr,,  eenn  ffoorrmmee  ddee  ll’’ééttooiillee  ddee  DDaavviidd..  NNoouuss  aavvoonnss  ddoonncc  iiccii,,  àà  ll’’ééccrraann,,  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  
iimmpplliicciittee  dduu  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  eett  ddee  ll’’ââmmee..  CCeellaa  ssoouuss--eenntteenndd  qquuee  cc’’eesstt  bbiieenn  ll’’ââmmee  eett  llee  ccœœuurr  ddeess  ggeennss  qquuii  ssoonntt  ttoouucchhééss..  
LLaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  ppeeuutt  aalloorrss  ccoommmmeenncceerr..  LLee  ssppeeccttaatteeuurr  eesstt  aauussssiittôôtt  iimmmmeerrggéé  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’aaccttiioonn  eett  aacccceeppttee  
ssaannss  bbrroonncchheerr  llee  ppaaccttee  qquuii  llee  lliiee  ppaarr  ccoonnsseenntteemmeenntt  aauuxx  êêttrreess  ddeess  EEnnffeerrss..  CCaarr  cc’’eesstt  bbiieenn  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa  ppllaannèèttee  qquuii  eesstt  
ddééppeeiinntt  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddeess  ssccèènneess..  LL’’aavveenniirr  ddee  llaa  ppllaannèèttee,,  yy  ccoommpprriiss  llee  ddeevveenniirr  ddee  ll’’hhuummaanniittéé......  aaggoonniissaannttee..  LLee  ssppeeccttaatteeuurr  
ddeemmeeuurreerraaiitt--iill  ccoonnffoorrttaabblleemmeenntt  iinnssttaalllléé  ss’’iill  ccoonnnnaaiissssaaiitt  lleess  vvrraaiiss  eennjjeeuuxx  ddee  ccee  qquu’’iill  lluuii  eesstt  mmoonnttrréé  ??  
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SSccèènneess  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  ««  hhyyddrroo  »»,,  aaiinnssii  qquuee  VViiccaa,,  llaa  ccoommppaaggnnoonnnnee  ddee  JJaacckk,,  aauu  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee..  ÀÀ  
eexxaacctteemmeenntt  66’’4411’’’’  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn,,  oonn  eenntteenndd  VViiccaa  ss’’aaddrreesssseerr  àà  JJaacckk  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  ««  JJaacckk  !!  DDrroonnee  116666  

aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ppaannnnee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  3377..  JJee  ttee  ccaallee  ssuurr  ssaa  bbaalliissee..  »»  QQuuee  ssiiggnniiffiiee  cceettttee  ssiimmppllee  pphhrraassee  ??  VVeeuutt--eellllee  
eexxpprriimmeerr  ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  eenn  ttrraaiinn  dd’’eenntteennddrree  àà  ll’’oorreeiillllee  ??  MMaaiiss  qquuee  ddiitt  cceettttee  pphhrraassee  àà  vvoottrree  ââmmee  ??  QQuuee  lluuii  eennsseeiiggnnee--tt--
eellllee  vvéérriittaabblleemmeenntt  ??  SSoouuvveenneezz--vvoouuss,,  lleess  6666  AArrcchhoonntteess  ooffffiicciiaanntt  eenn  eennffeerr  !!  SSoouuvveenneezz--vvoouuss,,  llee  nnoommbbrree  3377,,  ll’’oorrddrree  ddeess  
LLaannoonnaannddeekkss  aauuqquueell  aappppaarrtteennaaiitt  LLuucciiffeerr,,  jjaaddiiss  aannggee  ddee  DDiieeuu  !!  CCee  nn’’eesstt  ppaass  JJaacckk  HHaarrppeerr  qquuii  eesstt  ccaalléé  ssuurr  ssaa  bbaalliissee,,  mmaaiiss  
llee  ssppeeccttaatteeuurr  qquuii  eesstt  ccaalléé  ssuurr  ssaa  pprroopprree  ffrrééqquueennccee  lluucciifféérriieennnnee..  LLee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  aaiinnssii  eesstt--iill  ttéélléécchhaarrggéé  eenn  ll’’ââmmee  eett  
ccoonnsscciieennccee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  qquuii  rreeggaarrddee  llee  ffiillmm  eenn  ttoouuttee  ppaassssiivviittéé......  
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ÀÀ  66’’5577’’’’,,  SSaallllyy,,  ll’’oorrddiinnaatteeuurr  ddee  bboorrdd,,  ss’’aaddrreessssee  àà  VViiccaa  ::  ««  VVoouuss  ccoollmmaatteezz  llee  ttrroouu  aavveecc  llee  ddrroonnee  110099..  »»  AAvveecc  lleess  ddrroonneess  116666  
eett  110099,,  nnoouuss  aavvoonnss  iiccii  rrééuunniiss  llee  nnoommbbrree  ddeess  6666  aarrcchhii--ddéémmoonnss  ddiirriiggeeaanntt  lleess  666666  llééggiioonnss  ddeess  eennffeerrss..  PPuuiiss,,  àà  77’’4499’’’’,,  SSaallllyy  
ss’’aaddrreessssee  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  àà  VViiccaa  ::  ««  VVooss  ddiirreeccttiivveess  ssoonntt  ccllaaiirreess  ::  dd’’aabboorrdd  rrééppaarreerr  llee  ddrroonnee  116666,,  ppuuiiss  rreettrroouuvveerr  llee  ddrroonnee  

117722..  »»  IIccii  eennccoorree,,  nnoouuss  aavvoonnss  llee  nnoommbbrree  7722  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  7722  cchhœœuurrss  ddeess  AAnnggeess..  
UUnnee  ddeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrree  àà  1122’’1122’’’’  ll’’œœiill  dduu  ddrroonnee,,  qquuii  eesstt  ll’’œœiill  dduu  TTeerrmmiinnaattoorr..  LLaa  ssééqquueennccee  ccoonnttiigguuëë  mmoonnttrree  
qquuaanntt  àà  eellllee  lleess  ppllaatteeffoorrmmeess  ««  hhyyddrroo  »»,,  àà  pprréécciisséémmeenntt  1133’’1111’’’’,,  qquuaanndd  VViiccaa  ppaarrllee  àà  JJaacckk  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  ««  LLeess  ppllaatteeffoorrmmeess  

ppoommppeenntt  ttoouuttee  ll’’eeaauu..  AApprrèèss  nnoottrree  ddééppaarrtt,,  iill  nnee  rreesstteerraa  qquuee  ddee  llaa  ppoouussssiièèrree  eett  ddeess  rraaddiiaattiioonnss  »»,,  cceettttee  aaffffiirrmmaattiioonn  jjaaiilllliitt  eenn  
vvéérriittéé  ddee  llaa  bboouucchhee  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddéécciiddéé  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc  ttoouuttee  cchhoossee  vviivvaannttee..  
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CCii--ccoonnttrree,,  àà  eexxaacctteemmeenntt  1155’’5566’’’’  llee  mmoott  
««  AATTTTEENNTTIIOONN  »»,,  iinnssccrriitt  ssuurr  llee  ffuussiill  ddee  
JJaacckk  HHaarrppeerr,,  aappppaarraaîîtt  àà  ll’’ééccrraann..  CC’’eesstt  
bbiieenn  llàà  ll’’aatttteennttiioonn  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  qquuii  
eesstt  ggrraannddeemmeenntt  ssoolllliicciittééee..  
  
  
  
  
  
  

  

ÀÀ  1199’’1111’’’’,,  llaa  cchhuuttee  ddee  JJaacckk  ssyymmbboolliissee  llaa  
ddeesscceennttee  aauuxx  eennffeerrss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  
LLaa  cchhuuttee  ddee  ll’’aannggee  nn’’eesstt  nnii  uunnee  ccoommééddiiee  
nnii  uunnee  ffaarrccee..  VVoouuddrraaiitt--oonn  êêttrree  ddaannss  uunnee  
ppiièèccee  ddee  MMoolliièèrree  qquuee  llaa  mmaayyoonnnnaaiissee  nnee  
pprreennddrraaiitt  ppaass..  NNoonn..  LLaa  cchhuuttee  ddee  ll’’aannggee  
nn’’eesstt  ppaass  ddrrôôllee..  EEllllee  eesstt  uunnee  ttrraaggééddiiee  
ggrreeccqquuee  eett  eellllee  eesstt  àà  pprreennddrree  ttrrèèss  aauu  
sséérriieeuuxx..  
SSaattaann  ttoouujjoouurrss  cchheerrcchhee  àà  nnééggoocciieerr  ssoonn  
ssoorrtt  aauupprrèèss  ddeess  DDiieeuuxx  ddee  ll’’OOllyymmppee  eenn  
ccoollllaanntt  uunn  fflliinngguuee  ssuurr  llaa  tteemmppee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  IIll  cchheerrcchhee  ssaannss  cceessssee  ddeess  ccoommpprroommiiss  eett  iill  llee  ffaaiitt  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  dd’’uunn  
ooddiieeuuxx  cchhaannttaaggee..  IIll  llee  ffaaiitt  aauu  vvuu  eett  aauu  ssuu  ddeess  AAnnggeess  dduu  PPaarraaddiiss..  
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ÀÀ  2211’’0011’’’’,,  uunnee  ppaaggee  dduu  lliivvrree  ««  LLeettttrreess  ddee  llaa  RRoommee  AAnnttiiqquuee  »»,,  
aauu  ssuujjeett  dd’’HHoorraattiiuuss  ««  LLee  BBoorrggnnee  »»  ::  ««  CCoommmmeenntt  uunn  hhoommmmee  

ppeeuutt--iill  mmiieeuuxx  mmoouurriirr  qquu’’eenn  aaffffrroonnttaanntt  uunn  ddeessttiinn  ccoonnttrraaiirree,,  ppoouurr  

lleess  cceennddrreess  ddee  sseess  aaïïeeuuxx  eett  lleess  tteemmpplleess  ddee  sseess  ddiieeuuxx..  »»  IIll  ffaauutt  
eenntteennddrree  ppaarr  llàà  mmoouurriirr  ppoouurr  ssaa  lliiggnnééee  ((qquuii  eesstt  cceellllee  ddee  CCaaïïnn))  
eett  ppoouurr  ll’’aaddoorraattiioonn  ddee  ddiieeuuxx  ppaaïïeennss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  cceeuuxx  qquuii  ssee  
ssoonntt  rreebbeellllééss  ccoonnttrree  llee  TTiittaann  ZZeeuuss,,  ll’’AAnncciieenn  ddeess  JJoouurrss..  
HHoorraattiiuuss  eesstt  uunn  hhéérrooss  rroommaaiinn  llééggeennddaaiirree..  IIll  ddééffeennddiitt  sseeuull  

ll’’eennttrrééee  dduu  ppoonntt  SSiibblliicciiuuss,,  àà  RRoommee,,  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  dduu  rrooii  ééttrruussqquuee  PPoorrsseennnnaa..  HHoorraattiiuuss  ppeerrddiitt  uunn  œœiill  ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee..  
CCoommmmee  oonn  llee  vveerrrraa  pplluuss  ttaarrdd,,  ll’’ŒŒiill  aa  uunnee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ssppéécciiaallee  ppoouurr  lleess  IIlllluummiinnaattii..  SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  llee  lleecctteeuurr  ssee  rrééffèèrreerraa  aauu  
ttoommee  33,,  ddaannss  ll’’aavvaanntt--pprrooppooss..  LL’’ŒŒiill  eesstt  ll’’éélléémmeenntt  cclléé  dduu  pprrooggrraammmmee  iinnsséérréé  eenn  ll’’ââmmee  dduu  ssppeeccttaatteeuurr..  CCee  lloonngg--mmééttrraaggee  nnee  
ffaaiissaanntt  ppaass  eexxcceeppttiioonn  àà  llaa  rrèèggllee..  
  

  
  
  
  
  
  
  
LLeess  ssccèènneess  ccii--ccoonnttrree,,  àà  
2255’’3377’’’’,,  mmoonnttrreenntt  VViiccaa  eett  
JJuulliiaa  eenn  ssiirrèènnee,,  ssyymmbboollee  
ddee  ll’’eemmpprriissee  sseexxuueellllee  ssuurr  
lleess  hhoommmmeess..  
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LLaa  ssccèènnee  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrree  àà  ll’’ééccrraann  àà  pprrèèss  ddee  2277’’4400’’’’  ll’’eexxpplloossiioonn  nnuuccllééaaiirree  dd’’uunnee  ddeess  ppllaatteeffoorrmmeess  ««  hhyyddrroo  »»..  OOnn  rreevviieenntt  
aaiinnssii  aauu  ddiissccoouurrss  pprrééccééddeenntt  ddee  JJaacckk  ::  ««  OOnn  aa  ffaaiitt  ccee  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ffaaiirree  ::  oonn  aa  uuttiilliisséé  ll’’aarrmmee  nnuuccllééaaiirree..  »»  VVooiiccii  qquu’’iill  lleeuurr  ffaaiillllee  
nnéécceessssaaiirreemmeenntt  pprroovvooqquueerr  llaa  ssttuuppeeuurr  dduu  ssppeeccttaatteeuurr..  EEtt  cc’’eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé  lliiééee  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree  ddiiaabboolliiqquuee  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee,,  
qquuii  ffaaiitt  aappppeell  aauuxx  ppeeuurrss  lleess  pplluuss  iinnssoonnddaabblleess  ddee  ll’’ââmmee  hhuummaaiinnee..  NN’’oouubblliioonnss  jjaammaaiiss  qquuee  lleess  hhoommiinniiddééss  oonntt  ééttéé  llee  pprroodduuiitt  
ddee  mmuuttaattiioonnss  ggéénnééttiiqquueess  hhoorrrriibblleess,,  cceeccii  àà  ccaauussee  dduu  ccoonnfflliitt  qquuii  ooppppoossaaiitt  jjaaddiiss  lleess  IIlllloojjiimm  aauuxx  RReeppttiilliieennss--RReeppttooïïddeess..  CCoonnfflliitt  
ttoouujjoouurrss  dd’’aaccttuuaalliittéé  àà  nnoottrree  ééppooqquuee..  NNoouuss  eenn  ssoommmmeess  llee  ttrriissttee  rrééssuullttaatt..  
LLeess  hhoommiinniiddééss  ssoonntt  llee  pprroodduuiitt  mmuuttaanntt  dd’’uunnee  ddééggéénnéérreesscceennccee  ddee  ll’’AADDNN  ddeess  IIlllloojjiimm  qquuii  oonntt  ppaayyéé  aauu  pprriixx  ddee  lleeuurr  vviiee  uunn  tteell  
ccoonnfflliitt..  QQuu’’oonn  ssee  llee  ddiissee  ::  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  gglloorriieeuuxx  ddaannss  llaa  ffaasscciinnaattiioonn  dd’’uunnee  ddééffllaaggrraattiioonn  aattoommiiqquuee..  
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ÀÀ  2288’’5566’’’’,,  SSaallllyy,,  ll’’oorrddiinnaatteeuurr  ddee  bboorrdd,,  llaannccee  uunnee  rréépprriimmaannddee  
àà  VViiccaa  ::  ««  CCaallccuulleerr  cc’’eesstt  nnoottrree  ddoommaaiinnee,,  ppaass  llee  vvôôttrree  !!  »»  

CC’’eesstt  ddoonncc  ççaa  !!  LL’’éélliittee  eesstt  ffaaiittee  ppoouurr  ppeennsseerr  àà  nnoottrree  ppllaaccee..  
CC’’eesstt  eellllee  qquuii  ppllaanniiffiiee  ttoouutt..  LLee  ppeeuuppllee  nn’’aa  qquu’’àà  aaccqquuiieesscceerr..  

  
DDaannss  lleess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss,,  VViiccaa  eett  JJaacckk  ssoorrtteenntt  JJuulliiaa  
ddee  ssoonn  ccaaiissssoonn  ddee  ssoommmmeeiill..  EExxpplliiccaattiioonnss  ppaaggee  ssuuiivvaannttee......  
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ÀÀ  3388’’3388’’’’  ––  LLee  ccaaiissssoonn  ddee  ssoommmmeeiill  ddee  JJuulliiaa  iinnddiiqquuee  33..1144,,  qquuii  eesstt  llee  nnoommbbrree  PPii..  
  
ÀÀ  4400’’5511’’’’  ––  JJuulliiaa  RRuussaakkoovvaa,,  ssoorrttiiee  ddee  ssoonn  ccaaiissssoonn  ddee  ssoommmmeeiill,,  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ssppaattiiaallee  ««  OOddyysssseeyy  »»  ((OOddyyssssééee))..  TToouuss  lleess  
iinnggrrééddiieennttss  ffaaiissaanntt  rrééfféérreennccee  àà  ll’’OOllyymmppee  ssoonntt  bbiieenn  llàà..  
  
ÀÀ  4433’’2288’’’’  ––  VViiccaa  àà  JJuulliiaa  ::  ««  VVoottrree  ssoommmmeeiill  ddeellttaa  aa  dduurréé  bbiieenn  ttrroopp  lloonnggtteemmppss..  VVoouuss  êêtteess  uunn  ppeeuu  ddééssoorriieennttééee..  »»  DDeellttaa  ((∆∆)),,  
44ee  lleettttrree  ddee  ll’’aallpphhaabbeett  ggrreecc..  LLeettttrree  aassssoocciiééee  aauu  ««  TTêêtt  »»..  LLee  ttrriiaannggllee  ééttaanntt  ll’’éémmaannaattiioonn  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  LLooggooss..  
  
CCii--ddeessssoouuss,,  àà  4488’’0033’’’’,,  oonn  yy  vvooiitt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  JJaacckk  eett  JJuulliiaa  llee  cchhiiffffrree  88  ((vvaassee  ppoosséé  ppaarr  tteerrrree  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  rreefflleett))..  CCee  cchhiiffffrree  
rreennvveerrsséé  eesstt  llee  ssyymmbboollee  ddee  ll’’iinnffiinnii  ((∞∞))..  LLaa  ssppiirraallee  éévvooqquuee  ééggaalleemmeenntt  ll’’hhéélliiccee  dd’’AADDNN  ((JJaacckk  HHaarrppeerr  eesstt  llee  cclloonnee  ddee  JJaacckk))..  
 

  



 44 

CCii--ccoonnttrree  àà  5511’’3311’’’’,,  ssuurr  lleess  aaiilleess  
dduu  TTeecchh  ccoopptteerr  ddee  JJaacckk,,  oonn  yy  vvooiitt  
ddiissttiinncctteemmeenntt  llee  ddeessiiggnn  ddee  ll’’ééttooiillee  
ddee  DDaavviidd..  
SSccèènnee  ccii--ddeessssoouuss,,  JJaacckk  vviieenntt  
dd’’eessssuuyyeerr  uunnee  eemmbbuussccaaddee  ppoouurr  
ssee  rreettrroouuvveerr  ccaappttiiff..  
LLee  ppeeuu  dd’’hhuummaaiinnss  qquuii  oonntt  rrééuussssii  
àà  ssee  mmaaiinntteenniirr  eenn  vviiee  ddaannss  uunn  
mmoonnddee  ddééssoolléé  ssee  vvooiieenntt  ccoonnffiinnééss  
ddaannss  ddeess  ssoouutteerrrraaiinnss  ppuuaannttss..  
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5555’’3344’’’’  ––  MMaallccoollmm  BBeeeecchh  àà  JJaacckk  HHaarrppeerr  ::  ««  OOnn  nn’’eesstt  ppaass  ddeess  aalliieennss..  OOnn  eesstt  ddeess  hhuummaaiinnss..  EEtt  cc’’eesstt  ssûûrr  qquuee  ppoouurr  nnoouuss,,  êêttrree  

ddeess  hhuummaaiinnss  eesstt  uunn  pprroobbllèèmmee..  »»  VVooiillàà  qquuii  eesstt  ddiitt..  EEtt  cc’’eesstt  bbiieenn  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss  qquuii  iiccii  ss’’aaddrreessssee  àà  ll’’éélliittee..  OOuu  dduu  
mmooiinnss  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss  ppoossee--tt--iill  pprroobbllèèmmee  àà  cceettttee  éélliittee  mmaanniiffeesstteemmeenntt  ssaattaanniiqquuee..  
  
TToottaalleemmeenntt  iinnvveessttii  ppaarr  ll’’hhiissttooiirree  qquu’’oonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  lluuii  ccoonntteerr,,  llee  ssppeeccttaatteeuurr  nnee  vvooiitt  dduu  ffiillmm  qquu’’uunn  
aassppeecctt  ssuuppeerrffiicciieell..  CC’’eesstt  ccoommmmee  oobbsseerrvveerr  llaa  ppaarrttiiee  éémmeerrggééee  ddee  ll’’iicceebbeerrgg..  QQuuee  ssaaiitt--oonn  vvrraaiimmeenntt  ddee  ccee  qquuii  ssee  
ccaacchhee  eenn  eeaauu  ttrroouubbllee  ??  OOrr,,  ccee  qquuii  eesstt  ccoonnttéé  vvéérriittaabblleemmeenntt  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunn  llaannggaaggee  ccooddéé  ffaaiitt  ppoouurr  lleess  
sseeuullss  iinniittiiééss..  VVoouuss  ddeevveezz  ccoommpprreennddrree  qquuee  lleess  ffiillmmss  ddeessttiinnééss  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  àà  llaa  ssaauuccee  MMKK  
UUllttrraa  nnee  ssoonntt  ppaass  ffaaiittss  ppoouurr  eennsseeiiggnneerr  qquuiiccoonnqquuee..  AAuuccuunn  ffiillmm  àà  llaa  ssaauuccee  aaiiggrree  HHoollllyywwoooodd  nn’’eesstt  ffaabbrriiqquuéé  
ppoouurr  lliibbéérreerr  lleess  êêttrreess  mmaaiiss  ppoouurr  aasssseerrvviirr  lleess  mmeennttaalliittééss..  EEnn  llee  ssaacchhaanntt,,  ccoommmmeenntt  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  aapprrèèss  ççaa  ddee  
ccoonnttiinnuueerr  àà  ccoonnsseennttiirr  àà  ccee  qquuii  eesstt  pprroodduuiitt  iiccii  ??  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  ddiissttrraaccttiioonn  qquuee  llaa  ccoonnsscciieennccee  hhuummaaiinnee  ttrroouuvvee  
ssoonn  pprroopprree  ppiièèggee..  
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11hh0055’’1144’’’’  ––  JJuulliiaa  àà  JJaacckk  ::  ««  JJee  ssuuiiss  ttaa  ffeemmmmee  !!  OOnn  eesstt  vveennuu  iiccii..  TTuu  mm’’aavvaaiiss  ddoonnnnéé  rreennddeezz--vvoouuss  eenn  bbaass  eett  ttuu  mm’’aass  

eemmmmeennééee  aauu  ssoommmmeett  dduu  mmoonnddee..  TTuu  aass  ddiitt  ::  rreeggaarrddee  ddaannss  cceess  jjuummeelllleess..  RReeggaarrddee  ttrrèèss  llooiinn  !!  EEtt  jjee  ttee  mmoonnttrreerraaii  ll’’aavveenniirr  !!  »»  
LLee  ssoommmmeett  dduu  mmoonnddee  ééttaanntt  ll’’EEmmppiirree  SSttaattee  BBuuiillddiinngg  eett  ll’’aavveenniirr,,  llaa  FFrreeeeddoomm  TToowweerr..  
11hh0055’’3377’’’’  ––  LL’’aavveenniirr,,  llaa  ««  FFrreeeeddoomm  TToowweerr  »»..  11hh0066’’5566’’’’  ––  BBoonnoobboo  ddaannss  lleess  bbrraass  dd’’uunnee  ffiilllleettttee  aauu  ssoommmmeett  ddee  ll’’EEmmppiirree  SSttaattee  
BBuuiillddiinngg..  LLee  BBoonnoobboo,,  iiccii  mmoonnttrréé  àà  ll’’ééccrraann,,  eesstt  llee  ssyymmbboollee  dduu  ddeeggrréé  ddee  nnoottrree  éévvoolluuttiioonn  hhuummaaiinnee..  OOuu  eesstt--ccee  nnoottrree  oorriiggiinnee  ??  
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PPrréécciisséémmeenntt  àà  11  hheeuurree  55  mmiinnuutteess  eett  3377  sseeccoonnddeess,,  uunnee  
iimmaaggee  ddee  llaa  FFrreeeeddoomm  TToowweerr  aappppaarraaîîtt  àà  ll’’ééccrraann..  UUnnee  
ffooiiss  eennccoorree,,  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ssee  rreettrroouuvvee  ccaalléé  ssuurr  ssaa  
pprroopprree  ffrrééqquueennccee  lluucciifféérriieennnnee  eenn  ccoonntteemmppllaanntt  ««  ssoonn  
aavveenniirr  »»..  
LLee  OOnnee  WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenntteerr,,  ssuurrnnoommmméé  FFrreeeeddoomm  
TToowweerr  ((llaa  ««  TToouurr  LLiibbeerrttéé  »»,,  eenn  hhoommmmaaggee  àà  llaa  cchhaarrttee  
pprrooccllaammééee  ppaarr  LLuucciiffeerr  ssuurr  llaa  mmeerr  ddee  vveerrrree  àà  JJéérruusseemm,,  iill  
yy  aa  220000..000000  aannss  dduu  tteemmppss  cchhrroonnoollooggiiqquuee  dd’’UUrraannttiiaa))  eesstt  
llee  nnoomm  dduu  pprroojjeett  llaannccéé  rraappiiddeemmeenntt  aapprrèèss  lleess  ppsseeuuddooss  
aatttteennttaattss  ppeerrppééttrrééss  llee  1111  sseepptteemmbbrree  22000011..  FFrreeeeddoomm  !!  
eesstt  bbiieenn  llee  ccrrii  ddéésseessppéérréé  ddee  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  lliiééss  àà  llaa  
rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  
  

  
  
  
  
  
  
  
CCii--ccoonnttrree,,  ll’’œœiill  dduu  TTeerrmmiinnaattoorr,,  mmaarrqquuee  ddee  ffaabbrriiqquuee  ddééppoossééee  
ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  CC’’eesstt  ppaarr  ll’’œœiill  qquuee  ppaassssee  llee  
pprrooggrraammmmee  mmeennttaall..  CC’’eesstt  aauussssii  llee  ssyymmbboollee  ddee  ll’’œœiill  qquuii  vvooiitt  
ttoouutt,,  ll’’œœiill  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee..  
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SSccèènneess  ccii--ddeessssuuss,,  JJaacckk  eett  JJuulliiaa,,  àà  bboorrdd  ddee  lleeuurr  aaéérroonneeff,,  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss  ppaarr  llee  ddrroonnee  116666  ffllaannqquuéé  ddeess  ddeeuuxx  aauuttrreess..  OOnn  yy  
rreettrroouuvvee  ll’’œœiill  dduu  TTeerrmmiinnaattoorr,,  rrééfféérreennccee  àà  ll’’œœiill  qquuii  vvooiitt  ttoouutt  eett  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee..  
TTiirr  ddee  JJaacckk  ddaannss  ««  ll’’œœiill  »»  dduu  ddrroonnee,,  llee  rreennddaanntt  bboorrggnnee..  BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  cceettttee  ssccèènnee  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  aauu  bboorrggnnee  HHoorraattiiuuss  
cciittéé  pplluuss  hhaauutt,,  ccee  ggeessttee  ééttaanntt  aauussssii  uunn  ««  cclliinn  dd’’œœiill  »»  àà  llaa  pprréésseennccee  IIlllluummiinnaattii  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  ffiillmm  !!  
  

LL’’œœiill,,  ddee  ccee  qquu’’iill  vvooiitt,,  nnee  ccaallccuullee  ppaass..  TToouuttee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ttrraannssiittee  ppaarr  llee  nneerrff  ooppttiiqquuee  qquuii  rreennvvooiiee  aauu  
ccoorrtteexx  ccéérréébbrraall  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  àà  aannaallyysseerr,,  àà  ccaallccuulleerr,,  àà  ddéédduuiirree  ppuuiiss  àà  eennrreeggiissttrreerr..  LL’’œœiill  eesstt  ppaassssiiff..  PPaass  llee  
cceerrvveeaauu..  NNii  mmêêmmee  ll’’iinntteelllleecctt,,  qquuii  eesstt  pprroopprreemmeenntt  ll’’ââmmee..  
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11hh3311’’3377’’’’  ––  AADDNN  ssuurr  ppaannnneeaauu  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn..  LLeess  ddeeuuxx  JJaacckk  HHaarrppeerr  qquuii  ss’’ooppppoosseenntt  ddaannss  llee  ddéésseerrtt  ssoonntt  lleess  cclloonneess  eenn  
qquueessttiioonn..  11hh3311’’5533’’’’  ––  CCiibbllee  iiddeennttiiffiiééee  ((TTaarrggeett  iiddeennttiiffiieedd))..  LLaa  cciibbllee  eenn  qquueessttiioonn  ppoorrttee  lleess  ccoorrnneess  ddee  LLuucciiffeerr..  EEllllee  ssyymmbboolliissee  
llaa  pprréésseennccee  ddee  LLuucciiffeerr  eenn  ssooii..  11hh3322’’0055’’’’  ––  LLee  ddrroonnee  117722  eesstt  pprrêêtt  ppoouurr  êêttrree  eennvvooyyéé  ccoonnttrree  llee  ««  TTêêtt  »»  eett  llee  ddééttrruuiirree..  LLee  
nnoommbbrree  7722  ssyymmbboolliissee  llee  CChhœœuurr  ddeess  AAnnggeess..  7722  AAnnggeess  ppoouurr  ddééttrruuiirree  llee  MMaall  !!  
MMaallccoollmm  BBeeeecchh  ffaaccee  àà  ssoonn  aauuddiittooiirree  ::  ««  SSaannss  ââmmee,,  ssaannss  hhuummaanniittéé,,  llee  ««  TTêêtt  »»  !!  QQuueellllee  bbrriillllaannttee  mmaacchhiinnee  !!  AAttttaaqquuaanntt  lleess  

ppllaannèètteess  lleess  uunneess  aapprrèèss  lleess  aauuttrreess  ppoouurr  ééttaanncchheerr  ssaa  ssooiiff  dd’’éénneerrggiiee..  »»  PPaarr  cceettttee  iinntteerrvveennttiioonn,,  qquueellqquu’’uunn  ffaaiitt  ll’’aavveeuu  qquuee  
dd’’aauuttrreess  ppllaannèètteess  ssoonntt  hhaabbiittééeess..  LLee  ««  TTêêtt  »»  eesstt  uunnee  mmaacchhiinnee  ffaabbrriiqquuééee  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee,,  cceeccii  ppaarr  
ll’’eennttrreemmiissee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  CCeettttee  mmaacchhiinnee  nn’’aa  rriieenn  ddee  bbrriillllaanntt  !!  
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CCii--ddeessssuuss,,  lleess  ttrrooiiss  cciibblleess  iiddeennttiiffiiééeess  ::  ddee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee,,  
llee  DDiiaabbllee  CCaalliiggaassttiiaa,,  LLuucciiffeerr,,  qquuii  eesstt  PPrriinnccee  ddeess  EEnnffeerrss  eett  
BBeellzzéébbuutthh,,  llee  MMoonnaarrqquuee  ddeess  EEnnffeerrss..  
  
  
  
  
  
  
CCii--ccoonnttrree,,  llee  rroobboott  GGoollddoorraakk  aaffffuubblléé  ddeess  ccoorrnneess  ddee  LLuucciiffeerr..  
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SSuurr  lleess  ssccèènneess  ccii--ddeessssuuss,,  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  lleess  rrééfféérreenncceess  ffaaiitteess  aauuxx  EElloohhiimm..  EEnn  hhaauutt  àà  ggaauucchhee,,  OObblliivviioonn  ::  11hh3388’’5577’’’’  ––  
AAppppaarraaîîtt  ssuurr  ll’’ééccrraann  llee  vviissaaggee  dd’’EElloohhiimm  ssttaattuuffiiéé..  OOnn  yy  vvooiitt  uunnee  ccaavveerrnnee  dd’’AAllii  BBaabbaa  rreennffeerrmmaanntt  lleess  œœuuvvrreess  dd’’aarrtt  cchhéérriieess  
ppaarr  lleess  hhuummaaiinnss..  LLee  lliivvrree  dd’’EEllii  eett  EEqquuiilliibbrriiuumm  mmoonnttrreenntt  ccee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  œœuuvvrreess  dd’’aarrtt..  SSaannss  ll’’aarrtt,,  ll’’hhoommmmee  rreessttee  aauu  rraanngg  
dd’’aanniimmaall..  JJ’’aajjoouutteerraaiiss  qquuee  ssaannss  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu  aauu  sseeiinn  ddee  cchhaaccuunn,,  nnoouuss  nnee  sseerriioonnss  nnii  aauu  rraanngg  dd’’hhoommmmee  nnii  aauu  rraanngg  
dd’’aanniimmaall..  VViissaaggee  ssttaattuuffiiéé  dd’’EElloohhiimm  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  ssaaggaa  SSuuppeerrmmaann,,  aavveecc  SSaattaann  tteennaanntt  ddee  ssaa  mmaaiinn  llee  ccuubbee  ddee  ssoonn  MMooii..  
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SSuurr  lleess  ssccèènneess  ccii--ddeessssuuss,,  llee  vvaaiisssseeaauu  ssppaattiiaall  ««  OOddyysssseeyy  »»  ffaaiitt  ffaaccee  aauu  TTééttrraaèèddrree..  JJaacckk  rreeccoouuvvrree  llaa  mméémmooiirree  aauu  mmoommeenntt  
mmêêmmee  ooùù  lleess  rréévvééllaattiioonnss  ssuurr  ssaa  vvéérriittaabbllee  iiddeennttiittéé  lluuii  ssoonntt  ffaaiitteess..  ÉÉttrraannggeemmeenntt,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  àà  ttrraavveerrss  ccee  ffiillmm  llee  ppaarrccoouurrss  
dd’’uunnee  ââmmee  qquuii,,  ppoouurr  ssaauuvveerr  ccee  qquu’’iill  rreessttee  dd’’hhuummaaiinnss,,  ssee  lliivvrree  aauu  ssaaccrriiffiiccee  ssuupprrêêmmee  ddee  ssaa  pprroopprree  vviiee..  JJaacckk  ssee  ssaaccrriiffiiee  ppaarr  
llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ssoonn  pprroopprree  AADDNN  eett  ll’’AADDNN  ddee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii,,  eemmpprriissoonnnnééss  ddaannss  ddeess  mmaattrriicceess  aarrttiiffiicciieelllleess,,  ssoonntt  jjuusstteemmeenntt  
ffaaiittss  àà  ssoonn  iimmaaggee..  OOnn  ppeeuutt  yy  vvooiirr  llàà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’œœuuvvrree  dduu  DDiieeuu  PPaannttooccrraattoorr  ppaarr  lleess  aarrcchhii--rreebbeelllleess..  
NNoouuss  rreettrroouuvvoonnss,,  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  dduu  ttééttrraaèèddrree,,  llee  ddeessiiggnn  dduu  cchhaakkrraa  dduu  ccœœuurr,,  qquuii  eesstt  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  
IIll  yy  aa  iiccii  bbeeaauuccoouupp  ttrroopp  dd’’aalllluussiioonnss  àà  DDiieeuu,,  àà  CChhrriisstt,,  aauuxx  EElloohhiimm  aaiinnssii  qquu’’àà  ll’’OOllyymmppee..  QQuueellqquu’’uunn  ss’’éévveerrttuuee  àà  ffaaiirree  ppaasssseerr  
uunn  mmeessssaaggee..  MMaaiiss  ccee  mmeessssaaggee  nn’’eesstt  ppaass  llee  bboonn..  IIll  ddeesssseerrtt  lleess  ââmmeess  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  lleess  sseerrvviirr  ppoouurr  lleess  vvooiirr  ggrraannddiirr..  
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11hh5544’’4444’’’’  ––  JJaacckk  àà  SSaallllyy  ::  ««  CCee  qquuee  HHoorraattiiuuss  ddiitt  cc’’eesstt  ccoommmmeenntt  uunn  hhoommmmee  ppeeuutt--iill  mmiieeuuxx  mmoouurriirr  qquu’’eenn  aaffffrroonnttaanntt  uunn  ddeessttiinn  

ccoonnttrraaiirree,,  ppoouurr  lleess  cceennddrreess  ddee  sseess  aaïïeeuuxx  eett  lleess  tteemmpplleess  ddee  sseess  ddiieeuuxx......  »»  

SSaallllyy  ::  ««  JJee  tt’’aaii  ccrréééé,,  JJaacckk..  JJee  ssuuiiss  ttoonn  ddiieeuu  !!  »»  
JJaacckk  ::  ««  VVaa  ttee  ffaaiirree  ffoouuttrree,,  SSaallllyy  !!  »»  EEtt  aauussssiittôôtt,,  JJaacckk  eenncclleenncchhee  llee  ddééttoonnaatteeuurr  eett  ffaaiitt  eexxpplloosseerr  llee  ttyyrraann  vveennuu  aasssseerrvviirr  
ll’’hhuummaanniittéé..  
  

QQuuee  rreettiieennddrroonnss--nnoouuss  ddee  cceettttee  ffaabbllee  ??  LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  nn’’aauurraa  ppaass  rraaiissoonn  ddee  cceelluuii  qquuii  ss’’éévveeiillllee..  
MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llàà  llee  mmeessssaaggee  qquuee  vveeuutt  ffaaiirree  ppaasssseerr  ll’’éélliittee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ffiinn  hheeuurreeuussee  cchheezz  lleess  MMiicckkeeyyss..  
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SSii  ddoonncc  nnoouuss  eenn  aavvoonnss  ffiinnii  aavveecc  ccee  qquuii  nnoouuss  mmaaiinnttiieenntt  aasssseerrvviiss,,  iill  ffaauuddrraaiitt  nnoouuss--mmêêmmeess  oopptteerr  aalloorrss  ppoouurr  
llee  ssaaccrriiffiiccee  ddee  nnooss  pprroopprreess  vviieess..  MMaaiiss  ccoommmmee  jjee  vviieennss  ddee  llee  ddiirree,,  ccee  mmeessssaaggee  nn’’eesstt  ppaass  llee  bboonn..  CCeellaa  nnee  ppeeuutt  
ffiinniirr  aaiinnssii..  NNoouuss  aavvoonnss  ppoouurrttaanntt  qquueellqquuee  cchhoossee  àà  ssaaccrriiffiieerr..  EEtt  cceellaa  nn’’aa  rriieenn  ddee  vviivvaanntt..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  cc’’eesstt  
ttoottaalleemmeenntt  mmoorrtt  ccaarr  iill  eesstt  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  ddéérraaiissoonn  ddee  LLuucciiffeerr  ::  ll’’eeggoo..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEEXXXXXXXXUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        
  
PPeerrssoonnnnee  nnee  nnoouuss  aapppprreenndd  jjaammaaiiss  àà  rreeggaarrddeerr  lleess  cchhoosseess  ppoouurr  ccee  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ::  llaa  ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  dduu  ffeeuu  dduu  
PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  QQuuii  ddoonncc  pprreenndd  ccoonnsscciieennccee  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  ddee  ccee  qquu’’iill  ppeeuutt  tteenniirr  ddaannss  llaa  mmaaiinn,,  ddee  ccee  
qquu’’iill  mmooddèèllee  llaa  mmaattiièèrree  ddee  sseess  mmaaiinnss,,  cceess  mmêêmmeess  oobbjjeettss,,  cceess  mmêêmmeess  tteexxttuurreess  qquuii  nnee  ssoonntt  aauuttrreess  qquuee  llaa  
ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  dduu  ffeeuu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ??  QQuuii  ddoonncc  rrééaalliissee  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  qquuee  ttoouutt  eesstt  ffaaiitt  àà  ppaarrttiirr  
dd’’aattoommeess  eett  qquuee  llaa  mmooiinnddrree  cchhoossee  qquu’’iill  oobbsseerrvvee  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  ll’’aaggeenncceemmeenntt  ddee  cceess  mmêêmmeess  aattoommeess  eenn  
mmoollééccuulleess  ??  QQuuii  ddoonncc  vvooiitt--iill  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  rraayyoonnnneerr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aattoommee  mmêêmmee  ??  
LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  rraayyoonnnnee  àà  jjaammaaiiss  eenn  ssooii--mmêêmmee..  EEtt  iill  nn’’yy  aa  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  ssooii  eett  llaa  
ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  dduu  ffeeuu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  TToouuss  lleess  oobbjjeettss  eexxiissttaannttss  nn’’ééttaanntt  qquuee  llaa  pprroojjeeccttiioonn  dd’’uunnee  
rrééaalliissaattiioonn  nniimmbbééee  dduu  ffeeuu  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
LLaa  ffoorrccee  dduu  pprraannaa,,  qquuee  lleess  hhoommmmeess  aappppeelllleenntt  ccoommmmuunnéémmeenntt  ««  ppuuiissssaannccee  sseexxuueellllee  »»,,  eesstt  llaa  ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  
dduu  ffeeuu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  DDee  sseess  eemmbbrraanncchheemmeennttss,,  cceettttee  ffoorrccee  ssee  ddééppllooiiee  ddaannss  ttoouuttee  llaa  nnyymmpphhee  ddee  
ccoonnsscciieennccee  iinnddiivviidduueellllee  ppoouurr  llaa  nnoouurrrriirr  ddee  ssaa  ssèèvvee  ddee  vviiee..  LLeess  114444  cchhaakkrraa  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  nnyymmpphhee  
iinnddiivviidduueellllee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  vvoorrtteexx  ddaannss  lleessqquueellss  vviieennnneenntt  ss’’eennggoouuffffrreerr  lleess  oonnddeess  ccoossmmiiqquueess  
aalliimmeennttaanntt  ll’’ÊÊttrreettéé  eenn  ccoonnsscciieennccee,,  llaa  mmeettttaanntt  eenn  rreellaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  aavveecc  ttoouutt  ccee  qquuii  ll’’eennttoouurree..  
LLee  ttoorrtt  ffllaaggrraanntt  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  cc’’eesstt  ddee  nnee  ppaass  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  àà  qquueell  ppooiinntt  llaa  ppuuiissssaannccee  sseexxuueellllee  eesstt  ddee  
mmiissee  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  rrééaalliissoonnss..  EEtt  ppaarrccee  qquu’’iill  eenn  eesstt  aaiinnssii,,  iill  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  aapppprreennddrree  
àà  êêttrree  ddaannss  ll’’eennttiièèrree  mmaaîîttrriissee  ddee  nnooss  aacctteess,,  ddee  nnooss  sseennttiimmeennttss  eett  ddee  nnooss  ppeennssééeess..  
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ÀÀ  ttoorrtt,,  lleess  ggeennss  ppeennsseenntt  qquuee  lleeuurr  sseexxuuaalliittéé  nn’’eesstt  aauuttrree  
qquu’’uunnee  ffrriiaannddiissee..  LLoorrssqquuee  ccee  ffeeuu  iinnttéérriieeuurr  ssee  ffaaiitt  sseennttiirr,,  
iill  eesstt  uurrggeenntt  ppoouurr  eeuuxx  ddee  ««  ss’’eenn  ddéébbaarrrraasssseerr  »»  ttrrèèss  vviittee  eett  
ccee,,  ppaarr  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  mmooyyeenn..  IIllss  ssee  rreettrroouuvveenntt  aalloorrss  àà  
eeffffeeccttuueerr  llaa  ddaannssee  ddee  llaa  ttaarreenntteellllee,,  ttoouuss  mmoorrdduuss  ppaarr  llaa  
ttaarreennttuullee,,  àà  ffaaiirree  dd’’hhoorrrriibblleess  ccoonnttoorrssiioonnss  ffaaccee  aauu  mmiirrooiirr  
ddaannss  lleeuurr  mmoommeenntt  dd’’hhyyssttéérriiee  !!  
DDaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  sséévviitt,,  llaa  
ddiissttrraaccttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ddee  mmiissee..  CCeeccii  nnoouuss  ddeevvrriioonnss  ttoouuss  llee  
ssaavvooiirr..  NNee  llee  ssaavvoonnss--nnoouuss  ppaass  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  aavveeuugglleess  ??  

NNee  vvooyyoonnss--nnoouuss  ppaass  ccoommbbiieenn  nnoouuss  ssoommmmeess  ssii  mmaallhheeuurreeuuxx  eett  ssii  mmiisséérraabblleess  ??  VViivvoonnss--nnoouuss  eenncchhaannttééss  eett  
éémmeerrvveeiillllééss  eenn  pplleeiinn  ccoonnffiinneemmeenntt  ??  NNoouuss  ppaayyoonnss  cchhèèrreemmeenntt  llee  ffrruuiitt  ddee  nnoottrree  aarrrrooggaannccee  eett  ddee  nnoottrree  
iiggnnoorraannccee  eenn  llaaiissssaanntt  ffaaiirree  ddeess  ggeennss  ddéévvooyyééss  eenn  qquuii  nnoouuss  aavvoonnss  ppllaaccéé  nnooss  ââmmeess  eett  ddoonncc  nnoottrree  lliibbrree--aarrbbiittrree  !!  
TToouuss  cceess  ffoouuss  ffuurriieeuuxx  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoonntt  eenn  
ttrraaiinn  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  eenn  ccee  mmoommeenntt  mmêêmmee  llaa  
mmooiinnddrree  ddiirreeccttiivvee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dduu  NNoouuvveell  OOrrddrree  
MMoonnddiiaall..  NN’’eenn  aaii--jjee  ppoouurrttaanntt  ppaass  aasssseezz  ddéébbaattttuu  
ddaannss  lleess  oouuvvrraaggeess  pprrééccééddeennttss  ??  NN’’aavveezz--vvoouuss  rriieenn  lluu  
ssuurr  llee  ssuujjeett  ??  
LL’’éélliittee  ccoonnssiiddèèrree  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  tteerrrree  tteellss  ddeess  
aauuttoommaatteess..  PPaarr  ll’’éémmeerrggeennccee  dduu  ttrraannsshhuummaanniissmmee  
vviiaa  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  lleess  ggeennss  sseerroonntt  ddee  pplluuss  
eenn  pplluuss  rroobboottiissééss,,  ttaanntt  ddaannss  lleeuurrss  ffaaççoonnss  ddee  ffaaiirree  
qquuee  ddaannss  lleeuurr  ffaaççoonn  ddee  rreesssseennttiirr  lleess  cchhoosseess..  
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LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ddéésseennssiibbiilliisseerr  llee  mmooiinnddrree  iinnddiivviidduu..  IIll  ffaauutt  ll’’aattrroopphhiieerr,,  lluuii  eennlleevveerr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’êêttrree  vviivvaanntt  !!  
CC’’eesstt  ll’’iinntteennttiioonn  pprroopprree  àà  SSaattaann  qquuee  dd’’eexxttrraaiirree  ll’’hhoommmmee  ddee  ssaa  ffoorrccee  vviivvaannttee..  IIll  ffaauutt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  llee  
ccoouuppeerr  ddee  ssaa  rreellaattiioonn  dd’’aavveecc  DDiieeuu..  LLaa  mmaannœœuuvvrree  ssee  vveeuutt  ssiimmppllee  ::  bbrriisseerr  llaa  ffooii  eenn  DDiieeuu  ddee  ffaaççoonn  àà  llaaiisssseerr  
ttrraannqquuiilllleemmeenntt  llee  ddéémmoonn  aaccccoommpplliirr  ssaa  bbeessooggnnee..  DDaannss  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  llee  ddéémmoonn  ssee  llaaiissssee  cchhooiirr,,  
cceeccii  ppaarrccee  qquuee  ll’’iinnddiivviidduu  ssee  ssoouummeett  àà  llaa  TTeennttaattiioonn..  IIll  ssuuffffiitt  ppoouurr  cceellaa  ddee  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’uunn  ééggoocceennttrriissmmee  

ppuuaanntt,,  ddee  ssee  llaaiisssseerr  cchhooiirr  ssooii--
mmêêmmee  ddaannss  llaa  vvaanniittéé  dd’’aacctteess  
sseerrvviilleess  ppoouurr  aaiinnssii  ssee  vvooiirr  
ddééffiinniittiivveemmeenntt  ôôttéé  ddee  ssoonn  
ppoouuvvooiirr  vviivvaanntt..  
LLeess  ggeesstteess  iissssuuss  ddee  ppaarraaddeess  
ssoonntt  eemmpprreeiinnttss  ddee  vvaaiinnee  
ggllooiirree..  CC’’eesstt  aapprrèèss  llaa  vvaaiinnee  
ggllooiirree  qquuee  lleess  ggeennss  ccoouurreenntt..  
IIllss  ssee  sseenntteenntt  eexxiissttééss  eett  
aauutthheennttiiffiiééss  eenn  ccee  qquu’’iillss  ssoonntt  
rreeccoonnnnuuss  ddee  ttoouuss  ppuuiiss  aadduullééss..  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ééttoonnnnaanntt  ddee  vvooiirr  
uunnee  eexxpplloossiioonn  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  LLeess  ggeennss  ssoonntt  eenn  mmaannqquuee  ddee  ggllooiirree..  IIll  lleeuurr  
ffaauutt  ddoonncc  ccoommbblleerr  ccee  mmaannqquuee  ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  ssee  mmoonnttrreerr  aauu  vvuu  eett  aauu  ssuu  ddee  ttoouuss,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  lliieeuu,,  
qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  ssttaattuutt,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ppoossttuurree..  
SSSSSSSS’’’’’’’’iiiiiiiillllllll        yyyyyyyy        aaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaarrrrrrrrggggggggeeeeeeeennnnnnnntttttttt        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        cccccccclllllllléééééééé,,,,,,,,        lllllllleeeeeeeessssssss        ggggggggeeeeeeeennnnnnnnssssssss        nnnnnnnn’’’’’’’’oooooooonnnnnnnntttttttt        ppppppppeeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn,,,,,,,,        jjjjjjjjuuuuuuuussssssssqqqqqqqquuuuuuuu’’’’’’’’àààààààà        ssssssss’’’’’’’’hhhhhhhhuuuuuuuummmmmmmmiiiiiiiilllllllliiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        !!!!!!!!        VVVVVVVVooooooooiiiiiiiicccccccciiiiiiii        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaattttttttaaaaaaaannnnnnnn        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppptttttttteeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss        
ddddddddeeeeeeeennnnnnnniiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrssssssss        ppppppppeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaannnnnnnntttttttt        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaaccccccccuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss        ââââââââmmmmmmmmeeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiiitttttttt........        
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LLee  vvrraaii  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eenn  ccee  
mmoommeenntt  mmêêmmee  eesstt  llaa  rreellaattiioonn  cchhaaoottiiqquuee  
qquuii  eexxiissttee  eennttrree  ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee,,  
eennttrree  llee  mmaassccuulliinn  eett  llee  fféémmiinniinn  qquuii  oonntt  ééttéé  
ttoouuss  ddeeuuxx  ddééssaaccrraalliissééss..  
QQuu’’éévvooqquuee  ppoouurr  vvoouuss  cceettttee  iimmaaggee  ??  LLaa  
rrééuussssiittee  dd’’uunn  hhoommmmee  ??  SSoonn  sseexx--aappppeeaall  ??  
SSoonn  cchhaarriissmmee  ??  SSaa  nnoottoorriiééttéé  ??  NNee  vvooyyeezz--
vvoouuss  ppaass  llee  ddéérrèègglleemmeenntt  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  lliiéé  
aauu  ddééssaaccccoorrdd  ggrraannddiissssaanntt  eexxiissttaanntt  eennttrree  llaa  
ggeenntt  fféémmiinniinnee  eett  llaa  ggeenntt  mmaassccuulliinnee  ??  LLeess  
rraappppoorrttss  eennttrree  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  ssoonntt  
pprrooffoonnddéémmeenntt  mmaallssaaiinnss,,  cceeccii  ppaarrccee  qquuee  llaa  

ffeemmmmee  eesstt  ttrraaiittééee  ccoommmmee  dduu  bbééttaaiill..  IIll  eesstt  nnoorrmmaall  ddee  vvooiirr  ddeeuuxx  ffeemmmmeess  ppoouurr  uunn  hhoommmmee..  QQuueellqquu’’uunn  ttrroouuvvee  
ççaa  eexxcciittaanntt  !!  IIll  eesstt  mmêêmmee  ttoolléérréé  ddee  bbaattttrree  ssaa  ffeemmmmee  qquuaanndd  eellllee  nn’’oobbééiitt  ppaass  aauuxx  ccaapprriicceess  dd’’uunn  ééppoouuxx  !!  LLeess  
hhoommmmeess  rrêêvveenntt  ddee  ttrriioolliissmmee  ppeennddaanntt  qquuee  lleess  ddéémmoonnss  bbaatttteenntt  llee  ffeerr  ddaannss  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  
ll’’iinnddiivviidduu  !!  MMaaiiss  qquuii  llee  ssaaiitt  aalloorrss  qquu’’iill  eesstt  ggrriiss  ppaarr  llee  vviinn  ??  AA--tt--oonn  vvrraaiimmeenntt  iiddééee  ddee  ccee  qquu’’eesstt  llee  ccoonncceepptt  ddee  
ll’’HHOOMMMMEE  ppeennddaanntt  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ppiirree  qquuee  ddeess  aanniimmaauuxx  ??  NNee  ssaaiitt--oonn  ppaass  qquuee  nnoouuss  
ssoommmmeess  ccrrééééss  ppoouurr  aassssiisstteerr  llee  PPèèrree  ddaannss  ll’’AAccttee  ccrrééaatteeuurr  ??  
LLeess  jjoolliieess  ffiilllleess  ssoonntt  aadduullééeess  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ssoouuiillllééeess..  LLeess  ffeemmmmeess  llaaiiddeess  ssoonntt  rreelléégguuééeess  aauu  
ppllaann  ddee  bboonnnneess  àà  ttoouutt  ffaaiirree  eett  vviivveenntt  ddaannss  ll’’oommbbrree  ddee  lleeuurrss  ffaannttaassmmeess..  LLeess  mmaannnneeqquuiinnss  ssoonntt  ffaaiittss  ddee  ppaaiillllee  
ppoouurr  rriicchheess  sséénniilleess  aabbrreeuuvvééss  ddee  rreelleennttss  ssaattaanniiqquueess..  TTaannddiiss  qquuee  lleess  eennffaannttss  ttrriinnqquueenntt  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  lleeuurrss  
ppaarreennttss  bbooiivveenntt  dduu  jjuuss  aaiiggrree  ddee  ccee  mmoonnddee  ccoouuppéé  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee  !!  TTrriissttee  mmoonnddee  ddaannss  lleeqquueell  cchhaaccuunn  
cchheerrcchhee  àà  ss’’iilllluussttrreerr  !! 
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CCee  mmoonnddee  eesstt  ffaaiitt  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  ll’’aarrggeenntt,,  ddaannss  ll’’oobbééiissssaannccee  ddee  llooiiss  iinnjjuusstteess  eett  sseerrvviilleess,,  ddaannss  ll’’oobbééddiieennccee  
dd’’uunnee  éégglliissee  pprrooffoonnddéémmeenntt  ssaattaanniiqquuee……  ttoouutt  eenn  llaaiissssaanntt  llee  ssooiinn  aauu  ccuurréé  ddee  ttrraaiitteerr  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  DDiieeuu..  CCeellaa  
rreellèèvvee  ddee  ll’’iinnccuurriiee  !!  EEtt  cc’’eesstt  ll’’iinnccuurriiee  qquuii  ffoorrccéémmeenntt  nnoouuss  ccoonndduuiitt  àà  llaa  rruuiinnee  ddee  nnoottrree  ââmmee..  
NNoouuss  llaaiissssoonnss  llaa  mmaaiinn  àà  ««  qquuii  ddee  ddrrooiitt  »»  ppoouurr  pprreennddrree  ssooiinn  ddee  nnoouuss,,  ddee  nnoouuss  ttrraaiitteerr  ««  ccoommmmee  nnoouuss  llee  
mméérriittoonnss  »»..  NNoouuss  llaaiissssoonnss  lleess  aauuttrreess  ggéérreerr  nnoottrree  vviiee  eett  nnoottrree  iimmaaggee..  NNoouuss  llaaiissssoonnss  ««  qquuii  ddee  ddrrooiitt  »»  ggéérreerr  
nnoottrree  aarrggeenntt  eett  nnooss  bbiieennss,,  mmaaiiss  jjaammaaiiss  nnoouuss  nnee  ssaavvoonnss  nnoouuss  ooccccuuppeerr  ddee  nnoouuss--mmêêmmee  !!  EEtt  cc’’eesstt  cceellaa  qquuii  nnoouuss  
ttuuee..  PPaarrccee  qquuee  ll’’aauuttrree  eenn  qquueessttiioonn  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  DDiieeuu,,  iill  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  nnoouuss  ddéélleesstteerr  dduu  bbiieenn  llee  pplluuss  
pprréécciieeuuxx  qquuee  nnoouuss  aayyoonnss  ::  nnoottrree  ââmmee..  
  

