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LLee  ggéénniiee,,  llee  vvrraaii,,  cc’’eesstt  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ffaaiissoonnss  ppaass  ssaannss  ll’’aauuttrree..  
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QQuuii  ddoonncc  eesstt  aauuttrruuii  ??  ––  LL’’hhoommmmee  ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé..  
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ÔÔ  AAnnddrroommèèddee  !!  
NNoouuss  qquuii  aavvoonnss  ééttéé  ddaannss  ttoonn  ssiillllaaggee,,  ll’’oonn  nnoouuss  yy  
ttrroouuvvee  eennccoorree  !!  NNoouuss  ppaarrccoouurroonnss  llaa  ggaallaaxxiiee  eenn  
ttoouuss  sseennss,,  nnoouuss  aabbrreeuuvvaanntt  ddee  ttoouuss  cceess  mmyyssttèèrreess,,  
lleess  mmyyssttèèrreess  qquuii  nnoouuss  rréévvèèlleenntt  llee  sseennss  ccaacchhéé  ddee  
llaa  vviiee,,  llaa  vviiee  eenn  DDiieeuu..  
NNoottrree  ââmmee,,  llaa  pprruunneellllee  ddee  nnooss  yyeeuuxx,,  nnoottrree  cchhèèrree  
VVooiiee  llaaccttééee  !!  NNoottrree  aammoouurr  ppoouurr  ttooii  eesstt  ssaannss  ééggaall..  
CC’’eesstt  eenn  ttooii  qquuee  nnoouuss  ddééccoouuvvrroonnss  ll’’aammoouurr  eenn  
ttoouuttee  cchhoossee..  CC’’eesstt  eenn  ttooii  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ppééttrriiss  
ddee  ll’’AAmmoouurr  ddee  DDiieeuu..  CC’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  ttooii  nnoottrree  
DDééeessssee..  TTooii  qquuii  eess  cchhéérriiee  ddeess  DDiieeuuxx..  TTooii  qquuii  eess  
lleeuurr  éélliixxiirr..  TToouutteess  lleess  ééttooiilleess  qquuee  ttuu  ccoonnttiieennss..  ÔÔ  
lleess  ppuuiissssaanncceess  !!  ÀÀ  jjaammaaiiss  eemmpplliieess  ddee  ggllooiirree  !!  
CC’’eesstt  eenn  ttooii  qquuee  nnooss  ââmmeess  ssoonntt  ffoorrttiiffiiééeess..  CC’’eesstt  

eenn  ttooii  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  éélleevvoonnss  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss  !!  PPaarr  ttoonn  sseeiinn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  nnoouurrrriiss..  PPaarr  ttoonn  sseeiinn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  gglloorriiffiiééss..  
NNoottrree  vvêêtteemmeenntt  eesstt  ffaaiitt  ddee  mmoorrcceeaauuxx  ddee  ttooii..  TTuu  eess  ccee  qquuee  ll’’oonn  aatttteennddaaiitt..  TTaa  cchhaalleeuurr  eett  tteess  rraayyoonnss  nnoouuss  ffoonntt  ppoouusssseerr,,  
nnoouuss  ffoonntt  ggrraannddiirr..  DD’’eennffaannttss,,  nnoouuss  vvooiillàà  HHOOMMMMEE  !!  QQuuee  nnee  nnoouuss  aass--ttuu  ppaass  ffaaiitt  ??    
DDee  ll’’ééttaatt  dd’’AAnnggee  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ppaassssééss  hhoommmmee..  MMaaiiss  eenn  hhoommmmee,,  nnoouuss  lluuttttoonnss..  DD’’aabboorrdd  ccoonnttrree  DDiieeuu..  
PPuuiiss  ccoonnttrree  llee  ttyyrraann  eenn  ssooii--mmêêmmee  ::  ll’’eeggoo..  TTrraannsscceennddaanntt  llee  ddéémmoonn,,  ll’’AAnnggee  ss’’eesstt  eennffiinn  ttrraannssffoorrmméé..  DDee  ppeettiitt  eennffaanntt  qquu’’iill  
ééttaaiitt,,  llee  vvooiiccii  ddeevveennuu  HHOOMMMMEE,,  llee  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall  ::  ll’’AARRCCHHAANNGGEE,,  ll’’ÉÉTTAANNTT..  
ÔÔ  RReeiinnee  !!  CC’’eesstt  ppoouurr  ttooii  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ttaanntt  ccoommbbaattttuu  !!  TTooii  qquuii  rreeççooiiss  llaa  sseemmeennccee  dduu  DDiieeuu  VViivvaanntt,,  CCHHRRIISSTT,,  ddee  ppaarr  
qquuii  ttuu  ffaaiiss  nnaaîîttrree  iiccii--bbaass  lleess  eennffaannttss  dduu  RRooyyaauummee,,  cceeuuxx  ppaarr  qquuii  llee  CCHHRRIISSTT  aannccrree  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  PPèèrree..  