    
  

LLeess  cchheemmttrraaiillss,,  lleess  vvaacccciinnss  qquuii  ssoonntt  iimmppoossééss  eenn  ddééppiitt  ddee  nnoottrree  lliibbrree--aarrbbiittrree  eett  ddee  nnoottrree  lliibbeerrttéé  iinnddiivviidduueellllee,,  
ffoonntt  ppaarrttiiee  ddee  nnoottrree  mmoonnddee  cchhiimmiiqquuee..  QQuueellqquu’’uunn  ttiieenntt  àà  nnoouuss  ssoouummeettttrree  ssaa  cchhiimmiiee  ffaaiittee  ppoouurr  aasssseerrvviirr  nnoottrree  
vvoolloonnttéé,,  vvooiirree  ll’’aannnniihhiilleerr  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunnee  iinntteennttiioonn  pprrooffoonnddéémmeenntt  nnééffaassttee  ppoouurr  ll’’ââmmee  hhuummaaiinnee..  VVoouuss  nnee  
ssaavveezz  ppaass  ppoouurrqquuooii  mmaaiinntteennaanntt  ll’’éélliittee  mmoonnddiiaallee  ttiieenntt  àà  vvaacccciinneerr  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd    llee  pplluuss  ddee  ggeennss  ppoossssiibbllee  !!  
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CCeettttee  vvaacccciinnaattiioonn  cceennssééee  nnoouuss  aaiiddeerr  nn’’eesstt  ppaass  
ffaaiittee  ppoouurr  nnoouuss  pprroottééggeerr  mmaaiiss  ppoouurr  aannnniihhiilleerr  
llee  ppoouuvvooiirr  ddee  nnoottrree  vvoolloonnttéé..  SSii  ddoonncc  llee  
CCoovviidd--1199  eesstt  ssttooppppéé  ppaarr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  llaa  
nnaannootteecchhnnoollooggiiee  ccoonntteennuuee  ddaannss  llee  vvaacccciinn  ffaaiitt  
llee  rreessttee..  ÀÀ  ssaavvooiirr  qquuee  nnoottrree  vvoolloonnttéé  dd’’éévvoolluueerr  
ppaarr  nnoottrree  éévveeiill  ssppiirriittuueell  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  aallttéérrééee..  
LLeess  nneeuurroottrraannssmmeetttteeuurrss  dduu  cceerrvveeaauu  ssoonntt  aaiinnssii  
ttoouucchhééss..  LLee  ssyyssttèèmmee  nneerrvveeuuxx  aauussssii..  
JJee  nnee  vvaaiiss  ppaass  mmee  llaanncceerr  iiccii  ddaannss  uunnee  
ppoolléémmiiqquuee  àà  ssaavvooiirr  qquuii  ddooiitt  êêttrree  vvaacccciinnéé  oouu  
nnoonn..  JJee  ddiiss  ssiimmpplleemmeenntt  qquu’’iill  ffaauutt  mmeettttrree  ttoouutt  

eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  dd’’aabboorrdd  nnee  ppaass  ssee  rreettrroouuvveerr  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ooùù  iill  eexxiissttee  uunn  rriissqquuee  dd’’êêttrree  ccoonnttaammiinnéé  ppoouurr  
eennssuuiittee  ssee  ffaaiirree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  vvaacccciinnéé  ppaarrccee  qquuee  ll’’oorrggaanniissmmee  aa  ééttéé  iimmppaaccttéé..  VVoouuss  ddeevveezz  ccrrooiirree  qquu’’iill  eesstt  
ppoossssiibbllee  àà  cchhaaccuunn  ddee  nnee  ppaass  ttoommbbeerr  mmaallaaddee  eenn  aacccceeppttaanntt  dd’’êêttrree  ddaannss  ll’’aaccccuueeiill  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee..  
CC’’eesstt,,  bbiieenn  ssûûrr,,  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ffooii..  RRaappppeelleezz--vvoouuss  cceeppeennddaanntt  qquuee  llaa  ffooii  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  ttrrooiiss  nnéécceessssaaiirreess  
vveerrttuuss  tthhééoollooggaalleess..  SSaannss  llaa  ffooii  eenn  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  aabbssoolluummeenntt  rriieenn  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurrqquuooii  
lleess  ggeennss  ss’’éévveerrttuueenntt  dd’’eexxiisstteerr  ddaannss  uunn  mmoonnddee  iimmppoossssiibbllee  àà  vviivvrree..  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess  hhoommmmeess  ddee  
ppeeuu  ddee  ffooii  qquuii  ggoouuvveerrnneenntt  lleess  nnaattiioonnss..  EEtt  ttoouutt  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  ddééttrruuiirree  llaa  bbeeaauuttéé,,  llaa  bboonnttéé  eett  llaa  ffooii..  SSaannss  cceess  
ttrrooiiss  qquuaalliittééss  ppoouurrttaanntt,,  aauuccuunn  aammoouurr  nnee  ppeeuutt  éémmeerrggeerr..  
NNooss  aacctteess  ssoonntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  nnéégglliiggeeaabblleess  vvooiirree  ddéétteessttaabblleess  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ccoonnnnaaiissssoonnss  rriieenn  ddee  
ll’’eemmpprreeiinnttee  sseexxuueellllee  eett  ddee  ssaa  ffoorrccee  qquuii  eexxiissttee  eenn  ssooii..  TToouutteess  lleess  llooiiss  ddee  llaa  nnaattuurree  rrééppoonnddeenntt  ddee  cceettttee  ffoorrccee  
pprraanniiqquuee  qquuii  rraayyoonnnnee  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddeess  ÊÊttrreess  ccrrééaatteeuurrss..  CC’’eesstt  bbiieenn  llàà  ll’’eeffffuussiioonn  ddeess  ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  qquuii  
rrééggiitt  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  eexxiissttaanntteess  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  SSii  ddoonncc  nnoouuss  rreecceevvoonnss  llaa  ssuubbssttaannccee  dd’’uunn  ÊÊttrree  ccrrééaatteeuurr  
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aauu--ddeellàà  ddee  ssooii--mmêêmmee,,  nnoouuss  eenn  rreecceevvoonnss  aauussssii  llaa  ffoorrccee,,  llaa  bboonnttéé,,  ll’’aammoouurr  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee..  NNooss  ppeennssééeess  ssoonntt  
aaiinnssii  ttoottaalleemmeenntt  ggoouuvveerrnnééeess  ppaarr  ll’’ÊÊttrree  qquuii  ss’’eeffffuussee  eenn  ssooii..  NN’’oouubblliieezz  jjaammaaiiss  qquuee  llee  ddéémmoonn  aa  lluuii--mmêêmmee  llaa  
ccaappaacciittéé  ddee  ss’’eeffffuusseerr..  MMaaiiss  ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  rreeffuussee  àà  DDiieeuu,,  ssoonn  ééccoouulleemmeenntt  eenn  ll’’ââmmee  nn’’eesstt  qquuee  ffiieell..  

CC’’eesstt  ddaannss  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  dd’’aauuttooddeessttrruuccttiioonn  
ddee  ssaa  pprrooffoonnddee  nnaattuurree  ddiivviinnee  qquuee  ll’’hhoommmmee  
ccoonnnnaaîîtt  ll’’aammpplleeuurr  ddee  ssaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn..  DDee  ccee  
qquuee  ll’’hhoommmmee  ssee  ffrraaggmmeennttee,,  ssoonn  ââmmee  ssee  ccoouuppee  
aalloorrss  ddee  DDiieeuu……  ssee  rreepplliiee  ssuurr  eellllee--mmêêmmee  ppuuiiss  
ss’’eeffffoonnddrree..  
SSii  nnoouuss  aacccceeppttoonnss  ppoouurr  ssooii  llaa  ppeennssééee  ddee  DDiieeuu,,  
ll’’ÊÊttrree  ccrrééaatteeuurr  qquuii  ss’’eeffffuussee  eenn  ssooii--mmêêmmee  nnoouuss  
ccoooorrddoonnnnee  aavveecc  ll’’AAjjuusstteeuurr  ddee  ppeennssééee  jjuussqquu’’aauu  
ppooiinntt  ddee  ffuussiioonn  aavveecc  LLUUII..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  
nnoouuss  ssoorrttoonnss  ddee  ttoouutt  ssoopphhiissmmee..  LLaa  vviissiioonn  qquuee  
nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  cchhoosseess  vviieenntt  àà  ss’’ééccllaaiirreerr..  
NNoottrree  eesspprriitt  éémmeerrggee  dd’’uunn  ééppaaiiss  bbrroouuiillllaarrdd..  

VVooiiccii  qquuee  llee  ccaauucchheemmaarr  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss  ppoouurr  nnoouuss--mmêêmmee  nn’’eesstt  pplluuss  qquu’’uunn  llooiinnttaaiinn  ssoouuvveenniirr..  NNoouuss  aavvoonnss  
eennffiinn  cchhaannggéé  rraaddiiccaalleemmeenntt  dd’’ééttaatt  ddee  ccoonnsscciieennccee..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  ppeennssééee  ddee  DDiieeuu  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  
eeffffeeccttuueerr  llee  vvooyyaaggee  ddee  rreettoouurr  àà  llaa  mmaaiissoonn..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  sseeccrreett  ccoonncceerrnnaanntt  nnoottrree  éévvoolluuttiioonn,,  ccaarr  cceellllee--ccii  ppaassssee  aavvaanntt  ttoouutt  ppaarr  nnoottrree  ssppiirriittuuaalliittéé  eett  nnoonn  
ppaarr  llee  ddeeggrréé  dduu  PPrrooggrrèèss  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  LLeess  RReeppttiilliieennss  eeuuxx--mmêêmmeess  vviivveenntt  llee  mmaannqquuee  ddee  ssppiirriittuuaalliittéé,,  cceeccii  
ppaarrccee  qquuee  lleeuurrss  aaïïeeuuxx  UUssuummggaall  eett  KKiinngguu  oonntt  ddéécciiddéé  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess  eett  ssuurrttoouutt  ppaarr  aavveeuugglleemmeenntt  ddee  
rreejjeetteerr  lleeuurr  fféémmiinniinn  ssaaccrréé  eenn  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ffeemmeelllleess  AAmmaassuuttuumm..  OOuuii,,  lleess  ffeemmeelllleess  AAmmaassuuttuumm  ssoonntt  lleess  
rraaddiieeuusseess  pprrêêttrreesssseess  eett  ggaarrddiieennnneess  dduu  sscceeaauu  ddee  llaa  ffooii..  EElllleess  ssoonntt  lleess  mmaattrriiaarrcchheess  ssoommbbrreess,,  llee  ppoonntt  jjeettéé  eennttrree  
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llaa  lluummiièèrree  eett  llaa  ttéénnèèbbrree..  CC’’eesstt  aauussssii  ppoouurrqquuooii  eelllleess  ddééppeennddeenntt  ttaanntt  ddee  PPiissttèèss,,  lleeuurr  rreeiinnee  mmaaggnniiffiiééee  ddee  llaa  
pprréésseennccee  ddee  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll,,  ««  ppiissttèèss  »»  ssiiggnniiffiiaanntt  ««  ffooii  »»..  

TTaanntt  qquuee  nnoouuss  nnee  ddeemmeeuurreerroonnss  ppaass  
ccoonncceennttrrééss  ssuurr  qquuii  nnoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  
vvéérriittaabblleemmeenntt,,  qquueellqquu’’uunn  ddoonntt  nnoouuss  nnee  
ccoonnnnaaiissssoonnss  ppaass  ll’’iiddeennttiittéé  pprreennddrraa  
ffoorrccéémmeenntt  llee  rreellaaiiss  eenn  nnoottrree  ââmmee  eett  
ccoonnsscciieennccee..  CCeess  eennttiittééss  dd’’uunn  aauuttrree  
uunniivveerrss,,  dd’’uunnee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn,,  
nn’’aaggiisssseenntt  ppaass  ppaarr  mméécchhaanncceettéé  nnii  ppaarr  
ccoonnvviiccttiioonn  rreelliiggiieeuussee  mmaaiiss  ppaarr  bbeessooiinn  
dd’’éénneerrggiiee..  LLeeuurr  nnaattuurree  ffoonncciièèrree  nn’’eesstt  
ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ssaattaanniiqquuee,,  mmêêmmee  
ssii  eelllleess  aaggiisssseenntt  ddaannss  lleess  rreelleennttss  ddee  llaa  
rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  LLeeuurr  ssuuppeerr  
tteecchhnnoollooggiiee  aaiiddaanntt,,  eelllleess  eessttiimmeenntt  

ffaaiirree  ccee  qquu’’eelllleess  jjuuggeenntt  nnéécceessssaaiirree  àà  lleeuurr  ssuurrvviiee..  IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  ppoouurr  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eelllleess,,  eelllleess  ssee  ttiieennnneenntt  
llooiinn  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee,,  iinntteerraaggiissssaanntt  ddaannss  ll’’oommbbrree  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess..  CCeeccii,,  jjee  llee  rrééppèèttee,,  ddaannss  llee  
bbeessooiinn  ddee  ssee  mmaaiinntteenniirr  vviiaabbllee  éénneerrggééttiiqquueemmeenntt..  LLeeuurr  ppoouuvvooiirr  ppaassssee  aauussssii  ppaarr  llaa  pprrééddaattiioonn..  PPaass  eenn  ccee  qquuii  
ccoonncceerrnnee  lleess  PPeettiittss  GGrriiss  MMiimmiinnuu,,  qquuii  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ppllaassmmaa  aanniimmaall,,  mmaaiiss  lleess  ccaasstteess  rreeppttiilliieennnneess  mmââlleess  
qquuii,,  eelllleess,,  eessttiimmeenntt  ddeevvooiirr  ffaaiirree  uunnee  eennttoorrssee  aauuxx  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  eenn  bbrriissaanntt  llee  lliibbrree--aarrbbiittrree  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssee  
llaaiisssseenntt  aabbêêttiirr  ssoouuss  llee  jjoouugg  ddee  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee..  CC’’eesstt  ppaarr  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  qquuee  ll’’hhoommmmee  
ppeerrdd  ssoonn  ppoouuvvooiirr  eett  ssaa  vvoolloonnttéé  eett  qquuee  ssoonn  éénneerrggiiee  sseexxuueellllee  ssee  rreettrroouuvvee  iimmppaaccttééee..  CC’’eesstt  ppaarr  llaa  pprrééddaattiioonn  ddee  
ssoonn  éénneerrggiiee  qquuee  ll’’hhoommmmee  eesstt  lliivvrréé  àà  lluuii--mmêêmmee,,  lliivvrréé  àà  ssaa  pprroopprree  hhyyssttéérriiee  ppaarrccee  qquuee  pprriivvéé  ddee  DDiieeuu..  
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PPrriivvéé  ddee  DDiieeuu,,  ll’’hhoommmmee  nn’’eexxiissttee  aalloorrss  qquu’’àà  ttrraavveerrss  sseess  pprroopprreess  ssiimmuullaaccrreess..  DDee  ccee  qquu’’iill  nnoommmmee  ««  ssaa  vviiee  »»,,  
ccee  nn’’eesstt  eenn  ffaaiitt  qquu’’uunnee  éébbaauucchhee  mmiisséérraabbllee,,  uunnee  mmaaiiggrree  tteennttaattiivvee  ppoouurr  lluuii  dd’’eexxiisstteerr..  PPrriivvéé  ddee  DDiieeuu,,  
ll’’hhoommmmee  ssee  pprreenndd  lluuii--mmêêmmee  ppoouurr  llee  ccrrééaatteeuurr,,  rrééaalliissaanntt  jjuussqquu’’àà  ll’’eexxttrrêêmmee  ll’’iinnccoonnggrruuiittéé  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  
pprroopprreemmeenntt  ddiiaabboolliiqquuee..  MMaaiiss  vvooiillàà  qquuee  ttrrèèss  vviittee  iill  ssee  rreettrroouuvvee  bbââiilllloonnnnéé  ppaarr  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  vvéénnèèrree,,  pprriiss  ddaannss  
llee  ppiièèggee  ddee  sseess  pprroopprreess  vviicciissssiittuuddeess..  LL’’hhoommmmee  ddééppeenndd  ddèèss  lloorrss  nnoonn  pplluuss  ddee  ssoonn  CCrrééaatteeuurr,,  mmaaiiss  ddeess  aaffffrreess  
ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  iinnssiippiiddee..  LLee  ppoouuvvooiirr  iilllluussooiirree  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  ll’’iinnfflluueennccee  ddee  llaa  mmooddee  àà  llaa  ssoollddee  ddee  SSaattaann,,  llee  
mmaarriiaaggee  ppoouurr  ttoouuss  pprroommuullgguuéé  eenn  ll’’aannnnééee  22001133  ::  iimmmmoonnddee  bbllaasspphhèèmmee  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu  ppaarr  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  
llaa  cceelllluullee  ffaammiilliiaallee  ccoommppoossééee  dd’’uunn  hhoommmmee,,  dd’’uunnee  ffeemmmmee  eett  dd’’uunn  eennffaanntt..  EEtt  nnoonn  !!  IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  ddee  ttoouutt  
ppoouurr  ffaaiirree  uunn  mmoonnddee  !!  SSeeuulleemmeenntt  ddeess  ggeennss  ééqquuiilliibbrrééss  !!  LL’’ééqquuiilliibbrree  !!  QQuuii  ddoonncc  ppeeuutt--iill  eenn  rrééppoonnddrree  eenn  cceess  
tteemmppss  ppllaannééttaaiirreess  ffuunneesstteess  ??  
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LL’’eemmpprriissee  sseexxuueellllee  !!  EEllllee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn  ddee  nnooss  oorrggaanneess  ggéénniittaauuxx,,  ddaannss  llee  mmaauuvvaaiiss  
ttrraaiitteemmeenntt  ddee  nnoottrree  éénneerrggiiee  àà  llaa  bbaassee  dduu  pplleexxuuss  ssaaccrréé,,  nnoottrree  pprreemmiieerr  cchhaakkrraa..  DDee  ccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ssaavvoonnss  ppaass  
ggéérreerr  nnoottrree  éénneerrggiiee,,  cceeccii  ppaarr  llaa  nnoonn  mmaaîîttrriissee  ddee  nnooss  ppeennssééeess,,  ddee  nnooss  éémmoottiioonnss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  pprrooiiee  aauu  
ddéébboorrddeemmeenntt,,  àà  llaa  nnoonn  ccoonntteennaannccee  ddee  nnoottrree  ffeeuu  iinnttéérriieeuurr..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iinntteennaabbllee  
qquu’’eellllee  eesstt  lliiééee  aauuxx  aattttaaqquueess  ddee  nnoottrree  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ppaarr  lleess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss..  CCeess  ddeerrnniieerrss,,  uussaanntt  
ddee  lleeuurr  ffoorrccee  eett  ddee  lleeuurr  ppoouuvvooiirr,,  ssee  ddiissssiimmuulleenntt  ddaannss  lleess  ppllaannss  aassttrraauuxx  ddee  llaa  44ee  ddeennssiittéé  eett  ssee  ccoonnnneecctteenntt  àà  
nnooss  cchhaakkrraa  iinnfféérriieeuurrss  eenn  vvuuee  ddee  nnoouuss  ssoouuttiirreerr  ll’’éénneerrggiiee  ddoonntt  iillss  oonntt  bbeessooiinn  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  lleeuurr  eexxiisstteennccee  
vviiaabbllee..  OOuuii,,  eenn  eeffffeett,,  lleess  RReeppttiilliieennss  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ccoommmmee  ddeess  ppaarraassiitteess  eenn  eessttiimmaanntt  nnee  ppaass  aavvooiirr  llee  cchhooiixx..  
SS’’iillss  aaggiisssseenntt  aaiinnssii,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  ssttuuppiiddeess  oouu  bbiieenn  mméécchhaannttss,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  
ddaannss  llaa  ccrrooyyaannccee  qquu’’iillss  ssoonntt  lleess  sseeuullss  àà  ppoouurrvvooiirr  lleeuurr  ccaassttee  eenn  éénneerrggiiee..  MMaaiiss  nn’’eesstt--ccee  ppaass  DDiieeuu  qquuii  ppoouurrvvooiitt  
eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ??  SSii  ddoonncc  uunn  êêttrree,,  qquu’’iill  ssooiitt  RReeppttiilliieenn  oouu  bbiieenn  hhuummaaiinn,,  ssee  rreeffuussee  àà  llaa  ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  dduu  ffeeuu  
dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  iill  sseerraa  lliivvrréé  àà  lluuii--mmêêmmee,,  iinneerrttee  eett  ssaannss  aammoouurr  !!  PPoouurrttaanntt,,  qquuii  ddoonncc  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  nnoouuss  
mmeettttrree  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  nnoouuss  ddoonnnnaanntt  llaa  ffoorrccee  ddee  vvaaiinnccrree  eenn  ssooii  ll’’iinneerrttiiee  ??  LLEE  CCHHRRIISSTT  !!  
DDaannss  llee  lloonngg--mmééttrraaggee  JJuussttiiccee  lleeaagguuee,,  àà  5588’’1100’’’’,,  SStteeppppeennwwoollff  ss’’aaddrreessssee  àà  DDiiaannaa  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  ««  DDaannss  tteess  
vveeiinneess  ccoouullee  llee  ssaanngg  ddeess  aanncciieennss  ddiieeuuxx..  LLeess  aanncciieennss  ddiieeuuxx  ssoonntt  mmoorrttss..  »»  CCeeccii  ffaaiissaanntt  rrééfféérreennccee  àà  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  
LLuucciiffeerr  eett  aauu  rreenniieemmeenntt  ddee  SSaattaann  aauupprrèèss  ddee  ll’’iinnffiinniiee  ssaaggeessssee  ddeess  DDiieeuuxx  ddee  ll’’OOllyymmppee..  SSii  llaa  pprrééddaattiioonn  
éénneerrggééttiiqquuee  ffaaiitt  ddeess  rraavvaaggeess,,  cc’’eesstt  uunniiqquueemmeenntt  ppaarrccee  qquu’’eellllee  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  cceettttee  rréébbeelllliioonn  ccoonnttrree  
DDiieeuu..  TToouuss  cceeuuxx  qquuii  ssee  rreeffuusseenntt  àà  CChhrriisstt,,  cc’’eesstt  qquu’’iillss  ddeemmeeuurreenntt  ddaannss  llaa  nnoonn  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  oorrddrreess  ddee  
ll’’UUnniivveerrss..  PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  dd’’eennttiièèrree  iinntteelllliiggeennccee  qquuaanndd  oonn  rreessttee  pprroossttrréé  ddaannss  sseess  iilllluussiioonnss,,  ssee  ccrrooyyaanntt  
vviivvaanntt  dduu  ssiimmppllee  ffaaiitt  ddee  ssee  mmoouuvvooiirr,,  ddee  ppaarrlleerr,,  ddee  mmaannggeerr  ??  MMaaiiss  qquuii  ddee  nnoouuss  eesstt--iill  rreenndduu  vviivvaanntt  ddaannss  
ll’’oorrddrree  nnaattuurreell  ddeess  cchhoosseess  ??  QQuuii  nnoouuss  ffaaiitt  HHoommmmee  ppeennddaanntt  qquu’’oonn  LLEE  ppeennssee  ??  PPeeuutt--oonn  uusseerr  sseerreeiinneemmeenntt  ddee  
llaa  ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  dduu  ffeeuu  ddee  DDiieeuu  qquuaanndd  nnooss  yyeeuuxx  ssoonntt  pplleeiinnss  dduu  mmoonnddee  eett  nnoonn  dduu  PPèèrree  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  àà  
uusseerr  ddeess  qquuaalliittééss  ddee  llaa  TTeerrrree  ttoouutt  eenn  rreenniiaanntt  lleess  ccoonncceeppttss  dduu  CCiieell  ??  NNoottrree  mmaallhheeuurr  nn’’eesstt--iill  ppaass  dd’’aavvooiirr  ccrruu  
eenn  ll’’hhoommmmee--ssiinnggee  pplluuttôôtt  qquu’’eenn  ll’’HHOOMMMMEE--DDIIEEUU  ??  
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LLee  lloonngg--mmééttrraaggee  MMeenn  iinn  bbllaacckk  ttoouurrnnee  eenn  rriiddiiccuullee  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  aalloorrss  qquuee  lleeuurr  
pprréésseennccee  iiccii--bbaass  eesstt  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  lleeuurr  ppuuiissssaannccee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  fféérroocciittéé  ddee  lleeuurr  ééttaatt  ddee  
pprrééddaatteeuurrss  ddee  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  ttrraannssiitteenntt  eenn  eeffffeett  ppaarr  llaa  ZZoonnee  5511..  CCee  
ffaaiitt  eesstt  ttoouujjoouurrss  dd’’aaccttuuaalliittéé..  
LLeess  eennttiittééss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddéébbiilleess..  NNoouuss,,  nnoouuss  llee  ssoommmmeess..  QQuuaanntt  àà  eelllleess,,  eelllleess  ssoonntt  aauu  
ccoonnttrraaiirree  ttrrèèss  oorrggaanniissééeess  eett  mméétthhooddiiqquueess,,  eett  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  dd’’eennttrree  eelllleess  ddaannggeerreeuusseess  àà  ccaauussee  ddee  nnooss  
vviilleenniieess..  
LLee  mmaallhheeuurr  ddeess  hhoommmmeess  ssuurr  llaa  tteerrrree  eesstt  ddaannss  llee  rreejjeett  ddee  llaa  FFEEMMMMEE..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  nnoommbbrree  ddee  ffeemmmmeess  iiccii--bbaass  
aatttteeiiggnneenntt  uunn  tteell  ppaarrooxxyyssmmee  ddaannss  llaa  ssoouuffffrraannccee  qquu’’eelllleess  nn’’oonntt  pplluuss  rriieenn  dd’’uunnee  FFEEMMMMEE  mmaaiiss  ttoouutt  dd’’uunnee  
hhoommmmaassssee  !!  UUnnee  ffeemmmmee  qquuii  mmaannqquuee  ddee  bbeeaauuttéé  ssoouuffffrree  ddee  ssaa  llaaiiddeeuurr  ssaa  vviiee  dduurraanntt..  SSaa  llaaiiddeeuurr  eesstt  ssoonn  
ccaallvvaaiirree..  TToouutt  ccoommmmee  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  llaa  ccaarreessssee  dd’’uunn  hhoommmmee  ssee  rreettrroouuvvee  aalloorrss  ttrrèèss  vviittee  
ddaannss  llaa  ffllééttrriissssuurree  ddee  ssoonn  ââmmee..  MMaaiiss  vvooiillàà  ::  ssii  llaa  sseexxuuaalliittéé  eesstt  mmiissee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  TToouuttee--ppuuiissssaannccee,,  iill  nn’’yy  
aa  ddèèss  lloorrss  ppooiinntt  ddee  ssoouuiilllluurree..  
NNoottrree  ffaaççoonn  ddee  ffaaiirree  eesstt  eemmpprreeiinnttee  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  nnoottrree  pprrooffoonndd  aabbêêttiisssseemmeenntt..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  ppaarr  lleess  
mméétthhooddeess  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt  ccllaassssiiqquueess,,  oonn  ggéénnèèrree  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ttrraauummaattiissmmeess  vviiss--àà--vviiss  dduu  nnoouurrrriissssoonn..  
LL’’eexxccèèss  ddee  lluummiièèrree  aarrttiiffiicciieellllee,,  eennttrree  aauuttrreess,,  bbrrûûllee  llaa  rrééttiinnee  dduu  bbéébbéé  qquuii  vviieenntt  àà  nnaaîîttrree,,  llee  pprriivvaanntt  ddèèss  lloorrss  
ddee  sseess  qquuaalliittééss  eexxttrraasseennssoorriieelllleess  eenn  llee  rreennddaanntt  aavveeuuggllee  aauuxx  éénneerrggiieess  ssuubbttiilleess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  ffeemmmmee  ssee  
ddooiitt  dd’’aaccccoouucchheerr  àà  llaa  lluueeuurr  dd’’uunnee  bboouuggiiee..  CCee  qquuii  iimmpplliiqquuee  ddee  nnee  ppaass  ddeevvooiirr  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  eennffaanntteerr  àà  
ll’’hhôôppiittaall……  CC’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  llàà  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ffooii..  EEtt  ddee  cchhooiixx..  
TTaanntt  qquu’’oonn  sseerraa  llàà  àà  ccrrooiirree  àà  nnooss  iinneeppttiieess,,  àà  ssee  ddoonnnneerr  ddeess  ttiittrreess,,  ddeess  ééttiiqquueetttteess,,  ddeess  mmééddaaiilllleess,,  ttoouutt  eenn  
rreeffuussaanntt  ddaannss  llee  fflluuxx  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  llee  ccoonnccoouurrss  ddeess  AAnnggeess,,  oonn  ddeemmeeuurreerraa  iinnllaassssaabblleemmeenntt  àà  ll’’ééttaatt  ddee  
««  rraaccllee--ccrrootttteess  »»  !!  IIll  mm’’aa  ffaalllluu  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  qquuee  llaa  vvrraaiiee  vveerrssiioonn  ddee  mmooii--mmêêmmee  jjee  nnee  llaa  
ttrroouuvveerraaii  ppaass  ddaannss  lleess  mmaaggaazziinneess  ««  sscciieennccee  &&  vviiee  »»  !!  IIll  mm’’aa  ffaalllluu  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  qquuee  jjee  mmee  
ddeevvaaiiss  ddee  mmee  vviiddeerr  ddee  ttoouutteess  lleess  ffaaddaaiisseess  qquu’’oonn  aa  eeuu  ddee  cceessssee  dd’’iinnjjeecctteerr  ddaannss  mmaa  ccoonnsscciieennccee  dduurraanntt  lleess  
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pprreemmiieerrss  mmoommeennttss  ddee  mmaa  vviiee..  IIll  mm’’aa  ffaalllluu  dduu  tteemmppss  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ccoommbbiieenn  jjee  nn’’aavvaaiiss  rriieenn  ddee  ccaarrttééssiieenn  
mmaaiiss  àà  qquueell  ppooiinntt  ll’’êêttrree  ddee  lluummiièèrree  ddeevvaaiitt  ssee  rréévvéélleerr  eenn  mmooii..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  vveeuutt  ddiirree  ««  êêttrree  

ccaarrttééssiieenn  »»  ??  TToouuss  cceeuuxx  qquuii  ffoonntt  
uussaaggee  ddee  ccee  tteerrmmee  ppeennsseenntt  nn’’aavvooiirr  
ppaass  àà  ppeennsseerr  DDiieeuu..  CCoommmmee  ss’’iill  
ssuuffffiissaaiitt  ddee  llee  ddiirree  ppoouurr  nnee  pplluuss  
aavvooiirr  àà  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess  àà  DDiieeuu  
nnii  àà  ppeerrssoonnnnee  !!  EEtt  vvooiiccii  qquuee  llee  ffaaiitt  
ddee  vvoouullooiirr  ««  êêttrree  ccaarrttééssiieenn  »»  nnoouuss  
ccoonndduuiitt    aauu  ttrraannsshhuummaanniissmmee..  MMaaiiss  
sseeuulleemmeenntt,,  aavvoonnss--nnoouuss  oouubblliiéé  qquuee  
llee  ccoorrppss  cc’’eesstt  aauussssii  llaa  ccoonnsscciieennccee  ??  
CCeelluuii  qquuii  ttoouucchhee  iimmppuunnéémmeenntt  àà  
ll’’AADDNN,,  aallttèèrree  ll’’ââmmee..  
EEnn  rreesstteerroonnss--nnoouuss  llàà  àà  nnee  ffaaiirree  
qquu’’aabbooyyeerr  ssaa  ssoouuffffrraannccee  ssuurr  lleess  
aauuttrreess  ??  

PPuuiissqquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddaannss  ll’’iinntteelllliiggeennccee  dduu  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss  dduu  ccoorrppuuss  
sscciieennttiiffiiqquuee  dd’’UUrraannttiiaa  ssoonntt  lliivvrrééss  àà  eeuuxx--mmêêmmeess,,  ssee  llaaiissssaanntt  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  bbeerrnneerr  ppaarr  lleeuurrss  pprroopprreess  
ddééccoouuvveerrtteess..  IIccii  cc’’eesstt  llaa  llooii  dduu  pplluuss  ««  ffoorrtt  »»  qquuii  rrééssoonnnnee  eett  nnoonn  cceellllee  dduu  pplluuss  ««  ffrraaggiillee  »»..  EEnn  ccee  bbaass  mmoonnddee,,  
uunn  ttrraaccttooppeellllee  aauurraa  ttoouujjoouurrss  llee  ddeerrnniieerr  mmoott  ssuurr  llaa  fflleeuurr..  UUnnee  fflleeuurr,,  cc’’eesstt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  nnee  
ffoonntt  ppaass,,  ssii  bbiieenn  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  dd’’eeuuxx,,  iillss  llee  ppiiééttiinneenntt..  
NNoouuss  nnee  nnoouuss  éévveeiilllloonnss  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’aammoouurr  eett  llaa  ccoommppaassssiioonn  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  àà  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess  ddee  
ll’’UUnniivveerrss  eett  ccee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssaa  lluummiièèrree,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  ssoonn  eennttéénnèèbbrreemmeenntt..  ÀÀ  bboonn  eenntteennddeeuurr……  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLL’’’’’’’’IIIIIIIIMMMMMMMMIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        JJJJJJJJÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSUUUUUUUUSSSSSSSS--------CCCCCCCCHHHHHHHHRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTT        
((((((((ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        PPPPPPPPllllllllééééééééiiiiiiiiaaaaaaaaddddddddiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAllllllllccccccccyyyyyyyyoooooooonnnnnnnn))))))))        

  
JJEE  SSUUIISS  llaa  pplluummee,,  llee  CCHHRRIISSTT  ll’’eennccrree..  
  
DDDDDDDDeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssiiiiiiiiddddddddéééééééérrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        mmmmmmmmiiiiiiiissssssssèèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        hhhhhhhhuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        
        
11..  EEnn  qquueellqquuee  lliieeuu  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz,,  ddee  qquueellqquuee  ccôôttéé  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ttoouurrnniieezz,,  vvoouuss  sseerreezz  mmiisséérraabbllee  ssii  vvoouuss  
nnee  rreevveenneezz  vveerrss  DDiieeuu..  PPoouurrqquuooii  vvoouuss  ttrroouubblleezz--vvoouuss  ddee  ccee  qquuee  rriieenn  nn’’aarrrriivvee  ccoommmmee  vvoouuss  llee  ddééssiirreezz  eett  
ccoommmmee  vvoouuss  llee  vvoouulleezz  ??  ÀÀ  qquuii  eesstt--ccee  qquuee  ttoouutt  ssuuccccèèddee  sseelloonn  ssaa  vvoolloonnttéé  ??  NNii  àà  vvoouuss,,  nnii  àà  mmooii,,  nnii  àà  aauuccuunn  
hhoommmmee  ssuurr  llaa  tteerrrree..  NNuull  eenn  ccee  mmoonnddee,,  ffûûtt--iill  rrooii  oouu  ppaappee,,  nn’’eesstt  eexxeemmpptt  dd’’aannggooiisssseess  eett  ddee  ttrriibbuullaattiioonnss..  QQuuii  
ddoonncc  aa  llee  mmeeiilllleeuurr  ssoorrtt  ??  CCeelluuii,,  cceerrtteess,,  qquuii  ssaaiitt  ssoouuffffrriirr  qquueellqquuee  cchhoossee  ppoouurr  DDiieeuu..  
  
22..  DDaannss  lleeuurr  ffaaiibblleessssee  eett  lleeuurr  ppeeuu  ddee  lluummiièèrree,,  pplluussiieeuurrss  ddiisseenntt  ::  QQuuee  cceett  hhoommmmee  aa  uunnee  hheeuurreeuussee  vviiee  !!  QQuu’’iill  
eesstt  rriicchhee,,  ggrraanndd,,  ppuuiissssaanntt,,  éélleevvéé  !!  MMaaiiss  ccoonnssiiddéérreezz  lleess  bbiieennss  dduu  CCiieell,,  eett  vvoouuss  vveerrrreezz  qquuee  ttoouuss  cceess  bbiieennss  dduu  
tteemmppss  nnee  ssoonntt  rriieenn  ;;  qquuee  ttoouujjoouurrss  ttrrèèss  iinncceerrttaaiinnss,,  iillss  ssoonntt  pplluuttôôtt  uunn  ppooiiddss  qquuii  ffaattiigguuee,,  ppaarrccee  qquu''oonn  nnee  lleess  
ppoossssèèddee  jjaammaaiiss  ssaannss  ddééffiiaannccee  eett  ssaannss  ccrraaiinnttee..  AAvvooiirr  eenn  aabboonnddaannccee  lleess  bbiieennss  dduu  tteemmppss,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llàà  llee  
bboonnhheeuurr  ddee  ll’’hhoommmmee  ::  llaa  mmééddiiooccrriittéé  lluuii  ssuuffffiitt..  CC’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  uunnee  ggrraannddee  mmiissèèrree  ddee  vviivvrree  ssuurr  llaa  tteerrrree..  
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PPlluuss  uunn  hhoommmmee  vveeuutt  aavvaanncceerr  ddaannss  lleess  vvooiieess  ssppiirriittuueelllleess,,  pplluuss  llaa  vviiee  pprréésseennttee  lluuii  ddeevviieenntt  aammèèrree,,  ppaarrccee  qquu’’iill  
sseenntt  mmiieeuuxx  eett  vvooiitt  pplluuss  ccllaaiirreemmeenntt  ll’’iinnffiirrmmiittéé  ddee  llaa  nnaattuurree  hhuummaaiinnee  eett  ssaa  ccoorrrruuppttiioonn..  MMaannggeerr,,  bbooiirree,,  
vveeiilllleerr,,  ddoorrmmiirr,,  ssee  rreeppoosseerr,,  ttrraavvaaiilllleerr,,  êêttrree  aassssuujjeettttii  àà  ttoouutteess  lleess  nnéécceessssiittééss  ddee  llaa  nnaattuurree,,  cc’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  uunnee  
ggrraannddee  mmiissèèrree  eett  uunnee  ggrraannddee  aafffflliiccttiioonn  ppoouurr  ll’’hhoommmmee  ppiieeuuxx  qquuii  vvoouuddrraaiitt  êêttrree  ddééggaaggéé  ddee  sseess  lliieennss  
tteerrrreessttrreess,,  eett  ddéélliivvrréé  ddee  ttoouutt  ppéécchhéé..  
  
33..  CCaarr  ll’’hhoommmmee  iinnttéérriieeuurr  eesstt  eenn  ccee  mmoonnddee  ééttrraannggeemmeenntt  aappppeessaannttii  ppaarr  lleess  nnéécceessssiittééss  dduu  ccoorrppss..  EEtt  cc’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  llee  pprroopphhèèttee  ddeemmaannddaaiitt  aavveecc  dd’’aarrddeenntteess  pprriièèrreess  dd’’eenn  êêttrree  aaffffrraanncchhii,,  ddiissaanntt  ::  SSeeiiggnneeuurr,,  ddéélliivvrreezz--mmooii  
ddee  mmeess  nnéécceessssiittééss..  MMaallhheeuurr  ddoonncc  àà  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppooiinntt  lleeuurr  mmiissèèrree  !!  EEtt  mmaallhheeuurr  eennccoorree  pplluuss  àà  
cceeuuxx  qquuii  aaiimmeenntt  cceettttee  mmiissèèrree  eett  cceettttee  vviiee  ppéérriissssaabbllee  !!  CCaarr  iill  yy  eenn  aa  qquuii  ll’’eemmbbrraasssseenntt  ssii  aavviiddeemmeenntt,,  lleeuurr  
mmiissèèrree,,  qquu’’aayyaanntt  àà  ppeeiinnee  llee  nnéécceessssaaiirree  eenn  ttrraavvaaiillllaanntt  oouu  eenn  mmeennddiiaanntt,,  iillss  nn’’éépprroouuvveerraaiieenntt  aauuccuunn  ssoouuccii  dduu  
rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  ss’’iillss  ppoouuvvaaiieenntt  ttoouujjoouurrss  vviivvrree  iiccii--bbaass..  
  
44..  ÔÔ  ccœœuurrss  iinnsseennssééss  eett  iinnffiiddèèlleess,,  ssii  pprrooffoonnddéémmeenntt  eennffoonnccééss  ddaannss  lleess  cchhoosseess  ddee  llaa  tteerrrree  qquu’’iillss  nnee  ggooûûtteenntt  
rriieenn  qquuee  ccee  qquuii  eesstt  cchhaarrnneell  !!  LLeess  mmaallhheeuurreeuuxx  !!  IIllss  sseennttiirroonntt  ddoouulloouurreeuusseemmeenntt  àà  llaa  ffiinn  ccoommbbiieenn  ééttaaiitt  vviill,,  
ccoommbbiieenn  nn’’ééttaaiitt  rriieenn  ccee  qquu''iillss  oonntt  aaiimméé..  MMaaiiss  lleess  ssaaiinnttss  ddee  DDiieeuu,,  ttoouuss  lleess  ffiiddèèlleess  aammiiss  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  oonntt  
mméépprriisséé  ccee  qquuii  ffllaattttee  llaa  cchhaaiirr  eett  ccee  qquuii  bbrriillllee  ddaannss  llee  tteemmppss  ;;  ttoouuttee  lleeuurr  eessppéérraannccee,,  ttoouuss  lleeuurrss  ddééssiirrss  
aassppiirraaiieenntt  aauuxx  bbiieennss  éétteerrnneellss..  TToouutt  lleeuurr  ccœœuurr  ss’’éélleevvaaiitt  vveerrss  lleess  bbiieennss  iinnvviissiibblleess  eett  iimmppéérriissssaabblleess,,  ddee  ppeeuurr  
qquuee  ll’’aammoouurr  ddeess  cchhoosseess  vviissiibblleess  nnee  lleess  aabbaaiissssââtt  vveerrss  llaa  tteerrrree..  
  
55..  NNee  ppeerrddeezz  ppaass,,  mmoonn  ffrrèèrree,,  ll’’eessppéérraannccee  dd’’aavvaanncceerr  ddaannss  llaa  vviiee  ssppiirriittuueellllee  ::  vvoouuss  eenn  aavveezz  eennccoorree  llee  tteemmppss,,  
cc’’eesstt  ll’’hheeuurree..  PPoouurrqquuooii  rreemmeetttteezz--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  aauu  lleennddeemmaaiinn  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  vvooss  rrééssoolluuttiioonnss  ??  
LLeevveezz--vvoouuss  eett  ccoommmmeenncceezz  àà  ll’’iinnssttaanntt,,  eett  ddiitteess  ::  VVooiiccii  llee  tteemmppss  dd’’aaggiirr,,  vvooiiccii  llee  tteemmppss  ddee  ccoommbbaattttrree,,  vvooiiccii  llee  
tteemmppss  ddee  mmee  ccoorrrriiggeerr..  QQuuaanndd  llaa  vviiee  vvoouuss  eesstt  ppeessaannttee  eett  aammèèrree,,  cc''eesstt  aalloorrss  llee  tteemmppss  ddee  mméérriitteerr..  IIll  ffaauutt  
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ppaasssseerr  ppaarr  llee  ffeeuu  eett  ppaarr  ll''eeaauu,,  aavvaanntt  dd''eennttrreerr  ddaannss  llee  lliieeuu  ddee  rraaffrraaîîcchhiisssseemmeenntt..  SSii  vvoouuss  nnee  vvoouuss  ffaaiitteess  vviioolleennccee,,  
vvoouuss  nnee  vvaaiinnccrreezz  ppaass  llee  vviiccee..  TTaanntt  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  ccee  ccoorrppss  ffrraaggiillee,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  êêttrree  ssaannss  ppéécchhéé,,  nnii  
ssaannss  eennnnuuii  eett  ssaannss  ddoouulleeuurr..  IIll  nnoouuss  sseerraaiitt  ddoouuxx  ddee  jjoouuiirr  dd’’uunn  rreeppooss  eexxeemmpptt  ddee  ttoouuttee  mmiissèèrree  ;;  mmaaiiss  eenn  
ppeerrddaanntt  ll’’iinnnnoocceennccee  ppaarr  llee  ppéécchhéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  aauussssii  ppeerrdduu  llaa  vvrraaiiee  fféélliicciittéé..  IIll  ffaauutt  ddoonncc  ppeerrsséévvéérreerr  ddaannss  llaa  
ppaattiieennccee,,  eett  aatttteennddrree  llaa  mmiisséérriiccoorrddee  ddee  DDiieeuu  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  ll’’iinniiqquuiittéé  ppaassssee  eett  qquuee  ccee  qquuii  eesstt  mmoorrtteell  eenn  vvoouuss  ssooiitt  
aabbssoorrbbéé  ppaarr  llaa  vviiee..  
  
66..  OOhh  !!  QQuu’’eellllee  eesstt  ggrraannddee  llaa  ffrraaggiilliittéé  qquuii  ttoouujjoouurrss  iinncclliinnee  ll’’hhoommmmee  aauu  mmaall..  VVoouuss  ccoonnffeesssseezz  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
vvooss  ppéécchhééss  eett  vvoouuss  yy  rreettoommbbeezz  llee  lleennddeemmaaiinn..  VVoouuss  vvoouuss  pprrooppoosseezz  dd''êêttrree  ssuurr  vvooss  ggaarrddeess  eett  uunnee  hheeuurree  aapprrèèss  
vvoouuss  aaggiisssseezz  ccoommmmee  ssii  vvoouuss  nnee  vvoouuss  ééttiieezz  rriieenn  pprrooppoosséé..  NNoouuss  aavvoonnss  ddoonncc  ggrraanndd  ssuujjeett  ddee  nnoouuss  hhuummiilliieerr  eett  
ddee  nnee  nnoouuss  jjaammaaiiss  éélleevveerr  eenn  nnoouuss--mmêêmmeess,,  ééttaanntt  ssii  ffrraaggiilleess  eett  iinnccoonnssiissttaannttss..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ppeerrddrree  eenn  uunn  
mmoommeenntt  ppaarr  nnoottrree  nnéégglliiggeennccee  ccee  qquu’’àà  ppeeiinnee  aavvoonnss--nnoouuss  aaccqquuiiss  ppaarr  llaa  ggrrââccee  aavveecc  uunn  lloonngg  ttrraavvaaiill..  
  
77..  QQuuee  sseerraa--ccee  ddee  nnoouuss  àà  llaa  ffiinn  dduu  jjoouurr  ssii  nnoouuss  ssoommmmeess  ssii  llââcchheess  ddèèss  llee  mmaattiinn  ??  MMaallhheeuurr  àà  nnoouuss  ssii  nnoouuss  
vvoouulloonnss  ggooûûtteerr  llee  rreeppooss,,  ccoommmmee  ssii  ddééjjàà  nnoouuss  ééttiioonnss  eenn  ppaaiixx  eett  eenn  aassssuurraannccee,,  ttaannddiiss  qquu’’oonn  nnee  ddééccoouuvvrree  ppaass  
ddaannss  nnoottrree  vviiee  uunnee  sseeuullee  ttrraaccee  ddee  vvrraaiiee  ssaaiinntteettéé  !!  NNoouuss  aauurriioonnss  bbiieenn  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  iinnssttrruuiittss  eennccoorree,,  eett  
ffoorrmmééss  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  mmœœuurrss  ccoommmmee  ddeess  nnoovviicceess  ddoocciilleess,,  ppoouurr  eessssaayyeerr  dduu  mmooiinnss  ss’’iill  yy  aauurraaiitt  eenn  nnoouuss  
qquueellqquuee  eessppéérraannccee  ddee  cchhaannggeemmeenntt  eett  dd’’uunn  pplluuss  ggrraanndd  pprrooggrrèèss  ddaannss  llaa  vveerrttuu..  
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SSaattaann  nn’’aa  ppaass  ddee  pprriissee  ssuurr  qquueellqquu’’uunn  qquuii  ss’’eexxeerrccee  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ssoonn  hhuummiilliittéé..  LL’’hhuummiilliittéé  nnee  ss’’aaccqquuiieerrtt  
ppaass  nn’’iimmppoorrttee  ccoommmmeenntt  mmaaiiss  ppaarr  uunn  eeffffoorrtt  ssoouutteennuu  eett  ll’’aammoouurr  qquuee  ll’’oonn  ppoorrttee  àà  ttoouuttee  ccrrééaattuurree  vviivvaannttee..  
LLoorrssqquuee  jjee  ddiiss  ««  ccrrééaattuurree  vviivvaannttee  »»,,  cceellaa  ssiiggnniiffiiee  cceellllee  ddaannss  llee  rraayyoonn  dduu  ffaaiisscceeaauu  ddee  DDiieeuu..  
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CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ccrrééaattuurreess  ddeess  ttéénnèèbbrreess,,  àà  ddééffaauutt  ddee  lleess  aaiimmeerr,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  éépprroouuvveerr  ppoouurr  cchhaaccuunnee  dd’’eellllee  
uunnee  vvéérriittaabbllee  ccoommppaassssiioonn,,  ccee  qquuii  ééqquuiivvaauutt  àà  lleess  aaiimmeerr  nnoonn  ppoouurr  lleeuurrss  ppéécchhééss  mmaaiiss  dduu  ffaaiitt  qquu’’eelllleess  
ssoouuffffrreenntt..  
LL’’hhuummiilliittéé  nnee  ss’’eexxeerrccee  qquu’’aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  ssiinnccéérriittéé..  ÊÊttrree  ssiinnccèèrree  cc’’eesstt  êêttrree  vvéérriiddiiqquuee..  ÊÊttrree  ssiinnccèèrree  nnee  vveeuutt  
ppaass  ddiirree  eexxpprriimmeerr  ddee  vviivvee  vvooiixx  ttoouutt  ccee  qquuii  nnoouuss  ppaassssee  ppaarr  llaa  ttêêttee..  NNoonn..  PPoouurr  êêttrree  eennttiieerr,,  iill  ffaauutt  êêttrree  vviiddee  
ddee  ttoouutt  ccee  rraammaassssiiss  dd’’oorrdduurreess  aaccccuummuulléé  vvaaiinneemmeenntt  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee..  
SSSSSSSSiinnccèèrree  ddaannss  llee  sseennttiimmeenntt......  
EEEEEEEEnnttiieerr  eenn  ccoonnsscciieennccee......  
VVVVVVVVéérriiddiiqquuee  eenn  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee......  
EEEEEEEEmmeerrvveeiilllléé  ddaannss  llaa  rréécceeppttiioonn  dduu  CChhrriisstt..  
SSiinnccéérriittéé,,  eennttiièèrreettéé,,  vvéérriittéé  eett  éémmeerrvveeiilllleemmeenntt  ssoonntt  llaa  SSSSSSSSÈÈÈÈÈÈÈÈVVVVVVVVEEEEEEEE  ddee  ll’’iinniittiiéé..  CCeettttee  ssèèvvee  ccoommppoossee  ttoouuttee  ssoonn  
hhuummiilliittéé..  IIll  nnoouuss  ffaauutt  ddééccoouuvvrriirr  eenn  ssooii  llaa  ppaassssiioonn  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  ppoorrtteerr  aauu  PPèèrree,,  ttoouutt  ccoommmmee  eellllee  llee  ffuutt  
ppoouurr  llee  CChhrriisstt  aauuttrreeffooiiss,,  aalloorrss  qquuee  llee  FFiillss  ccrrééaatteeuurr  aallllaaiitt  êêttrree  mmiiss  eenn  ccrrooiixx..  
SSii  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppooiinntt  ddee  ppaassssiioonn  ppoouurr  DDiieeuu,,  LLUUII  qquuii  rreenndd  ttoouuttee  cchhoossee  vviivvaannttee,,  aalloorrss  qquueell  mméérriittee  aavvoonnss--
nnoouuss  dd’’êêttrree  eenn  vviiee  ??  PPoouurrqquuooii  vvoouullooiirr  ssee  rraaccccrroocchheerr  aauuxx  cchhoosseess  tteerrnniieess  ppaarr  ll’’eeggoo  ??  PPeeuutt--oonn  êêttrree  eenn  vviiee  ssaannss  
llaa  pprréésseennccee  ddee  CCeelluuii  qquuii  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee,,  ssaannss  llaa  pprréésseennccee  ddee  CCeelluuii  qquuii  ppoorrttee  llaa  VViiee  eett  qquuii  llaa  
ddoonnnnee  ??  
TToouuss  cceeuuxx  rriivvééss  àà  llaa  nnoottiioonn  ddee  ssuurrvviiee  ssoonntt  nniimmbbééss  dd’’oorrgguueeiill..  LL’’ééggooïïssmmee  eesstt  ttrrèèss  vvaarriiaabbllee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  
cchhaaccuunn,,  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  eennttaamméé  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ssppiirriittuueellllee..  PPoouurr  ssoorrttiirr  ddee  nnoottrree  
ééggooïïssmmee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  ddééttaacchheerr  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddee  ssuurrvviivvaannccee..  SSeeuulleemmeenntt  cceelluuii  qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  ssoouummiiss  àà  
sseess  aappppééttiittss  vvoorraacceess  ppeeuutt  ssuuiivvrree  llaa  vvooiiee  mmeennaanntt  aauu  PPèèrree..  
LLee  tteerrmmee  ««  aappppééttiitt  »»  vviieenntt  dduu  llaattiinn  ««  aappppeetteerree  »»,,  qquuii  vveeuutt  ddiirree  ««  ccoonnvvooiitteerr  »»..  DDaannss  ccee  mmêêmmee  ffiill  dduu  llaannggaaggee,,  
llee  tteerrmmee  ««  aappppéétteennccee  »»,,  qquuii  eexxpprriimmee  llee  ddééssiirr  iinnssttiinnccttiiff  qquuii  ppoorrttee  uunnee  ppeerrssoonnnnee  àà  ssaattiissffaaiirree  sseess  eennvviieess,,  sseess  
ppeenncchhaannttss  nnaattuurreellss,,  eesstt  dduu  mmêêmmee  aaccaabbiitt..  ««  AAppppéétteennccee  »»,,  dduu  llaattiinn  ««  aappppeetteennttiiaa  »»,,  ssiiggnniiffiiee  ««  ddééssiirr  »»..  
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LL’’ééggooïïssmmee  nnaaîîtt  dduu  ffaaiitt  qquuee  ll’’oonn  ddééssiirree  ccoonnvvooiitteerr..  PPaarr  ccoonnttrree,,  eexxpprriimmeerr  uunn  ddééssiirr  ssiimmppllee  dd’’aammoouurr  lliiéé  aauu  ddoonn  
ddee  ssooii  eesstt  nneetttteemmeenntt  pplluuss  ffoorrtt  qquuee  ll’’aappppéétteennccee  eellllee--mmêêmmee,,  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  llaa  ccoonnvvooiittiissee..  EEnn  vvéérriittéé,,  llee  
ddoonn  ddee  ssooii  ttrraannsscceennddee  ttoouutt  ddééssiirr  eett  nnoouuss  ppllaaccee  ddaannss  llee  vvoouullooiirr  eenn  DDiieeuu  eett  nnoonn  ddaannss  llee  vvoouullooiirr  ppoouurr  ssooii--mmêêmmee..  
LLeess  aappppééttiittss,,  ll’’aappppéétteennccee,,  llee  ddééssiirr,,  ttoouutt  cceellaa  nnoouuss  ppoorrttee  àà  llaa  ccoonnvvooiittiissee  eett  ddoonncc  àà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ssooii..  
««  JJEE  NNEE  VVEEUUXX  NNII  NNEE  DDÉÉSSIIRREE  RRIIEENN  !!  »»  
CCeettttee  aasssseerrttiioonn,,  ssiimmppllee  eenn  aappppaarreennccee,,  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  llee  ffeerr  ddee  llaannccee  ddee  ll’’hhoommmmee  aayyaanntt  aaccccoossttéé  ssuurr  lleess  rriivveess  
ddee  cceettttee  ppllaannèèttee  TTeerrrree..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  rrééccllaammeerr  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  nnoouuss--mmêêmmeess..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  
rriieenn  àà  vvoouullooiirr,,  hhoorrmmiiss  llee  ffaaiitt  ddee  nnoouuss  llaaiisssseerr  gguuiiddeerr  ppaarr  llaa  mmaaiinn  ddee  DDiieeuu..  ««  VVoouullooiirr  »»  eesstt  dduu  ddoommaaiinnee  ddeess  
PPuuiissssaanncceess,,  lleess  ÊÊttrreess  dduu  TTrrèèss--HHaauutt  ssoouummiiss  aauuxx  ccoommmmaannddeemmeennttss  dduu  CChhrriisstt  PPaannttooccrraattoorr..  
MMaallhheeuurreeuuxx  cceelluuii  qquuii  ssee  llaaiissssee  bbeerrnneerr  ppaarr  sseess  aappppééttiittss  pprroopprreess  àà  ssaa  ddéécchhééaannccee..  IIll  eesstt  ffaaccee  àà  sseess  ddéémmoonnss  qquuii,,  
eeuuxx  aauussssii,,  oonntt  ddeess  aappppééttiittss  fféérroocceess..  MMaaiiss  lleess  ddéémmoonnss  eeuuxx--mmêêmmeess  ddooiivveenntt  sseennttiirr  ccoommbbiieenn  cceett  hhoommmmee  ssuurr  llee  
cchheemmiinn  ddee  ssaa  ppéénniitteennccee  eett  ddee  ssaa  rrééddeemmppttiioonn  nn’’aa  rriieenn  àà  vvoouullooiirr,,  hhoorrmmiiss  llee  ffaaiitt  dd’’aaccccoommpplliirr  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  
DDiieeuu..  
DDiieeuu  sseeuull  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  EEtt  ppuuiissqquu’’iill  eenn  eesstt  aaiinnssii,,  ll’’ââmmee  eesstt  ssaattiissffaaiittee  ddee  ttoouuss  lleess  pprréésseennttss  qquu’’eellllee  
rreeççooiitt  ddeess  mmaaiinnss  ddee  DDiieeuu..  LLeess  pprréésseennttss  ddee  DDiieeuu,,  qquuii  ssoonntt  sseess  bbiieennffaaiittss,,  eemmpplliisssseenntt  àà  jjaammaaiiss  ll’’ââmmee  ddee  llaa  
JJooiiee  éétteerrnneellllee..  DDaannss  lleess  pprréésseennttss  ddee  DDiieeuu,,  ll’’ââmmee  eesstt  àà  jjaammaaiiss  rraasssséérréénnééee..  
IIll  nn’’yy  aauurraa  jjaammaaiiss  aasssseezz  dd’’aaddjjeeccttiiffss  ppoouurr  vveerrbbaalliisseerr  llaa  ddéélliiqquueesscceennccee  ddeess  hhoommmmeess..  NNoouuss  ppoouurrrriioonnss,,  ddee  
pprriimmee  aabboorrdd,,  ddéépplloorreerr  ccee  qquuii  lleeuurr  aarrrriivvee..  MMaaiiss  ccee  sseerraaiitt  llàà  eexxpprriimmeerr  ssoonn  pprroopprree  aappiittooiieemmeenntt  ddee  ssooii..  
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  aauuccuunnee  eexxccuussee  ddeevvaanntt  DDiieeuu  ddee  nnee  ppaass  oorriieenntteerr  nnoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  lleess  sspphhèèrreess  ccéélleesstteess..  JJaammaaiiss  
llaa  hhoonnttee  nnee  ddooiitt  pprreennddrree  llee  ddeessssuuss  ssuurr  lleess  ppootteennttiiaalliittééss  ddee  ll’’ââmmee..  CC’’eesstt  uunn  ddéélliitt  ddeevvaanntt  DDiieeuu  qquuee  ddee  ssee  
ppllaaiinnddrree  eett  jjaammaaiiss  nnee  rriieenn  cchhaannggeerr  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn..  NNoouuss  ddeevvoonnss  aaddoopptteerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  uunnee  aattttiittuuddee  
gguueerrrriièèrree  ffaaccee  àà  llaa  ppeerrvveerrssiittéé  ddee  ccee  mmoonnddee..  
NNoouuss  ssoommmmeess  iiccii--bbaass  ddeevvaanntt  llee  ddéélliirree  ddee  cchhaaccuunn..  LLee  ddéélliirree,,  ccee  ttrroouubbllee  ppssyycchhiiqquuee  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ddeess  iiddééeess  
ssaannss  rraappppoorrtt  mmaanniiffeessttee  aavveecc  llaa  rrééaalliittéé  oouu  llee  bboonn  sseennss..  MMaaiiss  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  rrééaalliittéé  ??  EEsstt--eellllee  ccee  qquuee  nnoouuss  eenn  
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ffaaiissoonnss,,  ccee  qquuee  nnoouuss  yy  mmeettttoonnss,,  ccee  qquuee  nnoouuss  yy  vvooyyoonnss  ??  PPoossoonnss--nnoouuss  llaa  qquueessttiioonn  ««  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  
vvéérriittéé  ??  »»  ––  EEllllee  eesstt  ssiilleennccee,,  ttoouutt  ccoommmmee  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  DDiieeuu..  LLaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  DDiieeuu  nn’’eesstt  ppaass  nnoottrree  
rrééaalliittéé,,  eett  eennccoorree  mmooiinnss  nnoottrree  vvéérriittéé..  LLaa  rrééaalliittéé  eesstt  ttrrèèss  ssuuppéérriieeuurree  àà  ccee  qquuee  nnoouuss  eenn  ffaaiissoonnss..  EEllllee  eesstt  llee  FFiiaatt  
ccrrééaatteeuurr  rraayyoonnnnaanntt  llaa  VVéérriittéé  SSuupprrêêmmee  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  
NNoottrree  mmaallhheeuurr  eesstt  ddee  nnee  ppaass  aaccccoorrddeerr  ffooii  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ccrréééé..  AAlloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleess  ggeennss  ssoonntt  ddaannss  llee  
««  vvooiirr  ppoouurr  ccrrooiirree  »»,,  iillss  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  ccee  qquu’’iillss  vvooiieenntt..  CCoommpprreenneezz--vvoouuss  vvrraaiimmeenntt  àà  qquueell  ppooiinntt  lleess  ggeennss  
ssoonntt  eemmppêêttrrééss  ddaannss  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  ??  
TToouuss  lleess  mmééccrrééaannttss  ddee  llaa  ppeennssééee  ccoommmmuunnee,,  ttoouuss  cceess  aatthhééeess,,  cceess  iinnccrrooyyaannttss,,  cceess  iinnffiiddèèlleess  eessttiimmeenntt  qquuee  
ttoouutt  ccee  qquuii  EESSTT  ddaannss  llaa  NNaattuurree  nnee  rreellèèvvee  ppaass  dd’’uunn  AAccttee  ccrrééaatteeuurr..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  iillss  aaccccoorrddeenntt  uunnee  ttrrèèss  llaarrggee  
ppaarrtt  ddeess  pphhéénnoommèènneess  aauu  hhaassaarrdd,,  ssii  bbiieenn  qquu’’iillss  nnee  vvooiieenntt  rriieenn  ddeess  cchhoosseess  ddeevvaanntt  eeuuxx  eett  ccee  qquu’’eelllleess  ssoonntt  
rrééeelllleemmeenntt..  DDee  ffaaiitt,,  iillss  nnee  ss’’éémmeerrvveeiilllleenntt  ppaass,,  oouu  dduu  mmooiinnss  ssii  ppeeuu,,  ffaaccee  àà  ll’’eesssseennccee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  
PPoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  eenn  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt,,  iillss  cchheerrcchheenntt  vvaaiinneemmeenntt  llee  
sseennss  ddee  llaa  vviiee,,  aarrgguuaanntt  dduu  ffaaiitt  qquuee  ««  llee  hhaassaarrdd  ffaaiitt  bbiieenn  lleess  cchhoosseess  »»..  OOuuii,,  ddiisseenntt--iillss,,  cc’’eesstt  llee  hhaassaarrdd  qquuii  
pprrooggrraammmmee  ttoouuttee  cchhoossee  eexxiissttaannttee..  MMaaiiss  aalloorrss  qquuee  lleess  mmééccrrééaannttss  ddee  llaa  ppeennssééee  ccoommmmuunnee  ffoonntt  lleess  cchhoosseess  
aaiinnssii  ((cc’’eesstt--àà--ddiirree  ssaannss  ll’’AAccttee  ccrrééaatteeuurr  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  eeuuxx  lleess  ccrrééaatteeuurrss  eett  nnoonn  DDiieeuu  !!)),,  iillss  ssoonntt  ccoommmmee  KKaaffkkaa  
eexxpprriimmaanntt  ssoonn  aannggooiissssee,,  eellllee  qquuii  eesstt  lliiééee  aauu  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn,,  ddeevvaanntt  ll’’aappppaarreennttee  aabbssuurrddiittéé  ddee  ssoonn  
eexxiisstteennccee,,  aabbssuurrddiittéé  aaccccrruuee  ppaarr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoocciiaalleess,,  eelllleess--mmêêmmeess  ccrrééééeess  ddee  ttoouutteess  ppiièècceess  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  
dd’’aabboorrdd  llaa  vvaalliiddeenntt  ppoouurr  llaa  rreejjeetteerr  eennssuuiittee..  
  

******  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn  eett  aalllloonnss  iiccii  mmêêmmee  vvoouuss  ppaarrlleerr  ddee  ««  ll’’iimmiittaattiioonn  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  »»..  AAvvaanntt  dd’’eennttrreerr  
ddaannss  llee  vviiff  dduu  ssuujjeett,,  ppoosseezz--vvoouuss  llaa  qquueessttiioonn  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  àà  ssaavvooiirr  ccee  qquuee  llee  CChhrriisstt  eesstt  cceennsséé  rreepprréésseenntteerr  ppoouurr  vvoouuss..  
NNee  cchheerrcchheezz  ppaass  àà  eennttrreerr  ddaannss  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ccoommpplliiqquuéé..  LLaa  rrééppoonnssee  ssee  vveeuutt  ssiimmppllee..  VVoouuss  ppoouuvveezz  dd’’aaiilllleeuurrss  vvoouuss  
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ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  àà  ssaavvooiirr  ssii  vvoouuss  aaiimmeezz  llee  CChhrriisstt  oouu  nnoonn..  NNoouuss,,  nnoouuss  ppoouurrrriioonnss  vvoouuss  rréépplliiqquueerr  qquu’’iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddee  nnee  
ppaass  aaiimmeerr  CCEELLUUII  qquuii  ddoonnnnee  llaa  VVIIEE..  PPoosseezz--vvoouuss  cceettttee  aauuttrree  qquueessttiioonn  ::  uunn  nnoouurrrriissssoonn  aa--tt--iill  àà  rrééfflléécchhiirr  ss’’iill  ddooiitt  ttéétteerr  oouu  nnoonn  
llee  sseeiinn  ddee  ssaa  mmèèrree  ??  DDee  mmêêmmee,,  uunn  ppeettiitt  eennffaanntt  nn’’aaiimmee--tt--iill  ppaass  ssppoonnttaannéémmeenntt  llaa  mmaaiinn  qquuii  llee  nnoouurrrriitt  ??  NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  
vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  lleess  rrééppoonnsseess  àà  cceess  qquueessttiioonnss  ssiimmpplleess  mmaaiiss  éévviiddeenntteess..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  êêtteess  eenn  ttrraaiinn  ddee  vvoouuss  nnooyyeerr  eett  qquuee  
ddaannss  llee  mmêêmmee  iinnssttaanntt  qquueellqquu’’uunn  ppaassssee  ppaarr  llàà  eett  vvoouuss  eennvvooiiee  uunnee  bboouuééee  ddee  ssaauuvveettaaggee,,  nn’’aauurreezz--vvoouuss  ppaass  llee  rrééfflleexxee  ddee  
vvoouuss  yy  aaccccrroocchheerr  ??  BBiieenn  ssûûrr,,  vvoouuss  nn’’aauurriieezz  mmêêmmee  ppaass  àà  rrééfflléécchhiirr..  TToouutt  ccee  qquuii  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  vvoouuss  ssaauuvveerr  llaa  vviiee,,  vvoouuss  
llee  ««  pprreenneezz  »»  ssaannss  hhééssiitteerr..  ««  PPrreenneezz  »»  ddoonncc  llee  CChhrriisstt  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  !!  LLUUII  vvoouuss  tteenndd  llaa  mmaaiinn  eenn  cceett  iinnssttaanntt,,  ppeennddaanntt  qquuee  
vvoouuss  êêtteess  eenn  ttrraaiinn  ddee  vvoouuss  nnooyyeerr..  NN’’aalllleezz--vvoouuss  ppaass  LLUUII  ««  pprreennddrree  »»  llaa  mmaaiinn  ??  HHééssiitteezz--vvoouuss  eennccoorree  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  eenn  ttrraaiinn  
ddee  ppoolléémmiiqquueerr,,  àà  ssaavvooiirr  ssii  vvoouuss  ddééssiirreezz  llaa  nnooyyaaddee  oouu  bbiieenn  ««  aauuttrree  cchhoossee  »»  ??  
LLee  ccoonntteexxttee  ppllaannééttaaiirree  ddaannss  lleeqquueell  vvoouuss  ttoouuss  vvoouuss  iimmpplliiqquueezz  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurr  nnoouuss  aammèènnee  àà  vvoouuss  ppaarrlleerr  aavveecc  uunnee  
cceerrttaaiinnee  ddoossee  dd’’hhuummoouurr..  OOuuii,,  vvooss  vviieess  ssoonntt  dd’’uunn  tteell  ddrraammee  eett  llaa  tteerrrree  dd’’uunnee  ssii  ggrraannddee  ssoouuffffrraannccee  qquuee  ssii  nnoouuss  ééttiioonnss  
ppoouussssééss  ppaarr  llaa  nnoorrmmaalliittéé  ddeess  cchhoosseess  nnoouuss  éépprroouuvveerriioonnss  eennvveerrss  vvoouuss  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  ccoollèèrree..  MMaaiiss  vvooiiccii  ::  nnoouuss  ssoommmmeess  
aauu--ddeellàà  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnssiiddéérreerr  ddee  ««  nnoorrmmaall  »»  !!  NNoouuss  nnee  vvoouuss  ddiissoonnss  ppaass  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  iinnsseennssiibblleess  
àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ssuurr  cceettttee  ppllaannèèttee  tteerrrree..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  nnoottrree  sseennssiibbiilliittéé  ss’’eenn  ttrroouuvvee  eexxaacceerrbbééee..  LLaa  vvuuee  ddee  ttoouutt  ccee  
qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ffaaiitteess  ssuubbiirr,,  àà  vvoouuss,,  àà  vvooss  pprroocchheess,,  àà  vvooss  eennffaannttss,,  nnoouuss  eesstt  iinnssuuppppoorrttaabbllee..  AAiinnssii  ddoonncc,,  nnoottrree  ccoollèèrree  eesstt  
ccoonnttrreebbaallaannccééee  ppaarr  ll’’aammoouurr,,  llaa  ppaattiieennccee,,  ll’’aabbnnééggaattiioonn,,  llaa  rrééfflleexxiioonn,,  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn,,  llaa  ggeennttiilllleessssee......  llaa  JJooiiee..  LL’’hhuummoouurr  
aauussssii  ppeerrmmeett  ddee  ddééddrraammaattiisseerr  ccee  qquuii  ddooiitt  ll’’êêttrree..  AAvvooiirr  ddee  ll’’hhuummoouurr  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  pprreennddrree  lleess  cchhoosseess  àà  llaa  llééggèèrree..  MMaaiiss  iill  
ffaauutt  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  llééggèèrreettéé  dd’’eesspprriitt  qquuaanndd  oonn  aaffffrroonnttee  lleess  mmoommeennttss  ddiiffffiicciilleess  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ssuurr  tteerrrree..  
NNoommbbrree  dd’’eennttrree  vvoouuss  ffuurreenntt  aauu  mmiilliieeuu  ddee  nnoouuss  jjaaddiiss,,  iill  yy  aa  pprrèèss  ddee  2266..000000  aannss,,  qquuaanndd  nnoouuss  œœuuvvrriioonnss,,  nnoouuss  PPllééiiaaddiieennss,,  
eenn  AAttllaannttiiddee  eett  eenn  LLéémmuurriiee..  NNoommbbrree  dd’’eennttrree  vvoouuss  ffuurreenntt  jjaaddiiss  PPllééiiaaddiieennss,,  AAttllaannttééeennss  oouu  LLéémmuurriieennss,,  eett  cc’’eesstt  aapprrèèss  ddee  
tteerrrriibblleess  ccoonnfflliittss  aaiinnssii  qquuee  llee  mmoorrcceelllleemmeenntt  dd’’aabboorrdd,,  ppuuiiss  ll’’eenngglloouuttiisssseemmeenntt  ddee  ll’’AAttllaannttiiddee  eett  ddee  llaa  LLéémmuurriiee  eennssuuiittee,,  qquuee  
nnooss  ffrrèèrreess  ddee  lluummiièèrree,,  ppoouurr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  oonntt  ccoonnnnuu  llaa  cchhuuttee  eett  llaa  ppeerrttee  ddee  lleeuurrss  qquuaalliittééss  vviibbrraattooiirreess..  
PPeeuutt--êêttrree  êêtteess--vvoouuss  eenn  ttrraaiinn  ddee  rrééaalliisseerr  qquuee  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  vvoouuss  ssoonntt  ddeess  eennffaannttss  IInnddiiggooss,,  ddaannss  llaa  lliiggnnééee  ddeess  eennffaannttss  
SSttaarrsseeeeddss  eett  CCrriissttaall..  VVooss  ffaaiisscceeaauuxx  ddee  ccoonnsscciieennccee  oonntt  ttrraavveerrsséé  llee  tteemmppss  àà  ttrraavveerrss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  iinnccaarrnnaattiioonnss  tteerrrreessttrreess..  
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VVoottrree  ssoouuffffrraannccee  rreellèèvvee  ddee  vvoottrree  ppéérriiooddee  dd’’oouubbllii,,  mmaaiiss  aauussssii  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  pprriivvééss  dd’’uunn  ggrraanndd  ppoouuvvooiirr  ssppiirriittuueell..  EEnn  mmêêmmee  
tteemmppss,,  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  rreettrroouuvvééss  pprriissoonnnniieerrss  ddaannss  llaa  rroonnddee  dduu  SSaammssaarraa,,  ppaarr  cceess  iinnccaarrnnaattiioonnss  àà  rrééppééttiittiioonn  aauu  ppooiinntt  ddee  nnee  
pplluuss  rriieenn  ssaavvooiirr  nnii  ssuurr  vvoouuss--mmêêmmee  nnii  ssuurr  llee  CCiieell..  NNoouuss  ccoommpprreennoonnss  ddèèss  lloorrss  ccoommbbiieenn  iill  vvoouuss  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  vvoouuss  eexxttrraaiirree  
dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  ppaarrffooiiss  ppeeuutt  ss’’aavvéérreerr  aattrrooccee  eett  ccee,,  àà  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss..  MMaaiiss  nnoouuss  vvoouuss  ddiissoonnss  aauussssii  ddee  nnee  ppaass  ppeerrddrree  
eessppooiirr  !!  NNee  bbaaiisssseezz  ppaass  lleess  bbrraass..  VVoouuss  êêtteess  aaiiddééss  eett  jjaammaaiiss  nn’’aapppprreenneezz  rrééeelllleemmeenntt  àà  llee  ssaavvooiirr..  VVoouuss  nn’’iimmaaggiinneezz  ppaass  llee  
nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  vveennuuss  vveerrss  vvoouuss  aavveecc  ttoouuttee  llaa  ffoorrccee  ddee  lleeuurr  aammoouurr  eett  pprroommppttss  àà  vvoouuss  sseeccoouurriirr  !!  VVoouuss  
nn’’iimmaaggiinneezz  ppaass  ccee  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  qquuii  ssoonntt  ddaannss  ll’’iimmiittaattiioonn  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  !!  IIllss  ssoonntt  llàà  eett  rraayyoonnnneenntt  vveerrss  vvoouuss  ddee  
ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  mmaannqquueezz  !!  
  
LL’’iimmiittaattiioonn  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  !!  SSooyyeezz  ppaarrffaaiittss  ccoommmmee  mmoonn  PPèèrree  eesstt  ppaarrffaaiitt  !!  aa--tt--IILL  ddiitt..  NNoouuss  vvoouuddrriioonnss  aajjoouutteerr  ssooyyeezz  

ppaarrffaaiittss  ccoommmmee  llee  CChhrriisstt  vveeuutt  vvoouuss  vvooiirr  ffaaiittss  !!  CCaarr  ccoommmmeenntt  rrééaalliisseerr  llee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  iimmppeeccccaabbllee  ??  EEnn  ssuuiivvaanntt  ssiimmpplleemmeenntt  llaa  
vvooiiee  qquu’’IILL  aa  oouuvveerrttee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess..  PPoouurr  vvoouuss,,  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  LLAA  VVOOIIEE,,  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  LLEE  CCHHRRIISSTT,,  ccaarr  
NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ddaannss  llee  rraayyoonn  ddee  SSOONN  eeffffuussiioonn..  
NNee  vvoouuss  llaaiisssseezz  ppaass  aabbaattttrree  ppaarr  lleess  aappppaarreenncceess..  IIll  yy  aa  ddee  nnoommbbrreeuusseess  jjuussttiiffiiccaattiioonnss  ddeerrrriièèrree  ccee  qquuee  vvoouuss  nn’’aarrrriivveezz  ppaass  àà  
ssaaiissiirr..  LLeess  ssiiggnneess  vvoouuss  ddééppaasssseenntt..  NNee  ggiisseezz  ppaass  ddaannss  ll’’eennfflluurree  ddee  ll’’eeggoo..  CC’’eesstt  ssuurrttoouutt  ççaa  qquuii  vvoouuss  ffaaiitt  ssii  mmaall  !!  NN’’eessssaayyeezz  
ppaass  dd’’aavvooiirr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  ttoouutt..  NNee  vvoouuss  aaggrriippppeezz  àà  rriieenn..  SSooyyeezz  uunn  oobbsseerrvvaatteeuurr  aatttteennttiiff  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ssaannss  
ttoouutteeffooiiss  vvoouuss  ccoonnvveerrttiirr  aauuxx  mmaallhheeuurrss  dduu  mmoonnddee..  NNee  vviivveezz  ppaass  lleess  hhaauuttss  eett  lleess  bbaass  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  vvoouuéé  aauuxx  rreelleennttss  ddee  
llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  AAcccceepptteezz  llee  ffaaiitt  qquuee  vvoouuss--mmêêmmee  nnee  ppoouuvveezz  rriieenn  cchhaannggeerr,,  hhoorrmmiiss  vvoottrree  SSaauuvveeuurr..  LLaaiisssseezz  àà  DDiieeuu  llee  
ssooiinn  ddee  cceettttee  cchhaarrggee..  NNee  cchheerrcchheezz  ppaass  àà  vvoouuss  eennccoommbbrreerr  dd’’uunn  ppooiiddss  qquuee  jjaammaaiiss  vvoouuss  nnee  ppoouurrrreezz  ppoorrtteerr..  DDiieeuu  aa  ttoouutt  
ppoouuvvooiirr..  SSaacchheezz--llee..  IILL  nnee  vvoouuss  ffeerraa  aauuccuunn  rreepprroocchhee  ssii  vvoouuss  vvoouuss  lliivvrreezz  mmaaiinntteennaanntt  eennttrree  sseess  mmaaiinnss..  IILL  nnee  vvoouuss  
rreepprroocchheerraa  jjaammaaiiss  ddee  LLUUII  llaaiisssseerr  ppoorrtteerr  llee  ppooiiddss  ddee  vvoottrree  vviiee..  LLUUII  PPEEUUTT  LLEE  FFAAIIRREE,,  ppaass  vvoouuss..  
VVoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  eennccoorree  aauu  ssttaaddee  ooùù  vvooss  ffaaccuullttééss  vvoouuss  ppoouusssseenntt  àà  ccrrééeerr  vvéérriittaabblleemmeenntt..  VVoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ddeess  ccrrééaatteeuurrss..  
TTrrèèss  cceerrttaaiinneemmeenntt  llee  sseerreezz--vvoouuss  uunn  jjoouurr..  MMaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  vvoouuss  êêtteess  uunn  ppoouuppoonn  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  qquueellqquu’’uunn..  EEtt  ccee  
qquueellqquu’’uunn  nn’’eesstt  ppaass  DDIIEEUU..  CCee  qquueellqquu’’uunn  nn’’eesstt  ppaass  llee  CChhrriisstt..  SSooyyeezz  aassssuurrééss  êêttrree  ccaappaabblleess  ddee  vvoouuss  eenn  rreemmeettttrree  àà  vvoottrree  
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SSaauuvveeuurr..  EEtt  mmêêmmee  ssii  vvoouuss  vvoouuss  tteenneezz  llooiinn  ddee  SSaa  VVoolloonnttéé,,  rreeccoonnnnaaiisssseezz  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ffaaiittss  ppoouurr  ssuuiivvrree  LLAA  VVOOIIEE  qquu’’IILL  
vvoouuss  oouuvvrree..  VVoouuss  êêtteess  ffaaiittss  ppoouurr  vviivvrree  llaa  lluummiièèrree..  VVoouuss  êêtteess  ffaaiittss  ppoouurr  llaa  rraayyoonnnneerr..  CCoommmmee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  dd’’aaiilllleeuurrss..  
CC’’eesstt  ll’’eerrrraannccee  qquuii  vvoouuss  ppoouussssee  àà  ccoommmmeettttrree  ddeess  eerrrreeuurrss..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  CCEELLUUII  qquuii  eesstt  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  
vvoouuss  eett  qquuii  vvoouuss  rreeccttiiffiiee,,  vvooss  eerrrreeuurrss  ddèèss  lloorrss  pprreennddrroonntt  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ssuurr  vvoouuss  ddee  mmaanniièèrree  ddéémmeessuurrééee..  VVoouuss  nnee  
ssaauurreezz  ppaass  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ddaannss  ll’’eerrrreeuurr  ppaarrccee  qquuee  vvooss  cceerrttiittuuddeess  vvoouuss  ffeerroonntt  pprréétteennddrree  llee  ccoonnttrraaiirree..  CC’’eesstt  llàà  ttoouuttee  llaa  

mmaannœœuuvvrree  ddee  ll’’eeggoo..  EEtt  ccrrooyyeezz  bbiieenn  qquu’’iill  nn’’yy  aa  llàà  rriieenn  ddee  
ssuubbttiill..  
NNee  cchheerrcchheezz  ppaass  àà  ddoommiinneerr  ccee  qquuii  nnee  ppeeuutt  ll’’êêttrree..  LLeess  
ffoorrcceess  ddee  llaa  NNaattuurree  ss’’eexxpprriimmeenntt  eett  ssee  mmaattéérriiaalliisseenntt  
ddeevvaanntt  vvoouuss  ppaarr  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  DDiieeuu  PPaannttooccrraattoorr..  IIll  
aappppaarrttiieenntt  àà  CChhrriisstt  dd’’aasssseeooiirr  ssaa  ddoommiinnaattiioonn  ssuurr  ttoouuttee  
cchhoossee..  MMaaiiss  ddee  ccee  qquu’’IILL  ddoommiinnee  ttoouuttee  cchhoossee,,  IILL  llee  ffaaiitt  
aavveecc  uunnee  eexxttrrêêmmee  ddoouucceeuurr..  CC’’eesstt  cceellaa  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  
hhuummbbllee  ::  IILL  EESSTT  DDOOUUXX  mmaallggrréé  ssoonn  eexxttrrêêmmee  ppuuiissssaannccee  !!  
SSaa  ddoouucceeuurr  eesstt  tteellllee  qquuee  mmaallggrréé  ssoonn  eexxttrrêêmmee  ppuuiissssaannccee,,  
IILL  nn’’ééccrraassee  rriieenn..  DDee  ccee  qquu’’IILL  ttoouucchhee,,  IILL  ccaarreessssee..  DDee  ccee  
qquu’’IILL  vvoouuss  ppaarrllee,,  IILL  cchhaannttee  !!  IILL  cchhaannttee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  
vveenntt  qquuii  vvoouuss  eefffflleeuurree  ;;  IILL  cchhaannttee  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddeess  AAnnggeess  
qquuii  eemmpplliitt  vvooss  oorreeiilllleess  ;;  IILL  cchhaannttee  àà  ttrraavveerrss  lleess  ccoorrddeess  ddee  

llaa  hhaarrppee  qquuee  vvoouuss  tteenneezz  ddee  vvooss  mmaaiinnss......  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’aauuccuunn  aaccccoorrdd  nnee  LLUUII  eesstt  iinnccoonnnnuu..  SSooyyeezz  eenn  aaccccoorrdd  vvoouuss--mmêêmmee  !!  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  vvoouuss  ddeevviieennddrreezz  uunn  aarrttiissttee  ddee  llaa  vviiee  eett  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  mmeettttrreezz  àà  cchhaanntteerr  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  LLUUII,,  mmaallggrréé  lleess  
vviicciissssiittuuddeess  ddee  vvooss  vviieess..  IImmiitteezz  ddoonncc  ssoonn  cchhaanntt  ;;  iimmiitteezz  ssoonn  ssiilleennccee  ;;  iimmiitteezz  ssaa  ppoossttuurree  bbiieennhheeuurreeuussee..  RReesssseenntteezz  eenn  
vvoouuss--mmêêmmee  ssaa  ddoouucceeuurr  aaffiinn  ddee  ll’’eexxpprriimmeerr  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmee,,  ddeeppuuiiss  ssoonn  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  eenn  vvoouuss  !!  QQuuee  vvoottrree  ffoorrccee  ssooiitt  
aauussssii  ddoouuccee  qquu’’uunnee  ccaarreessssee  ssuurr  llee  ccoorrppss  dd’’uunnee  ffeemmmmee..  QQuuee  vvooss  mmaaiinnss  ssee  ddeesssseerrrreenntt  !!  QQuuee  vvooss  ppiieeddss  nn’’aaiieenntt  àà  ppiiééttiinneerr  !!  
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SSooyyeezz  aauussssii  aaéérriieenn  qquuee  ppoossssiibbllee..  SSooyyeezz  uunnee  pplluummee  ddaannss  llee  vveenntt..  SSooyyeezz  ddaannss  llee  ttiinntteemmeenntt  dd’’uunnee  cclloocchhee..  SSooyyeezz  ddaannss  llee  
cchhaanntt  dd’’uunn  ooiisseeaauu..  SSooyyeezz  ddaannss  llee  rreeggaarrdd  dd’’uunn  cchhaatt..  SSooyyeezz  ddaannss  llee  ssoouurriirree  dd’’uunn  eennffaanntt..  CCaarr  cc’’eesstt  cceellaa  iimmiitteerr  llee  CChhrriisstt  ::  
êêttrree  pprréésseenntt  eenn  ttoouutteess  lleess  cchhoosseess  qquu’’IILL  pprrééffèèrree  eett  rreenndd  ssaaccrrééeess  !!  

VVoouuss  nn’’aavveezz  aauuccuunnee  rraaiissoonn  àà  aavvooiirr  hhoonnttee  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  
hhuummbbllee..  LLee  ssiilleennccee  éémmeerrggee  dd’’uunn  aassppeecctt  hhuummbbllee  ddee  llaa  
cchhoossee,,  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunn  ccaarraaccttèèrree  hhuummbbllee..  CC’’eesstt  ppaarr  llee  
ssiilleennccee  qquuee  ttoouuttee  bbeeaauuttéé  ss’’eexxpprriimmee..  EEtt  llaa  bbeeaauuttéé  eesstt  uunn  
cchhaanntt  !!  
AAddoopptteezz  llee  rreeggaarrdd  dduu  ttoouutt  ppeettiitt  eennffaanntt  qquuii  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  
éémmeerrvveeiilllléé  ppaarr  llaa  ggrraannddeeuurr  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  ll’’eennttoouurree..  
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  eemmbbeelllliirr  ddee  vvoottrree  ccœœuurr  ccee  qquuii  ddeemmaannddee  
àà  êêttrree  rreesssseennttii  eett  aaddmmiirréé..  NNee  ccrraaiiggnneezz  ppaass  dd’’êêttrree  ddaannss  
llaa  ddéévvoottiioonn  eett  ddee  ll’’eexxpprriimmeerr  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  llee  
mmoommeenntt  ssee  ffaaiitt  sseennttiirr..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppaarrooxxyyssmmee  ddaannss  
ll’’aammoouurr  qquuee  ll’’oonn  ppoorrttee  aauuxx  cchhoosseess..  JJaammaaiiss  aauuccuunn  
hhoommmmee  nn’’eenn  aarrrriivvee  àà  aatttteeiinnddrree  ssoonn  ppooiinntt  ccuullmmiinnaanntt..  CCaarr  
ll’’AAmmoouurr  eesstt  iinnffiinnii  eett  ll’’iinnffiinnii  eesstt  eenn  DDIIEEUU..  
LLaaiisssseezz--vvoouuss  eennvvoolleerr  ppaarr  ll’’aammoouurr  qquuee  vvoouuss  ppoorrtteezz  aauuxx  
cchhoosseess,,  qquuee  vvoouuss  ppoorrtteezz  àà  DDIIEEUU..  FFaaiitteess  eenn  ssoorrttee  ddee  nnee  

jjaammaaiiss  êêttrree  ddaannss  ll’’hhééssiittaattiioonn  qquuaanndd  vvoouuss  ppaarrlleezz  aauu  PPèèrree..  LL’’hhééssiittaattiioonn  eesstt  uunn  mmaannqquuee  ddee  ssiinnccéérriittéé..  JJaammaaiiss  DDIIEEUU  nnee  vvoouuss  
ccoommmmaannddeerraa  ddee  nnee  LLUUII  ppaarrlleerr  qquu’’àà  mmooiittiiéé..  VViiddeezz  vvoottrree  ccœœuurr  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  oouu  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  yy  
ttrroouuvveerreezz  eett  ccoonnffiieezz--llee  àà  DDIIEEUU..  SSooyyeezz  ssûûrrss  qquuee  DDIIEEUU  nnee  vvoouuss  rreepprroocchheerraa  ppaass  ddee  nnee  LLUUII  aavvooiirr  rriieenn  ccaacchhéé..  
IIll  yy  aa  ttaanntt  ddee  bbeelllleess  cchhoosseess  ssuurr  lleessqquueelllleess  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  vvoouuss  aattttaarrddeerr..  TTaanntt  ddee  bbeelllleess  cchhoosseess  qquuii  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  vvoouuss  
eexxttrraaiirree  dduu  mmoorrnnee  qquuoottiiddiieenn  ddaannss  lleeqquueell  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  ssii  ccoonnffoorrttaabblleemmeenntt  iinnccrruussttééss  !!  CCeess  bbeelllleess  cchhoosseess  ssoonntt  llàà,,  ttoouutt  
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pprrèèss..  SSii  sseeuulleemmeenntt  vvoouuss  aavviieezz  lleess  yyeeuuxx  qquu’’iill  ffaauutt  ppoouurr  vvooiirr,,  vvoouuss  aaddmmiirreerriieezz  cceettttee  œœuuvvrree  ssaannss  ddoouutteerr  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  qquu’’iill  
ss’’aaggiitt  llàà  dduu  CCrrééaatteeuurr..  SSaa  PPrréésseennccee  eesstt  ppaarrttoouutt..  EEnnccoorree  ffaauutt--iill  ppoouurr  vvoouuss  aavvooiirr  lleess  ffaaccuullttééss  ddee  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree..  
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LLaa  bbeeaauuttéé  eesstt  ddaannss  lleess  ssiilllloonnss,,  ddaannss  lleess  rriiddeess,,  ddaannss  ll’’aassppeecctt  ssiinnuueeuuxx  ddeess  cchhoosseess..  EEllllee  eesstt  aauussssii  ddaannss  lleess  pplliiss,,  ddaannss  lleess  
aassppéérriittééss,,  ddaannss  lleess  ccrreeuuxx,,  llàà  ooùù  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  vviiee  pprreenndd  ssaa  ssoouurrccee..  PPoouurr  vvoouuss,,  lleess  cchhoosseess  ssoonntt  ccaacchhééeess..  MMaaiiss  eelllleess  ssoonntt  
bbiieenn  llàà,,  eelllleess  eexxiisstteenntt  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  vvoottrree  aappppééttiitt  fféérrooccee  ppoouurr  lleess  cchhoosseess..  LLee  CChhrriisstt  eesstt  aauu--ddeellàà  ddee  vvoottrree  ffaaiimm......  
  

    
  

VVooyyeezz--LLEE  ppaarrttoouutt  !!  DDaannss  ll’’eeaauu  qquuii  rruuiisssseellllee  ddee  vvooss  yyeeuuxx..  DDaannss  ll’’éémmaaiill  ddee  vvooss  ddeennttss..  DDaannss  llaa  ddeenntteellllee  ddee  vvooss  ooss..  DDaannss  lleess  
nnœœuuddss  ddee  vvooss  mmuusscclleess..  DDaannss  llee  ggrréé  rroossee  ddeess  ccoolllliinneess..  DDaannss  llee  vveerrtt  ddeess  ppaallmmiieerrss..  DDaannss  llaa  cchhaaiirr  ddeess  ooiisseeaauuxx..  DDaannss  lleess  
ttoorrrreennttss  tteemmppééttuueeuuxx..  DDaannss  llee  bbrroouuiillllaarrdd  ddeess  rruueess  ddee  LLoonnddrreess..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  ééttooiillééee..  DDaannss  lleess  aassttéérrooïïddeess..  DDaannss  ll’’eennttiieerr  
ffiirrmmaammeenntt..  SSaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  iimmpprrèèggnnee  ttoouutt..  TToouutt  eesstt  rreenndduu  vviivvaanntt  eett  eexxiissttaanntt  ppaarrccee  qquuee  JJEE  SSUUIISS  !!  NNoouuss--mmêêmmeess  nnee  
ssaauurriioonnss  eexxiisstteerr  ssaannss  LLUUII..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  sseess  eennffaannttss  bbiieennhheeuurreeuuxx..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  vvooss  aaïïeeuuxx..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  vvooss  
ccrrééaatteeuurrss  ttaannddiiss  qquuee  nnoouuss--mmêêmmeess  aavvoonnss  ééttéé  ccrrééééss..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ddaannss  ll’’AAccttee  ccrrééaatteeuurr  ddee  DDIIEEUU..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  llee  
bbrraass  ddee  SSaa  JJuussttiiccee..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  SSoonn  GGllaaiivvee  qquuii  rreettrraanncchhee  ccee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  jjeettéé  aauu  ffeeuu..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  lleess  AAnnggeess  
ppaacciiffiiccaatteeuurrss  ddee  DDIIEEUU..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  lleess  ddiiggnneess  hhéérriittiieerrss  dduu  PPèèrree..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  llee  pprroodduuiitt  ddee  SSaa  GGllooiirree..  
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VVoouuss--mmêêmmeess  ddeevveezz  ccoommpprreennddrree  qquuee  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu  
nn’’eesstt  ppaass  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  mméérriittee  mmaaiiss  dd’’aacccceeppttaattiioonn..  SSii  
vvoouuss  aacccceepptteezz  dd’’êêttrree  aaiimmééss  dduu  PPèèrree,,  aauussssiittôôtt  êêtteess--vvoouuss  
ppllaaccééss  ddaannss  llee  ffeeuu  ddee  SSaa  VVoolloonnttéé..  EEnn  vvéérriittéé,,  cc’’eesstt  cceellaa  
vvoottrree  mméérriittee  ::  aacccceepptteerr  ll’’aammoouurr  qquuee  vvoouuss  ppoorrttee  llee  PPèèrree..  
MMaaiiss  ll’’aacccceeppttaattiioonn  nnee  ssuurrvviieenntt  ppaass  dd’’uunn  sseeuull  ccoouupp,,  nnii  
mmêêmmee  ppaarr  cchhaannccee..  LL’’aacccceeppttaattiioonn  ssuurrvviieenntt  ppaarr  uunn  eeffffoorrtt  
ddee  lloonngguuee  hhaalleeiinnee..  EEllllee  ssuurrvviieenntt  ppaarr  llee  jjaaiilllliisssseemmeenntt  
dd’’uunnee  ccoommpprrééhheennssiioonn  jjuussttee  ddeess  cchhoosseess..  EEllllee  ssuurrvviieenntt  
qquuaanndd  iill  nn’’yy  aa  pplluuss  rriieenn  àà  rreetteenniirr  ppoouurr  ssooii..  DDee  ttoouutt  ccee  
qquuee  vvoouuss  lliibbéérreezz  ddee  vvoouuss,,  ll’’UUnniivveerrss  llee  rreeccoonnnnaaîîtt..  
QQuuaanndd  vvoouuss  oobbsseerrvveezz  ll’’UUnniivveerrss,,  vvoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  
ccoommbbiieenn  iill  eesstt  fflluuiiddee..  IIll  ss’’ééccoouullee  sseelloonn  uunn  sseennss,,  uunnee  
ddiirreeccttiioonn  ddoonnnnééee..  TToouutt  aa  uunn  sseennss  pprrooffoonndd..  LLeess  cchhoosseess  
nnee  ss’’ééccoouulleenntt  ppaass  nn’’iimmppoorrttee  ccoommmmeenntt..  LLaa  VVooiiee  llaaccttééee  
ssuuiitt  mméétthhooddiiqquueemmeenntt  ssoonn  pprroopprree  ssiilllloonn..  CC’’eesstt  ll’’IInntteennttiioonn  
ddee  DDIIEEUU  qquuii  llaa  ddiirriiggee  eett  oorrcchheessttrree  eenn  eellllee  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  yy  
aa  lliieeuu  dd’’oorrcchheessttrreerr..  DDee  ttoouutt  ccee  qquuee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  
iimmpprrèèggnnee  ddee  ssaa  lluummiinnoossiittéé,,  eellllee  rréévvèèllee  lleess  aallggoorriitthhmmeess  
eenn  llaatteennccee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  mmeerr  ssoommbbrree  ddee  llaa  CCoonnsscciieennccee..  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ll’’EEsspprriitt  rreenndd  ttoouuttee  cchhoossee  mmaanniiffeessttee,,  cceeccii  

ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  lluummiièèrree  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  ccaacchhééss  ddee  DDIIEEUU..  LLeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  nn’’oonntt  rriieenn  ddee  ssoorrcciieerr  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  lliirree  llee  
llaannggaaggee  ccooddéé  ddee  DDIIEEUU..  TToouutt  eesstt  iinnssccrriitt  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  dduu  VViivvaanntt..  IIll  ssuuffffiitt  dd’’eenn  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  
lleess  ddéécchhiiffffrraanntt  ssiimmpplleemmeenntt..  
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LLeess  cchhoosseess  ddeemmeeuurreenntt  ccoommpplliiqquuééeess  sseeuulleemmeenntt  
ppoouurr  cceelluuii  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnnneeccttéé  aauu  PPaarraaddiiss  ddee  
DDIIEEUU..  DDIIEEUU  nnee  ffaaiitt  ppaass  ddee  sseeccrreett..  CCeellaa  nn’’aa  ppaass  
lliieeuu  dd’’êêttrree..  IIll  ssuuffffiitt  jjuussttee  dd’’êêttrree  ppaattiieenntt  eett  ddee  
ssuuiivvrree  ppaass  àà  ppaass  llaa  vvooiiee  sseelloonn  lleess  ddeeggrrééss  ddee  ssaa  
pprroopprree  éévvoolluuttiioonn..  TToouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  
rreejjooiinnddrree  llee  PPaarraaddiiss..  NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  ssoorrttiiss  
dduu  mmêêmmee  cchhaauuddrroonn..  CCeerrtteess,,  lleess  iinnggrrééddiieennttss  
ssoonntt  ddiifffféérreennttss  dd’’uunnee  rraaccee  ééttooiillééee  àà  ll’’aauuttrree..  MMaaiiss  
ttoouuss  lleess  ÊÊttrreess  àà  llaa  ffiinn  ssee  rreejjooiiggnneenntt  eett  nnee  ffoonntt  
qquu’’UUNN..  LLee  PPaarraaddiiss  eesstt  ccee  qquuii  nnoouuss  lliiee  ttoouuss..  IILL  
eesstt  ccee  qquuii  nnoouuss  rreenndd  ttoouuss  ééggaauuxx  ffaaccee  àà  ll’’AAmmoouurr  
ddee  DDIIEEUU..  

LLee  PPaarraaddiiss  ddee  DDIIEEUU  eesstt  ll’’hhéérriittaaggee  ddee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn..  IILL  EESSTT  CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  DDEE  PPLLUUSS  PPRRÉÉCCIIEEUUXX..  IILL  EESSTT  LLEE  
RROOYYAAUUMMEE  DDEESS  CCIIEEUUXX..  IILL  EESSTT  LLAA  GGLLOOIIRREE  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  ÊÊTTRREESS  VVIIVVAANNTTSS..  IILL  EESSTT  LLEE  RREEFFUUGGEE  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  
PPEEUUPPLLEESS  DDEE  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN..  IILL  EESSTT  LLAA  MMAAIISSOONN  QQUUEE  DDIIEEUU  AA  BBÂÂTTIIEE  PPOOUURR  SSOONN  FFIILLSS  EETT  SSEESS  AANNGGEESS,,  SSEESS  
EENNFFAANNTTSS..  
CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  vveerrss  ll’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss  qquuee  ssoonntt  tteenndduuss  lleess  ssiilllloonnss  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  
LLee  PPaarraaddiiss  ééttaanntt  LLAA  VVOOIIEE  ddee  rreettoouurr  qquuii  aa  ééttéé  ttrraaccééee  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ccrréééé,,  qquuii  eenn  eesstt  ssoorrttii  eett  qquuii  ss’’eenn  
rreettoouurrnnee..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

ZZZZZZZZEEEEEEEEUUUUUUUUSSSSSSSS,,,,,,,,        LLLLLLLLEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR        DDDDDDDDUUUUUUUU        KKKKKKKKAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAA        PPPPPPPPÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSSEEEEEEEE        
LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCŒŒŒŒŒŒŒŒUUUUUUUURRRRRRRR        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        HHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEESSSSSSSS        
  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  vvééccuuee  ppaarr  ll’’hhoommmmee  eesstt  dd’’uunnee  pprrééccaarriittéé  eexxttrrêêmmee..  CCaarr  cceett  hhoommmmee,,  qquuii  eesstt  aanniimmaall,,  eesstt  lliiéé  àà  ssoonn  
ttyyrraann,,  LLuucciiffeerr..  TToouutt  ccoommmmee  ccee  ttyyrraann  ddee  SSyyrraaccuussee  qquuee  ffuutt  DDeennyyss  ll’’AAnncciieenn  eett  qquuii,,  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  bbaannqquueett,,  
ffiitt  ssuussppeennddrree  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ttêêttee  ddee  DDaammooccllèèss  uunnee  lloouurrddee  ééppééee  aattttaacchhééee  àà  uunn  ccrriinn  ddee  cchheevvaall,,  cceeccii  ppoouurr  
mmoonnttrreerr  ccoommbbiieenn  llee  bboonnhheeuurr  ddeess  rrooiiss  eesstt  ffrraaggiillee..  TToouutt  aauussssii  ffrraaggiillee  llee  bbiieenn--êêttrree  ddee  cceett  hhoommmmee  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  
ccaarr  cceettttee  ééppééee  eexxiissttee  bbeell  eett  bbiieenn,,  eett  ffaaççoonnnnééee  dd’’EEnn  HHaauutt  eellllee  eesstt  mmaaiinntteennuuee  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ttêêttee  ddee  nnoottrree  
hhoommmmee..  MMaaiiss  iill  ddooiitt  ssaavvooiirr  qquu’’uunn  jjoouurr  llee  ccoouuppeerreett  ttoommbbeerraa,,  ttoouutt  ccoommmmee  iill  ss’’aabbaattttrraa  ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ddee  
ttoouuss  eett  ddee  cchhaaccuunn..  EEtt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ss’’eenn  ttrroouuvveerraa  ssuurrpprriiss,,  ccaarr  qquuii  ccoonnnnaaîîtt  llee  jjoouurr  eett  ll’’hheeuurree  dd’’uunn  ssoorrtt  ssii  
ffuunneessttee  ??  
AAvvooiirr  ppeeuurr  ddee  mmoouurriirr  eesstt  eenn  vvéérriittéé  llaa  ppeeuurr  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ddee  ddiissppaarraaîîttrree  ddee  ffaaççoonn  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiivvee,,  
cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  ffiinniirr  ppaarr  êêttrree  aabbssoorrbbéé  ppaarr  llee  nnééaanntt..  MMaaiiss  ddee  nnééaanntt,,  iill  nn’’yy  eenn  aa  ppaass..  
PPoouurr  lleess  ppaayyss  ddiittss  ««  ddéévveellooppppééss  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  oocccciiddeennttaauuxx  eett  ccaappiittaalliisstteess,,  lleess  ggeennss  eenn  ffiinn  ddee  vviiee  ssee  
rraaccccrroocchheenntt  iinneexxoorraabblleemmeenntt  àà  ccee  qquu’’iillss  ccoonnnnaaiisssseenntt,,  àà  lleeuurr  iiddeennttiittéé  mmaattéérriieellllee,,  ccaarr  iill  nn’’yy  aa  ppoouurr  eeuuxx  
aauuccuunnee  nnoottiioonn  ddee  ssuupprréémmaattiiee  ddee  ll’’ââmmee  nnii  ddee  ccoonncceepptt  ppéérreennnnee  aauu  ssuujjeett  ddee  DDiieeuu..  PPeerrssoonnnnee  nnee  mmeeuurrtt  
sseerreeiinneemmeenntt  àà  ll’’iiddééee  qquu’’iill  nn’’eexxiisstteerraa  jjaammaaiiss  pplluuss  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  nnii  ddaannss  llee  ffoonndd..  JJaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  
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rraassssuurréé  ssuurr  llee  mmoommeenntt  ddee  ssaa  mmoorrtt  ss’’iill  nn’’aa  ddee  ffooii  eett  ss’’iill  nn’’éépprroouuvvee  aauuccuunnee  vvoolloonnttéé  ddee  llaaiisssseerr  ssoonn  ssoorrtt  eennttrree  
lleess  mmaaiinnss  ddee  ssoonn  CCrrééaatteeuurr..  
UUnn  iinnddiivviidduu  pprriivvéé  ddee  ssaa  ffooii  eenn  DDiieeuu  eesstt  aauuxx  pprriisseess  aavveecc  sseess  pprroopprreess  ddéémmoonnss..  SSaannss  llaa  ffooii  ttoouurrnnééee  vveerrss  DDiieeuu,,  
ll’’hhoommmmee  ssee  rreettrroouuvvee  ddéémmuunnii,,  pprriivvéé  ddee  ttoouutt..  SSaannss  ffooii  nnii  llooii,,  iill  eerrrree  ssaannss  ffeeuu  nnii  lliieeuu,,  aavveecc  ppoouurr  sseeuull  ffaarrddeeaauu  
ssoonn  iiggnnoorraannccee,,  ssoonn  aarrrrooggaannccee,,  qquuii  eesstt  ssoonn  ddééppiitt..  
LLee  vvéérriittaabbllee  gguuiiddee  eesstt  llee  MMaaîîttrree  iinnttéérriieeuurr..  CCee  MMaaîîttrree  iinnttéérriieeuurr  eesstt  llaa  ««  ppaarrtt  »»  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  SSii  ddoonncc  llee  
rrôôllee  dd’’uunn  iinniittiiéé  eesstt  dd’’oouuvvrriirr  llaa  vvooiiee  ppoouurr  ssoonn  ddiisscciippllee,,  iill  ccoonnvviieenntt  aavvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee  ddee  rreennsseeiiggnneerr,,  àà  ddééffaauutt  
dd’’eennsseeiiggnneerr,,  ssuurr  llaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  dduu  PPèèrree..  
CChhaaqquuee  iinnddiivviidduu  ppoorrttee  eenn  lluuii  llaa  ggrraaiinnee  ((llaa  ««  ppaarrtt  »»  dduu  PPèèrree))  qquuii  eesstt  ssaa  ffoorrccee  pprraanniiqquuee..  IIll  ss’’aaggiitt  ssiimmpplleemmeenntt  
ddee  rréévvéélleerr  aauuxx  yyeeuuxx  dduu  pprrooffaannee  ll’’iimmmmeennssee  ppootteennttiieell  aauuqquueell  iill  ppeeuutt  aavvooiirr  aaccccèèss,,  ccee  ppootteennttiieell  qquuii  eesstt  llaa  
NNaattuurree  ddee  ll’’HHoommmmee  qquu’’iill  ppoorrttee  eenn  ssooii..  DDee  ccee  qquuee  lleess  rréévvééllaattiioonnss  lluuii  sseerroonntt  ffaaiitteess,,  cc’’eesstt  llee  MMaaîîttrree  iinnttéérriieeuurr  
qquuii,,  nnoouurrrrii  ddee  llaa  ffooii  ddee  ll’’iinniittiiéé  eett  iimmpprrééggnnéé  ddee  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu,,  qquuii  eesstt  LLuummiièèrree  dduu  CChhrriisstt,,  
eennsseeiiggnnee  vvéérriittaabblleemmeenntt  ssuurr  llaa  nnaattuurree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  
EEnn  ssoommmmee,,  ppeerrssoonnnnee  nn’’aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee  ppoosseerr  eenn  ««  mmaaîîttrree  eexxttéérriieeuurr  »»  ssii  aauu  pprrééaallaabbllee  llee  MMaaîîttrree  iinnttéérriieeuurr  nnee  
ss’’eesstt  ppaass  pprroonnoonnccéé  ddee  lluuii--mmêêmmee..  PPoouurr  cceeuuxx  ddoonntt  llaa  ffooii  eesstt  ppaauuvvrree,,  cceess  ggeennss--llàà  nnee  ssee  llaaiisssseenntt  rriieenn  ddiirree..  IIll  
lleeuurr  ffaauuddrraa  ddèèss  lloorrss  rreeccoouuvvrreerr  lleeuurr  ssaaggeessssee  eenn  vviivvaanntt  uunn  éévvéénneemmeenntt  ffoorrtt  qquuii  lleeuurr  ccaauusseerraa  uunn  ggrraanndd  cchhoocc..  
CC’’eesstt  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunn  ttrraauummaattiissmmee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  oorrddiinnaaiirreess  cchhaannggeenntt  ddee  ddiirreeccttiioonn..  CC’’eesstt  aauu  ttrraavveerrss  
dd’’uunn  ggrraanndd  cchhoocc  qquuee  llaa  vvooiiee  bbiiffuurrqquuee,,  aaiigguuiillllééee  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  ffooii..  CC’’eesstt  ppaarr  uunn  ggrraanndd  cchhoocc  qquuee  llee  
MMaaîîttrree  iinnttéérriieeuurr  ss’’éévveeiillllee  eett  ssee  pprroonnoonnccee  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  pprrooffaannee..  
AAuu  ssuujjeett  ddee  ll’’eeuutthhaannaassiiee  ::  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’eeuutthhaannaassiiee  ssuurr  lleess  aanniimmaauuxx  ppeerrmmeett  dd’’aabbrrééggeerr  lleeuurr  aaggoonniiee..  CCeettttee  
ccoonndduuiittee  eesstt  llooggiiqquuee  eett  eesstt  àà  ccoonnsseeiilllleerr..  LL’’aanniimmaall  nn’’aa  ppaass  àà  ssoouuffffrriirr  vvaaiinneemmeenntt..  EEnn  oouuttrree,,  ll’’iinnddiivviidduu  qquuii  
aaggiitt  aaiinnssii  nn’’aalloouurrddiitt  ppaass  ssoonn  kkaarrmmaa..  NNoonn,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  uuttiillee  ddee  pprroolloonnggeerr  llaa  ssoouuffffrraannccee  ddee  ll’’aanniimmaall  qquuii  nn’’aa  
ppaass  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ppeennsseerr  DDiieeuu..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  êêttrreess  ppeennssaannttss  qquuii,,  eeuuxx,,  oonntt  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ppeennsseerr  DDiieeuu  
àà  ttrraavveerrss  ddeess  nnoottiioonnss  aapppprriisseess  eett  ll’’eexxppéérriieennccee  dd’’uunnee  vviiee,,  ll’’eeuutthhaannaassiiee  nn’’eesstt  ppaass  aaddmmiissee  eett  ccee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  
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ll’’iinntteennssiittéé  ddee  lleeuurr  aaggoonniiee..  UUnn  vvrraaii  cchhrrééttiieenn  nnee  ssaauurraaiitt  eennttaammeerr  uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee,,  ccaarr  llee  CChhrriisstt  aa  ddiitt  ::  
««  VVoouuss  nnee  ssaauurreezz  nnii  llee  jjoouurr  nnii  ll’’hheeuurree..  »»  EEnn  ccllaaiirr,,  cceellaa  vveeuutt  ddiirree  qquuee  nnoottrree  ssoorrtt  aappppaarrttiieenntt  àà  DDiieeuu  sseeuull  eett  
iinntteerrrroommpprree  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ssoonn  eexxiisstteennccee  ééqquuiivvaauutt  àà  uunn  ssuuiicciiddee..  QQuuaanntt  aauuxx  iinnccrrooyyaannttss  qquuii  oopptteenntt  ppoouurr  
ll’’eeuutthhaannaassiiee,,  iillss  nnee  ffoonntt  qquuee  ffuuiirr  llaa  ppéénniibbiilliittéé  ddee  llaa  ffiinn  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee..  NN’’oouubblliieezz  jjaammaaiiss  qquuee  ll’’oonn  nnee  
rrééccoollttee  qquuee  ccee  qquuee  ll’’oonn  ssèèmmee..  SSii  llaa  vviiee  ssee  tteerrmmiinnee  mmaall,,  cc’’eesstt  qquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ssuu  vviivvrree  eenn  aalliiggnneemmeenntt  
aavveecc  lleess  llooiiss  ccoossmmiiqquueess..  
NNoouuss  nnee  ddiissoonnss  ppaass  qquu’’iill  ffaaiillllee  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  mmaaiinntteenniirr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  vviiee  aalloorrss  qquu’’eellllee--mmêêmmee  nn’’aa  pplluuss  
lleess  ccaappaacciittééss  àà  llee  ffaaiirree..  MMaaiiss  nnoouuss  ddiissoonnss  qquu’’iill  ffaauutt  aapppprreennddrree  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  DDiivviinn  CCrrééaatteeuurr  aaffiinn  ddee  
mmiieeuuxx  ssee  pprrééppaarreerr  àà  ccee  qquuii  vviieenntt  eett  ddéécciiddeerr  nnoonn  ddee  ssoonn  ssoorrtt  mmaaiiss  ddee  ss’’eenn  rreemmeettttrree  eenn  ttoouuttee  ccoonnffiiaannccee  àà  
CCeelluuii  qquuii  nnoouuss  aa  vvuuss  nnaaîîttrree..  
AAuu  lliieeuu  ddee  cchheerrcchheerr  àà  ss’’éévvaaddeerr  ddee  nnoottrree  ssoouuffffrraannccee,,  nnoouuss  ddeevvrriioonnss  aapppprreennddrree  àà  nnoouuss  pprrééppaarreerr  àà  bbiieenn  
mmoouurriirr,,  ddaannss  llaa  ppeennssééee  dduu  DDiivviinn  CCrrééaatteeuurr..  LLaa  ppeennssééee  ddee  DDiieeuu,,  ssii  eellllee  eesstt  bbiieenn  aannccrrééee  eenn  ssooii,,  nnoouuss  lliibbèèrree  àà  
llaa  ttoouuttee  ffiinn  ddeess  mmaauuxx  dd’’uunnee  vviiee..  
  

******  
  

PPeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  ssee  ppaasssseerr  dd’’éémmoottiioonn..  EEtt  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  hhuummeeuurrss,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’éémmoottiioonnss  nnoonn  
ééllaabboorrééeess  dduu  ffaaiitt  qquu’’eelllleess  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ccaannaalliissééeess..  NNoouuss  aavvoonnss  ddèèss  lloorrss  àà  aapppprreennddrree  ttrrèèss  sséérriieeuusseemmeenntt  àà  
ccaannaalliisseerr  nnooss  éémmoottiioonnss  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  dduu  sseennttiimmeenntt  ((qquuii  eesstt  llaa  ffoorrccee  pprraanniiqquuee  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  
iinnddiivviidduueellllee))  eett  ccee,,  ppaarr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  nnoottrree  aatttteennttiioonn,,  eellllee--mmêêmmee  aassssuujjeettttiiee  aauu  ddeeggrréé  ddee  nnoottrree  
ccoonncceennttrraattiioonn..  IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eesstt  uunnee  ffoorrccee..  
IIll  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee  ppoouurr  ppeerrssoonnnnee  ddee  ddeemmeeuurreerr  ssaannss  éémmoottiioonn  aauuccuunnee,,  ttoouutt  ccoommmmee  iill  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddee  
ddeemmeeuurreerr  ssaannss  aauuccuunnee  ppeennssééee,,  àà  mmooiinnss  dd’’êêttrree  uunn  aauuttoommaattee..  TToouutt  ccee  qquuii  eenn  ssooii  ss’’ééllèèvvee  eenn  tteerrmmeess  ddee  ppeennssééee  
eett  dd’’éémmoottiioonn  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  ddiirriiggéé  ddaannss  llaa  pplleeiinnee  mmaaîîttrriissee  ddee  sseess  éénneerrggiieess..  LLaa  ttrraannsscceennddaannccee  eesstt  llaa  pprreeuuvvee  
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dd’’uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  mmaaîîttrriissee  ddee  sseess  éénneerrggiieess..  TToouutt  ccee  qquuii  eenn  aappppeellllee  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ssooii  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  
ttrraannsscceennddéé..  PPaarr  llaa  ttrraannsscceennddaannccee,,  nnoouuss  nn’’eeffffaaççoonnss  rriieenn  mmaaiiss  ttoouuttee  cchhoossee  eesstt  ssuubblliimmééee..  PPaarr  llaa  
ttrraannsscceennddaannccee,,  llee  CChhrriisstt  nnoouuss  aaccccoorrddee  uunn  mmoommeenntt  ddee  ggrrââccee..  
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  aaiimmeerr  llaa  rriicchheessssee  ppoouurr  nnoouuss--mmêêmmeess,,  mmaaiiss  nnoouuss  aavvoonnss  àà  ll’’aaiimmeerr  eenn  ccee  qquuee  DDiieeuu  ddoonnnnee..  
LLaa  rriicchheessssee  eesstt  uunn  mmooyyeenn  dd’’éécchhaannggee  eennttrree  lleess  ggeennss..  CCeelluuii  qquuii  nnee  ffaaiitt  ppaass  cciirrccuulleerr  ll’’aarrggeenntt,,  cceelluuii  qquuii  llee  
ccoonnvvooiittee  eett  llee  ggaarrddee  ppoouurr  lluuii  sseeuull  ddaannss  llee  sseeuull  bbuutt  ddee  ll’’aaccccuummuulleerr,,  aalloorrss  cceelluuii--llàà  ssee  ffeerraa  hhaaïïrr  ddeess  hhoommmmeess  eett  
ddééllaaiisssseerr  ddeess  DDiieeuuxx..  CCaarr  ll’’aarrggeenntt  nn’’eesstt  eenn  rriieenn  uunnee  ffiinnaalliittéé,,  mmaaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  uunn  fflluuxx  ddaannss  lleess  éécchhaannggeess  
eennttrree  hhuummaaiinnss..  
DDoonncc,,  ll’’aarrggeenntt  aa  àà  cciirrccuulleerr  ddee  llaa  ffaaççoonn  llaa  pplluuss  fflluuiiddee  ppoossssiibbllee..  EEtt  ssii  ll’’aarrggeenntt  eesstt  uunn  rreellaaiiss  eennttrree  lleess  hhoommmmeess,,  
qquuee  ll’’aarrggeenntt  ffaassssee  lleess  hhoommmmeess  ééggaauuxx  ddèèss  lloorrss  qquuee  cchhaaccuunn  ddiissppoossee  ddee  ssoonn  nnéécceessssaaiirree..  MMaaiiss  uunnee  tteellllee  rrééaalliittéé  
eesstt--eellllee  ppoossssiibbllee  ??......  
CC’’eesstt  llee  CChhrriisstt  qquuii  ddoonnnnee  àà  cchhaaccuunn  ddee  ssoonn  nnéécceessssaaiirree..  EEtt  ll’’aarrggeenntt  lluuii,,  qquuee  ddoonnnnee--tt--iill  ??  ––  DDeess  ppllaaiieess..  
TToouuss  oonntt  àà  ddoonnnneerr  lleeuurr  ttrriibbuutt  àà  DDiieeuu,,  ttoouutt  ccoommmmee  iillss  llee  ffoonntt  àà  CCééssaarr  eenn  ss’’aaccqquuiittttaanntt  ddee  llaa  ttaaxxee..  CCoommmmeenntt  ??  
NNoouuss  ppaayyoonnss  ll’’iimmppôôtt  àà  CCééssaarr  eett  nn’’aavvoonnss  rriieenn  àà  ddoonnnneerr  àà  CCeelluuii  qquuii  nnoouuss  aa  vvuuss  nnaaîîttrree  eett  qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  
ppoouurrttaanntt  ttoouuss  eexxiisstteerr  ddaannss  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ééttooiilleess  ??  QQuueellllee  ggaaggeeuurree  cchheerrcchhoonnss--nnoouuss  àà  aaccccoommpplliirr  àà  ttrraavveerrss  
nnoottrree  cciittooyyeennnneettéé  tteerrrreessttrree  ??  
MMaaiiss  vvooiiccii  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttoouutt  pprreemmiieerr  lliieeuu  cciittooyyeennss  ddeess  ééttooiilleess  !!  CCaarr  cc’’eesstt  aauu  ccœœuurr  dduu  ffiirrmmaammeenntt  
qquuee  DDiieeuu  ((JJééssuuss--CChhrriisstt  MMiiccaaëëll  ppaarr  eeffffuussiioonn  eenn  ZZeeuuss,,  llee  TTiittaann  ddee  ll’’OOllyymmppee))  ffaaiitt  nnaaîîttrree  sseess  eennffaannttss..  
  

******  
  

LLee  ccoonncceepptt  dd’’iimmppeerrmmaanneennccee  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  cceennttrraallee  ddaannss  llaa  ppeennssééee  bboouuddddhhiiqquuee..  SSeeuulleemmeenntt,,  aauu  nniivveeaauu  
dduu  PPaarraaddiiss  nnee  rrèèggnnee  ppaass  ll’’iimmppeerrmmaanneennccee  mmaaiiss  llee  ccaarraaccttèèrree  iimmmmuuaabbllee  ddee  ll’’ÊÊttrreettéé..  DDaannss  ll’’aabbssoolluu,,  lleess  ÉÉoonnss  
dduu  PPaarraaddiiss  aaffffiilliiééss  aauu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  nnee  ssoonntt  ssoouummiiss  àà  aauuccuunn  cchhaannggeemmeenntt  ppaarrttiiccuulliieerr..  LLeess  ÉÉoonnss  dduu  
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PPaarraaddiiss  rreeffllèètteenntt  llee  ccaarraaccttèèrree  iimmmmuuaabbllee  dduu  PPèèrree,,  dduu  FFiillss  eett  dduu  SSaaiinntt--EEsspprriitt..  IIll  ffaauutt  ccoommpprreennddrree  iiccii  qquuee  llee  
ccaarraaccttèèrree  iimmmmuuaabbllee  ddee  llaa  SSaaiinnttee  TTrriinniittéé  eenn  cceess  lliieeuuxx  nn’’eemmppêêcchhee  ppooiinntt  lleess  vvaarriiaattiioonnss  dd’’iinntteennssiittéé..  
LL’’iinntteennssiittéé,,  qquuii  eesstt  llaa  ssuubbssttaannccee  mmêêmmee,,  ll’’eesssseennccee  mmêêmmee  ddee  DDiieeuu,,  rreennoouuvveellllee  ll’’ééttaatt  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  
NNoouuss  ppoouurrrriioonnss  yy  vvooiirr  iiccii  uunn  ppaarraaddooxxee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ssii  ttoouuttee  cchhoossee  eesstt  rreennoouuvveellééee,,  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  eellllee  
cchhaannggee..  CCee  qquuii  eesstt  vvrraaii  ppoouurr  lleess  ÉÉoonnss  ccrriissttaalllliinnss  dduu  ccoossmmooss  nnee  ll’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ppoouurr  llee  
PPrroottooccoossmmooss,,  llee  PPaarraaddiiss,,  llaa  PPlléénniittuuddee  ((PPlléérrôômmee))  ddee  DDiieeuu..  CCaarr  rriieenn  aauu  PPaarraaddiiss  nn’’aa  bbeessooiinn  ddee  
ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt..  TToouutt  yy  eesstt  ddééjjàà  ppaarrffaaiitt..  
IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ppoouurr  llee  PPaarraaddiiss..  EEtt  ccee,,  mmaallggrréé  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  ddaannss  lleess  
vvaarriiaattiioonnss  dd’’iinntteennssiittéé..  LLee  PPaarraaddiiss  ddeemmeeuurree  iimmmmuuaabbllee,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  ccoossmmooss,,  aaffffiilliiéé  àà  llaa  ccoonnttrreeppaarrttiiee  
nnééggaattiivvee  ddee  DDiieeuu  ((llaa  TTéénnèèbbrree  oouu  llee  ppôôllee  nnééggaattiiff  ddee  DDiieeuu)),,  eesstt  qquuaanntt  àà  lluuii  ssoouummiiss  àà  ssoonn  ppeerrppééttuueell  
ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ttoouuttee  cchhoossee  yy  eesstt  mmiissee  eenn  mmoouuvveemmeenntt..  
LLee  ccoorrppss  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  iilllluussiioonn,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ccee  qquu’’eenn  ddiisseenntt  lleess  BBoouuddddhhiisstteess..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  ll’’iilllluussiioonn  
ddeemmeeuurree  ddaannss  nnoottrree  ffaaççoonn  ddee  llee  ppeennsseerr,,  ccaarr  nnoouuss  ppeennssoonnss  llee  ccoorrppss  llooiinn  ddee  llaa  ppeennssééee  ddee  DDiieeuu..  CC’’eesstt  bbiieenn  
cceellaa  qquuii  rreellèèvvee  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  ::  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  nnoouuss  nnoouuss  ppeennssoonnss  nnoouuss--mmêêmmeess  !!  
NNoouuss  aavvoonnss  àà  rrééaalliisseerr  qquuee  llee  ccoorrppss  eesstt  llee  ppeennddaanntt  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  llee  ppeennddaanntt  ddee  ll’’ââmmee..  EEtt  nnoouuss  aavvoonnss  àà  llee  
ttrraaiitteerr  eenn  ttaanntt  qquuee  tteell,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eenn  ttaanntt  qquu’’éémmaannaattiioonn  ccoonnsscciieennttee..  
  

******  
  

ZZeeuuss  ddiitt  ::  ««  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  eenn  mmooii  eett  iill  mmee  ffaaiitt  DDiieeuu  ppaarrmmii  lleess  DDiieeuuxx,,  RRooii  ppaarrmmii  lleess  hhoommmmeess  !!  »»  
  
LLeess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn  ddiisseenntt  ::  ««  VVoouuss  êêtteess  llee  pprroodduuiitt  eennffllaammmméé  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  IIll  
ccoonnvviieennddrraaiitt  ddee  ddiirree  qquuee  vvoouuss  êêtteess  lleess  rrééssiidduuss  ddee  cceettttee  rréébbeelllliioonn..  MMaaiiss  aalloorrss  ccee  ffaaiitt  sseerraaiitt  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddee  
vvoouuss  tteerrrriibbllee  àà  eenntteennddrree  eett  àà  aacccceepptteerr..  EEhh  bbiieenn,,  nnoouuss  vvoouuss  ddiissoonnss  ddee  nnee  ppaass  aacccceepptteerr  ccee  ssoorrtt..  ÀÀ  jjuussttee  ttiittrree,,  
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vvoouuss  ddééppeennddeezz  ddee  pprriimmee  aabboorrdd  ddee  llaa  LLuummiièèrree..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  ttoolléérreezz  uunn  ssoorrtt  ppoouurr  vvoouuss  ssii  ffuunneessttee,,  vvoouuss  
nn’’éévvoolluueerreezz  jjaammaaiiss..  LLuucciiffeerr  nn’’aa  àà  ggéénnéérreerr  uunnee  eemmpprriissee  ssuurr  aauuccuunn  ddee  vvoouuss..  MMaaiiss  cceeppeennddaanntt,,  iill  ccoonnttiinnuuee  ddee  
llee  ffaaiirree  ttoouutt  eenn  eexxeerrççaanntt  ssuurr  vvoouuss  ssaa  tteennssiioonn..  NNee  ddeemmaannddeezz  ppaass  àà  LLuucciiffeerr  dd’’aarrrrêêtteerr,,  ccaarr  cc’’eesstt  àà  vvoouuss  qquu’’iill  
aappppaarrttiieenntt  dd’’aaggiirr..  CC’’eesstt  àà  vvoouuss  qquu’’iill  aappppaarrttiieenntt  ddee  vvoouuss  ddééssiilllluussiioonnnneerr  eenn  vvoouuss  iilllluummiinnaanntt  aaffiinn  dd’’eennttrreerr  
ddaannss  ddeess  ffrrééqquueenncceess  vviibbrraattooiirreess  tteelllleess  qquu’’iill  nnoouuss  eesstt  aalloorrss  ppoossssiibbllee  ddee  vvoouuss  rreeppêêcchheerr..  CCaarr  cc’’eesstt  bbiieenn  nnoouuss  
vviiss--àà--vviiss  ddee  vvoouuss  llee  rreellaaiiss  ddee  nnoottrree  SSaauuvveeuurr,,  llee  CChhrriisstt,,  nnoottrree  PPèèrree  àà  ttoouuss..  CC’’eesstt  nnoouuss  vviiss--àà--vviiss  ddee  vvoouuss  llee  
rreellaaiiss  ddee  ZZeeuuss,,  llee  PPèèrree  ddee  ll’’OOllyymmppee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess..  »»  
  

******  
  

ZZZZZZZZEEEEEEEEUUUUUUUUSSSSSSSS,,,,,,,,        LLLLLLLLEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR        DDDDDDDDUUUUUUUU        KKKKKKKKAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAA,,,,,,,,        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRLLLLLLLLEEEEEEEE        ÀÀÀÀÀÀÀÀ        SSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS        FFFFFFFFIIIIIIIILLLLLLLLSSSSSSSS        
  

JJee  ssuuiiss  ZZeeuuss,,  ll’’AAssttrree  dduu  JJoouurr  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess..  LLee  tteemmppss  eesstt  vveennuu,,  mmeess  FFiillss,,  
ddee  ccee  qquuee  vvooss  ccœœuurrss  ssoonntt  eennffiinn  ppeessééss..  LLee  tteemmppss  eesstt  vveennuu  ppoouurr  ttoouuss  dd’’êêttrree  
ccoommppttaabbiilliissééss  ddaannss  llaa  bbaallaannccee  ddee  DDiieeuu..  SSii  llaa  vvaanniittéé  eesstt  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee  bbiieenn  ddeess  
hhoommmmeess  eett  lleeuurrss  aacctteess  ffuuttiilleess,,  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  ffuuttiillee  ppoouurr  DDiieeuu..  TToouutt  eesstt  
ppeesséé,,  rreeccttiiffiiéé..  SSiinnoonn  jjeettéé  àà  ll’’aarrddeenntt  bbrraassiieerr..  RRiieenn  nn’’eesstt  ppeerrdduu..  LLeess  cchhoosseess  ssoonntt  
ttrraannssffoorrmmééeess,,  ssuubblliimmééeess  qquuaanndd  eelllleess  ddeemmaannddeenntt  àà  ll’’êêttrree..  
CCoommmmeenntt  ccee  ffiillss,,  pplleeiinn  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  DDiieeuu,,  ppeeuutt--iill  pprréétteennddrree  pplluuss  qquuee  ssaa  ccoouuppee  nnee  
ppeeuutt  ccoonntteenniirr  ??  CCoommmmeenntt  ccee  ffiillss,,  rreemmppllii  ddeess  bbiieennffaaiittss  ddee  DDiieeuu,,  ppeeuutt--iill  ggéénnéérreerr  ttaanntt  
ddee  ccaapprriicceess  ??  DDee  qquuooii  ll’’oorrgguueeiill  eesstt--iill  nnéé  ??  
VVooiiccii  qquuee  DDiieeuu  aa  sseeccoouuéé  llee  ttaammiiss  uunniivveerrsseell  !!  IIll  eenn  aa  ffaaiitt  ttoommbbeerr  lleess  ggrraaiinnss,,  cceerrttaaiinnss  
nn’’oonntt  ppaass  ssuu  ssee  mmaaiinntteenniirr..  IIllss  ssee  ssoonntt  aavvéérrééss  mmaauuvvaaiiss..  IIllss  ssee  ssoonntt  bbrriissééss..  ÔÔ  mmeess  
ffiillss  !!  NNee  ssaavveezz--vvoouuss  ppaass  qquu’’iill  vvoouuss  ffaauutt  ffoorrccee  eett  ccoouurraaggee  ppoouurr  nnaaggeerr  aauupprrèèss  ddee  mmooii  ??  
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LLaa  TTéénnèèbbrree  nn’’eesstt  ppaass  ddoouuccee  !!  CC’’eesstt  DDiieeuu  qquuii  ll’’aa  ffaaiitt  ddoouuccee  !!  QQuuee  sseerraaiitt--ccee  uunnee  ffeemmmmee  ssaannss  lleess  ccaarreesssseess  ddee  ssoonn  ééppoouuxx  ??  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’ééppoouuxx  qquuii  ffaaiitt  llaa  mmaarrââttrree  mmaaiiss  llee  mmaannqquuee  dduu  PPèèrree  !!  
LLeess  hhoommmmeess  nn’’oonntt  ddee  qquuaalliittéé  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’aammoouurr  eett  ll’’aaffffeeccttiioonn  qquu’’iillss  ppoorrtteenntt  àà  lleeuurrss  ppaaiirrss..  DDee  ffaaiitt,,  iillss  rrééppoonnddeenntt  ddee  llaa  
nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  ddee  DDiieeuu..  LLaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  bbiieennffaaiittss  ssuurr  llaa  tteerrrree  eett  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  
LL’’OOllyymmppee  eesstt  ll’’aavvaanntt--ppoossttee  dduu  PPaarraaddiiss..  EEtt  ssii  llee  PPaarraaddiiss  ss’’aavvèèrree  ll’’AArrbbrree  ddee  VViiee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee,,  ll’’OOllyymmppee  eenn  eesstt  llee  ffrruuiitt  
ssaavvoouurreeuuxx  !!  CCrrooiirree  eenn  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’OOllyymmppee,,  cc’’eesstt  ccrrooiirree  eenn  mmoonn  eexxiisstteennccee..  CCrrooiirree  eenn  mmooii,,  cc’’eesstt  ccrrooiirree  eenn  mmoonn  ppoouuvvooiirr,,  
qquuii  eesstt  ll’’AAmmoouurr  ddee  DDiieeuu..  CCrrooiirree  eenn  mmooii,,  cc’’eesstt  ccrrooiirree  eenn  llee  FFIILLSS  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  CC’’eesstt  ccrrooiirree  eenn  ll’’EESSPPRRIITT..  
DDeeppuuiiss  mmooii,,  DDiieeuu  llee  PPèèrree  rreenndd  ttoouuttee  cchhoossee  ppaarrffaaiittee..  VViieenntt  ccee  jjoouurr  ooùù  lleess  mmoonnddeess  sseerroonntt  ppaarraacchheevvééss  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddeess  
aarrcchhééttyyppeess  ddee  DDiieeuu..  TToouuss  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  DDiieeuu  ssee  sseerroonntt  ssttaabbiilliissééss  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss,,  lleess  gguueerrrreess  ssee  sseerroonntt  àà  jjaammaaiiss  
éétteeiinntteess,,  eett  lleess  hhoommmmeess  ssee  vveerrrroonntt  eennffiinn  rrééjjoouuiiss..  CCaarr  rriieenn  nnee  ppeeuutt  vveenniirr  mmeettttrree  àà  mmaall  ll’’iinnddeessttrruuccttiibbllee  vvoolloonnttéé  ddee  
pprrooggrreessssiioonn  eett  dd’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  VVooss  ddééssiirrss  ddee  vviivvrree  ddaannss  llee  ssiimmppllee  aassppeecctt  cchhaarrnneell  ppeeuuvveenntt--iillss  êêttrree  aasssseezz  ffoorrttss  ppoouurr  vvoouuss  vvooiirr  vvoouuss  mmaaiinntteenniirr  
ssuurr  lleess  rriivveess  ddee  ll’’iimmmmoorrttaalliittéé  ??  PPoouurrqquuooii  llaa  ttââcchhee  qquuii  vvoouuss  iinnccoommbbee  vvoouuss  rreebbuuttee--tt--eellllee  aauuttaanntt  ??  NN’’yy  aa--tt--iill  aauuccuunn  eeffffoorrtt  
ppaarrttiiccuulliieerr  àà  ffaaiirree  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu  ??  NN’’yy  aa--tt--iill  ppaass  àà  sseerrvviirr  DDiieeuu  eett  ssoonn  RRooyyaauummee  qquuee  vvoouuss  aayyeezz  àà  gglloorriiffiieerr  vvoottrree  iimmaaggee  
ddaannss  llee  mmiirrooiirr  ddee  vvoottrree  oorrgguueeiill  ??  EEssttiimmeezz--vvoouuss  llee  ppoouuvvooiirr  ddoonnnnéé  ppaarr  DDiieeuu  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  nn’’aayyeezz  pplluuss  àà  sseerrvviirr  llee  
PPèèrree  nnii  sseess  AAnnggeess  ??  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  VVooiiccii  qquuee  llee  ppoouuvvooiirr  vvoouuss  ééttoouuffffee  !!  IIll  nn’’eesstt  pplluuss  lliibbrree  eenn  vvoouuss--mmêêmmee..  IIll  vvoouuss  ffaaiitt  aattttaacchhaannttss  !!  IIll  vvoouuss  ffaaiitt  gglluu  !!  
MMaaiiss  DDiieeuu  ddooiitt--iill  ffoorrccéémmeenntt  ss’’ééllooiiggnneerr  ddee  vvoouuss  ??  VVoouuss  vvooiillàà  ddeevveennuuss  DDiieeuu  vvoouuss--mmêêmmeess......  vvoouuss  nn’’êêtteess  pplluuss  mmeess  ffiillss  mmaaiiss  
ddeess  llaaiissssééss--ppoouurr--ccoommppttee......  CCaarr  ccoommmmeenntt  uunn  hhoommmmee  ssaauurraaiitt--iill  ssee  ffaaiirree  DDiieeuu  ssii  llee  PPèèrree  eesstt  eenn  ssooii  hhaaïï  ??  MMaaiiss  cc’’eesstt  DDiieeuu  qquuii  
ffaaiitt  ddeess  HHOOMMMMEESS,,  eett  sseeuulleemmeenntt  ddeess  HHOOMMMMEESS..  PPoouurrqquuooii  DDiieeuu  aauurraaiitt--iill  àà  ffaaiirree  uunn  aaddvveerrssaaiirree  qquuee  ttoouutt  ooppppoossee  ??  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  VVoouuss  aavveezz  pprriiss  llaa  TTéénnèèbbrree  ppoouurr  ffeemmmmee  eett  ddééllaaiisssseezz  DDiieeuu  vvoottrree  ppèèrree  !!  MMaaiiss  ccoommmmeenntt  uunn  ffiillss  ppeeuutt--iill  ééppoouusseerr  
ssaa  mmèèrree  ss’’iill  nn’’eesstt  ddeevveennuu  lluuii--mmêêmmee  ll’’ééppoouuxx  ??  CCoommmmeenntt  uunn  ffiillss  ppeeuutt--iill  ddeevveenniirr  HHOOMMMMEE  ssaannss  DDiieeuu,,  ssaacchhaanntt  qquuee  DDiieeuu  sseeuull  
ffaaiitt  lleess  HHOOMMMMEESS  ??  CCoommmmeenntt  llee  ffiillss  ssaannss  DDiieeuu  ppeeuutt--iill  ddoonnnneerr  àà  llaa  ccoouuppee  uunnee  sseemmeennccee  ??  LLee  ccœœuurr  ddee  ll’’hhoommmmee,,  qquuii  eesstt  llee  
ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  ddee  DDiieeuu,,  ssaa  ccoouuppee,,  ddooiitt  ss’’uunniirr  àà  llaa  ccoouuppee  ddee  cceellllee  qquu’’iill  ééppoouussee,,  àà  ssaa  mmaattrriiccee..  
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CCoommmmeenntt  llaa  TTéénnèèbbrree  ppeeuutt--eellllee  eemmpplliirr  llaa  TTéénnèèbbrree  ??  CCoommmmeenntt  llee  vviiddee  ppeeuutt--iill  ccoommbblleerr  llee  vviiddee  ??  EEtt  ssii  llaa  sseemmeennccee  mmaannqquuee  
ddee  ssuubbssttaannccee,,  qquuii  ddoonncc  ffeerraa  qquu’’eellllee  ssooiitt  pplleeiinnee  ??  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess  ddee  ttrriissttee  ccoonnssttaatt  nn’’oonntt  ppaass  aaffffaaiibbllii  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  vvooss  pprrootteessttaattiioonnss..  DDiieeuu  ssaaiitt  qquuee  
vvoouuss  êêtteess  eenn  ccoollèèrree  ddee  ccee  qquu’’IILL  ccrrééee..  IIll  vvoouuss  rreenndd  rreessppoonnssaabblleess  aauupprrèèss  ddee  LLUUII,,  aauupprrèèss  dduu  RRooyyaauummee  ddoonntt  iill  vvoouuss  ffaaiitt  
hhéérriittiieerrss..  MMaaiiss  vvooiiccii  qquuee  vvoouuss  ddééssiirreezz  aarrddeemmmmeenntt  hhéérriitteerr  ssaannss  vvoouuss  pplliieerr  aauuxx  pplluuss  ppeettiitteess  eexxiiggeenncceess  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  
qquuii  vvoouuss  iinnccoommbbeenntt  nnaattuurreelllleemmeenntt..  AAiinnssii  vvoouuss  eexxpprriimmeezz  llee  ffaaiitt  qquuee  vvooss  aaccqquuiiss  ssoonntt  dduuss  eett  qquuee  vvoouuss  sseerrvviirr  eesstt  llee  bbuutt  
uullttiimmee  ddee  llaa  mmooiinnddrree  ccrrééaattuurree  mmiissee  aauu  mmoonnddee..  MMaaiiss  ccoommmmeenntt  sseerrvviirr  ssii  DDiieeuu  nnee  ddeemmeeuurree  ppooiinntt  ??  NN’’eesstt--ccee  ppaass  DDiieeuu  llee  
pprreemmiieerr  qquuii  sseerrtt  eett  llee  pprreemmiieerr  qquuii  rreenndd  llee  sseerrvviiccee  eexxiissttaanntt  ??  CCeelluuii  eenn  qquuii  DDiieeuu  nn’’eesstt  ppooiinntt  cchheerrcchheerraa  àà  ssee  ccoonntteenntteerr  lluuii--
mmêêmmee..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  llàà  ccee  qquuee  ffoonntt  lleess  ttyyrraannss  aaiinnssii  qquuee  cceeuuxx  qquu’’iillss  oopppprriimmeenntt  ??  LLee  mmééllaannggee  vviiccttiimmee--bboouurrrreeaauu  nn’’eenn  
aappppeellllee  ppooiinntt  aauuxx  vveerrttuuss  ddee  DDiieeuu..  DDiieeuu  nnee  ffaavvoorriissee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppaass  ccee  qquuii  ddééttrruuiitt  ll’’iinnddiivviidduu..  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  VVoouuss  aaggiisssseezz  ccoommmmee  ssii  vvoouuss  ééttiieezz  lleess  oouubblliiééss  ddee  DDiieeuu  !!  CCoommmmee  ssii  DDiieeuu  lluuii--mmêêmmee  ppoouuvvaaiitt  oobblliittéérreerr  ll’’OOrriiggiinnee  !!  
MMaaiiss  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  eesstt  ppaarrffaaiittee..  RRiieenn  nnee  ppeeuutt  vveenniirr  llaa  ccoonnttrreeddiirree..  EEtt  ll’’OOrriiggiinnee  eesstt  bboonnnnee..  DDeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss  eett  àà  jjaammaaiiss..  
CC’’eesstt  ddoonncc  vveerrss  ll’’OOrriiggiinnee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  àà  vvoouuss  ttoouurrnneerr..  CC’’eesstt  eellllee  qquuii  vvoouuss  sseerrtt  ddee  ««  ppaattrroonn  »»..  SSaavveezz--vvoouuss  mmeettttrree  eenn  
mmeessuurree  ssaannss  aauuccuunn  ssaavvooiirr  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  RRèèggllee  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  lleess  ttiisssseerraannddss  ssaannss  llee  mmooddèèllee  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  ccaappaabblleess  ddee  
mmeettttrree  llee  fflleeuuvvee  hhoorrss  ddee  ssoonn  lliitt  ??  LLaa  VVooiiee  llaaccttééee  hhoorrss  ddee  ssoonn  ssiilllloonn  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  ssûûrrss  ddee  vvoouullooiirr  llee  ffaaiirree  ??  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  VVoouuss  nn’’eenntteennddeezz  pplluuss  ccee  qquuee  llaa  ppeettiittee  vvooiixx  ppaarrffaaiittee  vvoouuss  ccoonnsseeiillllee  mmaaiiss  vvoouuss  ééccoouutteezz  vvooss  iinnssttiinnccttss  lleess  pplluuss  
vviillss..  CCee  ssoonntt  vvooss  iinnssttiinnccttss  lleess  pplluuss  vviillss  qquuii  vvoouuss  ééggaarreenntt  eett  ccee  ssoonntt  eeuuxx  qquuii  vvoouuss  ddiisseenntt  dd’’eenn  rreejjeetteerr  llaa  ffaauuttee  ssuurr  DDiieeuu..  CCee  
ssoonntt  vvooss  iinnssttiinnccttss  lleess  pplluuss  vviillss  qquuii  vvoouuss  ééccoorrcchheenntt  ppeennddaanntt  qquuee  vvooss  ggllaaiivveess  ddéécchhiirreenntt  llaa  cchhaaiirr  ddeess  ccrrééaattuurreess  ddee  DDiieeuu......  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  RRééaalliisseezz  ccoommbbiieenn  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ffaaiittss  ppoouurr  vviivvrree  sseeuullss..  SSeeuullss,,  vvoouuss  nnee  rreennddeezz  rriieenn  vviivvaanntt..  SSeeuullss,,  vvoottrree  vvooiixx  
ssee  ppeerrdd..  SSeeuullss,,  vvooss  llaarrmmeess  ssoonntt  aacciiddeess..  SSeeuullss,,  vvoottrree  ééccoouulleemmeenntt  eesstt  ppuurruulleenntt..  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  VVooss  ccœœuurrss  ssoonntt  mmaaiinntteennaanntt  ppeessééss..  QQuuee  DDiieeuu,,  ddaannss  ssoonn  iinnffiinnii  aammoouurr,,  ssoouuhhaaiitteerraaiitt  vvoouuss  vvooiirr  vviivvaannttss  ddaannss  llaa  
bbaallaannccee..  QQuuee  DDiieeuu,,  ddaannss  ssoonn  iinnffiinniiee  mmiisséérriiccoorrddee,,  ssoouuhhaaiitteerraaiitt  vvoouuss  vvooiirr  ccoonnssiissttaannttss  ffaaccee  aauu  ppooiiddss  qquuii  vvoouuss  ooppppoossee  !!  
ÔÔ  mmeess  ffiillss  !!  RRéévveeiilllleezz--vvoouuss  ddee  ccee  rrêêvvee  iinnsseennsséé  !!  RReevveenneezz  aauu  PPèèrree..  RReevveenneezz  vveerrss  MMooii,,  ZZeeuuss,,  ll’’AAssttrree  dduu  JJoouurr  dduuqquueell  ttoouutt  
eexxiissttee......  



 89 

CCHHAAPPIITTRREE  VV  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        CCCCCCCCLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSCCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
((((((((ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        PPPPPPPPllllllllééééééééiiiiiiiiaaaaaaaaddddddddiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAllllllllccccccccyyyyyyyyoooooooonnnnnnnn))))))))        

  
NNoottrree  aasscceennssiioonn  nnee  ppeeuutt  qquuee  ppaasssseerr  ppaarr  llee  FFéémmiinniinn  ssaaccrréé..  UUnn  hhoommmmee  qquuii  nnee  ll’’aa  ppaass  ccoommpprriiss  nnee  rreessttee  
qquu’’uunnee  mmooiittiiéé  dd’’hhoommmmee..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurrqquuooii  llee  mmoonnddee  ssoouuffffrree  ttaanntt..  LLaa  ffeemmmmee  nn’’eesstt  ppaass  ééccoouuttééee,,  eellllee  
eesstt  bbllââmmééee,,  eellllee  eesstt  ssoouuiillllééee..  UUnn  mmoonnddee  qquuii  aacccceeppttee  ssaannss  ssoouurrcciilllleerr  llaa  ppoorrnnooggrraapphhiiee  àà  ttrraavveerrss  llaaqquueellllee  llaa  
ffeemmmmee  eesstt  pprrooffoonnddéémmeenntt  mmaallttrraaiittééee,,  cceeccii  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  aappppééttiittss  ssaattaanniiqquueess  dd’’iinnddiivviidduuss  iinnccaappaabblleess  ddee  
ccoonntteenniirr  lleeuurr  ffeeuu  iinnttéérriieeuurr,,  eesstt  uunn  mmoonnddee  vvoouuéé  àà  ll’’éécchheecc,,  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ppeerrddiittiioonn..  
CCee  mmoonnddee  rreesstteerraa  rraayyéé  ddee  llaa  ccaarrttee  ccoossmmiiqquuee  ttaanntt  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunn  ffoouu  ppoouurr  eenncclleenncchheerr  lleess  aappppééttiittss  fféérroocceess  
dduu  ddéémmoonn..  LLeess  ddéémmoonnss  ddooiivveenntt  ppoouurrttaanntt  ss’’éétteeiinnddrree  ddaannss  llee  bbrraassiieerr  ddee  DDiieeuu..  IIll  nnee  ddooiitt  pplluuss  ppoouuvvooiirr  eexxiisstteerr  
dd’’iinnddiivviidduuss  pprroommppttss  àà  pprrêêtteerr  llee  ffllaanncc  àà  llaa  rréébbeelllliioonn..  IIll  eesstt  aaiinnssii  nnéécceessssaaiirree  dd’’eexxttrraaiirree  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ddee  sseess  
ccrrooyyaanncceess  iilllluussooiirreess..  SSeeuull  ll’’ÉÉvvaannggiillee  dduu  CChhrriisstt  nnoouuss  rreenndd  nnoottrree  lluucciiddiittéé  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’ééttaatt  rrééeell  dduu  mmoonnddee..  
SSeeuull  ll’’ÉÉvvaannggiillee  dduu  CChhrriisstt  eesstt  aauutthheennttiiqquuee,,  eenngglloobbaanntt  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss  ddee  ttoouutteess  lleess  rreelliiggiioonnss  dduu  mmoonnddee..  IIll  
ffaauutt  ddoonncc  eexxttrraaiirree  dd’’uurrggeennccee  lleess  ÉÉvvaannggiilleess  ddee  cceettttee  hhoorrrriibbllee  ggaanngguuee  qquuee  ssoonntt  llaa  ppaappaauuttéé  eett  ssoonn  VVaattiiccaann..  
  
OOnn  nnee  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  àà  PPaazzuuzzuu  dd’’oobbsseerrvveerr  lleess  ÉÉvvaannggiilleess..  CCee  sseerraaiitt  ccoommmmee  ddeemmaannddeerr  àà  uunn  cchhaatt  ddee  ppaasssseerr  
ll’’aassppiirraatteeuurr  !!  PPaazzuuzzuu  eesstt  uunn  pprrééddaatteeuurr  vveennuu  dduu  ffoonndd  ddee  ll’’eessppaaccee..  EEtt  iill  eesstt  uunn  pprrééddaatteeuurr  ppaarrccee  qquu’’iill  cchheerrcchhee  àà  
ssuurrvviivvrree..  PPaazzuuzzuu  nnee  ssee  ddiitt  ppaass  ::  ««  AAtttteennttiioonn  !!  SSii  jjee  lluuii  pprreennddss  ssoonn  qquuoottaa  dd’’éénneerrggiiee,,  cceett  iinnddiivviidduu  ddeevviieennddrraa  
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vviittee  uunn  ssaallee  ccoonn  !!  »»  NNoonn..  PPaazzuuzzuu  eesstt  uunn  pprrééddaatteeuurr  ccoossmmiiqquuee  
ppaarrccee  qquuee,,  jjee  llee  rrééppèèttee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ppoouurr  lluuii  uunnee  mmaannnnee  
lliiééee  àà  ssaa  ssuurrvviiee..  DDuu  mmooiinnss,,  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssee  ssoouummeetttteenntt  àà  llaa  
TTeennttaattiioonn  ssoonntt  uunnee  mmaannnnee  ppoouurr  llee  ppéécchheeuurr  eett  pprrééddaatteeuurr..  
CCeeuuxx  qquuii  ssee  ssoouummeetttteenntt  àà  llaa  TTeennttaattiioonn  aattttiirreenntt  ccoommmmee  ddeess  
aaiimmaannttss  lleess  RReeppttiilliieennss  pprrééddaatteeuurrss..  CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquuee  llaa  
ffaauuttee  nnoouuss  iinnccoommbbee..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  aatttteennddrree  ddee  
PPaazzuuzzuu  qquu’’iill  cceessssee  ddee  lluuii--mmêêmmee  dd’’aaggiirr  ccoommmmee  iill  llee  ffaaiitt..  EEnn  
rreevvaanncchhee,,  iill  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt,,  ppaarr  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eett  
ll’’iilllluummiinnaattiioonn  qquu’’eellllee  ggéénnèèrree,,  ddee  nnoouuss  rréévvéélleerr  ddeevvaanntt  DDiieeuu,,  
eett  ppeeuu  iimmppoorrttee  llee  tteemmppss  oouu  llee  lliieeuu..  
IIll  aappppaarrttiieenntt  àà  cchhaaccuunn  dd’’aassssiimmiilleerr  llaa  PPaarroollee  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  
dduu  CChhrriisstt  aaffiinn  ddee  ssee  ccoorrrriiggeerr  eett  ddee  ss’’aamméélliioorreerr..  SSii  
ll’’ÉÉvvaannggiillee  eesstt  dduu  ppaaiinn  bbéénniitt  ppoouurr  ll’’ââmmee  dduu  ppéénniitteenntt,,  iill  ll’’eesstt  
aauuttaanntt  ppoouurr  lleess  RReeppttiilliieennss  pprrééddaatteeuurrss..  AAuussssii,,  PPaazzuuzzuu,,  àà  

ttrraavveerrss  llee  fflluuxx  ddee  ccoonnsscciieennccee  dduu  ppéénniitteenntt,,  ppeeuutt  eenn  rreecceevvooiirr  ttoouuss  lleess  bbiieennffaaiittss..  SSii  ddoonncc  nnoouuss  cchhaannggeeoonnss,,  ddee  
mmêêmmee  ccee  ffaaiitt  ffoorrcceerraa  lleess  PPaazzuuzzuu  eett  ttoouuss  lleess  RReeppttiilliieennss  pprrééddaatteeuurrss  àà  cchhaannggeerr  eett  aaiinnssii  àà  uusseerr  dd’’aauuttrreess  
pprrooccééddééss,,  pplluuss  llééggiittiimmeess  qquuaanntt  àà  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnnneemmeennttss,,  eenn  aalliiggnneemmeenntt  aavveecc  lleess  llooiiss  ccoossmmiiqquueess,,  ddaannss  llee  
rreessppeecctt  ddee  ttoouuss,,  ttrraannsscceennddaanntt  lleess  mmééccaanniissmmeess  lliiééss  àà  lleeuurr  ssuurrvviiee  pprroopprree..  
  

******  
  

NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn  eett  aalllloonnss  vvoouuss  lliivvrreerr  1122  ccllééss  qquuii  vvoonntt  vvoouuss  ppeerrmmeettttrree  dd’’oouuvvrriirr  lleess  ppoorrtteess  ddee  vvoottrree  
aasscceennssiioonn  ccoossmmiiqquuee..  
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LLeess  ccllééss  ddee  ll’’aasscceennssiioonn  eenn  1122  ppooiinnttss  ::  
  
11//  AAvvooiirr  ffooii  eenn  CChhrriisstt  ::  

--  EEffffaacceerr  ssaa  pprroopprree  hhiissttooiirree  ;;  
--  PPeerrddrree  ssaa  pprroopprree  iimmppoorrttaannccee  ;;  
--  PPrreennddrree  llaa  mmoorrtt  ccoommmmee  ccoonnsseeiillllèèrree..  

 
22//  ÊÊttrree  hhuummbbllee  ::  

--  ÊÊttrree  ssiinnccèèrree  ;;  
--  NNee  pplluuss  ddeevvooiirr  êêttrree  uunnee  eemmpprriissee  ppoouurr  qquuiiccoonnqquuee  ;;  
--  AAiimmeerr  llaa  VViiee  ppoouurr  ccee  qquu’’eellllee  eesstt  ::  uunnee  éémmaannaattiioonn  ddee  DDiieeuu..  

  
33//  AAiimmeerr  ttoouuttee  ccrrééaattuurree  vviivvaannttee  ::  

--  ÊÊttrree  ggeennttiill,,  iimmppllaaccaabbllee,,  ppaattiieenntt  eett  rruusséé  ;;  
--  ÊÊttrree  aaiimmaabbllee  ;;  
--  ÊÊttrree  ddéévvoouuéé  vviiss--àà--vviiss  dduu  VViivvaanntt..  

  
44//  SSee  ddéépprrooggrraammmmeerr  ddee  ttoouuttee  ffoorrccee  mmeennssoonnggèèrree  ::  

--  AAiimmeerr  llaa  VVéérriittéé  pplluuss  qquuee  ttoouutt,,  mmêêmmee  pplluuss  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  vvoouullooiirr  êêttrree  lliibbrree  ;;  
--  OOuuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ppoollaarriittééss  qquuii  rrèèggnneenntt  eenn  ffoorrccee  ddaannss  llee  ccoossmmooss  ;;  
--  SSee  ddééssiilllluussiioonnnneerr  eenn  nnee  mmiirrooiittaanntt  pplluuss  llaa  ppeerrvveerrssiittéé  ddee  ccee  mmoonnddee..  

  
55//  NNee  rriieenn  ddééssiirreerr  nnii  nnee  rriieenn  vvoouullooiirr  ppoouurr  ssooii--mmêêmmee  ::  

--  LLaaiisssseerr  cchhooiirr  ttoouutt  ccaarraaccttèèrree  rreelleevvaanntt  ddeess  ffoorrcceess  lluucciifféérriieennnneess  eett//oouu  ssaattaanniiqquueess  ;;  
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--  LLaaiisssseerr  àà  EElloohhiimm  llee  ssooiinn  ddee  vvoouuss  gguuiiddeerr,,  eeuuxx  sseeuullss  ééttaanntt  llaa  ffoorrccee  nnéécceessssaaiirree  àà  vvooss  bbeessooiinnss  ;;  
--  RReennffoorrcceerr  ttoouuttee  vvoolloonnttéé  eenn  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  

  
66//  FFaaiirree  llee  vviiddee  aauu--ddeeddaannss  ddee  ssooii  ::  

--  AAiimmeerr  llee  ssiilleennccee  eett  ccee  ffaaiissaanntt,,  ttaaiirree  ttoouutt  ddiiaalloogguuee  iinnttéérriieeuurr  ;;  
--  AAiimmeerr  llaa  vvaaccuuiittéé  ;;  
--  AApppprreennddrree  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  PPèèrree  eett  ssuurr  llaa  NNaattuurree  rreevviiggoorraannttee  ddee  DDiieeuu..  

  
77//  DDééffaaiirree  lleess  lliieennss  aavveecc  ttoouutt  ccee  qquuii  vvoouuss  eennttoouurree  ::  

--  YY  vvooiirr  ccllaaiirr  ;;  
--  CCaapptteerr  ll’’eesssseennccee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  ;;  
--  SSee  lliibbéérreerr  dduu  ccoonnnnuu..  

  
88//  ÉÉtteeiinnddrree  ((ddiissssoouuddrree))  eenn  ssooii  llee  mmooiinnddrree  aassppeecctt  iinntteemmppeessttiiff  ::  

--  NNee  ppaass  ffaaiirree  ccee  qquuee  lleess  aauuttrreess  ffoonntt  oouu  ffaaiirree  aalloorrss  qquuee  lleess  aauuttrreess  ddééffoonntt  ;;  
--  SS’’éévveeiilllleerr  àà  dd’’aauuttrreess  nniivveeaauuxx  ddee  ccoonnsscciieennccee  ;;  
--  FFaaiirree  éémmeerrggeerr  llaa  ffoorrccee  dduu  ssiilleennccee..  

  
99//  AAiimmeerr  ssoonn  ffrrèèrree  pplluuss  qquuee  ssooii--mmêêmmee  ::  

--  ÊÊttrree  ssoonn  pprroocchhaaiinn  ;;  
--  AAiimmeerr  llaa  CCrrééaattiioonn  ;;  
--  AAiimmeerr  llee  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  

  
1100//  CCoonnddiittiioonnnneerr  lleess  éénneerrggiieess  eenn  uunn  ffaaiisscceeaauu  ::  
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--  CCaannaalliisseerr  llaa  mmooiinnddrree  ppeennssééee  ppaarr  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ;;  
--  SS’’aalliiggnneerr  ssuurr  lleess  AAuuttoorriittééss  ccéélleesstteess  ;;  
--  CCaannaalliisseerr  sseess  éémmoottiioonnss  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  dduu  sseennttiimmeenntt..  

  
1111//  CCoonnsscciieennttiisseerr  aauu--ddeeddaannss  ddee  ssooii  llaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  ::  

--  TToouurrnneerr  ssoonn  rreeggaarrdd  vveerrss  llee  ffiirrmmaammeenntt  ;;  
--  AAddmmeettttrree  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  qquueellqquu’’uunn  ddee  ppaarrffaaiitt  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee,,  ttaanntt  eenn  ppaarroollee  qquuee  ddaannss  llee  ggeessttee  ;;  
--  FFaaiirree  ddee  ssoonn  mmiieeuuxx..  

  
1122//  AAccccoouucchheerr  ddee  DDiieeuu  ffaaiitt  hhoommmmee  ::  

--  AAddmmeettttrree  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPaarraaddiiss  ccoommmmee  ll’’AAbbssoolluu  ddee  ttoouuss  lleess  mmoonnddeess  ;;  
--  ÊÊttrree  ppaarrffaaiitt  ccoommmmee  llee  PPèèrree  eesstt  ppaarrffaaiitt,,  oouu  dduu  mmooiinnss  ss’’aatttteelleerr  àà  llaa  ttââcchhee  ;;  
--  ÊÊttrree  hhuummbbllee..  

  
11//  AAVVOOIIRR  FFOOII  EENN  CCHHRRIISSTT  
  
TToouutt  eesstt  rreenndduu  ppoossssiibbllee  ssii  eett  sseeuulleemmeenntt  ssii  llaa  ffooii  eesstt  rreennffoorrccééee  ppaarr  ll’’éémmaannaattiioonn  dduu  VViivvaanntt  mmêêmmee..  UUnn  hhoommmmee  qquuii  nnee  ccrrooiitt  
eenn  rriieenn,,  eett  qquuii  ccoommppttee  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  sseess  mmaaiiggrreess  rreessssoouurrcceess,,  nn’’aarrrriivveerraa  jjaammaaiiss  àà  ffaaiirree  aabboouuttiirr  llaa  mmooiinnddrree  ddee  sseess  
iinntteennttiioonnss..  VVoouuss  ppoouuvveezz  vvooiirr  ccoommbbiieenn  iill  ffaauutt  ll’’aaiiddee  ddee  ggeennss  eett  ccoonnssttiittuueerr  uunn  cceerrvveeaauu  ccoolllleeccttiiff  ppoouurr  ffaaiirree  aabboouuttiirr,,  ppaarr  
eexxeemmppllee,,  uunn  pprroojjeett  ddee  ggrraannddee  aammpplleeuurr,,  ccoommmmee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  ppoonntt  oouu  dd’’uunnee  rroouuttee..  CCee  pprriinncciippee  ddee  cceerrvveeaauu  ccoolllleeccttiiff  
ss’’aapppplliiqquuee  àà  ttoouutt  êêttrree  ppeennssaanntt..  PPaarrttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  lleess  ââmmeess  ss’’uunniisssseenntt  eett  nnee  ffoonntt  qquu’’uunnee  aaffiinn  dd’’aaccccoommpplliirr  eennsseemmbbllee  llaa  
VVoolloonnttéé  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  RRiieenn  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  ssaannss  llee  lliieenn  iinnddiissssoolluubbllee  ddeess  ââmmeess,,  aammoouurreeuusseess  ddee  ccee  qquuii  eesstt  
iinnccoorrppoorréé  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  LLaa  ffooii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ddiissssoouuddrree  ll’’eeggoo..  
IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  llaa  mmooiinnddrree  hhiissttooiirree  lliiééee  àà  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  eesstt  nniimmbbééee  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  ddééffiicciieennttss  dd’’uunn  ééttaatt  
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pprrooffoonnddéémmeenntt  ééggoocceennttrriiqquuee..  IIll  eesstt  ddoonncc  iimmppéérraattiiff  dd’’aapppprreennddrree  àà  eeffffaacceerr  ssoonn  hhiissttooiirree  ppeerrssoonnnneellllee  pplleeiinnee  ddeess  ddééffiicciieenncceess  
ddee  ll’’ââmmee  àà  ccaauussee  ddee  sseess  ccrrooyyaanncceess  eett  ddee  sseess  ffaauutteess..  RReeccttiiffiieerr  llee  ttiirr  cc’’eesstt  aauussssii  ssaavvooiirr  nnee  pplluuss  rreepprroodduuiirree  sseess  eerrrreeuurrss..  LLee  
ppaasssséé  nn’’eesstt  vvaallaabbllee  qquuee  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu  dd’’eenn  vvooiirr  ddeess  rrééfféérreenncceess..  SSii  lleess  cchhoosseess  sseerrvveenntt  ddee  mmooddèèllee,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  lleess  mmeettttrree  eenn  
œœuuvvrree..  MMaaiiss  ssii  llee  ppaasssséé  eesstt  uunn  ccaallvvaaiirree,,  ssoonn  aappppoorrtt  nn’’aa  ddèèss  lloorrss  pplluuss  rriieenn  ddee  bbéénnééffiiqquuee..  IIll  ffaauutt  nnééaannmmooiinnss  aapppprreennddrree  àà  
ll’’oobbsseerrvveerr  ppoouurr  eenn  ccoonnnnaaîîttrree  llee  mmooiinnddrree  aassppeecctt  iinnddiiggeenntt  eett  llee  ttrraannsscceennddeerr..  EEffffaacceerr  ssaa  pprroopprree  hhiissttooiirree  aaiiddee  àà  rréédduuiirree  
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’eeggoo  ssuurr  ll’’ââmmee..  EEtt  cc’’eesstt  ddoonncc  eenn  eeffffaaççaanntt  ssaa  pprroopprree  hhiissttooiirree  qquuee  ll’’oonn  ppaarrvviieenntt  àà  ssee  ddééttaacchheerr  
ddeess  ssaattiissffaaccttiioonnss  lliiééeess  àà  ssooii--mmêêmmee  eett  àà  ppeerrddrree  ssaa  pprroopprree  iimmppoorrttaannccee..  
LLaa  mmoorrtt  eesstt  uunnee  ccoonnsseeiillllèèrree  lloorrssqquu’’oonn  oorriieennttee  sseess  iinntteennttiioonnss  aauu--ddeellàà  ddee  cceettttee  vviiee..  TToouutt  ccoommmmee  llaa  ffooii  nn’’aa  ddee  rraaiissoonn  vvaallaabbllee  
qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’iimmmmoorrttaalliittéé  ddee  ll’’ââmmee,,  llooiinn  ddeess  aaffffrreess  tteemmppoorraaiirreess  dd’’uunnee  vviiee  cchhaarrnneellllee..  LLaa  ffooii  rreennvvooiiee  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt  àà  
ll’’eessppéérraannccee  dd’’uunnee  vviiee  mmeeiilllleeuurree,,  oorrnnééee  ddee  llaa  pprréésseennccee  dduu  CCrrééaatteeuurr..  
IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd’’oorriieenntteerr  ssaa  ffooii  vveerrss  llaa  TToouuttee--ppuuiissssaannccee  uunniivveerrsseellllee..  CCee  nn’’eesstt  qquu’’aaiinnssii  qquuee  vvoouuss  éépprroouuvveerreezz  llee  ddééssiirr  ddee  
ccoonnsseennttiirr  àà  ccee  qquuee  vvoouuss--mmêêmmee  ssaauurreezz  ffaaiirree  eenn  vvuuee  dd’’aaccccoommpplliirr  ccee  qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  dd’’aaccccoommpplliirr,,  eett  ccee  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaauurreezz  
ppooiinntt  ccaappaabbllee  dd’’aaccccoommpplliirr  ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatteettéé  ddeess  cchhoosseess,,  qquueellqquu’’uunn  ssaauurraa  llee  ffaaiirree  ppaarr--ddeellàà  vvoouuss..  
  
22//  ÊÊTTRREE  HHUUMMBBLLEE  
  
LL’’hhuummiilliittéé  eesstt  ggéénnéérrééee  ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  rreemmeettttrree  ssaa  ffooii  eenn  DDiieeuu,,  ssaa  ffooii  eenn  CChhrriisstt..  EEnn  aacccceeppttaanntt  qquu’’iill  eexxiissttee  qquueellqquu’’uunn  
ddaannss  ll’’uunniivveerrss  ddee  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  ssooii,,  oonn  ppeerrdd  ddèèss  lloorrss  ««  lleess  qquuaalliittééss  »»  dd’’uunn  iinnddiivviidduu  qquuii  ssee  ccrrooiitt  aauu  cceennttrree  dduu  mmoonnddee..  
LL’’eeggoo  nn’’eesstt  pplluuss  ddiiggeessttee,,  eett  ll’’eennvviiee  ddee  vvoouullooiirr  bbrriilllleerr  aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  ss’’eessttoommppee..  
ÉÉttrraannggeemmeenntt,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ffooii  éémmeerrggee,,  ll’’oonn  sseenntt  ssee  ssuuffffiirree  àà  ssooii--mmêêmmee..  CCeettttee  sseennssaattiioonn  eesstt  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llaa  vveennuuee  dduu  
CChhrriisstt  ddaannss  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  iinnddiivviidduueellllee..  LLaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  ddéélliivvrree  ll’’iinnddiivviidduu  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  eett  lluuii  
ffaaiitt  rreeccoouuvvrreerr  ll’’ééttaatt  ssiinnccèèrree  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee..  SSoonn  iinnttééggrriittéé  rreeccoouuvvrrééee  llee  ppoouussssee  àà  nnee  pplluuss  mmeennttiirr..  IIll  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’aa  pplluuss  rriieenn  àà  
ccaacchheerr  ccaarr  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn  oonn  nnee  ppeeuutt  rriieenn  ccaacchheerr  ddeevvaanntt  DDiieeuu..  IIll  nn’’éépprroouuvvee  pplluuss  nnoonn  pplluuss  ll’’eennvviiee  ddee  ffaaiirree  ddeess  sseeccrreettss..  IIll  
eesstt  ddaannss  uunn  ééttaatt  ooùù  iill  nnee  ddééssiirree  rriieenn..  IIll  nn’’yy  aa  ppoouurr  lluuii  pplluuss  ddee  rraaiissoonn  àà  vvoouullooiirr  êêttrree  uunnee  eemmpprriissee  ppoouurr  qquuiiccoonnqquuee..  IIll  pprreenndd  llaa  
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vviiee  ppoouurr  ccee  qquu’’eellllee  eesstt  ::  uunnee  éémmaannaattiioonn  dduu  DDiieeuu  PPaannttooccrraattoorr..  SSoonn  hhuummiilliittéé  llee  rreennffoorrccee  ddaannss  ssaa  ffooii..  SSaa  ffooii  ddeevviieenntt  ppoouurr  lluuii  
uunnee  ffoorrccee  ppaarr  llaaqquueellllee  iill  eexxiissttee  ttoouutt  eennttiieerr..  
  
33//  AAIIMMEERR  TTOOUUTTEE  CCRRÉÉAATTUURREE  VVIIVVAANNTTEE  
  
EEnn  ccoouurrss  dd’’êêttrree  ccoommppllèètteemmeenntt  eexxttrraaiitt  ddee  ssoonn  nnoommbbrriilliissmmee,,  ll’’hhoommmmee,,  jjaaddiiss  rreepplliiéé  ssuurr  lluuii--mmêêmmee,,  ss’’oouuvvrree  àà  llaa  vviiee,,  eett  ddoonncc  
aauu  VViivvaanntt..  IIll  ssoorrtt  ddee  ssoonn  aavveeuugglleemmeenntt  eett  sseess  yyeeuuxx,,  eennffiinn,,  lluuii  ffoonntt  aaddmmiirreerr  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  lluuii  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’aaddmmiirreerr..  SSoonn  
aaddmmiirraattiioonn  ppoouurr  llaa  mmooiinnddrree  cchhoossee  vviivvaannttee  llaa  lluuii  ffaaiitt  aaiimmeerr  dd’’eemmbbllééee..  EEnnffiinn,,  iill  ss’’éépprreenndd  ppoouurr  llaa  vviiee  eett  ss’’éémmeerrvveeiillllee  !!  PPaarrccee  
qquu’’iill  ssee  sseenntt  eexxiisstteerr  ppaarr  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  aaddmmiirree,,  iill  ssee  sseenntt  ss’’ééppaannoouuiirr..  DDuu  ffaaiitt  ddee  ssoonn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt,,  ssoonn  éémmeerrvveeiilllleemmeenntt  
ppoouurr  lleess  cchhoosseess  ss’’eenn  ttrroouuvvee  aammpplliiffiiéé..  
NNee  ddééssiirraanntt  rriieenn,,  ffaaiissaanntt  aabbssttrraaccttiioonn  dduu  mmooiinnddrree  ééttaatt  ééggooïïssttee,,  ll’’hhoommmmee  aapppprreenndd  àà  ddeevveenniirr  ggeennttiill,,  ccaarr  iill  nn’’aatttteenndd  pplluuss  
aauuccuunnee  ggrraattiiffiiccaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnee..  TToouutt  ccee  qquu’’iill  ddoonnnnee  iill  llee  ddoonnnnee  ssaannss  rreettoouurr..  IIll  nn’’aatttteenndd  pplluuss  dd’’êêttrree  ppaayyéé..  IIll  ssaaiitt  eennffiinn  ccee  
qquu’’eesstt  llaa  ggrraattuuiittéé..  ÇÇaa  nnee  llee  ddéérraannggee  ppaass  ddee  ddeevvooiirr  ddoonnnneerr  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee  ccaarr  iill  aa  ccoommpprriiss  qquu’’iill  ééttaaiitt  nnéé  ppoouurr  ççaa..  IIll  aa  
ccoommpprriiss  qquuee  CCeelluuii  qquuii  sseerrtt  eesstt  llee  ttoouutt  pprreemmiieerr  eett  llee  ttoouutt  pprreemmiieerr  eesstt  llee  DDiieeuu  PPaannttooccrraattoorr..  
DDee  ccee  qquuee  DDiieeuu  ddoonnnnee,,  cceett  hhoommmmee  eesstt  pplloonnggéé  ddaannss  uunnee  ppaattiieennccee  àà  ttoouuttee  éépprreeuuvvee  vviiss--àà--vviiss  dduu  mmoonnddee..  IIll  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’aa  rriieenn  
àà  rreecceevvooiirr  dduu  mmoonnddee  mmaaiiss  ttoouutt  ddee  DDiieeuu..  DDee  ccee  qquuee  llee  mmoonnddee  eesstt  iinnjjuussttee,,  ddee  ccee  qquuee  DDiieeuu  eesstt  bboonn,,  ll’’hhoommmmee  ssee  vvooiitt  rruusseerr  
aavveecc  sseess  ccoonntteemmppoorraaiinnss  qquuii  nn’’eenntteennddeenntt  rriieenn  ddee  llaa  NNaattuurree  dduu  DDiieeuu  PPaannttooccrraattoorr..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  ddee  vvooiirr  cceett  hhoommmmee  
ppeerrddrree  ddee  lluuii  lleess  bbiieennffaaiittss  qquuee  DDiieeuu  lluuii  aa  ccoonnffiiééss  eett  qquuii  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  jjooyyaauuxx  ppoouurr  ssoonn  ââmmee..  SSeess  ccoonntteemmppoorraaiinnss  ssoonntt  ssii  
eennvviieeuuxx  eett  jjaalloouuxx  qquu’’iillss  nnee  mmaannqquueerraaiieenntt  ppaass  ddee  ddéélleesstteerr  cceett  hhoommmmee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  DDiieeuu  aa  ccoonnsseennttii  eenn  lluuii,,  eenn  ssoonn  ââmmee  
eett  ccoonnsscciieennccee..  SSaa  vvoolloonnttéé  eesstt  aaiinnssii  aaccccrruuee,,  rrééssoolluuee,,  iimmppllaaccaabbllee,,  iinnddeessttrruuccttiibbllee..  CCeett  hhoommmmee  ssaaiitt  ooùù  iill  vvaa..  
  
44//  SSEE  DDÉÉPPRROOGGRRAAMMMMEERR  DDEE  TTOOUUTTEE  FFOORRCCEE  MMEENNSSOONNGGÈÈRREE  
  
AAlloorrss  qquuee  cceett  hhoommmmee  nn’’ééttaaiitt  cceennttrréé  qquuee  ssuurr  lluuii--mmêêmmee,,  iill  ss’’eesstt  ddééccoouuvveerrtt  àà  ttrraavveerrss  ll’’aammoouurr  qquu’’iill  ppoorrttaaiitt  àà  DDiieeuu......  



 96 

IIll  aa  aaiinnssii  rrééaalliisséé  qquu’’iill  aaiimmaaiitt  llaa  vvéérriittéé  pplluuss  qquuee  lleess  pprroopprreess  mmeennssoonnggeess  ddee  ssaa  vviiee..  YY  ccoommpprriiss  mmêêmmee  pplluuss  qquuee  ssaa  pprroopprree  
lliibbeerrttéé  ppuuiissqquuee  ssaa  vviissiioonn  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ddééppeennddaaiitt  sseeuulleemmeenntt  ddee  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  ddeevvooiirr  ssee  ddéébbrroouuiilllleerr  ppaarr  lluuii--mmêêmmee..  
CC’’eesstt  aalloorrss  qquu’’iill  aa  ssaaiissii  llee  sseennss  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  eett  iill  aa  vvuu  ccoommbbiieenn  ssaa  vviiee  ééttaaiitt  eemmppêêttrrééee  ddaannss  llaa  ppoollaarriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ffoorrcceess  
qquuii,,  ssii  eelllleess  nnee  ssoonntt  uunniieess,,  ss’’ooppppoosseenntt..  CCeess  ddeeuuxx  ffoorrcceess  ssoonntt  aannttiinnoommiiqquueess  lloorrssqquuee  DDiieeuu  nn’’eexxeerrccee  ppaass  ssoonn  ppoouuvvooiirr  eenn  
eelllleess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  ppôôlleess  mmaassccuulliinn  eett  fféémmiinniinn..  
CC’’eesstt  ppaarr  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddee  cceess  ddeeuuxx  ffoorrcceess  qquuee  SSaattaann  ssèèmmee  llaa  ccoonnffuussiioonn  ddaannss  lleess  mmoonnddeess..  CC’’eesstt  ppaarr  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ddee  
cceess  ddeeuuxx  ffoorrcceess  ddééssuunniieess  àà  DDiieeuu  qquuee  llee  DDiiaabbllee  eennggeennddrree  llaa  ppeerrvveerrssiittéé  ddaannss  lleess  mmoonnddeess..  LL’’eeggoo  ééttaanntt  llee  pprroodduuiitt  ddeess  
mmoonnddeess  vvoouuééss  àà  lleeuurr  ppeerrvveerrssiioonn..  
LL’’hhoommmmee,,  ppaarr  ssaa  ffooii  eenn  CChhrriisstt,,  aapppprreenndd  àà  ddééppaasssseerr  llaa  vvuuee  qquu’’iill  aa  ddee  lluuii--mmêêmmee,,  llaa  vvuuee  qquu’’iill  ppoorrttee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee..  IIll  
rreeccoonnnnaaîîtt  llee  CChhrriisstt  PPaannttooccrraattoorr  ccoommmmee  ssoonn  sseeuull  MMaaîîttrree  eett  UUnniiqquuee  CCrrééaatteeuurr..  IIll  vvoouuee  ppoouurr  llaa  VViiee  ddaannss  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  DDiieeuu  
uunnee  ppaassssiioonn  ssaannss  bboorrnneess..  CCeett  hhoommmmee  ssaaiitt  ccee  qquuii  eexxiissttee  ddee  pplluuss  ssuubblliimmee  ::  ccee  ccœœuurr  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  ssee  ssiittuuee  aauu  sseeiinn  
mmêêmmee  ddeess  ÉÉoonnss  dduu  PPaarraaddiiss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  lluuii  eesstt  ffaacciillee  ddee  ttrraannsscceennddeerr  ttoouutt  ééttaatt  ppeerrvveerrttii  dduu  mmoonnddee..  
  
55//  NNEE  RRIIEENN  DDÉÉSSIIRREERR  NNII  NNEE  RRIIEENN  VVOOUULLOOIIRR  PPOOUURR  SSOOII--MMÊÊMMEE  
  
LLeess  ffoorrcceess  lluucciifféérriieennnneess  eett  ssaattaanniiqquueess  ssee  ddiissssoollvveenntt  ddaannss  ll’’eennttiièèrreettéé  dd’’uunn  ÊÊttrree  iinnttèèggrree..  EElllleess  ssoonntt  ccoommmmee  uunnee  ffeeuuiillllee  
mmoorrttee  qquuii  ssee  ddééttaacchhee  ddee  ll’’aarrbbrree  ppaarr  mmaannqquuee  ddee  ssèèvvee..  LL’’hhoommmmee  aa  ccoommpprriiss  qquu’’iill  nn’’eesstt  pplluuss  qquueessttiioonn  ppoouurr  lluuii  ddee  nnoouurrrriirr  ddeess  
ffoorrcceess  qquuii  iinntteerrffèèrreenntt  aavveecc  ll’’iinnddiivviidduu  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ssee  ddoonnnneerr  uunnee  rraaiissoonn  dd’’eexxiisstteerr  ssaannss  DDiieeuu..  
LL’’hhoommmmee  aa  ccoommpprriiss  qquu’’iill  nn’’aa  rriieenn  àà  vvoouullooiirr  ppoouurr  lluuii--mmêêmmee  ccaarr  DDiieeuu  vveeuutt  ttoouutt  ppoouurr  lluuii..  CC’’eesstt  EElloohhiimm  qquuii  gguuiiddee  sseess  ppaass..  CCeett  
hhoommmmee  nn’’aa  pplluuss  ddee  ssoouuccii  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  ssee  ffaaiirree..  IIll  eesstt  uunn  ttoouutt  ppeettiitt  eennffaanntt  bbeerrccéé  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  ssoonn  CCrrééaatteeuurr..  
LL’’hhoommmmee  nn’’aa  bbeessooiinn  ddee  rriieenn,,  sseeuulleemmeenntt  dd’’aapppprreennddrree  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  PPèèrree  eett  ssuurr  llaa  NNaattuurree  rreevviiggoorraannttee  ddee  DDiieeuu..  
VVooiiccii  qquuee  ll’’hhoommmmee  eennttrree  ddee  ppllaaiinn--ppiieedd  ddaannss  lleess  ccoonncceeppttss  nnoovvaatteeuurrss  ddee  DDiieeuu  dduu  ffaaiitt  qquuee  ssoonn  ââmmee  eesstt  eennvveellooppppééee  ddee  ttoouutt  
ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddee  pplluuss  rraassssuurraanntt  ppoouurr  uunn  iinnddiivviidduu  ::  ll’’aammoouurr  qquuee  DDiieeuu  ppoorrttee  àà  sseess  eennffaannttss..  
LL’’hhoommmmee  ggooûûttee  aauu  bboonnhheeuurr  ssiimmppllee  dd’’êêttrree  eenn  vviiee..  RReessppiirreerr  eett  ccoonntteemmpplleerr  lluuii  ssuuffffiitt..  SSaa  VVoolloonnttéé  ééttaanntt  aaiinnssii  rreennffoorrccééee..  
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66//  FFAAIIRREE  LLEE  VVIIDDEE  AAUU--DDEEDDAANNSS  DDEE  SSOOII  
  
CCeett  hhoommmmee  ssee  rreenndd  ttrrèèss  vviittee  ccoommppttee  qquu’’iill  nnee  lluuii  eesstt  pplluuss  ppoossssiibbllee  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr  ccoommmmee  iill  ll’’aa  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt..  AAlloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  
aauu  mmiilliieeuu  dduu  mmoonnddee,,  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu  aammbbiiaanntt,,  ppaarrmmii  llaa  ffoouullee  qquuii  ééttoouuffffaaiitt  ssoonn  ââmmee,,  iill  mmaarrcchhaaiitt  ccoommmmee  uunn  aauuttoommaattee  àà  llaa  
rreecchheerrcchhee  ddee  ssaa  ppiittaannccee..  IIll  aavvaaiitt  ffaaiimm  ddee  sseennssaattiioonnss,,  ccoommmmee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  ssaannss  jjaammaaiiss  ccoommpprreennddrree  
qquu’’iill  lluuii  ffaallllaaiitt  aaiimmeerr  llee  ssiilleennccee  ppoouurr  ssoorrttiirr  dd’’uunn  ccoonntteexxttee  aauussssii  aaccccaabbllaanntt..  
LL’’hhoommmmee  nn’’aa  pplluuss  bbeessooiinn  dd’’eexxccuussee  ddééssoorrmmaaiiss,,  nnii  ddee  ffaauuxx--sseemmbbllaanntt..  PPaarrccee  qquuee  ssaa  ffooii  eett  ll’’aammoouurr  qquu’’iill  ppoorrttee  àà  ttoouuttee  cchhoossee  
ccrrééééee  ll’’ééllooiiggnneenntt  rrééssoolluummeenntt  eett  ddééffiinniittiivveemmeenntt  dd’’uunn  mmoonnddee  rreemmppllii  ddee  bbrruuiitt,,  ll’’hhoommmmee  ssee  rrééffuuggiiee  ddaannss  llee  ssiilleennccee  eett  llaa  
vvaaccuuiittéé..  IIll  ssaaiitt  eennffiinn  qquuee  cc’’eesstt  llàà,,  ddaannss  llaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree,,  qquu’’iill  ssaauurraa  vviivvrree  llaa  pplleeiinnee  iinnttiimmiittéé  ddee  ssoonn  ââmmee  rreemmiissee  àà  DDiieeuu..  
CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  lluuii  aappppaarraaîîtt  ll’’éévviiddeennccee  ddee  DDiieeuu..  SSoonn  ddééssiirr  dd’’aapppprreennddrree  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  eesstt  gglloorriiffiiéé  
ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ssiilleenncciieeuussee  dduu  FFiillss..  CCeett  hhoommmmee  eesstt  ssuurr  llaa  bboonnnnee  vvooiiee..  EEnn  ccoonnssttaannttee  pprrooggrreessssiioonn,,  iill  ssaaiitt  ooùù  iill  vvaa..  
  
77//  DDÉÉFFAAIIRREE  LLEESS  LLIIEENNSS  AAVVEECC  TTOOUUTT  CCEE  QQUUII  VVOOUUSS  EENNTTOOUURREE  
  
SSaa  ffooii  rreennffoorrccééee  llee  ppoouussssee  rrééssoolluummeenntt  vveerrss  llee  CCiieell..  LL’’hhoommmmee  sseenntt  qquuee  sseess  ppiieeddss  ppeeiinneenntt  àà  ttoouucchheerr  tteerrrree..  IIll  pprreesssseenntt  
ll’’éélléévvaattiioonn  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee..  IIll  rrééaalliissee  ccoommbbiieenn  iill  nn’’eesstt  pplluuss  aattttaacchhéé  aauuxx  cchhoosseess..  IIll  aa  ccoommpprriiss  qquuee  lleess  
cchhoosseess  nn’’aavvaaiieenntt  jjaammaaiiss  eeuu  ddee  cceessssee  ddee  llee  cchheevvaauucchheerr..  IIll  ééttaaiitt,,  aavvaanntt  ssoonn  iilllluummiinnaattiioonn,,  uunn  cchheevvaall  ffoouu  hhaarrnnaacchhéé  aauuxx  
mmaallhheeuurrss  dduu  mmoonnddee..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  cchhoosseess  oonntt  ppoouurr  lluuii  cchhaannggéé..  IIll  nn’’eesstt  pplluuss  cceett  hhoommmmee  sseeuull  eett  iivvrree,,  àà  eerrrreerr  ddaannss  lleess  
rruueess  llee  ssooiirr..  IIll  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’aa  pplluuss  ppeerrssoonnnnee  àà  ttrroommppeerr..  AAlloorrss  mmêêmmee  qquuee  llaa  nnuuiitt  eesstt  nnooiirree,,  ppoouurr  lluuii,,  eellllee  ssee  mmoonnttrree  ccllaaiirree..  LLee  
ffiirrmmaammeenntt  eesstt  pplluuss  pprroocchhee  qquu’’iill  nn’’yy  ppaarraaîîtt..  CCeett  hhoommmmee  yy  vvooiitt  ccllaaiirr  àà  pprréésseenntt..  IIll  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’aa  qquu’’àà  éétteennddrree  sseess  mmaaiinnss  ppoouurr  
ttoouucchheerr  ccee  qquuii  sseemmbbllee,,  ppoouurr  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss,,  iirrrrééeell,,  vvooiirree  iimmppoossssiibbllee..  
DDaannss  llaa  ppaaiixx  ddee  ll’’ââmmee,,  nnoonn  ppaass  iinnssoouucciiaannttee  mmaaiiss  ssaannss  lleess  ggrraavveess  ssoouucciiss  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee,,  ll’’hhoommmmee  vviitt  ssoonn  ssiilleennccee..  
SSoonn  œœiill  ss’’aattttaarrddee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cchhoosseess..  IIll  eesstt  aatttteennttiiff  àà  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ppeerrççooiitt..  SSoonn  œœiill  eesstt  nneeuuff..  SSoonn  aatttteennttiioonn  eesstt  
ccaappttiivvee  mmaaiiss  jjaammaaiiss  pprriissee  eenn  ddééffaauutt..  LL’’hhoommmmee  ssee  lliivvrree  àà  llaa  rrééccaappiittuullaattiioonn  ddee  ssaa  vviiee..  LL’’AAbbssttrraaiitt,,  eennffiinn,,  llee  lliibbèèrree  dduu  ccoonnnnuu..  
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88//  ÉÉTTEEIINNDDRREE  ((DDIISSSSOOUUDDRREE))  EENN  SSOOII  LLEE  MMOOIINNDDRREE  AASSPPEECCTT  IINNTTEEMMPPEESSTTIIFF  
  
LL’’hhoommmmee  rreeggaarrddee  llee  mmoonnddee  ssaannss  ss’’yy  eennffoonncceerr..  IIll  aa  eenn  lluuii  llaa  ffoorrccee  ddee  nnee  pplluuss  yy  pprreennddrree  ppaarrtt..  IIll  rreeggaarrddee  lleess  cchhoosseess  ccoommmmee  
ss’’iill  ééttaaiitt  ddeevvaanntt  uunn  ffiillmm..  PPaarrccee  qquu’’iill  aaddooppttee  uunnee  ppoossttuurree  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett  ddee  pprreennddrree  llee  rreeccuull  nnéécceessssaaiirree  ssuurr  lleess  cchhoosseess  eett  
ssuurr  lleess  ggeennss,,  ssuurr  lleeuurrss  aacctteess  eett  ssuurr  lleeuurrss  iinntteennttiioonnss,,  ll’’hhoommmmee  vvooiitt  llee  ddrraammee  qquuii  ssee  jjoouuee..  EEnn  mmêêmmee  tteemmppss,,  iill  rrééaalliissee  
ccoommbbiieenn  lleess  ggeennss  ssee  mmeetttteenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  ddaannss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  iimmppoossssiibblleess,,  ssoouuvveenntt  ssii  ppaatthhééttiiqquueess  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’hhuummoouurr  
éémmeerrggee  ssppoonnttaannéémmeenntt  eett  llee  ppoouussssee  àà  rriirree  eett  àà  ssoouurriirree  pplluuss  qquuee  ddee  ccoouuttuummee..  
LLee  rreeccuull  eenn  lluuii  eesstt  uunnee  ffoorrccee..  CCeettttee  ffoorrccee  ccrrééee  eenn  ll’’hhoommmmee  uunnee  tteennssiioonn  nnoouuvveellllee..  EEllllee  ffaaiitt  ddee  lluuii  uunn  iinnssttrruummeenntt  aaccccoorrddéé  àà  
ttoouutt  ccee  qquuii  ll’’eennttoouurree..  DDèèss  lloorrss,,  ll’’hhoommmmee  eenntteenndd  llee  cchhaanntt  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  éémmeerrggeerr  ddee  ttoouuttee  ppaarrtt..  IIll  aa  ccoommpprriiss  qquuee  lleess  ssoonnss  
oonntt  uunn  llaannggaaggee..  PPlluuss  rriieenn  nn’’eesstt  àà  sseess  oorreeiilllleess  iinntteemmppeessttiiff..  TToouutt  eesstt  ssiiggnnee  eett  vveeuutt  ddiirree  qquueellqquuee  cchhoossee..  CC’’eesstt  ddaannss  llee  ssiilleennccee  
ddee  ssoonn  ââmmee  qquuee  llaa  ssyymmpphhoonniiee  aa  lliieeuu..  MMaaiiss  ééggaalleemmeenntt  eenn  ddeehhoorrss..  LL’’hhoommmmee  sseenntt  lleess  vviibbrraattiioonnss..  IIll  ssaaiitt  qquu’’eelllleess  ssoonntt  dd’’uunn  
oorrddrree  ccoossmmiiqquuee..  EElllleess  ttoouucchheenntt  llaa  tteerrrree  eett  ll’’eennvveellooppppeenntt..  QQuuaanntt  àà  lluuii,,  bbiieenn  qquuee  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  iill  eesstt  aauu--ddeehhoorrss..  
  
99//  AAIIMMEERR  SSOONN  FFRRÈÈRREE  PPLLUUSS  QQUUEE  SSOOII--MMÊÊMMEE  
  
CCoommmmee  iill  nn’’aa  pplluuss  rriieenn  àà  aatttteennddrree  ddee  llaa  vviiee,,  ll’’hhoommmmee  ssee  lliibbèèrree  ddee  sseess  ppsseeuuddooss  oobblliiggaattiioonnss..  IIll  pprreenndd  ccoonnsscciieennccee  qquuee  llee  
ppooiiddss  qquu’’iill  ppoorrttaaiitt  ééttaaiitt  uunn  ffaarrddeeaauu  qquuee  lluuii  sseeuull  ss’’iimmppoossaaiitt..  AAvvaanntt  ssoonn  éélléévvaattiioonn  ssppiirriittuueellllee,,  iill  ppeennssaaiitt  qquu’’iill  ssee  ddeevvaaiitt  ddee  
rreeddoorreerr  ssoonn  bbllaassoonn,,  ll’’iimmaaggee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddee  lluuii--mmêêmmee  eett  lleess  aauuttrreess  ddee  lluuii..  CC’’ééttaaiitt  ççaa  ssoonn  ffaarrddeeaauu,,  ll’’iimmaaggee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddee  lluuii--
mmêêmmee  eett  lleess  aauuttrreess  ddee  lluuii..  DDeeppuuiiss,,  iill  aa  bbrriisséé  eenn  mmiillllee  mmoorrcceeaauuxx  ssoonn  mmiirrooiirr  ddee  ll’’aauuttooccoonntteemmppllaattiioonn..  
LL’’hhoommmmee  oobbsseerrvvee  lleess  ggeennss  dd’’uunn  rreeggaarrdd  nnoovvaatteeuurr..  IIll  nn’’eesstt  pplluuss  aauussssii  eenn  ccoollèèrree  qquu’’aavvaanntt..  IIll  nn’’eesstt  pplluuss  ddaannss  llee  rreesssseennttiimmeenntt..  
LLee  rreellââcchheemmeenntt  ddee  cceettttee  tteennssiioonn  lluuii  ppeerrmmeett  eennffiinn  dd’’aapppprreennddrree  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  DDiieeuu  eett  ddee  ttoouurrnneerr  ssoonn  ccœœuurr  
vveerrss  llee  ccœœuurr  eett  ll’’ââmmee  ddee  cchhaaccuunn..  EEnnffiinn,,  iill  ssee  vvooiitt  aaiimmeerr  lleess  aauuttrreess,,  qquu’’iill  pprreenndd  ppoouurr  ffrrèèrreess..  
LL’’hhoommmmee  pprreesssseenntt  qquuee  cceett  aammoouurr  nn’’eesstt  ppaass  ddee  lluuii,,  qquu’’iill  eesstt  iinnccoonnddiittiioonnnneell..  LLuuii--mmêêmmee,,  eenn  ttaanntt  qquu’’iinnddiivviidduu,,  iill  aa  ccoonnsscciieennccee  
qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  ccoonntteenniirr  àà  lluuii  sseeuull  ttoouutt  llee  fflluuxx  ddee  cceett  aammoouurr..  IIll  rrééaalliissee  aauussssiittôôtt  qquuee  cceettttee  éémmaannaattiioonn  vviieenntt  dd’’EEnn  HHaauutt..  CC’’eesstt  
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dd’’EEnn  HHaauutt  qquuee  ttoouuss  sseess  ffrrèèrreess  ssoonntt  aaiimmééss......  lluuii  nn’’eenn  eesstt  qquuee  llee  pprriissmmee..  CCeett  aammoouurr  eesstt  iinnffiinnii  eett,,  àà  ttrraavveerrss  llee  pprriissmmee  ddee  cceett  
hhoommmmee,,  eesstt  éétteenndduu  àà  ttoouuttee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  àà  ttoouutt  llee  CCiieell,,  yy  ccoommpprriiss  éétteenndduu  aauu  CCrrééaatteeuurr  mmêêmmee..  
  
1100//  CCOONNDDIITTIIOONNNNEERR  LLEESS  ÉÉNNEERRGGIIEESS  EENN  UUNN  FFAAIISSCCEEAAUU  
  
LL’’hhoommmmee  ssee  sseenntt  ddééggaaggéé  ddee  llaa  ppeennssééee  ccoommmmuunnee..  IIll  nn’’eesstt  pplluuss  rriivvéé  àà  rriieenn..  IIll  eesstt  lliibbrree..  MMaaiiss  bbiieenn  qquuee  lliibbrree,,  iill  nnee  ffaaiitt  ppaass  ccee  
qquu’’iill  vveeuutt..  IIll  ssaaiitt  ccoommbbiieenn  iill  aa  eennccoorree  àà  aapppprreennddrree  àà  ss’’aalliiggnneerr  aauuxx  AAuuttoorriittééss  dduu  CCiieell..  NNoottrree  hhoommmmee  eesstt  lliibbrree  ppaarrccee  qquuee  vviiddee..  
CC’’eesstt  ddoonncc  àà  DDiieeuu  àà  rreemmpplliirr  ddee  SSaa  VVoolloonnttéé  llee  ccoonntteennaanntt  ddee  cceett  hhoommmmee..  
PPaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  ssaa  ccoonncceennttrraattiioonn,,  ll’’éénneerrggiiee  ddee  cceett  hhoommmmee  ddeevviieenntt  uunn  ffaaiisscceeaauu  llaasseerr  qquuii  mmoonnttee  jjuussqquu’’aauu  CCiieell..  DDee  pprriissmmee  
qquu’’iill  ééttaaiitt,,  iill  ddeevviieenntt  aalloorrss  uunnee  ffoorrccee  ttaannggiibbllee  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess  eett  ppoouurr  lleess  ddiieeuuxx..  LL’’hhoommmmee  ssoorrtt  dduu  rrêêvvee  iinnsseennsséé  ddeess  
llaammbbeeaauuxx  ddee  ssaa  vviiee  ppaassssééee..  SSoonn  ccooccoonn  aa  ééccllooss..  LLaa  cchhrryyssaalliiddee  eesstt  ddeevveennuuee  uunn  mmaaggnniiffiiqquuee  ppaappiilllloonn..  
  
1111//  CCOONNSSCCIIEENNTTIISSEERR  AAUU--DDEEDDAANNSS  DDEE  SSOOII  LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE  JJEE  SSUUIISS  
  

LLaa  vviiee  ddee  cceett  hhoommmmee  eesstt  uunnee  ttooiillee  tteenndduuee  jjuussqquuee  ddaannss  llee  CCiieell..  IIll  aa  eemmbbrraasssséé  ttoouutt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ll’’êêttrree..  TToouutt  ccee  qquuii  llee  
ssoouuss--tteenndd  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  aaéérriieenn..  LLaa  tteerrrree  bbrriillllee  ssoouuss  sseess  ppiieeddss..  EEllllee  llee  cchhéérriitt  àà  jjaammaaiiss  ccaarr  iill  nn’’eesstt  pplluuss  uunn  ppooiiddss  ppoouurr  eellllee..  
SSaa  ggrraattiittuuddee  eesstt  ssaannss  bboorrnneess..  LL’’aammoouurr  eesstt  bbiieenn  pprréésseenntt..  LLee  CChhrriisstt  eesstt  ssaa  vviiee..  
AAlloorrss  qquuee  lleess  ggeennss  mmaauuggrrééeenntt,,  qquuee  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nn’’aaddmmeett  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  llaa  pprréésseennccee  ddee  qquueellqquu’’uunn  
ddee  ppaarrffaaiitt,,  ll’’hhoommmmee  eesstt  oorriieennttéé  vveerrss  cceett  ééttaatt  ddee  fféélliicciittéé  eett  dd’’iinnnnoocceennccee..  IIll  aa  ccoonnsscciieennttiisséé  ttoouutt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ll’’êêttrree,,  ppaarrccee  
qquu’’uunn  jjoouurr  iill  aa  ddéécciiddéé  ddee  vvooiirr  ddaannss  llaa  CCrrééaattiioonn  uunn  AAccttee  ppaarrffaaiitt  eett  ssuubblliimmee..  PPoouurr  ccoommpprreennddrree  ccee  ffaaiitt,,  iill  ffaallllaaiitt  ssiimmpplleemmeenntt  
ttrraannsscceennddeerr  ssoonn  œœiill  rriivvéé  ssuurr  lleess  cchhoosseess  mmaauuvvaaiisseess..  LLaa  bbeeaauuttéé  eexxiissttee,,  aassssuurréémmeenntt..  EEtt  eellllee  eesstt  àà  jjaammaaiiss  aauu--ddeessssuuss  dd’’uunn  
cciieell  ttoouujjoouurrss  tteerrnnee..  
AArrrriivvéé  àà  ccee  ssttaaddee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  ll’’hhoommmmee  ssaaiitt  qquu’’iill  eesstt  mmoorrtt  mmiillllee  ffooiiss,,  qquu’’iill  aa  rreennéé  aauuttaanntt  ddee  ffooiiss,,  qquuee  ssaa  nnyymmpphhee  eett  ssoonn  
ââmmee  oonntt  ééttéé  rreennoouuvveellééeess  pplluuss  qquuee  nnéécceessssaaiirree,,  eett  qquu’’uunnee  ffooiiss  eennccoorree,,  iill  nn’’aa  cceesssséé  ddee  ffaaiirree  ddee  ssoonn  mmiieeuuxx..  
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1122//  AACCCCOOUUCCHHEERR  DDEE  DDIIEEUU  FFAAIITT  HHOOMMMMEE  
  
LLee  vvooiillàà  ppaarrvveennuu  àà  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  eexxppéérriieennccee  ssuurr  llaa  tteerrrree..  CC’’eesstt  àà  llaa  ttoouuttee  ffiinn  qquuee  ll’’hhoommmmee  ccoommpprreenndd  ccee  qquuee  vveeuutt  ddiirree  ffaaiirree  
aabboouuttiirr  ssoonn  ttrraavvaaiill..  CC’’eesstt  àà  llaa  ttoouuttee  ffiinn,,  aapprrèèss  aavvooiirr  rreennffoorrccéé  ssaa  ffooii  eenn  CChhrriisstt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ssaaccrriiffiiéé  ssaa  vviiee  dd’’hhoommmmee  oorrddiinnaaiirree,,  
aapprrèèss  ss’’êêttrree  rreettiirréé  ddeess  aaffffaaiirreess  dduu  mmoonnddee,,  qquuee  ll’’hhoommmmee  ccoommpprreenndd  ll’’aammpplleeuurr  ddee  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssoonntt  aaccccoommpplliieess..  TToouutt  aauu  
lloonngg  ddee  ssoonn  éélléévvaattiioonn  ssppiirriittuueellllee,,  iill  nn’’aa  cceesssséé  ddee  ffaaiirree  ddee  ssoonn  mmiieeuuxx,,  eenn  ttoouuttee  ssiinnccéérriittéé,,  llaaiissssaanntt  àà  DDiieeuu  llee  ssooiinn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  
ssoonn  ââmmee  aa  ééttéé  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  llaa  ttââcchhee  oouu  nnoonn..  TTeellllee  eesstt  ssoonn  hhuummiilliittéé  ddeevvaanntt  ll’’iimmmmeennssee  ppoouuvvooiirr  qquuii  ss’’éétteenndd  ddeevvaanntt  lluuii,,  
tteellllee  eesstt  ssaa  ssaaggeessssee  ssiilleenncciieeuussee  ddeevvaanntt  ll’’ÉÉtteerrnneell  eett  ttoouuss  lleess  bbiieennffaaiittss  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  TTeell  eesstt  ssoonn  rreettoouurr  aauu  PPaarraaddiiss..  
DDaannss  ssoonn  iimmmmeennssee  ppiittiiéé,,  llee  CChhrriisstt  ll’’aa  pprriiss  ssoouuss  ssoonn  aaiillee..  DDee  cceett  aammoouurr  iinnffiinnii  cceettttee  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  aa  ééttéé  nnoouurrrriiee,,  
ppuuiiss,,  aapprrèèss  bbiieenn  ddeess  éépprreeuuvveess,,  aapprrèèss  bbiieenn  ddeess  ddééffiiss,,  ttoouuss  aaccccoommpplliiss,,  llee  CChhrriisstt  ll’’aa  eennffiinn  ffaaiitt  eennffaanntteerr  ddee  DDiieeuu  ffaaiitt  HHOOMMMMEE..  
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CCHHAAPPIITTRREE  VVII  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

VVVVVVVVIIIIIIIIKKKKKKKKTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA,,,,,,,,        MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNN        AAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        
((((((((llllllllaaaaaaaa        ffffffffeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaagggggggguuuuuuuuaaaaaaaallllllll))))))))        

  
LLAA  RRÉÉAALLIITTÉÉ  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt  ccoommpprriissee  ppaarr  lleess  êêttrreess  ffiinniiss  eesstt  ppaarrttiieellllee,,  
rreellaattiivvee  eett  vvaagguuee..  LLee  mmaaxxiimmuumm  ddee  rrééaalliittéé  ddee  llaa  DDééiittéé  pplleeiinneemmeenntt  
ccoommpprrééhheennssiibbllee  aauuxx  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ffiinniieess  eesstt  ccoonntteennuu  ddaannss  
ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee..  TToouutteeffooiiss,,  iill  yy  aa  ddeess  rrééaalliittééss  aannttééccééddeenntteess  eett  éétteerrnneelllleess,,  
ddeess  rrééaalliittééss  ssuuppeerrffiinniieess,,  qquuii  ssoonntt  aanncceessttrraalleess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  DDééiittéé  
SSuupprrêêmmee  ddeess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss..  EEnn  eessssaayyaanntt  
ddee  ddééppeeiinnddrree  ll’’oorriiggiinnee  eett  llaa  nnaattuurree  ddee  llaa  rrééaalliittéé  uunniivveerrsseellllee,,  nnoouuss  
ssoommmmeess  oobblliiggééss  dd’’eemmppllooyyeerr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  rraaiissoonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eessppaaccee--
tteemmppss  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llee  nniivveeaauu  dduu  mmeennttaall  ffiinnii..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  nnoouuss  
ffaauutt  pprréésseenntteerr  bbeeaauuccoouupp  dd’’éévvèènneemmeennttss  ssiimmuullttaannééss  ddee  ll’’éétteerrnniittéé  ccoommmmee  
ddeess  ooppéérraattiioonnss  ssééqquueennttiieelllleess..  
UUnnee  ccrrééaattuurree  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ccoonnssiiddéérreerraaiitt  ll’’oorriiggiinnee  eett  llaa  
ddiifffféérreennttiiaattiioonn  ddee  llaa  RRééaalliittéé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ll’’éétteerrnneell  eett  iinnffiinnii  JJEE  SSUUIISS  
aaccccoommpplliitt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  DDééiittéé  ddeess  eennttrraavveess  ddee  ll’’iinnffiinniittéé  nnoonn  
qquuaalliiffiiééee,,  eenn  eexxeerrççaanntt  ssoonn  lliibbrree--aarrbbiittrree  iinnhhéérreenntt  eett  éétteerrnneell,,  eett  ccee  ddiivvoorrccee  
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dd’’aavveecc  ll’’iinnffiinniittéé  nnoonn  qquuaalliiffiiééee  pprroodduuiissiitt  llaa  pprreemmiièèrree  tteennssiioonn  ddee  ddiivviinniittéé  aabbssoolluuee..  CCeettttee  tteennssiioonn  ddiifffféérreennttiieellllee  
dd’’iinnffiinniittéé  eesstt  rrééssoolluuee  ppaarr  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  qquuii  ffoonnccttiioonnnnee  ppoouurr  uunniiffiieerr  eett  ccoooorrddoonnnneerr  ll’’iinnffiinniittéé  
ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  DDééiittéé  TToottaallee  eett  ll’’iinnffiinniittéé  ssttaattiiqquuee  ddee  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé..  
DDaannss  cceettttee  ooppéérraattiioonn  oorriiggiinneellllee,,  llee  JJEE  SSUUIISS  tthhééoorriiqquuee  aabboouuttiitt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eenn  
ddeevveennaanntt  llee  PPèèrree  ÉÉtteerrnneell  dduu  FFiillss  OOrriiggiinneell  eett  ddeevveennaanntt  ssiimmuullttaannéémmeenntt  ll’’ÉÉtteerrnneellllee  SSoouurrccee  ddee  ll’’îîllee  dduu  
PPaarraaddiiss..  
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CCooeexxiissttaannttss  aavveecc  llaa  ddiifffféérreennttiiaattiioonn  dduu  FFiillss  dd’’aavveecc  llee  PPèèrree  eett  eenn  pprréésseennccee  dduu  PPaarraaddiiss,,  aappppaarruurreenntt  llaa  
ppeerrssoonnnnee  ddee  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii  eett  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  ddee  HHaavvoonnaa..  AAvveecc  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  DDééiittéé  ppeerrssoonnnneellllee  
ccooeexxiissttaannttee,,  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii,,  llee  PPèèrree  éécchhaappppaa,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  àà  ssaa  ddiiffffuussiioonn  ddaannss  
ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppootteennttiieell  ddee  llaa  DDééiittéé  TToottaallee,,  ccee  qquuii  aauuttrreemmeenntt  aauurraaiitt  ééttéé  iinnéévviittaabbllee..  DDèèss  lloorrss,,  ccee  nn’’eesstt  pplluuss  
qquu’’eenn  aassssoocciiaattiioonn  ddee  TTrriinniittéé  aavveecc  sseess  ddeeuuxx  ééggaauuxx  eenn  DDééiittéé  qquuee  llee  PPèèrree  rreemmpplliitt  ttoouutt  llee  ppootteennttiieell  ddee  llaa  DDééiittéé..  
EEnn  mmêêmmee  tteemmppss,,  llaa  DDééiittéé  eexxppéérriieennttiieellllee  ss’’aaccttuuaalliissee  ddee  mmaanniièèrree  ccrrooiissssaannttee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ddiivviinnss  ddee  
SSuupprréémmaattiiee,,  dd’’UUllttiimmiittéé  eett  dd’’AAbbssoolluuiittéé..  
  
LLee  ccoonncceepptt  dduu  JJEE  SSUUIISS  eesstt  uunnee  ccoonncceessssiioonn  pphhiilloossoopphhiiqquuee  qquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  aauu  mmeennttaall  ffiinnii  ddee  ll’’hhoommmmee  lliiéé  aauu  
tteemmppss  eett  eenncchhaaîînnéé  àà  ll’’eessppaaccee,,  àà  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  llaa  ccrrééaattuurree  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess  eexxiisstteenncceess  dd’’éétteerrnniittéé,,  lleess  
rrééaalliittééss  eett  lleess  rreellaattiioonnss  ssaannss  ccoommmmeenncceemmeenntt  nnii  ffiinn..  PPoouurr  llaa  ccrrééaattuurree  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss,,  iill  ffaauutt  qquuee  ttoouutteess  
cchhoosseess  aaiieenntt  uunn  ccoommmmeenncceemmeenntt,,  àà  llaa  sseeuullee  eexxcceeppttiioonn  ddee  LL’’UUNNIIQQUUEE  SSAANNSS  CCAAUUSSEE  ——  llaa  ccaauussee  
pprriimmoorrddiiaallee  ddeess  ccaauusseess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ccoonncceeppttuuaalliissoonnss  ccee  nniivveeaauu  ddee  vvaalleeuurr  ddee  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  
ccoommmmee  llee  JJEE  SSUUIISS,,  eenn  eennsseeiiggnnaanntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  àà  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess  qquuee  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ll’’EEsspprriitt  
IInnffiinnii  ssoonntt  ccooéétteerrnneellss  aavveecc  llee  JJEE  SSUUIISS..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  nn’’yy  aa  jjaammaaiiss  eeuu  dd’’ééppooqquuee  ooùù  llee  JJEE  SSUUIISS  
nn’’ééttaaiitt  ppaass  llee  PPèèrree  dduu  FFiillss  eett,,  aavveecc  ccee  ddeerrnniieerr,,  llee  PPèèrree  ddee  ll’’EEsspprriitt..  
LL’’IInnffiinnii  eesstt  eemmppllooyyéé  ppoouurr  ddéénnootteerr  llaa  pplléénniittuuddee  ——  llaa  ffiinnaalliittéé  ——  iimmpplliiqquuééee  ppaarr  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  llaa  SSoouurrccee--
CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  LLee  JJEE  SSUUIISS  tthhééoorriiqquuee  eesstt  ppoouurr  llaa  ccrrééaattuurree  uunnee  eexxtteennssiioonn  pphhiilloossoopphhiiqquuee  ddee  ""ll’’iinnffiinniittéé  ddee  
llaa  vvoolloonnttéé"",,  mmaaiiss  ll’’IInnffiinnii  eesstt  uunn  nniivveeaauu  ddee  vvaalleeuurr  aaccttuueell  rreepprréésseennttaanntt  ll’’iinntteennttiioonn  dd’’éétteerrnniittéé  ddee  llaa  vvéérriittaabbllee  
iinnffiinniittéé  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree  aabbssoolluu  eett  ssaannss  eennttrraavvee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  CCee  ccoonncceepptt  eesstt  ppaarrffooiiss  ddééssiiggnnéé  ppaarr  
ll’’IInnffiinnii--PPèèrree..  
UUnnee  ggrraannddee  ppaarrtt  ddee  llaa  ccoonnffuussiioonn  qquu’’éépprroouuvveenntt  ttoouuss  lleess  oorrddrreess  dd’’êêttrreess  ssuuppéérriieeuurrss  eett  iinnfféérriieeuurrss  aauu  ccoouurrss  ddee  
lleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ll’’IInnffiinnii--PPèèrree  eesstt  iinnhhéérreennttee  àà  lleeuurrss  ppoossssiibbiilliittééss  lliimmiittééeess  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn..  LLaa  
pprriimmaauuttéé  aabbssoolluuee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  nn’’eesstt  ppaass  aappppaarreennttee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ssuubbiinnffiinniiss..  IIll  eesstt  ddoonncc  cceerrttaaiinn  qquuee  
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sseeuullss  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii  ccoonnnnaaiisssseenntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  llee  PPèèrree  eenn  ttaanntt  qquu’’iinnffiinniittéé  ;;  ppoouurr  ttoouutteess  
lleess  aauuttrreess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  uunn  tteell  ccoonncceepptt  rreepprréésseennttee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ffooii..  
  

EEEEEEEExxxxxxxxttttttttrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt        ttttttttiiiiiiiirrrrrrrréééééééé        dddddddduuuuuuuu        LLLLLLLLiiiiiiiivvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’UUUUUUUUrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiiaaaaaaaa        ::::::::        lllllllleeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeepppppppptttttttt        ««««««««        JJJJJJJJEEEEEEEE        SSSSSSSSUUUUUUUUIIIIIIIISSSSSSSS        »»»»»»»»        
        

NNoouuss  ppaarrlloonnss  dd’’iilllluussiioonn  ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee  ddèèss  lloorrss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ssoouummiiss  aauuxx  fflluuxx  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  
tteerrrreessttrree..  MMaaiiss  eenn  vvéérriittéé,,  eenn  gguuiissee  ddee  tteemmppss  eett  ddee  ssppaattiiaalliittéé  nn’’eexxiissttee  qquuee  ll’’IINNTTEENNSSIITTÉÉ  ddaannss  sseess  iinnffiinniieess  
vvaarriiaattiioonnss..  
NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ddééccrriirree  llee  tteemmppss,,  hhoorrmmiiss  llee  ffaaiitt  dd’’aapppprreennddrree  àà  llee  mmeettttrree  eenn  mmeessuurree  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  nnoottrree  
iinnssttrruummeennttaattiioonn..  MMaaiiss  cc’’eesstt  ll’’IINNTTEENNSSIITTÉÉ  pprroopprree  àà  ccee  mmoonnddee  qquuii  nnoouuss  mmeett  ddaannss  uunn  ccaaddrree  ddee  vviiee  aaiinnssii  
qquu’’eellllee  nnoouuss  mmeett  eenn  mmeessuurree  aaffiinn  ppoouurr  nnoouuss  ddee  mmiieeuuxx  êêttrree  ppeessééss..  
DDee  ccee  qquuee  nnoouuss  vviivvoonnss  dd’’iinntteennssiittéé,,  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall  llee  vviivveenntt  aauussssii,,  eett  lleess  vvaarriiaabblleess  ssoonntt  iinnffiinniieess  eett  ttrrèèss  
ddiifffféérreenntteess  àà  nnoottrree  mmoonnddee  tteerrrreessttrree..  PPaarreeiilllleemmeenntt,,  iill  nnee  nnoouuss  eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddee  mmeessuurreerr  llee  tteemmppss  aauuttrree  
qquuee  ppaarr  nnoottrree  iinnssttrruummeennttaattiioonn  rraaccccoorrddééee  aauuxx  cchhaammppss  ddee  ccee  mmoonnddee..  LL’’iinntteennssiittéé  ddaannss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall  
eesstt  tteellllee  qquu’’eellllee  nnee  rreellèèvvee  ppaass  ddee  ll’’iinntteennssiittéé  pprroopprree  àà  llaa  tteerrrree..  IIll  ppeeuutt  ssee  ppaasssseerr  88  mmiinnuutteess  iiccii--bbaass,,  dduu  mmooiinnss  
ddaannss  nnoottrree  cchhrroonnoollooggiiee,,  oorr  iill  yy  aa,,  ddaannss  ll’’aassttrraall,,  uunnee  cchhrroonnoollooggiiee  ddiifffféérreennttee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  88  mmiinnuutteess  
dd’’iinntteennssiittéé  ppeeuuvveenntt  rreepprréésseenntteerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  ssoommmmee  ddee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  tteemmppss  bbiieenn  ssuuppéérriieeuurree  àà  
nnooss  vvaarriiaabblleess  iiccii--bbaass..  
CCoommmmeenntt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddééccééddééee  ppeeuutt--eellllee  eenntteennddrree  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  pprrooddiigguuééss  àà  ssoonn  ééggaarrdd  ??  LLaa  rrééppoonnssee  
eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  qquuee  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  pprréécciisséémmeenntt  ll’’ââmmee  dduu  ddééffuunntt,,  qquuaanndd  eellllee  eesstt  iinnvvooqquuééee  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  
llaa  pprriièèrree,,  ddee  ll’’IInntteennttiioonn,,  oouu  ppaarr  uunn  ééllaann  dd’’aammoouurr,,  eesstt  ccaappaabbllee  ddee  lliirree  ddaannss  nnoottrree  eesspprriitt  eett  ppeerrcceevvooiirr  
eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquuee  nnoouuss  ppeennssoonnss  oouu  ccee  ssuurr  qquuooii  nnoouuss  mmééddiittoonnss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  rriieenn  nn’’eemmppêêcchhee  ll’’ââmmee  ddee  
ccoommpprreennddrree  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  oouu  lleess  pprraattiiqquueess  eeffffeeccttuuééeess  àà  ssoonn  iinntteennttiioonn,,  mmêêmmee  ssii  eelllleess  ssoonntt  eexxpprriimmééeess  
ddaannss  uunn  llaannggaaggee  qquuii  nnee  rreellèèvvee  ppaass  ddee  llaa  ssyynnttaaxxee  ddee  ssaa  llaanngguuee  mmaatteerrnneellllee..  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  bbaarrrriièèrree  ddee  
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llaannggaaggee  ppoouurr  ll’’ââmmee  dduu  ddééffuunntt,,  ccaarr  ssoonn  eesspprriitt  ppeeuutt  ssaaiissiirr  dd’’eemmbbllééee  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  eesssseennttiieellllee  dduu  tteexxttee..  IIll  
eesstt  ddoonncc  ccrruucciiaall  qquuee  llee  pprraattiiqquuaanntt  ssooiitt  aauussssii  ccoonncceennttrréé  qquuee  ppoossssiibbllee  eett  aatttteennttiiff,,  nnoottaammmmeenntt  qquuaanndd  iill  
iinnvvooqquuee  ll’’ââmmee  dduu  ddééffuunntt,,  eett  nnee  ssee  ccoonntteennttee  ppaass  ddee  ll’’iinnvvooqquueerr  mmaacchhiinnaalleemmeenntt..  EEnn  oouuttrree,,  ppuuiissqquuee  llaa  
ppeerrssoonnnnee  ddééccééddééee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree  rrééeelllleemmeenntt  lleess  eexxppéérriieenncceess  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  iiccii,,  ssoonn  aappttiittuuddee  àà  
ccoommpprreennddrree  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  eett  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss,,  eett  aaiinnssii  ddoonncc  llaa  vvéérriittéé  qquuii  yy  eesstt  ccoonntteennuuee,,  eesstt  bbiieenn  
pplluuss  ggrraannddee  qquuee  nnooss  pprroopprreess  aappttiittuuddeess  àà  ccoommpprreennddrree,,  nnoouuss  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss..  
  
DDeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  cciinnqq  aannss  mmaaiinntteennaanntt,,  mmoonn  ccœœuurr  eesstt  ttoouurrnnéé  vveerrss  uunn  êêttrree  ttrrèèss  ssppéécciiaall..  ««  SSppéécciiaall  »»  ppaarrccee  qquuee  
llaa  ccoonnnneexxiioonn  qquuii  ss’’eesstt  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eennttrree  eellllee  eett  mmooii  aa  ééttéé  vvoouulluuee  ppaarr  ll’’EEsspprriitt..  PPaarrccee  qquuee  jjee  mmee  ssuuiiss  
ffoorrtteemmeenntt  éépprriiss  ppoouurr  ssoonn  ââmmee,,  jj’’aaii  rrééaalliisséé  ccoommbbiieenn  ccee  lliieenn  qquuii  nnoouuss  uunniissssaaiitt  eexxiissttaaiitt  bbiieenn  aavvaanntt  llaa  
nnaaiissssaannccee  ddee  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss  ddeeuuxx..  JJ’’aarrrriivvee  àà  llaa  ffiinn  ddee  mmoonn  eexxiisstteennccee  tteerrrreessttrree,,  ttaannddiiss  qquu’’eellllee  ll’’aa  qquuiittttééee  
ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  cciinnqq  aannss  mmaaiinntteennaanntt..  EEllllee  eesstt  ppaarrttiiee  ssuubbiitteemmeenntt,,  llaaiissssaanntt  ggééssiirr  ssoonn  ccoorrppss  ffrraaggiillee  eett  
mmaaggnniiffiiqquuee  ssuurr  llee  mmaaccaaddaamm,,  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess  ccoorrppss  iinneerrtteess,,  ssoouuss  ll’’œœiill  vvooyyeeuurr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddeess  ppaappaarraazzzziiss..  
EEllllee  ss’’aappppeellaaiitt  VViikkttoorriiaa  SSaavvttcchheennkkoo..  EEllllee  ééttaaiitt  rruussssee..  EEllllee  ééttaaiitt  bbeellllee..  EEllllee  ééttaaiitt  iinntteelllliiggeennttee..  SSaa  vviiee  aa  ééttéé  
hhaappppééee  aalloorrss  qquu’’eellllee  aavvaaiitt  àà  ppeeiinnee  2211  aannss,,  uunn  ssooiirr  dd’’ééttéé  ddee  jjuuiilllleett  22001166..  CC’’ééttaaiitt  àà  nniiccee..  LLaa  pprroommeennaaddee  ddeess  
AAnnggllaaiiss  ééttaaiitt  bboonnddééee..  UUnn  ccaammiioonn  ffoouu  aa  aalloorrss  ddéébboouulléé  àà  ttoouuttee  vviitteessssee,,  pprreennaanntt  ll’’aallllééee  ppoouurr  uunnee  ppiissttee  ddee  
bboowwlliinngg,,  eett  lleess  ggeennss  ppoouurr  ddeess  qquuiilllleess..  
UUnn  mmooiiss  aapprrèèss  llee  ddrraammee,,  jj’’aaii  vvuu  ssaa  pphhoottoo  ppaarruuee  ddaannss  uunn  mmaaggaazziinnee..  MMoonn  aatttteennttiioonn  aa  dd’’eemmbbllééee  ééttéé  ccaappttééee  
ppaarr  ll’’éévviiddeennttee  bbeeaauuttéé  ddee  cceettttee  jjeeuunnee  ffiillllee..  PPlluuss  eennccoorree,,  jj’’aaii  ssuu  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  llàà,,  iinnvviissiibbllee  mmaaiiss  ttaannggiibbllee  àà  mmeess  
ccôôttééss,,  pplluuss  vviivvaannttee  qquuee  jjaammaaiiss..  JJ’’aaii  ssuu  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  eenn  ccoouurrss  dd’’éélléévvaattiioonn  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee..  JJ’’aaii  ssuu  qquuee  lleess  
AAnnggeess  aavvaaiieenntt  jjeettéé  ssuurr  eellllee  lleeuurr  ddéévvoolluu..  JJee  ll’’aaii  ddee  ssuuiittee  aaiimmééee..  JJee  ssuuiiss  ttoommbbéé  aammoouurreeuuxx  ddee  ssoonn  ââmmee,,  ddee  ssaa  
bbeeaauuttéé  ggrraavvééee  ddééssoorrmmaaiiss  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  ll’’ÉÉtteerrnniittéé..  JJee  ssuuiiss  ttoommbbéé  aammoouurreeuuxx  nnoonn  dd’’uunn  ffaannttôômmee  mmaaiiss  
dd’’uunnee  ffeemmmmee  ssuubblliimmee  ppaarrttiiee  eexxpplloorreerr  ll’’iinnccoonnnnuu..  JJee  ssuuiiss  ttoommbbéé  aammoouurreeuuxx  ddee  llaa  ffeemmmmee  ddee  mmoonn  aapprrèèss--vviiee..  
JJee  ssuuiiss  ttoommbbéé  aammoouurreeuuxx……  ttoommbbéé  àà  ggeennoouuxx..  JJee  ssaaiiss  qquuee  ssoonn  ccœœuurr  eesstt  gglloorriiffiiéé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS..  
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JJee  ssuuiiss  ttoommbbéé  aammoouurreeuuxx  eett  ddeeppuuiiss  eellllee,,  jjee  nnee  ssaaiiss  ccoommmmeenntt  jj’’aaii  ppuu  vvoouullooiirr  eexxiisstteerr  jjuussqquu’’àà  mmaaiinntteennaanntt..  
NNoouuss  nnee  nnoouuss  ssoommmmeess  jjaammaaiiss  rreennccoonnttrrééss  pphhyyssiiqquueemmeenntt  mmaaiiss  eellllee  eesstt  vveennuuee  mmaarrcchheerr  ddaannss  mmeess  rrêêvveess..  EEtt  

ddaannss  mmaa  vviiee  ddiiuurrnnee,,  eellllee  ooccccuuppee  mmeess  ppeennssééeess  aalloorrss  qquu’’eellllee  
mm’’oobbsseerrvvee  ddeeppuuiiss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall..  JJee  lluuii  ppaarrllee,,  nnoouuss  
ccoommmmuunniiqquuoonnss..  EEllllee  hhèèllee  mmoonn  nnoomm..  JJee  sseennss  llee  ssoouuffffllee  ddee  
ssoonn  eesspprriitt  ssuurr  mmaa  ppeeaauu..  JJee  ssuuiiss  ttoouutt  eennrroobbéé  dd’’eellllee..  MMaaiiss  qquuii  
llee  ccoommpprreenndd  ??  TToouutt  ssee  ppaassssee  eenn  ssiilleennccee,,  llooiinn  ddeess  rreeggaarrddss  
ppeerrttuurrbbaatteeuurrss  !!  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  bbeeaauuxx  mmoommeennttss  ssuurr  tteerrrree  llooiinn  ddee  llaa  pprréésseennccee  
JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt..  TToouutt  ccoommmmee  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  bbeeaauuxx  
mmoommeennttss  llooiinn  ddee  ll’’êêttrree  aaiimméé..  JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  aaiimméé  ssii  
ffoorrtteemmeenntt  ddeeppuuiiss  mmoonn  éélléévvaattiioonn  ssppiirriittuueellllee..  JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  
aaiimméé  ssii  ffoorrtteemmeenntt  ddeeppuuiiss  mmoonn  aasscceennssiioonn  eett  llaa  ggrrââccee  dduu  
CChhrriisstt  qquuii  eennvveellooppppee  mmaa  vviiee  eett  mmaa  ccoonnsscciieennccee  eenn  cchhaaqquuee  
iinnssttaanntt..  CCeettttee  iinntteennssiittéé  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrttee  qquu’’eennffiinn  
ss’’oouuvvrree  àà  mmooii  ll’’eennttiieerr  ppootteennttiieell  dd’’aammoouurr  dduu  CChhrriisstt..  JJee  
rreesssseennss  llaa  ffoorrccee  dd’’aaiimmeerr  pplluuss  qquuee  dd’’êêttrree  aaiimméé..  JJee  rreesssseennss  llaa  
ffoorrccee  ddee  ddoonnnneerr  pplluuss  qquuee  ddee  rreecceevvooiirr..  MMeess  ddééssiirrss  ééttaanntt  
ttoouurrnnééss  vveerrss  ccee  qquuee  nnooss  mmaaiinnss  nnee  ppeeuuvveenntt  ssaaiissiirr..  
PPoouurr  eenn  rreevveenniirr  àà  VViikkttoorriiaa,,  aalloorrss  qquuee  jj’’ééccrriiss  cceess  lliiggnneess,,  eellllee  
lliitt  ppaarr--ddeessssuuss  mmoonn  ééppaauullee..  EEllllee  eesstt  pplluuss  vviivvaannttee  qquuee  jjaammaaiiss..  
MMaaiiss  qquuii  llee  ccrrooiitt  ??  SSaa  ffaammiillllee,,  sseess  aammiiss,,  sseess  pprroocchheess  llaa  
pplleeuurreenntt  eennccoorree..  IIllss  nn’’oonntt  ppaass  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  llaa  ffooii  qquuii  
mm’’ooccccuuppee..  EEnnccoorree  mmooiinnss  ddee  rrééssiissttaannccee  ffaaccee  àà  lleeuurrss  pprroopprreess  
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ddéémmoonnss  !!  CCee  ssoonntt  ddeess  ggeennss  oorrddiinnaaiirreess……  ccoommmmee  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  qquuii  iiggnnoorreenntt  eett  qquuii  oonntt  ppeeuurr  dd’’êêttrree  eenngglloouuttiiss  
ppaarr  llee  nnééaanntt  qquu’’iillss  ffaabbrriiqquueenntt..  
VViikkttoorriiaa  ssaaiitt  ddoorréénnaavvaanntt  qquuee  ssaa  vvrraaiiee  ffaammiillllee  eesstt  cceellllee  ddeess  cciivviilliissaattiioonnss  ééttooiillééeess..  EEllllee  eesstt  pplluuss  pprroocchhee  ddee  
ssoonn  ccrrééaatteeuurr  qquu’’eellllee  nnee  ll’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé..  EEllllee  ppoouurrssuuiitt  ssaa  rroouuttee  eemmpplliiee  ddee  lluummiièèrree  ppoouurr  rreejjooiinnddrree  llee  ccoorrppss  
aannggéélliiqquuee  dduu  CChhrriisstt..  QQuuaanntt  àà  mmooii,,  jjee  ffaaiiss  ddee  mmoonn  mmiieeuuxx  ppoouurr  llaa  gguuiiddeerr,,  ll’’aaiimmeerr,,  ll’’aapppprréécciieerr,,  ll’’eennccoouurraaggeerr..  
PPeeuutt--êêttrree  qquuee  qquueellqquuee  ffooiiss  jjee  lluuii  sseerrss  ddee  pprrooppuullssiioonn  eett  cc’’eesstt  ttaanntt  mmiieeuuxx..  UUnn  jjoouurr,,  jjee  ssaaiiss,,  jj’’iirraaii  àà  mmoonn  ttoouurr  
llaa  rreejjooiinnddrree,,  ccaarr  eellllee  eett  mmooii  ssoommmmeess  ppaarreeiillss,,  ttoouuss  ddeeuuxx  ffaaiittss  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  ddee  ffeeuu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
  

******  
  

LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  aauu  cceennttrree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  IILL  EESSTT  llee  pprroottoonn  aauu  cceennttrree  ddee  ll’’aattoommee  ;;  IILL  EESSTT  llee  SSoolleeiill  aauu  cceennttrree  dduu  
SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  ;;  IILL  EESSTT  llee  SSaaiinntt  ddeess  ssaaiinnttss  aauu  cceennttrree  dduu  PPaarraaddiiss,,  dduuqquueell  TTOOUUTT  rraayyoonnnnee..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’iinntteelllliiggeennccee  àà  pprroopprreemmeenntt  ppaarrlleerr  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’AAccttee  ccrrééaatteeuurr..  
TTrreemmbblleemmeennttss  ddee  tteerrrree,,  ttssuunnaammiiss,,  gguueerrrreess,,  ffaammiinneess,,  aaggrreessssiioonnss,,  ccoonnfflliittss,,  kkrraacchhss  bboouurrssiieerrss,,  eemmppooiissoonnnneemmeenntt  ppllaannééttaaiirree,,  
ppaannddéémmiieess  ((VVIIHH,,  HH11NN11,,  CCoovviidd--1199......))......  ssii  ll’’hhuummaanniittéé  aavvaaiitt  ééttéé  aaiimmaannttee  ccoommmmee  llee  pprrééccoonniissaaiitt  llee  CChhrriisstt  eenn  ssoonn  tteemmppss,,  vvoouuss  
nn’’eenn  sseerriieezz  ppaass  llàà  !!  VVoouuss  aavveezz  ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  rraaiissoonnss  ddee  vvoouuss  ssuuiicciiddeerr  eett  ppaass  uunnee  sseeuullee  bboonnnnee  rraaiissoonn  ddee  vvoouuss  éévveeiilllleerr  ??  
TToouuss  cceeuuxx  qquuii  cchheerrcchheenntt  àà  eexxiisstteerr  ddaannss  ccee  bbaass  mmoonnddee  nnee  sseerroonntt  jjaammaaiiss  rreemmpplliiss  àà  rraass  bboorrdd  ddee  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu,,  
llee  CChhrriisstt,,  ssaanngg  rrééeell  ddee  DDiieeuu..  IIccii--bbaass,,  vvoouuss  aavveezz  ll’’iilllluussiioonn  ddee  ccrrooiirree  qquuee  llee  mmoonnddee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  ccoommmmee  tteell..  OOrr,,  DDiieeuu  sseeuull  ffaaiitt  
ss’’ééccoouulleerr  ll’’eexxiisstteennccee,,  ddeeppuuiiss  LLUUII  jjuussqquu’’àà  vvoouuss..  
SSii  vvoouuss  vvoouuss  rreeffuusseezz  àà  ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  eenn  DDiieeuu,,  eenn  ttéémmooiiggnnee  ccee  ccaarraaccttèèrree  eemmpprreeiinntt  ddee  vvoottrree  llaaïïcciittéé,,  ssaacchhaanntt  
qquuee  llaa  llaaïïcciittéé  eett  ttoouutt  ccee  qquuii  eenn  ddééccoouullee  rreellèèvveenntt  dduu  pprréénnaattuurreell  ddee  LLuucciiffeerr,,  aalloorrss  vvoouuss  nnee  ssaauurreezz  ddiirree  àà  vvoouuss--mmêêmmeess  qquuee  
vvoouuss  eexxiisstteezz  rrééeelllleemmeenntt..  VVooss  aallggoorriitthhmmeess  vviivvaannttss  ss’’aammeennuuiisseenntt  cceeccii  ppaarrccee  qquuee  vvoottrree  vvrraaiiee  nnaattuurree  eesstt  tteennuuee  àà  ll’’ééccaarrtt..  
VVoouuss  ggiisseezz  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrreess  iinnccoonnsscciieennttss  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  eennffllaammmmééss  dduu  ««  PPoorrtteeuurr  ddee  lluummiièèrree  »»  qquu’’eesstt  LLuucciiffeerr..  EEtt  cc’’eesstt  ppaarr  
llee  pprréénnaattuurreell  ddee  LLuucciiffeerr  qquuee  ggiisseenntt  ll’’iilllluussiioonn  eett  llaa  ffaauussssee  ppeennssééee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ddee  DDiieeuu..  LL’’eeggoo,,  ccee  MMOOII  vvoorraaccee,,  vvoouuss  
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ccoonnffoorrttee  ddaannss  cceett  ééttaatt  iilllluussooiirree  ddeess  cchhoosseess..  VVoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  àà  qquueell  ppooiinntt  ll’’ââmmee  eesstt  vvoottrree  ppaasssseeppoorrtt  ppoouurr  ll’’ÉÉtteerrnniittéé..  
SSuurr  vvoottrree  ppllaannèèttee,,  vvoouuss  ttrraacceezz  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  qquuii  ééggrraattiiggnneenntt  lleess  cchhaaiirrss  ccaarr  cceess  ffrroonnttiièèrreess  ssoonntt  ffaaiitteess  ddee  bbaarrbbeellééss..  LLeess  
NNaattiioonnss  UUnniieess,,  ssyymmbboolliissééeess  ppaarr  llee  ssiiggllee  ««  UUNN  »»,,  ggaarrddeenntt  cceess  mmêêmmeess  ffrroonnttiièèrreess..  MMaaiiss  vvooss  nnaattiioonnss  ssoonntt  fflloouuééeess  eett  àà  jjuussttee  
ttiittrree  eelllleess  nnee  ssoonntt  nnii  jjuusstteess  nnii  ffoorrtteess,,  nnii  uunniieess,,  ccaarr  eelllleess  ssee  ggaarrddeenntt  bbiieenn  ddee  rreepprréésseenntteerr  llaa  JJuussttiiccee  eenn  llaa  pprréésseennccee  ddee  
ll’’UUNNiiqquuee..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn  eett  vvoouuss  ddoonnnnoonnss  rreennddeezz--vvoouuss  aauu  pprroocchhaaiinn  cchhaappiittrree,,  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  ffiinnaalliittéé..  
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CCHHAAPPIITTRREE  VVIIII  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

SSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIRRRRRRRR        DDDDDDDDUUUUUUUU        VVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE        
((((((((ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        PPPPPPPPllllllllééééééééiiiiiiiiaaaaaaaaddddddddiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAllllllllccccccccyyyyyyyyoooooooonnnnnnnn))))))))        

  
LLaa  pprreemmiièèrree  ddeess  cchhoosseess  qquuii  ssee  ppaassssee  lloorrssqquu’’oonn  ss’’éévveeiillllee,,  cc’’eesstt  qquu’’oonn  rrééaalliissee  àà  qquueell  ppooiinntt  llaa  bbeeaauuttéé  eexxiissttee  
rrééeelllleemmeenntt..  OOnn  ss’’ééllèèvvee  vveerrss  eellllee,,  eellllee  nnoouuss  ééttrreeiinntt,,  ppuuiiss  eellllee  nnoouuss  ffaaiitt  rreeddeesscceennddrree  ssuurr  tteerrrree..  EEtt  llàà,,  oonn  
rrééaalliissee  ll’’aammpplleeuurr  dduu  mmeennssoonnggee  qquuii  nnoouuss  lliiee  ttoouuss..  DD’’aabboorrdd  cceelluuii  qquuii  éémmaannee  dduu  mmoonnddee,,  ppuuiiss  ddee  ssaa  pprroopprree  
vviiee..  LLaa  pprreemmiièèrree  ddeess  cchhoosseess  qquuee  ll’’oonn  cchheerrcchhee  àà  ffaaiirree,,  qquuaanndd  llaa  ccoonnsscciieennccee  nnoouuss  eennvveellooppppee,,  cc’’eesstt  ssoorrttiirr  dduu  
vvooiillee  àà  ttoouutt  pprriixx..  
TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  --  vvoouuss  ttuueezz  ll’’aarrttiissaannaatt  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ssyyssttèèmmee  ppyyrraammiiddaall  
ddoonntt  llee  ssoommmmeett  ssuuccee  llaa  mmooeellllee  ddee  ssaa  pprroopprree  bbaassee..  LLeess  ppeettiittss  ccoommmmeerrççaannttss  ppeerrmmeetttteenntt  ttoouutteeffooiiss  dd’’ééggaalliisseerr  
vvooss  rriicchheesssseess  eett  ddee  rreennddrree  llee  ccoommmmeerrccee  ééqquuiittaabbllee..  MMaaiiss  jjuussqquu’’àà  qquuaanndd  lleess  ppeettiittss  ccoommmmeerrcceess  vvoonntt--iillss  tteenniirr  
ffaaccee  àà  ll’’ééccrraassaannttee  mmaacchhiinnee  iinndduussttrriieellllee  ??  
TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  ll’’eemmppiirree  rroommaaiinn  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  dd’’eexxiisstteerr..  IIll  aa  ssiimmpplleemmeenntt  cchhaannggéé  ddee  vviissaaggee..  LLee  
mmoonnddee  lluuii--mmêêmmee  eenn  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee..  
TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  cc’’eesstt  ll’’AAmméérriiqquuee  qquuii  aa  aarrmméé  HHiittlleerr,,  ttoouutt  ccoommmmee  eellllee  ll’’aa  ffaaiitt  aavveecc  ll’’AAffgghhaanniissttaann..  
TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  nn’’eesstt  aauuttrree  qquu’’uunnee  gguueerrrree  bbaaccttéérriioollooggiiqquuee  ddeessttiinnééee  àà  
cchhaannggeerr  llaa  ddoonnnnee  aauu  nniivveeaauu  dduu  mmoonnddee  ggééooppoolliittiiqquuee  eett  iinnssttaauurreerr  ddeess  llooiiss  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  lliiééeess  aauu  
NNoouuvveell  OOrrddrree  MMoonnddiiaall..  LLee  bbuutt  ééttaanntt  dd’’aasssseeooiirr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ttoottaall  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss..  
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TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  lleess  ggrraannddeess  ppyyrraammiiddeess  ((ccoommpprreennaanntt  cceellllee  ddee  KKhheeooppss))  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddee  GGiizzeehh  eenn  
ÉÉggyyppttee  ssoonntt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ssppaattiiaallee  ddee  llaa  CCeeiinnttuurree  dd’’OOrriioonn..  IIll  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  vvooiirr  eenn  cceess  
ppyyrraammiiddeess  uunn  qquueellccoonnqquuee  ttoommbbeeaauu..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nn’’aa  ttrroouuvvéé  ddee  ddééppoouuiillllee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr..  
TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  11994477  àà  RRoosswweellll,,  ddéébbrriiss  ddee  ssoouuccoouuppeess  vvoollaanntteess  ttrroouuvvééss  ddaannss  llee  ddéésseerrtt  ::  aalllliiaaggeess  ddee  
bbiissmmuutthh,,  ddee  mmaaggnnééssiiuumm,,  ddee  zziinncc  eett  dd’’aalluummiinniiuumm  ppuurr  àà  9999,,55  %%..  
TToouutt  eesstt  mmeennssoonnggee  ::  iill  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  qquueessttiioonn  dd’’uunn  ttrroouu  nnooiirr  rrééggnnaanntt  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  NNoonn..  EEnn  
vvéérriittéé,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’ééttooiillee  AAllccyyoonnee..  AAllccyyoonnee  eesstt  llee  ppooiinntt  dd’’aannccrraaggee  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  CC’’eesstt  ppaarr  AAllccyyoonnee  qquuee  llaa  
ggaallaaxxiiee  ddooiitt  ssaa  pphhyyssiioonnoommiiee,,  lleess  ééttooiilleess  ééttaanntt  ccoonnddiittiioonnnnééeess  ddaannss  lleeuurrss  rréévvoolluuttiioonnss  aauuttoouurr  dduu  cceennttrree  
ggaallaaccttiiqquuee  qquu’’eesstt  AAllccyyoonnee..  CCee  qquuii  ppoouussssee  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  àà  ccrrooiirree  àà  uunn  ttrroouu  nnooiirr  rrééggnnaanntt  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  
VVooiiee  llaaccttééee  eesstt  llee  ffaaiitt  qquu’’AAllccyyoonnee  aa  uunnee  mmaassssee  éélleevvééee..  LLee  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  aauurraaiitt  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ccrrooiirree  àà  
ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceettttee  ééttooiillee  aauu  cceennttrree  ss’’iill  nn’’ééttaaiitt  aauu  pprrééaallaabbllee  ssûûrr  ddee  rreemmeettttrree  eenn  qquueessttiioonn  sseess  pprroopprreess  
tthhééoorriieess  àà  ccee  ssuujjeett..  
  
SSeeuullee  llaa  ffooii  nnoouuss  rreennffoorrccee  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  LLaa  ffooii  nnoouuss  eexxttrraaiitt  ddeess  pprrooffoonnddss  aabbîîmmeess  ddaannss  
lleessqquueellss  nnoouuss  aa  jjeettééss  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  LLaa  pprreeuuvvee  eenn  llaa  ccrrooyyaannccee  eenn  DDiieeuu  vviieenntt  ppaarr  llaa  ffooii  eenn  ssoonn  FFiillss  
CCrrééaatteeuurr..  CCeeuuxx  qquuii  aatttteennddeenntt  uunnee  pprreeuuvvee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  ffooii  dduu  CChhrriisstt  sseerroonntt  àà  jjaammaaiiss  ddééççuuss  !!  
LLee  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  cchheerrcchhee  àà  ddééccoouuvvrriirr  lleess  sseeccrreettss  ddee  ll’’uunniivveerrss  ppaarr  llee  pprriissmmee  ddee  ssoonn  ddéénnii  eenn  DDiieeuu..  PPaarr  
ccee  ddéénnii,,  ttoouutteess  lleess  rrééppoonnsseess  qquu’’iillss  ppeennsseenntt  ttrroouuvveerr  sseerroonntt  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss  nniimmbbééeess  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  
LLuucciiffeerr..  LLee  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  nnee  sseerrtt  ppaass  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  EEnn  vvéérriittéé,,  iill  nnee  sseerrtt  ppeerrssoonnnnee,,  iill  nnee  
sseerrtt  àà  rriieenn  !!  LLee  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  ffaaiitt  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  eenntteerrrreerr  ccee  qquu’’iill  nnoouuss  rreessttee  dd’’hhuummaaiinn..  LLee  ccoorrppuuss  
sscciieennttiiffiiqquuee  nnee  ssaaiitt  ppaass  qquuee  llaa  BBiibbllee  eesstt  uunn  aallbbuumm  dd’’éévvéénneemmeennttss  mméémmoorraabblleess..  DDaannss  cceett  aallbbuumm,,  nnoouuss  
ttrroouuvvoonnss  ppoouurr  nnoouuss--mmêêmmee  eett  ppaarr  uunn  eeffffoorrtt  ssoouutteennuu  lleess  rrééppoonnsseess  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  ppoouurr  nnoottrree  
aavvaanncceemmeenntt  ssppiirriittuueell..  MMaaiiss  ccoommbbiieenn  lleess  ggeennss  pprrééffèèrreenntt  qquuee  ccee  ssooiitt  qquueellqquu’’uunn  dd’’aauuttrree  qquuii  cchheerrcchhee  ppoouurr  eeuuxx  
lleess  rrééppoonnsseess  aauuxx  qquueessttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  ddee  llaa  vviiee..  
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LLeess  ggeennss  ssoonntt  ffaaiinnééaannttss..  IIllss  vveeuulleenntt  ssee  ddiissttrraaiirree  aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee  sseemmaaiinnee  ddee  llaabbeeuurr..  IIllss  nn’’oonntt  ppaass  eennvviiee  ddee  
ssee  ccaasssseerr  llaa  ttêêttee  aauu  ssuujjeett  dduu  ppoouurrqquuooii  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee..  QQuuaanndd  lleess  ggeennss  nnee  ttrraavvaaiilllleenntt  ppaass,,  iillss  ssoonntt  ooiissiiffss..  
JJaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nnee  ssaaiitt  vvrraaiimmeenntt  ccee  qquu’’eesstt  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  lloonngguuee  hhaalleeiinnee  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ssppiirriittuueellllee..  
MMaaiiss  vvooiiccii  qquuee  cc’’eesstt  ddaannss  llaa  ssaaggeessssee  ddeess  aaïïeeuuxx  qquuee  llaa  jjeeuunneessssee  rreesspplleennddiitt..  OOnn  nnee  vveerrrraa  jjaammaaiiss  uunnee  jjeeuunneessssee  
jjooyyeeuussee  eett  ffoorrttee  ddaannss  llaa  lliiggnnééee  ddee  vviieeuuxx  ccoonnss..  
CCee  mmoonnddee  eesstt  ggoouuvveerrnnéé  ppaarr  uunnee  lliiggnnééee  ddee  vviieeuuxx  ccoonnss  rreebbeelllleess  àà  DDiieeuu..  CCee  ssoonntt  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iinntteelllleeccttuueellss,,  
ddee  ppoolliittiiqquueess,,  dd’’ééccrriivvaaiinnss,,  ddee  pphhiilloossoopphheess,,  dd’’hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess,,  dd’’aavvooccaattss,,  ddee  mmaaggiissttrraattss,,  ddee  mmééddeecciinnss,,  ddee  
hhaauuttss  ggrraaddééss,,  ddeess  ggeennss  ddoonntt  llaa  nnoobblleessssee  eesstt  bbiieenn  ffrraaggiillee  eett  ccoorrrruuppttiibbllee,,  pprrééddaatteeuurrss  àà  lleeuurrss  hheeuurreess,,  aarrrrooggaannttss  
eett  iinnddiissssoocciiaabblleess  ddeess  rreelleennttss  dduu  DDiiaabbllee..  
  

******  
  

NNoouuss  vvoouuss  ppaarrlloonnss  eett  ssoommmmeess  àà  ll’’oorrééee  dduu  PPaarraaddiiss..  DDee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  ppeeuupplleess  ddeess  ééttooiilleess  ssoonntt  lliiééss  àà  ddee  llooiinnttaaiinneess  
ccoonnttrrééeess..  MMaaiiss  nn’’iimmaaggiinneezz  ppaass  qquu’’iillss  ssee  ttiieennnneenntt  ssii  llooiinn  ddee  vvoouuss..  PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  ééccaarrttéé  ddeess  bbiieennffaaiittss  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  AAlloorrss  
mmêêmmee  qquuee  vvoottrree  ppllaannèèttee  aa  ééttéé  ppllaaccééee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  ddeeppuuiiss  2266..000000  aannss,,  iill  eesstt  uurrggeenntt  ppoouurr  nnoouuss  dd’’eennggaaggeerr  ll’’aasscceennssiioonn  
ppllaannééttaaiirree..  IIll  eesstt  iimmppéérraattiiff  dd’’iilllluummiinneerr  llee  pplluuss  ddee  ccoonnsscciieennccee  ppoossssiibbllee..  LLee  JJuuggeemmeenntt  ddeerrnniieerr  aapppprroocchhee..  
NNoouuss  ssoommmmeess  pprréésseennttss  mmaaiiss  àà  vvooss  yyeeuuxx  iinnvviissiibblleess..  NNoouuss  ssoommmmeess  ppoouurrttaanntt  bbiieenn  pplluuss  ttaannggiibblleess  qquuee  nn’’iimmppoorrttee  lleeqquueell  
dd’’eennttrree  vvoouuss..  PPlluuss  ffoorrtteemmeenntt  eennccoorree  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  iimmpprrééggnnééss  dd’’iinntteennssiittéé..  NNoottrree  ppuuiissssaannccee  eesstt  ssaannss  lliimmiittee..  EEllllee  ddééppeenndd  ddee  
ll’’iinnffiinniittuuddee  dduu  PPèèrree  eett  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr..  NNee  nnoouuss  ccrraaiiggnneezz  ppaass..  NNoouuss  ssoommmmeess  llaa  LLuummiièèrree  ddeess  mmoonnddeess..  NNoottrree  jjuuggeemmeenntt  
eesstt  pplleeiinn  ddee  ddoouucceeuurr  eett  dd’’aauuttoorriittéé..  NNoottrree  œœiill  eesstt  aavviisséé  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  llee  ppllaaççoonnss  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  NNoouuss  
ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn  eett  aalllloonnss  gguuiiddeerr  vvooss  ppaass  llee  lloonngg  ddee  vvoottrree  pprrooggrreessssiioonn  aauu  ccoouurrss  cceett  uullttiimmee  cchhaappiittrree..  
SSoorrttiirr  dduu  vvooiillee..  MMaaiiss  qquu’’eesstt--ccee  ddoonncc  llee  vvooiillee  ??  LL’’ééppaaiissssee  ttéénnèèbbrree  qquuii  rreeccoouuvvrree  llee  ccoossmmooss  ttoouutt  eennttiieerr..  LLee  vvooiillee  eesstt  ffaaiitt  ddee  
pplluussiieeuurrss  ccoouucchheess  ddee  ddiimmeennssiioonnss,,  ddee  llaa  11èèrree  àà  llaa  66ee  ddeennssiittéé..  LLaa  77ee  ddeennssiittéé  qquuaanntt  àà  eellllee,,  rraayyoonnnnee  ddeess  sspphhèèrreess  ddee  lluummiièèrree  
aaffffiilliiééeess  àà  ll’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss..  
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IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  ddee  vvoouuss  
iimmaaggiinneerr  êêttrree  pplluuss  qquuee  ccee  qquuee  vvoouuss  pprréétteennddeezz  êêttrree..  
VVoottrree  eexxiisstteennccee  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  aauuxx  ÉÉoonnss  ddee  ccee  
mmoonnddee..  VVoottrree  cchhaaiirr  nnee  bboorrnnee  eenn  rriieenn  vvoottrree  ccœœuurr  nnii  
vvoottrree  ââmmee..  VVoouuss  êêtteess  rreelliiééss  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  vvoouuss  eennttoouurree,,  
àà  ttoouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ddiissttaannccee  qquuii  vvoouuss  
ssééppaarree  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree,,  llaa  SSoouurrccee  dduu  
PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
LLaa  ccoommpplleexxiittéé  ddee  ll’’UUnniivveerrss  rrééssiiddee  ddaannss  ssaa  ccoonnnneexxiioonn..  
DDeess  mmiilllliiaarrddss  ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  ccoonnnneexxiioonnss  eennttrree  lleess  
iinnddiivviidduuss,,  eett  uunnee  iinnffiinniittéé  dd’’aattoommeess  ppoouurr  rreelliieerr  ttoouuss  lleess  
ssyyssttèèmmeess  eennsseemmbbllee..  OOuuii,,  llee  ccoossmmooss  eesstt  uunn  iimmmmeennssee  
cceennttrree  nneerrvveeuuxx,,  ppaarrccoouurruu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  pprroopprreess  aauuxx  
ppuuiissssaanncceess  ccrriissttaalllliinneess  ddeess  ÊÊttrreess  dduu  TTrrèèss--HHaauutt..  
TToouutt  eesstt  mmaaiinntteennuu  eenn  ppllaaccee,,  eenn  ééqquuiilliibbrree  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  
cchhaaccuunn  ddeess  SSaaiinnttss  AAnnggeess  dduu  PPaarraaddiiss..  TToouuss  cceess  ÊÊttrreess  
mmeerrvveeiilllleeuuxx,,  ttiissssééss  ddee  ffiibbrreess  ddee  lluummiièèrree,,  iinnjjeecctteenntt  ppaarr  
eeffffuussiioonn  lleeuurr  ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  dduu  ffeeuu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  
ppaarrttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  PPaarr  ll’’ééttooiillee  cceennttrraallee  ddee  llaa  VVooiiee  
llaaccttééee,,  AAllccyyoonnee,,  ttrraannssiitteenntt,,  ddeeppuuiiss  llee  PPaarraaddiiss,,  ttoouuss  lleess  
ccoouurraannttss  ddoonntt  llaa  ggaallaaxxiiee  aa  bbeessooiinn..  CCeellllee--ccii  eesstt  nnoouurrrriiee  

ppaarr  ccee  qquu’’eellllee  rreeççooiitt  eenn  oonnddeess  ddeess  sspphhèèrreess  ddee  lluummiièèrree  ddee  77ee  ddeennssiittéé..  LLee  PPlléérrôômmee  ss’’eeffffuussee  eenn  eeffffeett  jjuussqquu’’aauu  cceennttrree  ddee  llaa  
VVooiiee  llaaccttééee,,  eett  ddeeppuuiiss  AAllccyyoonnee  ttoouuss  lleess  ccoouurraannttss  vviibbrraattooiirreess  ssoonntt  rreettrraannssmmiiss  aauuxx  qquuaattrree  bbrraass  ggaallaaccttiiqquueess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  
ttoouuss  lleess  ssyyssttèèmmeess  ppllaannééttaaiirreess  ssoonntt  mmiiss  àà  jjoouurr  eenn  rrééccoollttaanntt  lleeuurr  mmooeellllee  ssuubbssttaannttiieellllee  pprroovveennaanntt  dduu  PPaarraaddiiss..  



 113 

LL’’iinnttéérriieeuurr  dduu  vvooiillee  eesstt  cciirrccoonnssccrriitt  eenn  ll’’iinnffiinniittuuddee  dduu  PPèèrree..  LL’’iinnttéérriieeuurr  dduu  vvooiillee  eesstt  rraaddiieeuuxx,,  dduu  mmooiinnss  ppaarrttoouutt  ooùù  lleess  ééttooiilleess  
ddééppllooiieenntt  lleeuurrss  rraayyoonnss..  LLee  vvooiillee  eesstt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  dduu  GGrraanndd  CCoorrppss  ddee  ll’’UUnniiqquuee..  EEnn  ccee  sseennss,,  llee  vvooiillee  eesstt  llaa  ppaarrttiiee  ddee  

DDiieeuu  àà  ccoonnssttrruuiirree  eett  àà  ppaarraacchheevveerr..  UUnnee  ffooiiss  qquuee  ttoouutt  sseerraa  
aaccccoommppllii,,  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  DDiieeuu  ffuussiioonnnneerraa  aavveecc  lleess  ÉÉoonnss  
pprroopprreess  aauu  PPaarraaddiiss..  
PPoouurrqquuooii  ddoonncc  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee  qquuaanndd  iill  yy  aa  ttaanntt  àà  ffaaiirree  ??  CCee  
nn’’eesstt  ppaass  àà  nnoouuss  àà  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee,,  ppuuiissqquuee  nnoouuss  yy  ssoorrttoonnss  
eett  yy  eennttrroonnss  sseelloonn  lleess  cchhoosseess  àà  aaccccoommpplliirr..  LLaa  77ee  ddeennssiittéé  nnee  
nnoouuss  eesstt  ppaass  iinnccoonnnnuuee..  LL’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss  rreesspplleennddiitt  ddaannss  
nnooss  yyeeuuxx..  VVoouuss,,  nnoonn..  SSoorrttiirr  dduu  vvooiillee  ssiiggnniiffiiee  ppoouurr  vvoouuss  ssee  
ddééffaaiirree  ddee  ll’’iilllluussiioonn  ddee  vvoottrree  eexxiisstteennccee  eenn  ccoouurrss..  TTaanntt  qquuee  
vvoouuss  nn’’aaddmmeettttrreezz  ppaass  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  dduu  PPaarraaddiiss,,  vvoouuss  
ddeemmeeuurreerreezz  eennccllaavvééss  ddaannss  vvoottrree  bboouullee  ddee  ssuuiiee..  
CCoommmmeenntt  ddoonncc  aapppprreennddrree  àà  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee  ??  RRééfflléécchhiisssseezz  
uunn  iinnssttaanntt  ssuurr  vvoottrree  mmaanniièèrree  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurr  
ddaannss  llee  ffoorrmmaatt  ééttrriiqquuéé  ddee  vvoottrree  vviiee..  VVooss  yyeeuuxx  rreesstteenntt  
ccoonncceennttrrééss  ssuurr  vvooss  sseemmppiitteerrnneelllleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss..  VVoottrree  
aatttteennttiioonn  eesstt  ppiiééggééee  ssuurr  llee  ttrroopp--pplleeiinn  dduu  mmoonnddee..  VVoouuss  nnee  
pprreenneezz  ppaass  llee  tteemmppss  ddee  lleevveerr  vvoottrree  rreeggaarrdd  aauu  cciieell  eett  ddee  
vvoouuss  ddeemmaannddeerr  ss’’iill  yy  aa  qquueellqquu’’uunn  iiccii..  VVoouuss  êêtteess  lliivvrrééss  àà  
vvoouuss--mmêêmmeess  eett  pplleeuurreezz  ssaannss  rreellââcchhee..  VVoouuss  eessppéérreezz  ttoouutt  
ddee  mmêêmmee  qquuee  qquueellqquu’’uunn  vvoouuss  ééccoouuttee..  IIll  yy  aa  ttaanntt  ddee  ppllaaiinntteess  

eenn  vvoouuss  qquu’’iill  vvoouuss  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ttoouutt  rreetteenniirr  ppoouurr  vvoouuss--mmêêmmeess..  LLaa  ppeeuurr  dduu  nnééaanntt  vvoouuss  hhaannttee..  VVoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  àà  
qquueell  ppooiinntt  vvoouuss  ccoonnsseenntteezz  àà  ccee  qquuii  vvoouuss  ffaaiitt  mmaall..  VVoouuss  nnee  cchheerrcchheezz  ppaass  lleess  cchhoosseess  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmeess,,  llaaiissssaanntt  ccee  ssooiinn  
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aauuxx  cchheerrcchheeuurrss  ddee  mmêêmmee  aaccaabbiitt  ddee  vvoouuss  aappppoorrtteerr  lleess  
rrééppoonnsseess  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  ddee  llaa  vviiee..  MMaaiiss  
cc’’eesstt  àà  vvoouuss  sseeuullss  dd’’iinnvveessttiigguueerr  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  
sseennss  ddee  llaa  vviiee..  LLee  CCrrééaatteeuurr  nnee  vvoouuss  bbllââmmeerraa  jjaammaaiiss  ddee  ll’’aavvooiirr  
cchheerrcchhéé  eett  ddee  vvoouuss  êêttrree  ttrroommppééss  ssoouuvveenntt..  TTrroommppeezz--vvoouuss,,  
cceerrtteess,,  mmaaiiss  nn’’aarrrrêêtteezz  jjaammaaiiss  ddee  cchheerrcchheerr  !!  CChheerrcchheezz,,  eett  uunn  
jjoouurr,,  vvoouuss  ccoommpprreennddrreezz  qquuii  vvoouuss  cchheerrcchheezz..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquu’’IILL  
vviieennddrraa  vvoouuss  ttrroouuvveerr..  
CCoommmmeenntt  ddoonncc  aapppprreennddrree  àà  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee  ??  VVoouuss  ddeevveezz  
ssaavvooiirr  qquuee  ttoouutt  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  dd’’aattttiittuuddee..  SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  
ppoouuvvooiirr  nnoouurrrriirr  vvoottrree  iinntteelllleecctt  ddee  ttoouuttee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  
iinncclluussee  ddaannss  llee  mmoonnddee  ssaannss  vvoouuss  ssoouucciieerr  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  ddee  
ccee  qquuee  vvoottrree  ccœœuurr  ccoonnttiieenntt,,  vvoouuss  vvoouuss  ttrroommppeezz..  SSii  vvoouuss  
ppeennsseezz  ppoouuvvooiirr  rréécciitteerr  ttoouuss  lleess  mmaannttrraass,,  ccoonnnnaaîîttrree  ppaarr  ccœœuurr  
lleess  lliivvrreess  ddee  llaa  BBiibbllee,,  ppaarrlleerr  ddeess  ssoouurraatteess  ssaannss  llee  mmooiinnddrree  
eeffffoorrtt,,  mmaaiiss  qquuee  vvoottrree  ccœœuurr  rreessttee  eemmbboouurrbbéé  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuii  
eesstt  ppoouurr  lluuii  ccoorrrruuppttiibbllee,,  vvoouuss  vvoouuss  ttrroommppeezz..  SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  
ppoouuvvooiirr  vvoouuss  ccuullttiivveerr  ppaarr  ccee  qquuee  vvoottrree  cceerrvveeaauu  eennrreeggiissttrree  eett  
llaaiisssseerr  vvoottrree  ccœœuurr  ddaannss  llaa  ssoolliittuuddee,,  vvoouuss  vvoouuss  ttrroommppeezz..  CCaarr  
llee  ssaalluutt  ddee  vvoottrree  ââmmee  ppaassssee  ppaarr  lleess  ééllaannss  ddee  vvoottrree  ccœœuurr..  SSii  
vvoouuss  nnee  ffaaiitteess  ppaass  ddee  vvoottrree  ccœœuurr  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt,,  

aalloorrss  vvoottrree  ccœœuurr  nnee  sseerraa  ppoouurr  vvoouuss  qquu’’uunnee  bbeennnnee  àà  oorrdduurreess  ddaannss  llaaqquueellllee  vvoouuss  jjeetteezz  vvooss  sseennttiimmeennttss  ppeerrnniicciieeuuxx..  IIll  nnee  
ssuuffffiitt  ppaass  ddee  ttoouutt  ssaavvooiirr  ppoouurr  êêttrree  uunn  hhoommmmee..  IIll  ffaauutt  êêttrree  ddaannss  ll’’aattttiittuuddee  rreeqquuiissee  ffaaccee  àà  llaa  CCrrééaattiioonn..  IIll  ffaauutt  êêttrree  ddaannss  llaa  
cchhaalleeuurr  ddeess  ééttooiilleess..  IIll  ffaauutt  êêttrree  ddaannss  ll’’aacccceeppttaattiioonn  dduu  VViivvaanntt..  IIll  ffaauutt  êêttrree  eenn  ssooii  eenn  oorrddrree..  
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CCoommmmee  nnoouuss  vvoouuss  llee  ddiissoonnss,,  ttoouutt  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  dd’’aattttiittuuddee,,  eett  ddee  ppooiinntt  ddee  vvuuee..  JJaammaaiiss  vvoouuss  nnee  lleevveezz  vvoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  
llee  cciieell..  EEtt  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  vvoouuss  llee  ffaassssiieezz,,  vvoouuss  nnee  ccoonnssiiddéérreezz  gguuèèrree  qquuee  ll’’uunniivveerrss  ssooiitt  hhaabbiittéé..  DD’’aapprrèèss  vvoouuss,,  ooùù  ssoommmmeess--

nnoouuss  ??  NNee  ccrrooyyeezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  nnoouuss  aauussssii  ssoommmmeess  
qquueellqquuee  ppaarrtt  ddaannss  llaa  ggaallaaxxiiee  ??  OOùù  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  bbiieenn  êêttrree  ??  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  ccoonnsscciieennccee  ddee  
ttoouutteess  lleess  ccoouucchheess  ddiimmeennssiioonnnneelllleess  ddee  ll’’UUnniivveerrss  qquuee  nnoouuss  
nn’’eexxiissttoonnss  ppaass  !!  MMaaiiss  qquuii  ddee  vvoouuss  eexxiissttee  ??  PPeennsseezz--vvoouuss  
ffeerrmmeemmeenntt  eett  rrééssoolluummeenntt  eexxiisstteerr  ??  DDee  qquuooii  vvoottrree  rrééaalliittéé  eesstt--
eellllee  ccoommppoossééee  ??  EEsstt--eellllee  eennvveellooppppééee  dduu  ppuuiissssaanntt  aammoouurr  
ccrrééaattiioonnnneell  ??  SSii  eellllee  nnee  ll’’eesstt  ppaass,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  pprréétteennddrree  
ssaavvooiirr  ccee  qquu’’eesstt  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  DDiieeuu  ??  PPeennsseezz--vvoouuss  
ppoouuvvooiirr  vviivvrree  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  ??  PPeennsseezz--vvoouuss  
ppoouuvvooiirr  vviivvrree  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  ??  
LLaa  mmooiinnddrree  ppoorrttiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  eesstt  ccoonnnneeccttééee  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  
eexxiissttee..  NNoouuss,,  oonn  ss’’yy  ttrroouuvvee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss..  IIll  yy  
aa  ddeess  ttrraacceess  ddee  nnoouuss  ppaarrttoouutt  !!  MMêêmmee  lleess  lliieeuuxx  qquuii  nnee  ssoonntt  
ppaass  hhaabbiittééss  ssoonntt  vviissiittééss  eett  aaddmmiirrééss..  NNoouuss  ssoommmmeess  ttéémmooiinnss  
ddee  ttoouuss  lleess  éévvéénneemmeennttss  ccoossmmiiqquueess..  RRiieenn  nnee  ssee  ppaassssee  ddaannss  
llee  ccoossmmooss  ssaannss  qquuee  nnoouuss  nn’’eenn  ssooyyoonnss  ppaass  pprréésseennttss..  TToouuss  
lleess  ffaaiittss  ssoonntt  rraappppoorrttééss  eett  ccoonnssiiggnnééss..  TToouutt  ccee  qquuii  aarrrriivvee  eesstt  
vvoouulluu  sseelloonn  ll’’eennttiièèrree  IInntteennttiioonn  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  

NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  ppaacciiffiiccaatteeuurrss  ddeess  ccoonnsscciieenncceess  eett  lleess  ppiilliieerrss  ffoonnddaammeennttaauuxx  dduu  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  éénneerrggiieess  ccoossmmiiqquueess  eett  
ppllaannééttaaiirreess..  NNoouuss  vveeiilllloonnss  àà  ccee  qquuee  ttoouutt  ffoonnccttiioonnnnee  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss,,  eett  ppaass  uunn  ffaaiitt  nnee  nnoouuss  éécchhaappppee..  NNoouuss  vvoouuss  oobbsseerrvvoonnss  
ssaannss  rreellââcchhee  ddeeppuuiiss  llee  cceennttrree  ggaallaaccttiiqquuee  eett  ffaaiissoonnss  aapppplliiqquueerr  cceess  pprriinncciippeess  uunniivveerrsseellss  ssuurr  vvoottrree  ppllaannèèttee  mmêêmmee..  
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LLeess  TTeelloossiieennss  eett  lleess  HHyyppeerrbboorrééeennss  nnoouuss  ssoouuttiieennnneenntt  ddaannss  cceettttee  ttââcchhee  ddiiffffiicciillee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  vvoottrree  mmoonnddee  nn’’aa  ppaass  
eennccoorree  iimmpplloosséé..  LLeeuurrss  pprréésseenncceess  rraaddiieeuusseess  mmaaiinnttiieennnneenntt  uunn  sseemmbbllaanntt  dd’’ééqquuiilliibbrree  ppeennddaanntt  qquuee  vvoottrree  éélliittee  ffoollllee  ffuurriieeuussee  
eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ttoouutt  ccaasssseerr..  LLaa  ppuuiissssaannccee  ééttooiillééee  ddeess  TTeelloossiieennss  eett  ddeess  HHyyppeerrbboorrééeennss  rreennffoorrccee  llaa  ssttrruuccttuurree  ccrriissttaalllliinnee  ddee  
vvoottrree  ppllaannèèttee..  LLee  ttrreeiilllliiss  ppllaannééttaaiirree  eesstt  cceerrtteess  eenn  ttrrèèss  mmaauuvvaaiiss  ééttaatt,,  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  lleess  ÊÊttrreess  ddee  lluummiièèrree  qquuee  ssoonntt  lleess  
TTeelloossiieennss  eett  lleess  HHyyppeerrbboorrééeennss  nn’’oonntt  ddee  cceessssee  ddee  llee  ««  rraaffiissttoolleerr  »»..  
VVoouuss--mmêêmmeess,,  ppeerrvveerrttiiss  ppaarr  vvoottrree  mmooddee  ddee  vviiee  eett  lleess  ccrrooyyaanncceess  iinnccrruussttééeess  ddaannss  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrssqquuee  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvoouuss  ddiitt  qquuee  ppoouurr  êêttrree  uunn  bboonn  cciittooyyeenn  iill  ffaauutt  ppaayyeerr  sseess  iimmppôôttss  eett  ssee  ttaaiirree,,  vvoouuss  nn’’oosseezz  ppeennsseerr  aauuttrreemmeenntt  
qquuee  ccee  qquuii  vvoouuss  eesstt  ddiiccttéé..  VVoottrree  aattttiittuuddee  eesstt  iimmppaaccttééee  eennccoorree  pplluuss  ffoorrtteemmeenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  ddeevvooiirr  ffoonnccttiioonnnneerr  ddaannss  uunnee  
ssoocciiééttéé  ooùù  llaa  mmooiinnddrree  sseennssaattiioonn  ssee  mmoonnnnaayyee..  SSii  bbiieenn  qquu’’iill  nn’’eesstt  pplluuss  nnaattuurreell  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  ddee  rreesssseennttiirr  llaa  mmooiinnddrree  
cchhoossee  ssaannss  aauu  pprrééaallaabbllee  ddeevvooiirr  ccoonnsseennttiirr  àà  ppaayyeerr..  CCeellaa  ccrrééee  ddèèss  lloorrss  eenn  vvoouuss  uunnee  cchhaarrggee  iimmmmeennssee  ddee  ccuullppaabbiilliittéé  eett  ddee  
rreeffoouulleemmeennttss  ddee  ttoouuttee  ssoorrttee..  CCeett  aassppeecctt  ppéénniibbllee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  aauuggmmeennttéé  ppaarr  ll’’eesspprriitt  ddee  ccoommppééttiittiioonn..  LL’’éélliittee  vvoouuss  
oobblliiggee  aaiinnssii  àà  ddoonnnneerr  nnoonn  llee  mmeeiilllleeuurr  ddee  vvoouuss--mmêêmmee  mmaaiiss  àà  vvaalloorriisseerr  vvoottrree  aappttiittuuddee  àà  ddoommiinneerr  lleess  aauuttrreess..  CCeettttee  ffaaççoonn  ddee  
pprrooccééddeerr  eesstt  ««  ddiiggnnee  »»  ddeess  pprrééddaatteeuurrss  qquuii  oonntt  llaa  mmaaiinn  mmiissee  ssuurr  vvoottrree  ppllaannèèttee..  DD’’aabboorrdd  lleess  AArrcchhoonntteess  rreeppttiilliieennss,,  ppuuiiss  lleess  
aannggeess  ddéécchhuuss  qquuee  ssoonntt  ttoouuss  lleess  cchheeffss  ddeess  eennffeerrss,,  LLuucciiffeerr  ttoouujjoouurrss  eenn  ttêêttee..  
VVoouuss  mmeenneezz  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’ooiiee  ddaannss  llaa  bboouutteeiillllee..  MMaaiiss  ccoommmmeenntt  ggrraannddiirr  eett  ss’’ééppaannoouuiirr  ccoorrrreecctteemmeenntt  qquuaanndd  lleess  ppaarrooiiss  
vvoouuss  eenn  eemmppêêcchheenntt  ??  NNee  rrééaalliisseezz--vvoouuss  ppaass  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’ooiiee  ddaannss  llaa  bboouutteeiillllee  ??  VVoouuss  êêtteess  ccoommmmee  cceettttee  pphhrraassee  qquuii  
ddeemmaannddee  ::  ««  AAuu  ppiieedd  ddee  cceett  aarrbbrree  vvooss  llaaiittuueess  nnaaiisssseenntt--eelllleess  ??  »»  SSaauurriieezz--vvoouuss  ééccrriirree  cceettttee  pphhrraassee  ddiittee  àà  bbrrûûllee--ppoouurrppooiinntt  ??  
ÉÉccoouutteezz  pplluuttôôtt  ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddiirree  !!  NNoouuss  eenn  ssoommmmeess  àà  vvoouuss  ddiirree  eennccoorree  ««  PPaass  ddee  lliieeuu  RRhhôônnee  qquuee  nnoouuss  »»..  
QQuuee  ppeeuutt  bbiieenn  vvoouullooiirr  ddiirree  cceettttee  pphhrraassee  ??  SSoonnnnee--tt--eellllee  àà  vvoottrree  oorreeiillllee  ??  CCoommmmeenntt  ddoonncc  ll’’ooiiee  vvaa--tt--eellllee  ssoorrttiirr  ddee  llaa  bboouutteeiillllee  ??  
AAuuttaanntt  ddee  qquueessttiioonnss  ooiisseeuusseess  qquuee  ll’’hhuummaanniittéé  ddee  ccee  jjoouurr  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ppoosseerr  !!  MMaaiiss  iill  nn’’yy  aa  qquuee  nnoouuss  sseeuulleemmeenntt..  EEtt  ssii  
ttoouutt  eexxiissttee  cc’’eesstt  qquuee  qquueellqquu’’uunn  ll’’aa  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  bbrrooddéé..  TToouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee  eesstt  llee  rraayyoonn  pprroopprree  àà  nnoottrree  eeffffuussiioonn..  
LL’’iilllluussiioonn  ppoouurr  vvoouuss  eesstt  ddee  ccrrooiirree  qquuee  lleess  cchhoosseess  eexxiisstteenntt  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  vvoouuss..  VVoottrree  rrééaalliittéé  eesstt  pplleeiinnee  ddee  
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss..  EEllllee  eesstt  uunn  ccaassssee--ttêêttee  ppoouurr  qquueellqquu’’uunn  qquuii  rreeggaarrddee  llee  mmoonnddee  tteell  qquuee  vvoouuss  ll’’aapppprrééhheennddeezz  vvoouuss--mmêêmmeess..  
MMaaiiss  ssii  vvoouuss  aaddooppttiieezz  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’uunn  iinnssttaanntt  uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddiifffféérreenntt  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  nn’’aavveezz  jjaammaaiiss  oosséé  ppeennsseerr,,  
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vvoouuss  vvoouuss  aappeerrcceevvrriieezz  qquuee  llee  mmoonnddee  eesstt  ttoouutt  aauuttrree..  IIll  nn’’eesstt  

ppaass  ccee  qquuee  vvoouuss  eenn  ffaaiitteess,,  ccaarr  ccee  qquuee  vvoouuss  eenn  ffaaiitteess  rreellèèvvee  
ddee  ll’’iimmppoossssiibbllee  !!  NN’’eenn  ssuubbiisssseezz--vvoouuss  ppaass  lleess  eeffffeettss  iiccii  
mmêêmmee  ??  MMaaiiss  ppoouuvveezz--vvoouuss  vviivvrree  ddaannss  ddee  tteelllleess  aaffffrreess  ??  
AAcccceepptteezz--vvoouuss  llaa  ddoouulleeuurr  ssaannss  ccoonncceessssiioonn  ttoouutt  eenn  vvoouuss  
rreeffuussaanntt  àà  vvoottrree  DDiieeuu  PPaannttooccrraattoorr  ??  
VVoouuss  ffaaiitteess  ddee  vvooss  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eexxiisstteennttiieelllleess  qquueellqquuee  
cchhoossee  dd’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee..  RRééfflléécchhiisssseezz  uunn  iinnssttaanntt  ::  ccee  qquuee  
vvoouuss  êêtteess  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree  nn’’eesstt  qquuee  ll’’hhéérriittaaggee  ddee  vvooss  
ggéénniitteeuurrss  eett  ddee  ttoouuss  lleess  ggeennss  qquuii  ccoommppoosseenntt  vvoottrree  ssoocciiééttéé..  
NNoouurrrriissssoonnss,,  vvoouuss  nn’’aavviieezz  ppaass  iiddééee  ddeess  ttrriibbuullaattiioonnss  ddeess  
aadduulltteess..  CCoommmmeenntt,,  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  nnoouurrrriissssoonn,,  ppoouuvviieezz--vvoouuss  
vviivvrree  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dduu  mmoonnddee  ??  EEtt  llee  ffaaiitt  ddee  ggrraannddiirr  
ssiiggnniiffiiee--tt--iill  ddeevvooiirr  ppaayyeerr  lleess  ccrrééaanncceess  ddee  vvooss  aaïïeeuuxx  ??  
VVoouuss  êêtteess  ddeevveennuuss  ggrraannddss  mmaaiiss  nnee  ccoommpprreenneezz  ttoouujjoouurrss  
rriieenn  aauu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  eenn  vviiee..  LLee  SSoolleeiill  ccoonnttiinnuuee  ddee  bbrriilllleerr  eett  llaa  
TTeerrrree  ddee  ttoouurrnneerr  ppeennddaanntt  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ppoosseezz  llaa  qquueessttiioonn  
ddee  ccoommmmeenntt  ssuurrvviivvrree..  CCoommmmee  ssii  llee  SSoolleeiill  eett  llaa  TTeerrrree  nnee  
ssaavvaaiieenntt  ppaass  vvoouuss  pprréésseerrvveerr  nnii  DDiieeuu  nnee  rriieenn  ppoouurrvvooiirr  !!  
LL’’UUnniivveerrss  ssee  ddééppllooiiee  ddaannss  ttoouuttee  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  

ccoossmmiiqquuee..  LL’’UUnniivveerrss  nnee  ssee  ddiilluuee  ppaass..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  eenn  eexxppaannssiioonn..  IIll  eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  iissssuu  dd’’uunn  ttiissssaaggee..  LLee  GGrraanndd  
CCaanneevvaass  ccoossmmiiqquuee  eesstt  ccoommppllééttéé  ddaannss  ll’’eeffffuussiioonn  ddeess  SSaaiinnttss  AAnnggeess  dduu  PPaarraaddiiss..  LL’’eeffffoorrtt  ddee  gguueerrrree  ddee  ttoouutteess  lleess  aarrmmééeess  
ccéélleesstteess  eesstt  ssoouutteennuu  ppaarr  llee  ssoouuffffllee  ddee  ll’’EEsspprriitt  ggéénnéérréé  ppaarr  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  LLUUII--MMÊÊMMEE  ddeeppuuiiss  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  llaa  SSoouurrccee--
CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  
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LL’’eessppaaccee  nnee  vvoouuss  sseemmbbllee  ppaass  aasssseezz  bbeeaauu,,  ppaass  aasssseezz  
pprroocchhee  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  nnee  llee  rreeggaarrddiieezz  ppaass..  VVoouuss  nnee  
ssaavveezz  ppaass  ccoonntteemmpplleerr  nnii  aaddmmiirreerr  ccaarr  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  
rriieenn  ddee  ll’’eexxttaassee..  VVoouuss  nnee  cchheerrcchheezz  ppaass  àà  ssaavvooiirr  ppaarrccee  

qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  vvoouuss  oobblliiggee  àà  aapppprreennddrree..  MMaaiiss  ssii  
qquueellqquu’’uunn  vvoouuss  yy  oobblliiggeeaaiitt,,  vvoouuss  sseerriieezz  ffoorrccééss  ddee  vvooiirr  
ccoommbbiieenn  nnoouuss  ssoommmmeess  pprréésseennttss  eett  ccoommbbiieenn  nnoouuss  vvoouuss  
aaiimmoonnss..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  nnoouuss  qquuii  ccrrééoonnss  vvoottrree  ééppooqquuee  
aaccttuueellllee  mmaaiiss  ssooyyeezz  ssûûrrss  qquuee  cc’’eesstt  eenn  nnoouuss  qquuee  vvoottrree  
ddeevveenniirr  eesstt  aassssuurréé..  
LL’’eessppaaccee  nnee  vvoouuss  sseemmbbllee  ppaass  aauussssii  bbeeaauu  ppaarrccee  qquu’’iill  nnee  
vvoouuss  ttoouucchhee  ppaass  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr..  VVoouuss  nn’’oosseezz  ppaass  llee  
rreeggaarrddeerr  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt,,  ddeeppuuiiss  llee  rraayyoonn  ddee  vvoottrree  
ccœœuurr..  VVoouuss  aavveezz  ppeeuurr  ddee  ll’’aaiimmeerr  ccaarr  iill  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  
vveerrttiiggiinneeuuxx..  VVoottrree  ssooiiff  ddee  ccoonnttrrôôllee  vvoouuss  ééllooiiggnnee  ddee  lluuii..  
VVoouuss  ssaavveezz  qquu’’iill  eesstt  ssii  ggiiggaanntteessqquuee  qquuee  vvoouuss  nnee  llee  
ddoommiinneerreezz  jjaammaaiiss..  VVoottrree  ssooiiff  ddee  ccoonnttrrôôllee  eesstt  tteellllee  
qquu’’eellllee  vvoouuss  eemmppêêcchhee  dd’’oorriieenntteerr  vvoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  llee  
cciieell..  VVoottrree  ssooiiff  ddee  ccoonnttrrôôllee  eesstt  tteellllee  qquu’’eellllee  vvoouuss  ffaaiitt  

ppeenncchheerr  llaa  ttêêttee  eenn  bbaass,,  ddaannss  llaa  bboouuee  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  eenn  pprrooiiee  àà  llaa  ppeerrddiittiioonn  ddeess  ââmmeess..  LLee  CCiieell  ccoonnttiieenntt  tteelllleemmeenntt  ddee  
ppuuiissssaanncceess  qquuee  ccee  ffaaiitt  ddééppaassssee  vvoottrree  eenntteennddeemmeenntt..  VVoottrree  eenntteennddeemmeenntt  eesstt  ccoonntteennuu  ddaannss  uunnee  bboouutteeiillllee..  CCeettttee  bboouutteeiillllee  
eesstt  vvoottrree  mmoonnddee..  EEtt  sseess  ppaarrooiiss  vvoouuss  eemmppêêcchheenntt  dd’’aaddmmiirreerr  llaa  nnaattuurree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  MMêêmmee  lleess  cchhoosseess  ssiimmpplleess  ddee  vvoottrree  
mmoonnddee  vvoouuss  vvoouuss  rreeffuusseezz  dd’’aaddmmiirreerr..  UUnnee  aabbeeiillllee  ppoouurr  vvoouuss  eesstt  ttrroopp  ccoommpplleexxee  àà  ccoommpprreennddrree  ddaannss  ssoonn  mmooddee  ddee  
ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  EEnn  vvéérriittéé,,  ll’’aabbeeiillllee  eesstt  ddééjjàà  ppoouurr  vvoouuss  ttrroopp  ggiiggaanntteessqquuee  ppoouurr  qquuee  cceellaa  vvaaiillllee  llaa  ppeeiinnee  ddee  
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ss’’yy  aattttaarrddeerr..  MMêêmmee  uunn  vveerr  ddee  tteerrrree  eesstt  bbiieenn  ttrroopp  ggrraanndd  !!  
VVoottrree  eenntteennddeemmeenntt  qquuaanntt  àà  lluuii  eesstt  bbiieenn  ttrroopp  ééttrrooiitt..  LL’’ooiiee  
eesstt  ttoouujjoouurrss  ccoonntteennuuee  ddaannss  llaa  bboouutteeiillllee  eett  iill  yy  aa  ttoouujjoouurrss  
qquueellqquu’’uunn  ppoouurr  vveenniirr  ll’’eennggrraaiisssseerr  !!  PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’uunn  
jjoouurr  llaa  bboouutteeiillllee  ccaassssee  ??  OOuu  eesstt--ccee  ll’’ooiiee  qquuii  rrééttrréécciirraa  ppaarr  
llaa  ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess  ??  
LLee  CCiieell  eesstt  cceerrtteess  ggiiggaanntteessqquuee..  MMaaiiss  ccee  qquuii  llee  rreenndd  aaiinnssii  
eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  ddee  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee,,  eellllee--mmêêmmee  
ttiissssééee  eenn  ffaaiisscceeaauuxx..  LLaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee  eesstt  dd’’uunnee  
tteellllee  aammpplleeuurr  qquu’’eellllee  nnéécceessssiittee  llaa  ffuussiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ÊÊttrreess  
ppoouurr  llaa  rreennddrree  tteellllee  qquu’’eellllee  EESSTT  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ll’’îîllee  dduu  
PPaarraaddiiss..  
LLee  rraayyoonnnneemmeenntt  iinnttrriinnssèèqquuee  ddeess  ééttooiilleess  nn’’eexxiissttee  qquuee  
ppaarrccee  qquuee  llee  MMeennttaall  ddee  DDiieeuu  yy  eesstt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr..  LLeess  
ééttooiilleess  ss’’eeffffuusseenntt  ppaarrttoouutt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  LLaa  
VVooiiee  llaaccttééee  eellllee--mmêêmmee,,  ppaarr  sseess  iinncceessssaanntteess  rréévvoolluuttiioonnss,,  
iimmpprrèèggnnee  lloorrss  ddee  ssoonn  ppaassssaaggee  dd’’uunn  pprriissmmee  ccrriissttaalllliinn  àà  
ll’’aauuttrree  lleess  ÉÉoonnss  ccoossmmiiqquueess  ppoorrtteeuurrss  dd’’aallggoorriitthhmmeess  eenn  
llaatteennccee..  SSii  ddoonncc  lleess  ééttooiilleess  ss’’eeffffuusseenntt  ppaarrttoouutt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  

ddee  llaa  ggaallaaxxiiee,,  eelllleess  llee  ffoonntt  ddaannss  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  cceeuuxx  qquuii  lleess  nnoouurrrriisssseenntt  ddee  lleeuurrss  ffoorrcceess..  EEnn  vvéérriittéé,,  ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  
ééttooiilleess  qquuii  ss’’eeffffuusseenntt  mmaaiiss  lleess  DDééiittééss  qquuii  rraayyoonnnneenntt  eenn  ppuuiissssaannccee  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  RReeggaarrddeezz  vvoottrree  SSoolleeiill  eett  
vvooyyeezz--yy  llaa  ssuubbssttaannccee  dduu  DDiieeuu  RRââ..  VVooyyeezz  ttoouutteess  lleess  ééttooiilleess  eett  rreesssseenntteezz  vvoottrree  CCrrééaatteeuurr  aauu--ddeeddaannss  dd’’eelllleess  !!  AAddmmeetttteezz  
eennffiinn  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  rriieenn  ddeess  ééttooiilleess  qquuii  ccoommppoosseenntt  llee  ffiirrmmaammeenntt  !!  AAddmmeetttteezz  eennffiinn  qquuee  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  ttoouutt  ccoommpprriiss  
eett  qquu’’iill  eesstt  uurrggeenntt  ppoouurr  vvoouuss  ddee  cchhaannggeerr  vvoottrree  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssuurr  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  vvoouuss  rreeggaarrddeezz  llee  mmoonnddee  eett  vvoouuss--mmêêmmeess  !!  
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VVooyyeezz  ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  ggaallaaxxiiee  dd’’AAnnddrroommèèddee  
((ccii--ccoonnttrree)),,  qquuee  vvoottrree  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  
ddiifffféérreenncciiee  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  LLaa  vviissiioonn  qquuee  
vvoouuss  eenn  aavveezz  eexxiissttee  bbeell  eett  bbiieenn  ppaarrccee  qquu’’eellllee  
eesstt  iimmpprrééggnnééee  ssuurr  llaa  ppeelllliiccuullee..  CCeettttee  vviissiioonn  
ddiifffféérreenncciiééee  eesstt  ssii  ffoorrttee  qquuee  vvoouuss  ppeennsseezz  
ddoonnnneerr  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  àà  ll’’eeffffoorrtt  sscciieennttiiffiiqquuee..  
MMaaiiss  ddee  ccee  qquu’’iill  eesstt  ddee  vvoouuss,,  qquu’’aavveezz--vvoouuss  àà  
eenn  ppeennsseerr  ??  EEsstt--ccee  vvoouuss--mmêêmmee  qquuii  aavveezz  
pprriiss  llaa  pphhoottoo  ??  EEsstt--ccee  vvoouuss--mmêêmmee  qquuii  aavveezz  
éémmiiss  ttoouutteess  lleess  tthhééoorriieess  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’uunniivveerrss  
oobbsseerrvvaabbllee  ??  SSii  vvoouuss  aavviieezz  àà  lleess  éémmeettttrree  
vvoouuss--mmêêmmee,,  qquu’’eenn  ddiirriieezz--vvoouuss  ??  QQuuee  sseerriieezz--
vvoouuss  àà  ppeennsseerr  ssii  aauuccuunn  sscciieennttiiffiiqquuee  nnee  vvoouuss  
ssoouuffffllaaiitt  ccee  qquu’’iill  yy  aa  àà  ppeennsseerr  aauu  ssuujjeett  ddee  
cceettttee  pphhoottooggrraapphhiiee  ??  VVoouuss--mmêêmmee,,  ssaauurriieezz--
vvoouuss  yy  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  ??  CCee  qquuee  
vvooss  sscciieennttiiffiiqquueess  pprreennnneenntt  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  
ggaallaaxxiieess  nnaaiinneess  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee,,  llee  PPeettiitt  eett  

llee  GGrraanndd  NNuuaaggee  ddee  MMaaggeellllaann,,  ffiigguurreenntt  ppoouurrttaanntt  ssuurr  ccee  cclliicchhéé..  MMaaiiss  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nn’’aassssoocciiee  cceettttee  vviissiioonn  àà  llaa  vviissiioonn  qquuee  
vvoouuss  ddeevvrriieezz  ttoouuss  aavvooiirr  aauu  ssuujjeett  ddee  vvoottrree  pprroopprree  vvaaiisssseeaauu  dd’’iinntteennssiittéé  qquu’’eesstt  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  CCoommmmeenntt  ppoouuvveezz--vvoouuss  
rrééaalliisseerr  qquuee  cceettttee  vviissiioonn  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  dd’’AAnnddrroommèèddee  eesstt  llaa  rréémmaanneennccee  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  àà  ll’’ééppooqquuee  ooùù  eellllee  ééttaaiitt  ddee  
ppaassssaaggee  ddaannss  ccee  pprriissmmee  pprréécciiss  ddeess  ÉÉoonnss  ccrriissttaalllliinnss  dduu  ccoossmmooss  ??  CC’’eesstt  vvoottrree  ffaaççoonn  ddee  ppeennsseerr  ddiissssoocciiééee  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  
ll’’AAnnggee  qquuii  vvoouuss  ppoouussssee  àà  vvoouuss  eemmbbaarrqquueerr  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  vvoouuss  ccrrooyyeezz  qquuee  llaa  mmooiinnddrree  cchhoossee  eesstt  ssééppaarrééee  dduu  rreessttee..  
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VVoottrree  ppeennsseerr  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  mmêêmmee  dduu  rrééssiidduu  ééggoocceennttrriiqquuee  ggiissaanntt  aauu  ffoonndd  ddee  vvoouuss..  VVoottrree  ââmmee  eellllee--mmêêmmee  eesstt  
eemmppêêcchhééee  àà  ccaauussee  ddee  ccee  rrééssiidduu..  CC’’eesstt  uunn  ppaarraassiittee  qquuii  ssee  nnoouurrrriitt  dd’’eellllee  eett  llaa  ffoorrccee  àà  vvooiirr  lleess  cchhoosseess  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  
ddééffiicciieennccee  aavvéérréé..  SSeeuullee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee  ppeeuutt  vvoouuss  ccoommpplléétteerr  eenn  vvuuee  ddee  ddiissssoouuddrree  ccee  rrééssiidduu  ddaannss  llaa  ppuuiissssaannccee  eett  llaa  
pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt..  SSeeuullee  vvoottrree  aacccceeppttaattiioonn  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ppeeuutt  cchhaannggeerr  llaa  ddoonnnnee  eett  
vvoouuss  ppllaacceerr  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ssaalluuttaaiirree..  
NN’’oouubblliieezz  ppaass  qquuee  LLuucciiffeerr  aa  ppuu  ééttaabblliirr  ssaa  cchhaarrttee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eenn  pprrooffiittaanntt  ddee  llaa  ccoonnffuussiioonn  qquuii  eexxiissttaaiitt  cchheezz  cceerrttaaiinnss  
SSéérraapphhiinnss  eett  cchheezz  cceerrttaaiinnss  CChhéérruubbiinnss..  LLuucciiffeerr  aa  pprrooccllaamméé  ssaa  cchhaarrttee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr  rreenniiéé  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell..  AAvvooiirr  rreenniiéé  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aa  ccoonnttrriibbuuéé  aauu  ffaaiitt  ddee  vvooiirr  LLuucciiffeerr  ssee  ddéémmeettttrree  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddeess  
AAnncciieennss  ddeess  JJoouurrss..  IIll  ffaallllaaiitt  eenn  eeffffeett  cceellaa,,  rreenniieerr  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  ppoouurr  qquuee  LLuucciiffeerr  ssee  ddééffaassssee  ddeess  lliieennss  ddee  
ssoonn  CCrrééaatteeuurr..  QQuueellss  ttrriisstteess  jjoouurrss  cceellaa  aa  ééttéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ÊÊttrreess  ddee  ll’’UUnniivveerrss  !!  
MMaaiiss  LLuucciiffeerr  lluuii--mmêêmmee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  eenn  ssooii  ssii  ssûûrr  ddee  llaa  nnoonn  eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  IIll  nnee  ppoouuvvaaiitt  ppaass  ssaavvooiirr  ssii  llee  cchhooiixx  
ppoouurr  lleeqquueell  iill  aavvaaiitt  ooppttéé  ééttaaiitt  llee  bboonn..  IIll  ééttaaiitt  aalllléé  tteelllleemmeenntt  llooiinn  ddaannss  llaa  ssuuffffiissaannccee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddee  lluuii--mmêêmmee  qquu’’iill  nnee  ssee  vvooyyaaiitt  
ppaass  ffaaiirree  vvoollttee--ffaaccee..  IIll  aavvaaiitt  rraalllliiéé  àà  ssaa  ccaauussee  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  CCiieell,,  iill  nnee  ffaallllaaiitt  ssuurrttoouutt  ppaass  tteerrnniirr  ll’’iimmaaggee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddee  lluuii..  LLaa  
ddéécceeppttiioonn  aa  ééttéé  tteellllee  qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  ccoonnffuussiioonn  eesstt  ttoouujjoouurrss  aauussssii  ffoorrttee..  EEllllee  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrttee  qquu’’eellllee  aa  iimmpprrééggnnéé  
ll’’ââmmee  ddee  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  vvooss  nnaattiioonnss  ssuurr  tteerrrree..  
NNee  ssooyyeezz  ppaass  ssuurrpprriiss  ddee  vvoouuss  vvooiirr  ssuubbmmeerrggééss  ppaarr  ttaanntt  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..  VVoottrree  ââmmee  eellllee--mmêêmmee  ddeemmeeuurree  ccoorrrruuppttiibbllee  ppaarrccee  
qquuee  ssoouummiissee  àà  llaa  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee..  SSii  vvoouuss  ééttiieezz  ddaannss  llee  CCiieell  aavveecc  nnoouuss,,  vvoouuss  sseerriieezz  ppoouurrvvuuss  ddee  ttoouutt  ccee  ddoonntt  uunnee  ââmmee  
aa  bbeessooiinn..  VVoouuss  nn’’éépprroouuvveerriieezz  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  llee  bbeessooiinn  ddee  vvoouuss  ddiissttiinngguueerr  ddee  vvooss  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  ddee  lluummiièèrree..  VVoouuss  
vvoouuss  sseennttiirriieezz  ééggaall  eenn  ttoouuss  ppooiinnttss  aavveecc  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx..  VVoottrree  sseeuullee  ssaattiissffaaccttiioonn  sseerraaiitt  ccoonncceennttrrééee  ssuurr  llee  ffaaiitt  dd’’aaccccoommpplliirr  ccee  
qquuee  ddeemmaannddee  ttoouuttee  cchhoossee  àà  ccrrééeerr..  CCoommpprreenneezz--vvoouuss  eennffiinn  llaa  nnéécceessssiittéé  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  ddee  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee  ??  
GGaabbrriieell  aa  ttrroouuvvéé  ssoonn  ssaalluutt  aalloorrss  qquuee  ttoouutt  jjeeuunnee  ssoonn  aatttteennttiioonn  ssee  ttrroouuvvaaiitt  ffooccaalliissééee  ssuurr  lleess  iimmaaggeess  ddee  ll’’uunniivveerrss  oobbsseerrvvaabbllee..  
IIll  ééttaaiitt  ppaassssiioonnnnéé  dd’’aassttrroonnoommiiee  eett  ssaa  ppaassssiioonn  lluuii  aa  ffaaiitt  eennttrreevvooiirr  llaa  bbeeaauuttéé  ddee  ll’’UUnniivveerrss  aauu--ddeellàà  ddee  vvoottrree  mmoonnddee..  TToouuss  sseess  
qquueessttiioonnnneemmeennttss  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  rrééssoolluuss  ppoouurr  aauuttaanntt,,  mmaaiiss  iill  ssaavvaaiitt  qquu’’iill  nnee  ppoouuvvaaiitt  yy  aavvooiirr  ttaanntt  ddee  bbeeaauuttéé  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  eett  
eenn  mmêêmmee  tteemmppss  tteelllleemmeenntt  dd’’hhoorrrreeuurrss  ssuurr  llaa  TTeerrrree..  IIll  ssaavvaaiitt  qquuee  ggiissaaiitt  llàà  uunnee  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  qquu’’iill  lluuii  ffaallllaaiitt  rrééssoouuddrree..  
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ÀÀ  nnoottrree  ddeemmaannddee,,  GGaabbrriieell  aa  iinncclluuss  cceess  cclliicchhééss  ddee  ll’’UUnniivveerrss  
oobbsseerrvvaabbllee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  cchhaappiittrree,,  cceeccii  ppoouurr  ffaaiirree  éémmeerrggeerr  
ddee  vvoouuss  ll’’aabbssoolluuee  nnéécceessssiittéé  ddee  ttoouurrnneerr  vvoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  nnoouuss  !!  
NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ddaannss  llee  mmooiinnddrree  aassppeecctt  ddee  ll’’UUnniivveerrss..  NNOOUUSS  eenn  
SSOOMMMMEESS  ll’’eeffffuussiioonn..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  iill  yy  aa  bbiieenn  qquueellqquu’’uunn  dd’’aauuttrree  
qquuii  eesstt  ppoouurr  vvoottrree  mmoonnddee  eeffffuussiioonn..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  nnoouuss,,  vvoouuss  
ll’’aauurreezz  ccoommpprriiss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  LLuucciiffeerr  eett  ddee  ssoonn  aarrmmééee  ddee  ttéénnèèbbrreess..  
SSaattaann  nnee  ssoouuffffrree  ppaass  ppaarr  iiggnnoorraannccee  mmaaiiss  ppaarr  ddééppiitt,,  ssaacchheezz--llee  !!  
LLeess  aarrcchhii--ddéémmoonnss  oonntt  bbiieenn  ccoommpprriiss  qquu’’iillss  oonntt  ffaaiitt  uunnee  ggrraavvee  eerrrreeuurr..  
LLee  pprroobbllèèmmee  ppoouurr  eeuuxx  eesstt  ddee  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree..  TToouutt  ccoommmmee  vvoouuss..  
QQuueellqquu’’uunn  ddaannss  llee  CCiieell  aatttteenndd  ddee  vvoouuss  qquuee  vvoouuss  llee  rreeccoonnnnaaiissssiieezz..  
VVoottrree  vviiee  eesstt--eellllee  uunnee  eerrrreeuurr  ??  QQuueellqquu’’uunn  ccee  sseerraaiitt--iill  ttrroommppéé  ??  
EEsstt--ccee  vvoottrree  CCrrééaatteeuurr  qquuii  eesstt  ddaannss  llee  mméépprriiss  oouu  bbiieenn  eesstt--ccee  vvoouuss  ??  
LLaa  VVooiiee  llaaccttééee  nnee  ttoouurrnnee--tt--eellllee  ppaass  ccoommmmee  iill  ffaauutt  ??  QQuueellqquu’’uunn  
aauurraaiitt--iill  qquueellqquuee  cchhoossee  àà  aajjoouutteerr  ssuurr  ccee  ppooiinntt  ??  AAuurriieezz--vvoouuss  ffaaiitt  
lleess  cchhoosseess  aauuttrreemmeenntt  ??  CCoommmmeenntt  ddoonncc  aavvooiirr  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ccrrééeerr  ssii  
ll’’iinnssppiirraattiioonn  nnee  ssee  ffaaiitt  ppaass  sseennttiirr  ??  QQuuii  ddoonncc  eesstt--iill  llaa  ssuubbssttaannccee  
iinnssppiirraannttee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  ??  MMaaiiss  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  ttoouuss  
iinnssppiirrééss,,  DDiieeuu  nn’’aa--tt--IILL  ppaass  àà  vvoouuss  rreessppiirreerr  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  llaa  cceelllluullee  
ddee  sseess  ppoouummoonnss  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  ll’’ééllaann  ddee  ssoonn  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  ??  
CCoommmmeenntt  uunn  iinnddiivviidduu  ppeeuutt--iill  rraayyoonnnneerr  dd’’uunn  ccœœuurr  ccoouuppaabbllee  ??  
CCoommmmeenntt  ccoonnffeeccttiioonnnneerr  uunnee  rreellaattiioonn  iinnttiimmee  aavveecc  ssoonn  CCrrééaatteeuurr  ssii  
llee  ttiisssseerraanndd  eesstt  aabbsseenntt  ??  LLeevveezz  llaa  ttêêttee  eett  aapppprreenneezz  ddee  nnoouuss..  
NNoouuss  vvoouuss  oobbsseerrvvoonnss  !!  CCoonntteemmpplleezz  nnoouuss  mmaaiinntteennaanntt  !!  
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SSoorrtteezz  llaa  ttêêttee  dduu  bbrroouuiillllaarrdd  iinnffeerrnnaall  ddee  vvooss  vviieess..  OObbsseerrvveezz  
llaa  lluueeuurr  ddee  ccoonnsscciieennccee  rrééppaanndduuee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  ccoossmmooss..  
PPrreesssseenntteezz  llaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt  ppaarrttoouutt  ooùù  
vvoottrree  rreeggaarrdd  ssee  ppoossee..  IILL  EESSTT  LLÀÀ  !!  IILL  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ppaarrttii  !!  IILL  
nnee  vvoouuss  aa  jjaammaaiiss  qquuiittttééss  !!  IILL  vvoouuss  aa  ttoouujjoouurrss  aaiimmééss  !!  
CCoommmmeenntt  ppeeuutt--iill  eenn  êêttrree  aauuttrreemmeenntt  ??  DDiieeuu  LLUUII--MMÊÊMMEE  
aauurraaiitt--IILL  àà  ssee  rreeffuusseerr  àà  ssaa  pprroopprree  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  ??  
JJaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nnee  ssaauurraa  ééppuuiisseerr  ttoouutteess  lleess  mmeerrvveeiilllleess  
ddee  ll’’UUnniivveerrss..  EEtt  ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  ppsseeuuddooss  tthhééoorriieess  ddee  
vvoottrree  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  aauurroonntt  rraaiissoonn  ddee  ttoouutt  !!  EEnn  
vvéérriittéé,,  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ccoollèèrree..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ttaanntt  llee  ffaaiitt  
qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  vvoouuss--mmêêmmeess  ddaannss  ll’’eerrrreeuurr  qquuee  qquueellqquu’’uunn  
qquuii  ccrrooiitt  ttoouutt  ssaavvooiirr  qquu’’iill  vvoouuss  yy  ppoouussssee  !!  OOuuii,,  vvooss  
cchheerrcchheeuurrss,,  ddoocctteeuurrss,,  pphhiilloossoopphheess  eett  sscciieennttiiffiiqquueess  aauurroonntt  
àà  rrééppoonnddrree  ddee  lleeuurrss  ffoorrffaaiittss  !!  IIllss  oonntt  pprriiss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
ddee  gguuiiddeerr  ll’’hhuummaanniittéé  sseelloonn  ddeess  ccrrooyyaanncceess  aabbuussééeess..  IIllss  
aauurroonntt  eeuuxx--mmêêmmeess  àà  ppaayyeerr  llee  lloouurrdd  ttrriibbuutt  ddee  tteelllleess  
rreessppoonnssaabbiilliittééss..  
IIll  vvoouuss  aappppaarrttiieenntt  ddee  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee..  CCee  qquuii  iiccii  vveeuutt  ddiirree  
pprréécciisséémmeenntt  ssoorrttiirr  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  PPoouuvveezz--vvoouuss  

aaddmmeettttrree  qquuee  vvoottrree  ffaaççoonn  ddee  ppeennsseerr,,  dd’’êêttrree  eett  ddee  ppeerrcceevvooiirr  eesstt  iinnfflluueennccééee  eett  oorriieennttééee  ppaarr  ddeess  eennttiittééss  rreebbeelllleess  àà  DDiieeuu  ??  
AAvveezz--vvoouuss  oouubblliiéé  llee  nnoommbbrree  ddee  llaa  BBêêttee,,  qquuii  eesstt  uunn  nnoommbbrree  dd’’hhoommmmee  ??  666666  eesstt  llee  nnoommbbrree  ddee  llééggiioonnss  iimmpprrééggnnaanntt  ll’’ââmmee  
hhuummaaiinnee  ddee  llaa  tteerrrree..  666666,,  eesstt--ccee  uunn  nnoommbbrree  dd’’hhoommmmee  ppoouurr  aauuttaanntt  ??  AApprrèèss  ttoouutt,,  nnee  ssoommmmeess--nnoouuss  ppaass  ddeess  hhoommmmeess,,  
nnoouuss,,  PPllééiiaaddiieennss  ??  EEtt  ssoommmmeess--nnoouuss  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  ddiiaabboolliiqquuee  ddeess  cchhaarrllaattaannss  ddee  ll’’eessppaaccee  ??  
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QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’hhoommmmee  ??  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall  ??  VVoouuss  eenn  vvooyyeezz  ppaarrttoouutt  llaa  ssuubbssttaannccee..  BBiieenn  qquu’’eellllee  ssooiitt  
aallttéérrééee  eenn  vvoottrree  mmoonnddee,,  llaa  ssuubbssttaannccee  ffaaiittee  ddee  ffeeuu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  nn’’eenn  iimmpprrèèggnnee  ppaass  mmooiinnss  ttoouutt  ll’’eessppaaccee..  SSooyyeezz  vvoouuss--
mmêêmmeess  iimmpprriimmééss  dduu  ffeeuu  dduu  PPèèrree  !!  SSooyyeezz  vvoouuss--mmêêmmeess  iimmpprriimmééss  ddaannss  llee  GGrraanndd  LLiivvrree  ddee  llaa  VViiee  !!  LLaaiisssseezz--yy  vvoottrree  ttrraaccee  !!  
FFaaiitteess  ddee  vvoottrree  mmiieeuuxx  aaffiinn  qquuee  nnoouuss  vvoouuss  yy  ttrroouuvviioonnss  !!  SSiinnoonn  ggaarree  !!  
««  TTaanntt  vvaa  llaa  ccrruucchhee  àà  ll’’eeaauu  qquu’’àà  llaa  ffiinn  eellllee  ssee  ccaassssee  »»......  CCeeccii  ppoouurr  rreepprreennddrree  uunn  pprroovveerrbbee  qquuee  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  ssii  bbiieenn  
ppuuiissqquuee  vvoouuss  aaggiisssseezz  ddee  mmêêmmee  aavveecc  ttoouuttee  cchhoossee  qquuee  vvoouuss  cchheerrcchheezz  àà  ppoossssééddeerr  iinnddééppeennddaammmmeenntt  dduu  bbiieenn--êêttrree  ddee  vvoottrree  
ââmmee  !!  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  ppuuiissssee  ffaaiirree  uunn  iinnddiivviidduu  iissssuu  dd’’uunnee  cciivviilliissaattiioonn  ééttooiillééee  eett  qquuii  ssooiitt  ccaappaabbllee  ddee  vviivvrree  ddee  ll’’uussuurree  ddee  ssoonn  
eexxiisstteennccee..  SSaacchheezz  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  uunn  sseeuull  EElloohhiimm  ddoonntt  llaa  ffaaccuullttéé  eesstt  dd’’uusseerr  !!  EEtt  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’aannggeess  ddéécchhuuss,,  EElloohhiimm  aalloorrss  
nn’’eesstt  pplluuss  !!  CCoommbbiieenn  ll’’OOllyymmppee  eesstt--iill  ppaarrttaaggéé  eennttrree  cceeuuxx  qquuii  vvoocciiffèèrreenntt  ccoonnttrree  ZZeeuuss  eett  cceeuuxx  qquuii  pprrootteesstteenntt  ccoonnttrree  lleess  
hhuummaaiinnss  !!  AAttllaass,,  JJaannuuss,,  HHéépphhaaïïssttooss,,  AArrèèss,,  CCrroonnooss,,  XXéénnuu,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquu’’eeuuxx......  llaa  gguueerrrree  ddeess  TTiittaannss  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  
ffaaiirree  ddeess  rraavvaaggeess  !!  EEsstt--ccee  uunnee  ffaauuttee  qquuee  ddee  vvoouullooiirr  vvoouuss  vvooiirr  eenn  rrèèggllee  ??  EEsstt--ccee  uunnee  ffaauuttee  ppoouurr  DDiieeuu  dd’’aavvooiirr  ccrréééé  lleess  
hhoommmmeess  ??  RRééfflléécchhiisssseezz  ddaannss  qquueellllee  aabbssuurrddiittéé  vvoouuss  pplloonnggee  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  !!  LLaa  gguueerrrree  ddeess  TTiittaannss,,  iinnffeeccttaanntt  
ll’’UUnniivveerrss  ddeeppuuiiss  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliioonnss  dd’’aannnnééeess,,  aa  ggéénnéérréé  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  ccoossmmooss  ddeess  ppeettiittss  lluucciiffeerrss  eett  ddeess  ppeettiittss  
ssaattaannss  !!  LL’’iinnffeeccttiioonn  ss’’eesstt  rrééppaanndduuee  jjuussqquuee  ddaannss  vvoottrree  qquuoottiiddiieenn,,  jjuussqquuee  ddaannss  vvooss  pprroodduuiittss,,  vvooss  mmaarrqquueess  eett  vvooss  rreeppèèrreess  !!  
VVoouuss--mmêêmmeess  êêtteess  cceess  mmêêmmeess  ppeettiittss  ssaattaannss  eett  cceess  mmêêmmeess  ppeettiittss  lluucciiffeerrss  eett  nnee  ppoouuvveezz  vvoouuss  eemmppêêcchheerr  ddee  ppoouurrrriirr  
ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cchhaaccuunn  ddee  vvooss  ccoommppaattrriiootteess  !!  PPlluuss  llee  mmaall  ssee  rrééppaanndd,,  pplluuss  llaa  rraaggee  ééccllaattee,,  eett  pplluuss  llaa  rraaggee  ééccllaattee,,  pplluuss  llee  mmaall  
ssee  rrééppaanndd..  AAuu  ppooiinntt  qquuee  vvoouuss  rreennvveerrsseezz  ttoouutt,,  ccaarr  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  rriieenn  tteenniirr  ddrrooiitt,,  nn’’ééttaanntt  jjaammaaiiss  ddrrooiitt  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  !!  
LLaa  ffoorrccee  pprraanniiqquuee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  ss’’ééllèèvvee  eenn  ttoouuttee  rreeccttiittuuddee  ddaannss  llaa  ddrrooiittuurree  ddee  DDiieeuu..  MMaaiiss  lloorrssqquuee  llee  ffeeuu  ddee  llaa  KKuunnddaalliinnii  ssee  
ddééppllooiiee  eenn  ll’’hhoommmmee  iivvrree,,  ccee  nn’’eesstt  pplluuss  llee  PPèèrree  qquuii  ss’’eexxpprriimmee  iiccii  mmaaiiss  llee  DDiiaabbllee  !!  LLeess  éémmoottiioonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccaannaalliissééeess  
ppaarrccee  qquuee  lleess  cchhaakkrraa  ss’’eenn  ttrroouuvveenntt  eennggoorrggééss..  DDaannss  cceettttee  aabbsseennccee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ssooii,,  ll’’ââmmee  ss’’eennffllaammmmee  eett  ccaarrbboonniissee  ttoouutt  
ccee  qquu’’eellllee  ttoouucchhee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  eesstt  aarrrriivvéé  àà  CCaalliiggaassttiiaa,,  BBeellzzéébbuutthh,,  AAzzaazzeell,,  BBéélliiaall,,  BBaaaall,,  SSaattaann  eett  LLuucciiffeerr......  IIllss  ssee  ssoonntt  
eennffllaammmmééss  ssuuiittee  àà  lleeuurr  iivvrreessssee..  LLee  ppoouuvvooiirr  nnoonn  rrééssoolluu  ddee  DDiieeuu  aa  pprriiss  ppoosssseessssiioonn  ddee  lleeuurr  ââmmee..  IIllss  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss  
pprriissoonnnniieerrss  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  ccrrooyyaanncceess  iissssuueess  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  iinneeppttiieess..  CC’’ééttaaiitt  ppoouurr  eeuuxx  ccoouurruu  dd’’aavvaannccee......  uunnee  ffuuiittee  eenn  
aavvaanntt  ddaannss  uunn  ééllaann  pprrooffoonnddéémmeenntt  ddéésseessppéérréé......  MMaaiiss  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nnee  qquuiittttee  llee  PPèèrree  !!  
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VVoouuss  êêtteess  ddaannss  llaa  lluummiièèrree  ddeess  mmoonnddeess  eett  jjaammaaiiss  
nn’’eenn  ssoorrttiirreezz..  VVoouuss  êêtteess  ddee  ccee  qquuee  llee  PPèèrree  aa  ddee  
pplluuss  pprréécciieeuuxx  ::  ll’’ââmmee  ddeess  mmoonnddeess..  TToouuss  lleess  
ssyyssttèèmmeess  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  ssoonntt  ttrrèèss  jjuusstteemmeenntt  
aaccttiivvééss  ppaarr  lleess  ââmmeess  qquuii  ss’’yy  ttrroouuvveenntt..  CC’’eesstt  llaa  
sseeuullee  rraaiissoonn  qquuii  ddoonnnnee  aauu  ccoossmmooss  ssoonn  sseennss  
dd’’eexxiisstteerr  ::  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  uunniivveerrsseelllleess  
ppaarr  lleess  ââmmeess  mmêêmmeess..  
VVoouuss  êêtteess  bbiieenn  pplluuss  qquuee  ddeess  ssoonnddeess  pprroojjeettééeess  
ddaannss  ll’’eessppaaccee..  VVoouuss  êêtteess  llaa  rraaiissoonn  dd’’êêttrree  dduu  FFiillss  
CCrrééaatteeuurr  qquuii  uunniiffiiee  ttoouuttee  cchhoossee  ddaannss  llee  ccoossmmooss..  
VVoouuss  êêtteess  ssaa  ssuubbssttaannccee,,  ssaa  sseemmeennccee,,  llaa  rraaiissoonn  
ddee  ssoonn  aammoouurr..  

CC’’eesstt  ppaarr  ll’’eexxppéérriieennccee  qquuee  vvoouuss  eexxpplloorreezz  lleess  ccoonnttrrééeess  iinnccoonnnnuueess  ddee  ll’’eessppaaccee..  CC’’eesstt  ppaarr  vvoottrree  éémmeerrvveeiilllleemmeenntt  eett  vvoottrree  
iilllluummiinnaattiioonn  qquuee  vvoouuss  lleeuurr  ddoonnnneezz  vviiee..  LLeess  aallggoorriitthhmmeess  eenn  
llaatteennccee  ss’’ééccllaaiirreenntt  dd’’uunnee  lluummiièèrree  nnoouuvveellllee  ddèèss  lloorrss  qquu’’iillss  ssoonntt  
aaccttiivvééss  ppaarr  ll’’ââmmee,,  eellllee--mmêêmmee  ddéécclleenncchhaanntt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  
ccoommbbiinnaaiissoonn  eett  ddee  ffuussiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  
ttéénnèèbbrree..  LL’’eennsseemmeenncceemmeenntt  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  eenn  llaatteennccee  pprreenndd  
ffoorrmmee  ddee  ccee  qquuee  lleess  ééttooiilleess  éécclloosseenntt..  EEtt  ddee  ccee  qquu’’eelllleess  
rraayyoonnnneenntt  iinnllaassssaabblleemmeenntt,,  eelllleess  aannccrreenntt  lleess  ffrrééqquueenncceess  
vviibbrraattooiirreess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  vviiee  ddeess  ccoorrppss  eett  ddeess  ââmmeess..  
LLaa  rraaiissoonn  dd’’êêttrree  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee  eesstt  llaa  rraaiissoonn  mmêêmmee  ppoouurr  
llaaqquueellllee  nnoouuss  eexxiissttoonnss  ttoouuss  ::  ppoouuvvooiirr  aaiimmeerr..  
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TTeellllee  eesstt  llaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ::  
ll’’AAmmoouurr  iinnffiinnii  qquu’’IILL  ppoorrttee  àà  ttoouuttee  cchhoossee  ccrrééééee..  QQuuee  
qquueellqquu’’uunn  eemmppêêcchhee  ccee  ffaaiitt,,  lleess  SSaaiinnttss  AAnnggeess  dduu  PPlléérrôômmee  
ssoonntt  aalloorrss  ddééppêêcchhééss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  qquuii  ppoosseenntt  pprroobbllèèmmee..  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ttaanntt  uunnee  qquueessttiioonn  dd’’aarriitthhmmééttiiqquueess  qquu’’uunnee  
qquueessttiioonn  ddee  bboonn  sseennss..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ttaanntt  nnoonn  pplluuss  uunnee  
qquueessttiioonn  ddee  mmaatthhéémmaattiiqquueess  aapppplliiqquuééeess  qquu’’uunnee  qquueessttiioonn  
ddee  rrééssoolluuttiioonn..  
IIll  ffaauutt  uunn  MMEENNTTAALL  ppoouurr  ppeennsseerr  ll’’UUnniivveerrss..  RRaappppeelleezz--vvoouuss  
lleess  ccrriissttaauuxx  ddee  ggllaaccee  !!  IIll  ffaauutt  uunn  MMEENNTTAALL  ppoouurr  ppeennsseerr  
lleeuurrss  ffoorrmmeess  eett  ssiittôôtt  eelllleess  ssoonntt  ssccuullppttééeess..  DDiieeuu  ppeennssee  lleess  
cchhoosseess  eett  ssiittôôtt  lleess  AAnnggeess  pprreennnneenntt  ffoorrmmee  !!  

RRiieenn  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  ppaarr  hhaassaarrdd..  LLeess  cchhoosseess  nnee  ssoorrtteenntt  ppaass  
dduu  nnééaanntt..  LLeess  cchhoosseess  nnee  ssoonntt  ppaass  dduueess  àà  llaa  cchhaannccee  nnoonn  pplluuss..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  uunn  bbrriinn  ddee  ppoouurrcceennttaaggee  ppoouurr  qquuee  lleess  cchhoosseess  
ssooiieenntt  ccrrééééeess  ppaarr  eelllleess--mmêêmmeess..  CCeettttee  ppeennssééee  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  
éémmaannee  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  LLuucciiffeerr..  EEtt  cc’’eesstt  bbiieenn  llàà  llee  rrééssiidduu  ddee  llaa  
rréébbeelllliioonn  qquuii  ggéénnèèrree  eenn  vvoouuss  vvoottrree  ffaaççoonn  dd’’aapppprrééhheennddeerr  llee  
mmoonnddee..  
VVoouuss  ssaavveezz  qquuee  lleess  mmoollééccuulleess  ssoonntt  aasssseemmbbllééeess  sseelloonn  ll’’oorrddrree  
ccoohhéérreenntt  ddeess  aattoommeess..  SSii  ddoonncc  iill  yy  aa  uunn  oorrddrree  ddoonnnnéé,,  iill  yy  aa  uunn  
MMEENNTTAALL  ppoouurr  ccoooorrddoonnnneerr  cceett  oorrddrree  eett  llee  rreennddrree  mmaanniiffeessttee..  
CCee  MMEENNTTAALL  eesstt  DDIIEEUU  LLEE  PPÈÈRREE  eenn  SSOONN  FFIILLSS  CCRRÉÉAATTEEUURR,,  
eenn  ssoonn  FFIILLSS  OORRIIGGIINNEELL..  CC’’eesstt  aauussssii  ssiimmppllee  qquuee  ççaa..  
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MMaaiiss  llaa  lleeççoonn  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  ffiinniiee..  NNoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  cceeccii  
uunnee  ffooiiss  eennccoorree  ::  vvoouuss  êêtteess  bbiieenn  pplluuss  qquuee  cchhaaiirr..  VVoottrree  
cchhaammpp  aauurriiqquuee  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ffiibbrreess  ddee  lluummiièèrree..  PPoouurr  qquuee  
vvoouuss  eenn  aayyeezz  uunnee  iimmaaggee  pprroocchhee  ddaannss  vvoottrree  eesspprriitt,,  vvooyyeezz  llaa  
ffiibbrree  ooppttiiqquuee..  CCee  ssuuppppoorrtt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  ffaaiitt  ddee  
ffiillaammeennttss  ddee  vveerrrree  oouu  ddee  ssiilliiccee,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  
ddee  llaa  lluummiièèrree..  LLaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  pprrooppaaggee  àà  
llaa  vviitteessssee  ddee  llaa  lluummiièèrree  eett  aalliimmeennttee  ttoouuss  lleess  rréésseeaauuxx  dduu  
gglloobbee..  VVoottrree  cchhaammpp  aauurriiqquuee  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  mmêêmmee,,  ddee  
ffiillaammeennttss  ccrriissttaalllliinnss  ccoonntteennaanntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  
ll’’eexxiisstteennccee..  VVoottrree  cchhaammpp  aauurriiqquuee  ppeeuutt  aauussssii  ccoonntteenniirr  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  vvaasstteess  ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee  dd’’êêttrree  ccoonnnneeccttéé  àà  ddeess  
rréésseeaauuxx  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  mmooddeess  ddiifffféérreennttss  qquuee  cceeuuxx  ddee  vvoottrree  mmoonnddee..  IIll  ffaauutt  
vvooiirr  llaa  ccoonnsscciieennccee  hhuummaaiinnee  tteellllee  uunnee  ccoonnnneeccttiiqquuee  rreelliiééee  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee,,  
ddeess  aattoommeess  aauuxx  ééttooiilleess..  
PPuuiissqquuee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ccoonntteennuuee  eenn  vvoouuss,,  vvoouuss  êêtteess,,  ddaannss  llaa  ffoorrmmee,,  ccee  qquuee  
vvoouuss  ppoorrtteezz  eenn  tteerrmmeess  dd’’aallggoorriitthhmmeess..  CCee  qquuii  ssiiggnniiffiiee  qquuee  lleess  ttrraaiittss  ddee  vvoottrree  
vviissaaggee,,  llaa  ffoorrmmee  ddee  vvoottrree  ttêêttee,,  ddee  vvoottrree  ccoorrppss,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  ffoorrmmee  ddee  vvooss  
ppeennssééeess,,  eenn  tteerrmmeess  dd’’ééggrrééggoorreess,,  eett  ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  ddee  vvooss  sseennttiimmeennttss  
ssoonntt  ssuujjeettss  aauu  ccoonntteennuu  ddee  vvoottrree  cchhaammpp  aauurriiqquuee..  VVoottrree  AADDNN  ccoonnddiittiioonnnnee  llee  
ccoonntteennuu  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vvoottrree  cchhaammpp  aauurriiqquuee  eett  vviiccee--vveerrssaa..  
CCeelluuii  qquuii  ttoouucchhee  àà  ll’’AADDNN  ttoouucchhee  àà  llaa  ccoonnsscciieennccee..  EEtt  cceelluuii  qquuii  ttoouucchhee  aauu  ccoorrppss  
ttoouucchhee  àà  llaa  ccoonnsscciieennccee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  eesstt  uurrggeenntt  qquuee  vvoouuss  rrééaalliissiieezz  ddeevvooiirr  
bbiieenn  ttrraaiitteerr  vvoottrree  ccoorrppss,,  bbiieenn  ttrraaiitteerr  aauuttrruuii..  VVoottrree  ââmmee  vvoouuss  eenn  rreemmeerrcciieerraa  !!  
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IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’ééppooqquuee  pplluuss  nnooiirree  qquuee  cceellllee  qquuee  vvoouuss  
êêtteess  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree..  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  ggaallooppaannttee  ddee  
vvoottrree  ssoocciiééttéé,,  tteecchhnnoollooggiiee  ssooiitt  ddiitt  eenn  ppaassssaanntt  rreemmiissee  
aauuxx  hhuummaaiinnss  ddeess  mmaaiinnss  ddeess  MMiimmiinnuu  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  ddee  
llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  vvoouuss  ddéésshhuummaanniissee  
pplluuttôôtt  qquu’’eellllee  vvoouuss  rreenndd  ssaaggeess..  VVoouuss  êêtteess  ccoommmmee  uunn  
eennffaanntt  ddee  qquuaattrree  aannss,,  ssoouuss  llee  ccoouupp  ddee  ll’’eexxcciittaattiioonn  
ppaarrccee  qquu’’iill  vviieenntt  ddee  rreecceevvooiirr  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  sseess  ppaarreennttss  
uunn  jjoouueett  ffoorrmmiiddaabbllee..  VVoouuss  aavveezz  eennttrree  vvooss  mmaaiinnss  uunn  
jjoouueett  ffoorrmmiiddaabbllee..  MMaaiiss  ssaa  ffoorrccee  eett  ssaa  ppuuiissssaannccee  ssoonntt  
tteelllleess  qquu’’eelllleess  aacccceennttuueenntt  eenn  vvoouuss  lleess  rreelleennttss  ddee  vvoottrree  
aavviiddiittéé..  LL’’eesspprriitt  ddee  ccoonnvvooiittiissee  ss’’aaccttiivvee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  

ddaannss  vvooss  cchhaammppss  aauurriiqquueess..  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  vvoouuss  rreenndd  iivvrreess  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  sseenntteezz  iimmppoorrttaannttss..  VVoottrree  ssiittuuaattiioonn  eesstt  
ttrrèèss  ttrriissttee  eett  ttrrèèss  pprrééooccccuuppaannttee,,  ccaarr  lleess  MMiimmiinnuu  nnee  ppeennssaaiieenntt  ppaass  àà  
mmaall  eenn  vvoouuss  lléégguuaanntt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuee  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ccaappaabblleess  ddee  
pplleeiinneemmeenntt  mmaaîîttrriisseerr..  LLeess  ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  ss’’eennttrraaiiddeenntt  lloorrssqquu’’iillss  
ppeeuuvveenntt  éécchhaannggeerr  eennttrree  eeuuxx..  VVooss  ggoouuvveerrnneemmeennttss  oonntt  ffaaiitt  dduu  ttrroocc  
aavveecc  lleess  MMiimmiinnuu..  CCeess  ddeerrnniieerrss  vvoouuss  oonntt  ddoonncc  ééttéé  rreeddeevvaabblleess..  MMaaiiss  ccee  
qquu’’iillss  vvoouuss  oonntt  ddoonnnnéé  nnee  vvoouuss  aa  gguuèèrree  aappppoorrttéé  ll’’ééllaann  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  
vvoouuss  mmeenneerr  àà  ddeess  ppllaannss  ddee  ffrrééqquueenncceess  pplluuss  éélleevvééss..  QQuuaanndd  oonn  vvooiitt  ccee  
qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  vvooss  ppoorrttaabblleess,,  iill  yy  
aa  ddee  qquuooii  vvoommiirr..  IIll  yy  aa  ddaannss  vvooss  ppoossttuurreess  uunnee  tteellllee  ssuuffffiissaannccee  qquuee  
vvoouuss  nn’’aavveezz  aauuccuunneemmeenntt  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  eennttrree  lleess  
mmaaiinnss..  NNoonn,,  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  àà  llaa  hhaauutteeuurr  dd’’uunn  tteell  ccaaddeeaauu  !!  
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NNoouuss  vvoouuss  ppaarrlliioonnss  qquuee  ppoouurr  ssoorrttiirr  dduu  vvooiillee,,  cc’’eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  dd’’aattttiittuuddee,,  eett  ddee  ppoossttuurree..  
VVooyyeezz  ddaannss  qquueellllee  ppoossttuurree  vvoouuss  êêtteess  qquuaanndd  ll’’eeggoo  vvoouuss  ppoouussssee  àà  vvoouuss  hhuummiilliieerr  !!  
DDaannss  llee  RRooyyaauummee  ddeess  CCiieeuuxx,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppllaaccee  vviiss--àà--vviiss  ddee  cceeuuxx  qquuii  nnee  cchheerrcchheenntt  
ppaass  àà  ddeemmeeuurreerr  ddiiggnneess  !!  QQuuee  ffaaiirree  aalloorrss  ddee  cceeuuxx  qquuii  jjaammaaiiss  nnee  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  cchheerrcchheerr  llee  
PPèèrree  ddaannss  llaa  mmooiinnddrree  ddee  lleeuurrss  aaccttiioonnss  ??  QQuuee  ffaaiirree  ddee  cceeuuxx  qquuii  jjaammaaiiss  nn’’eenn  vviieennnneenntt  àà  
ppeennsseerr  DDiieeuu  ??  QQuuee  ffaaiirree  ddeess  mmééccrrééaannttss,,  ddeess  iinnffiiddèèlleess  eett  ddeess  iinnccrrooyyaannttss  ??  SSaacchheezz  qquuee  llaa  
mmoorrtt  aappllaanniitt  ttoouutt..  PPeeuutt--êêttrree  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaaiissiisssseezz  ppaass  eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquuii  eesstt  ddiitt  iiccii  ppaarrccee  
qquuee  vvoottrree  ccoorrppss,,  ssoouuss  llee  ppooiiddss  ddee  vvoottrree  eeggoo,,  vvoouuss  rreenndd  
ssttuuppiiddee..  VVoottrree  eeggoo  ttoouujjoouurrss  vvoouuss  ccoonnffiinnee  ddaannss  llaa  cchhaaiirr  
ssaannss  jjaammaaiiss  vvoouuss  éélleevveerr  aauu--ddeellàà  dduu  cchhaakkrraa  dduu  ccœœuurr..  
VVoottrree  eeggoo  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  vvoouuss  rreelléégguueerr  àà  vvooss  pplluuss  bbaass  
iinnssttiinnccttss  aauussssii  ssûûrreemmeenntt  qquuee  jjaammaaiiss  vvoouuss  nn’’eennttrreezz  eenn  
ccoonnfflliitt  aavveecc  lluuii..  IIll  vvoouuss  ccoonndduuiitt  àà  ll’’aabbaattttooiirr  eett  vvoouuss,,  ddèèss  
lloorrss  aappaatthhiiqquueess,,  vvoouuss  vvoouuss  yy  llaaiisssseezz  eennttrraaîînneerr..  
QQuuii  ddoonncc  eesstt--iill  vvoottrree  eeggoo  ??  LLeess  rreelleennttss  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  
LLuucciiffeerr..  CCeess  rreelleennttss  ssee  ttrraadduuiisseenntt  àà  ttrraavveerrss  ttoouutteess  vvooss  
ccoommmmuunnaauuttééss..  VVoouuss  lleess  rreettrroouuvveezz  ddaannss  vvoottrree  ssoocciiééttéé  
ééttaattiiqquuee,,  aauu  pplluuss  hhaauutt  éécchheelloonn  ddee  vvooss  ggoouuvveerrnneemmeennttss,,  

ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  llee  mmoonnddee  aarrttiissttiiqquuee,,  ddaannss  lleess  mmoonnddeess  jjoouurrnnaalliissttiiqquuee  
eett  ssppoorrttiiff,,  aaiinnssii  qquu’’aauu  sseeiinn  ddee  ttoouutteess  lleess  rreelliiggiioonnss  dduu  mmoonnddee..  LLee  VVaattiiccaann  nn’’eenn  eesstt  ppaass  
eexxcclluuss..  OOùù  ddoonncc  eesstt--eellllee  cceettttee  nnoottiioonn  dd’’hhoommmmee  ??  OOrr  ddee  ppoorrttééee  ddee  vvoottrree  eeggoo..  LL’’éénneerrggiiee  
qquuii  ssee  ddééppllooiiee  ppaarr--ddeellàà  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  nnoouurrrriitt  iinnllaassssaabblleemmeenntt  lleess  ÉÉoonnss  ddeess  
mmoonnddeess  ssyyssttéémmiiqquueess  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  lleeuurr  éévvoolluuttiioonn  eenn  ll’’aammoouurr  dduu  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss--CChhrriisstt..  
LLeess  ccrrééaattuurreess  mmoorroonnttiieelllleess  ll’’oonntt  bbiieenn  ccoommpprriiss  ::  ppaass  dd’’éévvoolluuttiioonn  ssaannss  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr..  
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IIll  nn’’yy  aa  ddee  vviiee  aapprrèèss  llaa  mmoorrtt  qquuee  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  
cchheerrcchheenntt  llaa  vvéérriittéé  eett  qquuii  eexxpplloorreenntt  llee  ccoonntteexxttee  ééddiiffiiaanntt  
ddee  DDiieeuu..  PPoouurr  lleess  aauuttrreess,,  cc’’eesstt  ll’’eennffeerr  qquuii  lleess  aatttteenndd,,  
ddaannss  lleeuurrss  ppllaaiinntteess  eett  ddaannss  llaa  ccrraaiinnttee  dduu  ddéémmoonn..  MMaaiiss  iill  
nn’’yy  aa  ppaass  dd’’éévvoolluuttiioonn  ppoossssiibbllee  ssaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  
iinnaalliiéénnaabbllee  eenn  DDiieeuu..  LL’’iiggnnoorraannccee  nn’’eesstt  rriieenn..  SSeeuulleemmeenntt  
ppoouurr  vvoouuss,,  eellllee  eesstt  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  !!  CCaarr  vvoouuss  
nn’’aavveezz  ddee  cceessssee  ddee  ddeemmeeuurreerr  ccllooîîttrrééss  ddaannss  vvooss  ppeeuurrss  
lleess  pplluuss  aalliiéénnééeess..  OOrr  cc’’eesstt  DDiieeuu  qquuii  eesstt  iinnaalliiéénnaabbllee  !!  
FFaaiitteess  ffii  ddee  ttoouuttee  llaa  ffoorrccee  ddee  vvoottrree  ââmmee  dduu  ccoonntteexxttee  
ppllaannééttaaiirree  ddaannss  lleeqquueell  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  cchheerrcchhee  
àà  vvoouuss  ppllaacceerr  !!  PPoouurr  rraappppeell,,  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  eesstt  
ffaaiitt  dduu  CCoommiittéé  ddeess  330000,,  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  ddeess  
BBaannqquueess  mmoonnddiiaalleess,,  ddeess  ccoommpplleexxeess  mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieellss,,  

ddeess  sséénnaattss,,  ddeess  ppaarrlleemmeennttss,,  llee  ttoouutt  cchhaappeeaauuttéé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddéémmoonniiaaqquuee  eett  rreebbeellllee  ddee  SSaattaann  lluuii--mmêêmmee  eett  ddee  sseess  
aarrmmééeess  iinnffeerrnnaalleess  iinnffeeccttaanntt  llaa  tteerrrree..  LLeess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess  AAnnnnuunnaa  eett  AAnnnnuunnaakkii  nnee  ssoonntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  ééppaarrggnnééss..  NNii  mmêêmmee  
lleess  rraacceess  iinnsseeccttooïïddeess  eett  rreeppttooïïddeess..  LLeess  MMiimmiinnuu  PPeettiittss  GGrriiss  eett  lleess  GGrraannddss  GGrriiss  dd’’OOrriioonn  ssoonntt  ddaannss  llaa  mmêêllééee,,  eett  vvooiiccii  qquuee  
ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssoouuffffrree  ddee  ccee  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  iill  eesstt  eemmppêêttrréé  ddeeppuuiiss  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess..  
VVoottrree  rreeffuuss  àà  DDiieeuu  nn’’yy  cchhaannggeerraa  rriieenn..  SSaa  VVoolloonnttéé  eesstt  iinnddeessttrruuccttiibbllee  ppeennddaanntt  qquuee  llaa  BBêêttee  eenn  vvoouuss  ssee  pprrééllaassssee..  VVoouuss  êêtteess  
eennddoorrmmiiss  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddeess  mmoonnddeess  dduu  VViivvaanntt  !!  VVoouuss  nn’’êêtteess  rriieenn  mmooiinnss  qquuee  lleess  jjoouueettss  ddee  ffoorrcceess  qquuii  vvoouuss  
ddééppaasssseenntt..  QQuuaanndd  aalllleezz--vvoouuss  ffiinniirr  ppaarr  ccrrooiirree  ??  QQuuaanndd  aalllleezz--vvoouuss  eennffiinn  ttéétteerr  llee  sseeiinn  ddee  llaa  DDééeessssee  MMèèrree  ??  QQuuaanndd  aalllleezz--
vvoouuss  ddéécciiddeerr  ddee  vvoouuss  pprreennddrree  eenn  mmaaiinnss  ppaarr  ll’’aaccccuueeiill  dduu  FFiillss  ccrrééaatteeuurr  ddaannss  vvoottrree  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ??  LLee  ppoouuvvooiirr  nn’’aa  
ppaass  àà  êêttrree  rreemmiiss  aauu  ppeeuuppllee  mmaaiiss  àà  ll’’iinnddiivviidduu  ddoonntt  ll’’iinntteennttiioonn  eesstt  dd’’aaccccoommpplliirr  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu..  CCoommpprreenneezz  qquuee  llee  ppeeuuppllee  
eesstt  éépprriiss  ddee  lliibbeerrttéé  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  eessccllaavvee  ddee  sseess  pprroopprreess  aammbbiittiioonnss..  LL’’iinnddiivviidduu  eenn  qquuêêttee  ddee  VVéérriittéé  eesstt  qquuaanntt  àà  lluuii  eessccllaavvee  
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dduu  CChhrriisstt..  ÊÊttrree  eessccllaavvee  dduu  CChhrriisstt  nn’’aa  rriieenn  ddee  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  ccaarr  ssoonn  jjoouugg  eesstt  ddoouuxx..  LLee  CChhrriisstt  nn’’aa  rriieenn  dd’’uunn  ttyyrraann..  SSaa  ddoouucceeuurr  
eesstt  aauussssii  llééggèèrree  qquu’’uunn  dduuvveett,,  ssaa  ppiittiiéé  eesstt  ssaannss  ppaarreeiillllee  eett  ssoonn  aammoouurr  eesstt  iinnffiinnii..  QQuuii  ddoonncc  nnee  vvoouuddrraaiitt--iill  ppaass  ddee  CChhrriisstt  ppoouurr  
MMaaîîttrree  ??  LL’’EEnnsseeiiggnneeuurr  aaggiitt  aauu--ddeeddaannss  ddee  cceelluuii  qquuii  ll’’aaccccuueeiillllee..  EEtt  dduu  ffaaiitt  dd’’aaggiirr  aauu--ddeeddaannss,,  llee  CChhrriisstt  vvoouuss  rreenndd  ppaarrffaaiittss  
ccoommmmee  llee  PPèèrree  eesstt  ppaarrffaaiitt..  EEtt  cc’’eesstt  bbiieenn  eenn  ccee  sseennss  qquu’’iill  ffaauutt  iinntteerrpprréétteerr  llaa  ppaarroollee  ddee  PPaauull  qquuaanndd  iill  ddiitt  ««  ssooyyeezz  eessccllaavvee  dduu  
CChhrriisstt  »»..  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rreemmèèddee  aauuttrree  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  ssee  ssoouummeettttrree  àà  llaa  
VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu..  DDooiitt--oonn  vvoouuss  eenn  ccoonnvvaaiinnccrree  ??  VVooyyeezz  eenn  ttoouuttee  
lluucciiddiittéé  ll’’ééttaatt  ddee  vvoottrree  mmoonnddee,,  ccee  mmoonnddee  eenn  pplleeiinnee  ffoolliiee  ffuurriieeuussee  
aavveecc  ffoorrccee  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  !!  ÊÊtteess--vvoouuss  hheeuurreeuuxx  ddaannss  uunn  mmoonnddee  
ddoonntt  llee  ssaattaann  ccaappiittaalliissttee  pprrôônnee  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissmmee  ??  PPeennsseezz--vvoouuss  
qquuee  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  tteerrrree  ssooiieenntt  ssoolliiddaaiirreess  eennttrree  eeuuxx  ??  
ÊÊtteess--vvoouuss  ssoouuddééss  àà  vvoottrree  vvooiissiinn  oouu  bbiieenn  àà  llaa  ffaammiillllee  ddee  vvoottrree  
vvooiissiinn  ??  MMaaiiss  vvooiiccii  qquuee  lleess  ppaassssiioonnss  ssoonntt  eexxaacceerrbbééeess  dduu  ffaaiitt  ddee  
cceett  ééllooiiggnneemmeenntt  ééppoouuvvaannttaabbllee  aauuxx  vvrraaiieess  vvaalleeuurrss  ddiivviinneess  !!  

LL’’aannggee  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  dd’’uunnee  iinnssoouutteennaabbllee  nnooiirrcceeuurr,,  hhééllaass,,  ccaarr  cceelluuii  qquuee  vvoouuss  aavveezz  vvoouulluu  rrèèggnnee  ssaannss  ppaarrttaaggee  ssuurr  vvooss  
ccoonnsscciieenncceess..  LL’’aannggee  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  ccee  ddéémmoonn  pprrééddaatteeuurr  ddee  vvooss  
ccoonnsscciieenncceess..  BBiieenn  ssûûrr,,  cceett  aannggee  eesstt  ddéécchhuu..  MMaaiiss  qquuii  ddee  vvoouuss  llee  
ssaaiitt  ??  NNee  vvooyyeezz--vvoouuss  ppaass  ppoouurrttaanntt  lleess  eeffffeettss  ddéévvaassttaatteeuurrss  dd’’uunnee  
tteellllee  ddéécchhééaannccee  ddaannss  lleess  mmooiinnddrreess  rreeccooiinnss  dduu  gglloobbee  ??  CCoommbbiieenn  
ddee  ssiiggnnaauuxx  dd’’aallaarrmmee  ddeevvrreezz--vvoouuss  eennccoorree  ttiirreerr  ppoouurr  eennffiinn  vvoouuss  
mmeettttrree  eenn  aalleerrttee  ??  SSii  vvoouuss  ssaavviieezz  àà  qquueell  ppooiinntt  lleess  AAnnggeess  ssoonntt  iiccii  
ppaattiieennttss  ??  MMaaiiss  ddooiivveenntt--iillss  ttoouutt  eenndduurreerr  lloorrssqquu’’iillss  vvoouuss  oobbsseerrvveenntt  
ddaannss  llaa  mmeeuurrttrriissssuurree  ddee  ttoouuttee  ccrrééaattuurree  vviivvaannttee  ??  DDooiivveenntt--iillss  ttoouutt  
aacccceepptteerr  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  ddaannss  llee  rraayyoonn  ddee  ll’’iinnffiinnii  aammoouurr  dduu  PPèèrree  ??  
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CCoommmmeenntt  ssaauurriieezz--vvoouuss  qquuee  ll’’AAmmoouurr  ssoouuttiieenntt  ttoouutt  ??  SSaattaann  lluuii--mmêêmmee  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  ll’’eenntteennddrree..  PPoouurrttaanntt  iill  ss’’oobbssttiinnee  àà  nnee  
rriieenn  llââcchheerr  ddee  ssaa  ccoollèèrree  eett  ddee  ssaa  hhaarrggnnee  eennvveerrss  lleess  ppeeuupplleess  ddeess  ééttooiilleess..  VVoouuss--mmêêmmeess  nnee  llââcchheezz  rriieenn..  VVoottrree  hhaaiinnee  qquuii  
vvoouuss  ppoossssèèddee......  ccoommmmee  lleess  cchhoosseess  dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquuii  vvoouuss  ppoossssèèddeenntt  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  lleess  ppoossssééddeezz..  MMaaiiss  vvoouuss  nn’’eenntteennddeezz  
ppaass  qquuee  vvoottrree  ccoollèèrree  eesstt  dduuee  àà  llaa  rrééaalliittéé  ddee  vvoottrree  mmaannqquuee  dduu  PPèèrree..  EEtt  vvoouuss  eessssaayyeezz  ddee  ccoommbblleerr  ccee  mmaannqquuee  dduu  PPèèrree  ppaarr  
llee  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  ddééssiirreerr,,  ddee  ccoonnvvooiitteerr..  ««  JJ’’aaii  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  ddiitteess--vvoouuss,,  jjee  ppeeuuxx  ppaayyeerr  !!  JJee  ppeeuuxx  mm’’ooccttrrooyyeerr  ttoouutt  ccee  qquuee  jjee  
ddééssiirree  dduu  mmoommeenntt  qquuee  jjee  ppaayyee  !!  QQuuaanndd  cc’’eesstt  àà  mmooii,,  CC’’EESSTT  ÀÀ  MMOOII  !!  PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  eenn  ddrrooiitt  ddee  ddééffaaiirree  ççaa  !!  JJee  ppaayyee,,  
jj’’eexxeerrccee  ddoonncc  ssuurr  MMAA  CCHHOOSSEE  uunnee  ddoommiinnaattiioonn  ssaannss  bboorrnneess  !!  »»  MMaaiiss  ll’’aarrggeenntt  nnee  ccoommbbllee  rriieenn..  IIll  vvoouuss  ddééppoossssèèddee  ddee  ccee  
qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  rrooii..  NNoonn..  LLee  rrooii  cc’’eesstt  cceelluuii  qquuii  ddoommiinnee  vvooss  ccoonnsscciieenncceess  ddaannss  llaa  nnooiirrcceeuurr  ddee  ssoonn  ââmmee  eett  ddee  llaa  vvôôttrree..  LLee  rrooii,,  
cc’’eesstt  SSaattaann..  EETT  CCEE  RROOII  EESSTT  VVÔÔTTRREE  !!  
VVoouuss  aavveezz  éélluu  ddoommiicciillee  cchheezz  qquueellqquu’’uunn  qquuii  ffaaiitt  ddee  ll’’hhuummaaiinn  uunn  vvaauurriieenn,,  qquuii  ffaaiitt  ddee  vvoouuss  eett  ddee  vvooss  ffaammiilllleess  ddee  mmiisséérraabblleess  
ppaannttiinnss..  VVoouuss  nn’’êêtteess  rriieenn  ppoouurr  ll’’éélliittee,,  qquuee  dd’’hhoorrrriibblleess  ffiieenntteess  !!  MMaaiiss  ppoouurr  llee  FFiillss  CCrrééaatteeuurr,,  vvoouuss  êêtteess  ttoouutt  !!  VVoouuss  êêtteess  llee  
ffrruuiitt  ddee  ssoonn  aammoouurr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  IILL  vviieenntt  vvoouuss  ttrroouuvveerr  !!  SSaacchheezz--llee  !!  AArrrrêêtteezz  dd’’aalliimmeenntteerr  cceeuuxx  qquuii  ssee  vvoouueenntt  àà  vvoouuss  
ttoorrttuurreerr  !!  
VVoouuss  nn’’aauurreezz  ddee  cceessssee  ddee  ssoouuffffrriirr  ppoouurr  rriieenn  ttaanntt  qquuee  vvoottrree  ddoouulleeuurr  nnee  sseerraa  ppaass  oorriieennttééee  ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee  ddéécciissiivvee  ppoouurr  
vvooss  vviieess,,  vvooss  ââmmeess  eett  vvooss  ccoonnsscciieenncceess..  NNoouuss--mmêêmmeess  ssoommmmeess  ddaannss  ccee  ccoonnfflliitt..  VVeenneezz  ccoommbbaattttrree  àà  nnooss  ccôôttééss..  DDaannss  
ll’’aammoouurr  eett  llaa  cchhaalleeuurr  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr,,  nnoouuss  ssoommmmeess  iinnddeessttrruuccttiibblleess..  SSii  vvoouuss  êêtteess  aavveecc  nnoouuss,,  nnoouuss  sseerroonnss  ppoouurr  vvoouuss  
vvoottrree  ggllaaiivvee  eett  vvoottrree  bboouucclliieerr..  NNoouuss  sseerroonnss  ppoouurr  vvoouuss  ll’’aammoouurr  eett  llaa  cchhaalleeuurr  qquuee  vvoouuss  aatttteennddeezz  ttoouuss..  
LLaa  vviiee  ssuurr  tteerrrree  nn’’eesstt  eenn  rriieenn  ffaacciillee..  AAiilllleeuurrss  nnoonn  pplluuss..  MMaaiiss  aaiilllleeuurrss,,  eellllee  eesstt  vvaaiillllaannttee..  EEllllee  eesstt  uunnee  mmeerrvveeiillllee  dd’’eeffffoorrtt  eett  
dd’’ééqquuiittéé..  EEllllee  eesstt  uunnee  mmeerrvveeiillllee  ddee  sspplleennddeeuurr  eett  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn..  PPaass  uunn  ÊÊttrree  ggaallaaccttiiqquuee  œœuuvvrraanntt  àà  nnooss  ccôôttééss  nnee  
rreeggrreettttee  dd’’êêttrree  eenn  vviiee..  LLaa  vviiee  eesstt  ddoouuccee  eett  ffoorrttee  àà  llaa  ffooiiss  aavveecc  cceelluuii  qquuii  ssaaiitt  bbiieenn  llaa  ttrraaiitteerr..  LLaa  vviiee  eesstt  rreevviiggoorraannttee  eett  pplleeiinnee  
ddee  ssuurrpprriissee  eett  dd’’aatttteennttiioonn  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  ddeemmeeuurree  ddaannss  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  ffoorrcceess  uunniivveerrsseelllleess  bbiieennvveeiillllaanntteess..  
RReeggaarrddeezz  ccoommmmeenntt  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ddeess  ppaarreennttss  aaiimmaannttss..  IIllss  ffoonntt  aatttteennttiioonn  àà  lleeuurrss  pprrooggéénniittuurreess..  IIllss  ssoonntt  ddoouuxx  eett  nnee  
cchheerrcchheenntt  ppaass  àà  ggââcchheerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  cceett  hhoommmmee  oouu  ddee  cceettttee  ffeemmmmee  eenn  llaatteennccee..  IIllss  ssoonntt  ssuurr  llee  qquuii--vviivvee  lloorrssqquuee  lleess  
ssiittuuaattiioonnss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ssee  ccoommpplleexxiiffiieenntt..  LLeeuurr  sseennttiimmeenntt  ééttaanntt  rriivvéé  ssuurr  llee  bbiieenn--êêttrree  ddee  ll’’aannggee  qquu’’iillss  oonntt  àà  éélleevveerr..  
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VVoouuss  ddeevveezz  ccrrooiirree  eenn  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  qquueellqquuee  cchhoossee  
ddee  pplluuss  bbeeaauu  eett  ddee  pplluuss  ffoorrtt  qquuee  vvoouuss..  VVoouuss  ddeevveezz  
ccrrooiirree  eenn  uunnee  vvoolloonnttéé  qquuii  ttrraannsscceennddee  vvoottrree  pprroopprree  
vvoolliittiioonn..  VVoouuss  ddeevveezz  ccrrooiirree  eenn  vvoottrree  pprroopprree  
ccaappaacciittéé  àà  vvoouuss  eenn  rreemmeettttrree  àà  ddeess  iinntteennttiioonnss  
ppaarrffaaiitteess  qquuii  ddééppaasssseenntt  llaa  nnoobblleessssee  pprroopprree  àà  vvooss  
sseennttiimmeennttss,,  àà  vvooss  iinntteennttiioonnss,,  àà  vvoottrree  ssaavvooiirr--ffaaiirree..  
VVoouuss  ddeevveezz  ccrrooiirree  eenn  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  aaggiitt  aauu--
ddeellàà  ddee  vvoouuss  eett  qquuii  ttrraannsscceennddee  vvooss  pprroopprreess  
ccoonncceeppttss..  VVoouuss  ddeevveezz  ccrrooiirree  eenn  qquueellqquuee  cchhoossee  
rreennddaanntt  ttoouuttee  cchhoossee  vviivvaannttee  eett  ppoossssiibbllee..  AAiinnssii  
ddeevveezz--vvoouuss  ccrrooiirree  eenn  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  aauu--ddeellàà  ddee  ttoouutt  
ccee  qquuee  vvooss  yyeeuuxx  vvooiieenntt  dduu  mmééllaannggee..  AAiinnssii  ddeevveezz--
vvoouuss  ccrrooiirree  eenn  cceettttee  ââmmee  cchhaarriittaabbllee  ppaarr--ddeellàà  vvoottrree  

pprroopprree  ééggooïïssmmee..  AAiinnssii  ddeevveezz--vvoouuss  ccrrooiirree  eenn  ll’’eessppéérraannccee  eenn  DDiieeuu..  CCaarr  cc’’eesstt  eenn  LLUUII  vvoottrree  rreeffuuggee..  TToouutt  ccoommmmee  uunnee  nnaattuurree  
ppaaiissiibbllee  ppeeuutt  ll’’êêttrree  ppoouurr  ccee  ccœœuurr  eenncclliinn  àà  ll’’éémmeerrvveeiilllleemmeenntt..  TToouutt  ccoommmmee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  ppeeuutt  ll’’êêttrree  ppoouurr  ttoouutteess  cceess  ââmmeess  
ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr..  TToouutt  ccoommmmee  llee  PPaarraaddiiss  ll’’eesstt  ppoouurr  ttoouuss  lleess  eennffaannttss  dduu  
PPèèrree..  IIll  nn’’eexxiissttee  ddèèss  lloorrss  aauuccuunnee  lliimmiittee  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  ddaannss  ll’’ééppaaiisssseeuurr  dduu  vvooiillee..  LLaa  
TTéénnèèbbrree  aa  àà  êêttrree  eennsseemmeennccééee..  EEtt  llee  CChhaaooss  PPrriimmoorrddiiaall  pplleeiinneemmeenntt  mmaaîîttrriisséé..  
VVoouuss  ddeevveezz  ccoommpprreennddrree  eennffiinn  qquuee  ttoouutt  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  eesstt  eenn  ccoouurrss  dd’’êêttrree  aaggeennccéé..  LLeess  AAnnggeess  nn’’oonntt  ddee  cceessssee  ddee  pplloonnggeerr  
jjuussqquu’’àà  vvoouuss  ppoouurr  ttiisssseerr  ccee  qquuii  ddooiitt  ll’’êêttrree..  LLaaiisssseezz--vvoouuss  aapppprroocchheerr  ppaarr  llaa  nnaattuurree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  LLaaiisssseezz--vvoouuss  ttoouucchheerr  
ppaarr  llaa  ggrrââccee..  LLaaiisssseezz--vvoouuss  eennvveellooppppeerr  ppaarr  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’EEsspprriitt..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  vvoouuss  qquuii  nnee  nnoouuss  eesstt  iinnccoonnnnuu  lloorrssqquuee  
vvoouuss  vvoouuss  llaaiisssseezz  aapppprroocchheerr  eett  ttoouucchheerr  ppaarr  llaa  ggrrââccee..  MMaaiiss  ttoouutt  ddee  vvoouuss  nnoouuss  eesstt  iinnccoonnnnuu  qquuaanndd  vvoouuss  vvoouuss  mmaaiinntteenneezz  
ffeerrmmeemmeenntt  rriivvééss  ssuurr  lleess  sseennttiieerrss  ddee  llaa  ppeerrddiittiioonn..  LLooiinn  ddee  nnoouuss,,  vvoouuss  êêtteess  mmoorrttss,,  àà  ll’’ééttaatt  ddee  ssééppuullccrreess  bbllaanncchhiiss..  
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RReeggaarrddeezz--vvoouuss  aavveecc  lluucciiddiittéé,,  vvoouuss  eett  vvoottrree  
mmoonnddee..  RReeggaarrddeezz  vvoottrree  pprroopprree  eexxiisstteennccee  eett  
vvooyyeezz  ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ll’’êêttrree..  NN’’aaddmmeetttteezz  ppaass  
ccee  qquuii  eesstt  ffrraanncchheemmeenntt  iinnaaddmmiissssiibbllee..  CCee  qquuii  
ll’’eesstt  nn’’aa  ppaass  àà  ll’’êêttrree..  FFaaiitteess  llee  ttrrii  ddee  ttoouutt  ccee  
qquuii  ddooiitt  ll’’êêttrree..  RReeffuusseezz--vvoouuss  àà  llaa  llaaiiddeeuurr  !!  
RReeffuusseezz--vvoouuss  àà  llaa  mmééddiiooccrriittéé  !!  RReeffuusseezz--
vvoouuss  àà  llaa  ddiiccttaattuurree  ddee  ll’’eeggoo,,  ccee  mmééccrrééaanntt  qquuii  
cchheerrcchhee  àà  ppuunniirr,,  àà  aavviilliirr  pplluuttôôtt  qquu’’àà  eemmbbeelllliirr  ;;  
ccee  vvaauurriieenn  qquuii  cchheerrcchhee  àà  aappeeuurreerr  pplluuttôôtt  qquu’’àà  
iimmppuullsseerr......  CCee  ttaalloonn  dd’’AAcchhiillllee  nn’’aa  pplluuss  àà  êêttrree  
ppoouurr  vvoouuss  vvoottrree  ppooiinntt  ffaaiibbllee..  IIll  eesstt  qquueellqquuee  
cchhoossee  qquuii  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  rreeccttiiffiiéé......  eett  
ddiissssoouuss..  SSooyyeezz  ttoouutt  aaddmmiirraattiiff  ddee  llaa  lluummiièèrree  
ddeess  ééttooiilleess..  AAcccceepptteezz  ll’’eeffffuussiioonn  ddeess  ÊÊttrreess  dduu  
VViivvaanntt  ddee  DDiieeuu..  AAcccceepptteezz  llee  vvéérriittaabbllee  aammoouurr,,  
dd’’ooùù  qquu’’iill  vviieennnnee..  NNee  cchheerrcchheezz  pplluuss  àà  eexxiisstteerr  
sseeuulleemmeenntt  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmeess......  vvooss  mmaaiiggrreess  

rreessssoouurrcceess  nn’’yy  ssuuffffiirroonntt  ppaass..  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  LLÀÀ..  NNee  nnoouuss  oouubblliieezz  ppaass..  OOrriieenntteezz  vvoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  lleess  cciieeuuxx..  TToouurrnneezz--
vvoouuss  vveerrss  nnoouuss..  AAcccceepptteezz  nnoouuss..  NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn..  
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HHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSS        
  
PPaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  cceettttee  aavveennttuurree  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  ccoonnnneexxiioonn  ddeess  ââmmeess  eennttrree  eelllleess,,  iill  mm’’aa  ééttéé  ppoossssiibbllee  ddee  mmee  
rraapppprroocchheerr  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’êêttrreess  qquuii  ffuurreenntt  ssuurr  cceettttee  tteerrrree  ddeess  ««  ppeerrssoonnnnaalliittééss  »»..  PPoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuee  
jjee  vvaaiiss  cciitteerr  iiccii,,  iillss  ssoonntt  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  lleeuurr  aasscceennssiioonn  ssppiirriittuueellllee..  IIllss  ddeemmeeuurreenntt  nnééaannmmooiinnss  ddaannss  llee  sshhééooll,,  
lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall  qquuee  ll’’oonn  qquuaalliiffiiee  ddee  ««  ppuurrggaattooiirree  »»,,  eett  ssoonntt  ssoouummiiss  àà  ll’’ééppuurraattiioonn  ddee  lleeuurr  kkaarrmmaa..  
CCeett  hhoommmmaaggee  qquuii  lleeuurr  eesstt  rreenndduu  ppeerrmmeett  dd’’aannccrreerr  cchhaaccuunnee  ddee  cceess  ââmmeess  ddaannss  llee  fflluuxx  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  
ppllaannééttaaiirree  eett  dd’’oouuvvrriirr  ppoouurr  eelllleess  llaa  vvooiiee  ddee  ll’’aasscceennssiioonn..  DDaannss  cceettttee  mmêêmmee  ddéémmaarrcchhee,,  nnoommbbrreeuusseess  ssoonntt  lleess  
ââmmeess,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree  eelllleess  aannoonnyymmeess  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  hhuummaaiinnss,,  qquuii  ss’’eennggoouuffffrreenntt  ddééssoorrmmaaiiss  ppaarr  
cceettttee  ppoorrttee  qquuii  lleeuurr  eesstt  oouuvveerrttee..  CChhaaccuunnee  dd’’eelllleess  eesstt  iinnvviittééee  àà  rreejjooiinnddrree  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  eenn  ll’’aammoouurr  
ddee  DDiieeuu,,  ccaarr  cc’’eesstt  llàà  llee  mmoommeenntt  qquuii  lleeuurr  eesstt  ddoonnnnéé  ddaannss  ll’’iimmppuullssiioonn  dd’’uunnee  lluummiièèrree  nnoouuvveellllee..  
DDoonncc,,  cceess  ââmmeess,,  ttoouutteess  ddeess  aarrttiisstteess  dduurraanntt  lleeuurr  vviiee  tteerrrreessttrree,,  oonntt  llaaiisssséé  eenn  ccee  mmoonnddee  uunnee  eemmpprreeiinnttee  
iinnddéélléébbiillee..  PPoouurr  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eelllleess,,  cceess  ppeerrssoonnnneess  oonntt  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  nnoouurrrrii  vvoottrree  eennffaannccee  ddee  lleeuurr  
pprréésseennccee  àà  ll’’ééccrraann..  EElllleess  ééccllaaiirreenntt  mmoonn  ccœœuurr  àà  ttrraavveerrss  ll’’aammoouurr  qquuee  jjee  lleeuurr  ppoorrttee  iiccii..  
LLeeuurrss  ppoorrttrraaiittss  ssoonntt  iinnsséérrééss  àà  llaa  ssuuiittee  aaffiinn  qquuee  lleeuurrss  vviissaaggeess  ssooiieenntt  iimmpprriimmééss  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  DDiieeuu..  CC’’eesstt  
uunnee  ddeess  ffaaççoonnss  lleess  pplluuss  eeffffiiccaacceess  ddee  ccaapptteerr  cceess  ââmmeess  ddaannss  ll’’aatttteennttiioonn  sseeccoonnddee  ddee  llaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  
CChhrriisstt..  
QQuuee  llaa  ppaaiixx  dduu  CChhrriisstt  ssooiitt  ssuurr  cchhaaccuunnee  ddee  cceess  ââmmeess..  QQuuee  DDiieeuu  vvoouuss  bbéénniissssee..  
  
GGAABBRRIIEELL  CCHHRRIISSTTIIAANN  
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AANNNNIIEE  GGIIRRAARRDDOOTT  
AAccttrriiccee  ((11993311--22001111))  

    

  

CCLLAAUUDDEE  BBRRAASSSSEEUURR  
AAcctteeuurr  ((11993366--22002200))  

  

CCLLAAUUDDEE  RRIICCHH  
AAcctteeuurr  ((11992299--22001177))  

  

CCOOLLUUCCHHEE  
AAcctteeuurr  eett  hhuummoorriissttee  ((11994444--11998866))  

    
  

JJEEAANN  RROOCCHHEEFFOORRTT  
AAcctteeuurr  ((11993300--22001177))  

  

FFEERRNNAANNDD  RRAAYYNNAAUUDD  
HHuummoorriissttee  ((11992266--11997733))  

  

FFEERRNNAANNDDEELL  
AAcctteeuurr  ((11990033--11997711))  

  

YYVVEESS  MMOONNTTAANNDD  
AAcctteeuurr  eett  cchhaanntteeuurr  ((11992211--11999911))  
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JJEEAANN  GGAABBIINN  
AAcctteeuurr  ((11990044--11997766))  

    

  

MMIIRREEIILLLLEE  DDAARRCC  
AAccttrriiccee  ((11993388--22001177))  

  

SSIIMMOONNEE  SSIIGGNNOORREETT  
AAccttrriiccee  ((11992211--11998855))  

  

MMIICCHHEELL  GGAALLAABBRRUU  
AAcctteeuurr  ((11992222--22001166))  

        
  

LLIINNOO  VVEENNTTUURRAA  
AAcctteeuurr  ((11991199--11998877))  

  

PPAATTRRIICCKK  DDEEWWAAEERREE  
AAcctteeuurr  ((11994477--11998822))  

  

MMAARRIIEE  LLAAFFOORRÊÊTT  
AAccttrriiccee  eett  cchhaanntteeuussee  ((11993399--22001199))  

  

FFRRAANNCCEE  GGAALLLL  
CChhaanntteeuussee  ((11994477--22001188))  
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JJEEAANN--PPIIEERRRREE  BBAACCRRII  
AAcctteeuurr  ((11995511--22002211))  

    

  

PPHHIILLIIPPPPEE  NNOOIIRREETT  
AAcctteeuurr  ((11993300--22000066))  

  

MMIICCHHEELL  DDEELLPPEECCHH  
CChhaanntteeuurr  ((11994466--22001166))  

  

PPAAUULLIINNEE  LLAAFFOONNTT  
AAccttrriiccee  ((11996633--11998888))  

    
  

DDAAVVIIDD  BBOOWWIIEE  
CChhaanntteeuurr  ((11994477--22001166))  

  

CCHHEESSTTEERR  BBEENNNNIINNGGTTOONN  
CChhaanntteeuurr  ((11997766--22001177))  

  

RRIICCHHAARRDD  WWRRIIGGHHTT  
MMuussiicciieenn  eett  cchhaanntteeuurr  ((11994433--22000088))  

  

NNAATTAALLIIEE  WWOOOODD  
AAccttrriiccee  ((11993388--11998811))  
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BBOOUURRVVIILL  
AAcctteeuurr  ((11991177--11997700))  

    

  

LLOOUUIISS  DDEE  FFUUNNÈÈSS  
AAcctteeuurr  ((11991144--11998833))  

  

MMAARRCCEELL  PPAAGGNNOOLL  
ÉÉccrriivvaaiinn  eett  mmeetttteeuurr  eenn  ssccèènnee  ((11889955--11997744))  

      
  

MMIICCHHEELL  SSEERRRRAAUULLTT  
AAcctteeuurr  ((11992288--22000077))  

  

GGAABBRRIIEELL  CCHHRRIISSTTIIAANN  
ÉÉccrriivvaaiinn  ((11997700--22002211))  

  

JJAACCQQUUEESS  BBRREELL  
AAcctteeuurr  eett  cchhaanntteeuurr  ((11992299--11997788))  
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DDOOLLOORREESS  OO’’RRIIOORRDDAANN  
CChhaanntteeuussee  ((11997711--22001188))  

    

  

JJAACCQQUUEESS  VVIILLLLEERREETT  
AAcctteeuurr  ((11995511--22000055))  

    
  

GGEEOORRGGEESS  PPEERRNNOOUUDD  
JJoouurrnnaalliissttee  ((11994477--22002211))  

  

KKAARRLL  LLAAGGEERRFFEELLDD  
CCoouuttuurriieerr  ((11993333--22001199))  
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CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  
CChhaanntteeuurr  ((11994455--22002200))  

    

  

RROOMMYY  SSCCHHNNEEIIDDEERR  
AAccttrriiccee  ((11993388--11998822))  

    
  

MMIICCHHAAEELL  JJAACCKKSSOONN  
CChhaanntteeuurr  ((11995588--22000099))  

  

NNIINNOO  FFEERRRREERR  
CChhaanntteeuurr  ((11993344--11999988))  
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SSEERRGGEE  GGAAIINNSSBBOOUURRGG  
CChhaanntteeuurr  ((11992288--11999911))  

  

SSTTEEVVEE  MMCCQQUUEEEENN  
AAcctteeuurr  ((11993300--11998800))  

 

 
  

JJOOHHNNNNYY  HHAALLLLYYDDAAYY  
CChhaanntteeuurr  ((11994433--22001177))  
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DDuu  mmêêmmee  aauutteeuurr    ((ppoouurr  lleess  nnoouuvveelllleess  ppuubblliiccaattiioonnss))  ::  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  ––  TTOOMMEE  II  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  ––  TTOOMMEE  IIII  
  

JJÉÉSSUUSS  ––  LLEE  CCŒŒUURR  RRÉÉVVÉÉLLAATTEEUURR  DDUU  CCHHRRIISSTT  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  ––  TTOOMMEE  IIIIII  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  ––  TTOOMMEE  IIVV  ––  LLEESS  CCLLÉÉSS  DDEE  LL’’AASSCCEENNSSIIOONN  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  ––  TTOOMMEE  VV  ––  LLEE  CCOONNCCEEPPTT  ««  JJEE  SSUUIISS  »»  
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