ÔÔ  RReeiinnee  !!  QQuuee  ttaa  mmaattrriiccee  eesstt  ssaaccrrééee..  TToonn  uuttéérruuss  eesstt  eefffflluuvvee  dduu  CCoossmmooss..  TToonn  vvaaggiinn,,  llaa  ppoorrttee  qquuii  mmèènnee  aauu  PPaarraaddiiss..  
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IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUUCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
((((((((EEEEEEEExxxxxxxxttttttttrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt        ttttttttiiiiiiiirrrrrrrréééééééé        dddddddduuuuuuuu        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVRRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDD’’’’’’’’UUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIIAAAAAAAA))))))))        

        
DDaannss  llee  mmeennttaall  ddeess  mmoorrtteellss  dd’’UUrraannttiiaa  ——  ccee  nnoomm  ééttaanntt  cceelluuii  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  ——  iill  eexxiissttee  uunnee  ggrraannddee  
ccoonnffuussiioonn  qquuaanntt  àà  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddeess  tteerrmmeess  tteellss  qquuee  DDiieeuu,,  ddiivviinniittéé  eett  ddééiittéé..  LLeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ssoonntt  ddaannss  
uunnee  ccoonnffuussiioonn  eett  uunnee  iinncceerrttiittuuddee  pplluuss  ggrraannddee  eennccoorree  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  
ddiivviinneess  ddééssiiggnnééeess  ppaarr  cceess  nnoommbbrreeuusseess  aappppeellllaattiioonnss..  ÀÀ  ccaauussee  ddee  cceettttee  ppaauuvvrreettéé  ddeess  ccoonncceeppttss  aassssoocciiééee  àà  ttaanntt  
ddee  ccoonnffuussiioonn  ddaannss  ll’’iiddééaattiioonn,,  jj’’aaii  ééttéé  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmuulleerr  cceett  eexxppoosséé  lliimmiinnaaiirree  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  lleess  
ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  qquu’’iill  ffaauuddrraaiitt  aattttaacchheerr  àà  cceerrttaaiinnss  ssyymmbboolleess  vveerrbbaauuxx  tteellss  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eemmppllooyyééss  ddaannss  
llaa  ssuuiittee  ddeess  pprréésseennttss  ffaasscciiccuulleess  qquuee  llee  ccoorrppss  ddeess  rréévvééllaatteeuurrss  ddee  vvéérriittéé  dd’’OOrrvvoonnttoonn  aa  ééttéé  aauuttoorriisséé  àà  ttrraadduuiirree  
ddaannss  llaa  llaanngguuee  aannggllaaiissee  ((eett  ffrraannççaaiissee  ppoouurr  llaa  pprréésseennttee  ééddiittiioonn))  dd’’UUrraannttiiaa..  
DDaannss  nnoottrree  eeffffoorrtt  ppoouurr  éétteennddrree  llaa  ccoonnsscciieennccee  ccoossmmiiqquuee  eett  rreehhaauusssseerr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ssppiirriittuueellllee,,  iill  eesstt  
eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddiiffffiicciillee  ddee  pprréésseenntteerr  ddeess  ccoonncceeppttss  ééllaarrggiiss  eett  uunnee  vvéérriittéé  aavvaannccééee  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  
lliimmiittééss  ppaarr  ll’’eemmppllooii  dd’’uunn  llaannggaaggee  rreessttrreeiinntt  dduu  rrooyyaauummee..  CCeeppeennddaanntt,,  nnoottrree  mmaannddaatt  nnoouuss  eexxhhoorrttee  àà  ffaaiirree  
ttoouuss  nnooss  eeffffoorrttss  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  nnooss  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  ssyymmbboolleess  vveerrbbaauuxx  ddee  llaa  llaanngguuee  
aannggllaaiissee..  OOnn  nnoouuss  aa  rreeccoommmmaannddéé  ddee  nn’’iinnttrroodduuiirree  ddee  nnoouuvveeaauuxx  tteerrmmeess  qquuee  ssii  ll’’oonn  nnee  ppoouuvvaaiitt  ttrroouuvveerr  ddaannss  
llaa  tteerrmmiinnoollooggiiee  aannggllaaiissee  aauuccuunnee  eexxpprreessssiioonn  pprroopprree  àà  iilllluussttrreerr  cceess  nnoouuvveeaauuxx  ccoonncceeppttss,,  ffûûtt--ccee  ppaarrttiieelllleemmeenntt  
oouu  mmêêmmee  eenn  eenn  ddééffoorrmmaanntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  llee  sseennss..  
DDaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  eett  dd’’éévviitteerr  llaa  ccoonnffuussiioonn  cchheezz  ttoouutt  mmoorrtteell  qquuii  lliirraa  
aatttteennttiivveemmeenntt  cceess  ffaasscciiccuulleess,,  nnoouuss  eessttiimmoonnss  ssaaggee  dd’’eexxppoosseerr,,  ddaannss  ccee  pprrééaammbbuullee,,  uunn  aappeerrççuu  ddeess  sseennss  qquu’’iill  
ffaauutt  aattttaacchheerr  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmoottss  qquuii  vvoonntt  êêttrree  eemmppllooyyééss  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  llaa  DDééiittéé  eett  cceerrttaaiinnss  ccoonncceeppttss  
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aassssoocciiééss  ddeess  cchhoosseess,,  ddeess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  rrééaalliittéé  uunniivveerrsseellllee..  MMaaiiss,,  ppoouurr  ffoorrmmuulleerr  cceettttee  
iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  ddééffiinniittiioonnss  eett  ddee  lliimmiittaattiioonnss  ddee  tteerrmmiinnoollooggiiee,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd’’aannttiicciippeerr  ssuurr  ll’’uussaaggee  ddee  
cceess  tteerrmmeess  ccoonntteennuuss  ddaannss  lleess  pprréésseennttaattiioonnss  ssuubbssééqquueenntteess..  CCeettttee  iinnttrroodduuccttiioonn  nn’’eesstt  ddoonncc  ppaass  uunn  eexxppoosséé  
ccoommpplleett  ppaarr  lluuii--mmêêmmee  ;;  ccee  nn’’eesstt  qquu’’uunn  gguuiiddee  ddee  ddééffiinniittiioonnss  ddeessttiinnéé  àà  aaiiddeerr  lleess  lleecctteeuurrss  ddeess  ffaasscciiccuulleess  
ssuuiivvaannttss  ttrraaiittaanntt  ddee  llaa  DDééiittéé  eett  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  CCeess  ffaasscciiccuulleess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééss  ppaarr  uunnee  
ccoommmmiissssiioonn  dd’’OOrrvvoonnttoonn  eennvvooyyééee  ssuurr  UUrraannttiiaa  àà  cceett  eeffffeett..  
VVoottrree  mmoonnddee,,  UUrraannttiiaa,,  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  ppllaannèètteess  hhaabbiittééeess  ssiimmiillaaiirreess  ccoommpprriisseess  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  
llooccaall  ddee  NNéébbaaddoonn..  CCeett  uunniivveerrss,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ccrrééaattiioonnss  sseemmbbllaabblleess,,  ffoorrmmee  llee  ssuuppeerruunniivveerrss  dd’’OOrrvvoonnttoonn  ddoonntt  
llaa  ccaappiittaallee  eesstt  UUvveerrssaa,,  dd’’ooùù  vviieenntt  nnoottrree  ccoommmmiissssiioonn..  OOrrvvoonnttoonn  eesstt  ll’’uunn  ddeess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss  
éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee  qquuii  eennttoouurreenntt  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  ddee  HHaavvoonnaa,,  llaa  ccrrééaattiioonn  ssaannss  
ccoommmmeenncceemmeenntt  nnii  ffiinn  ddee  ppeerrffeeccttiioonn  ddiivviinnee..  AAuu  ccœœuurr  ddee  cceett  uunniivveerrss  éétteerrnneell  eett  cceennttrraall  ssee  ttrroouuvvee  ll’’îîllee  dduu  
PPaarraaddiiss,,  iimmmmoobbiillee,,  cceennttrree  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  ll’’iinnffiinnii  eett  ddeemmeeuurree  dduu  DDiieeuu  éétteerrnneell..  
NNoouuss  aappppeelloonnss  ggéénnéérraalleemmeenntt  ggrraanndd  uunniivveerrss,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss  eenn  ccoonnssttaannttee  éévvoolluuttiioonn  eett  
ddee  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  eett  ddiivviinn..  CCee  ssoonntt  lleess  ccrrééaattiioonnss  pprréésseenntteemmeenntt  oorrggaanniissééeess  eett  hhaabbiittééeess..  EElllleess  ffoonntt  ttoouutteess  
ppaarrttiiee  dduu  mmaaîîttrree  uunniivveerrss,,  qquuii  eemmbbrraassssee  aauussssii  lleess  uunniivveerrss  ddee  ll’’eessppaaccee  eexxttéérriieeuurr,,  iinnhhaabbiittééss,,  mmaaiiss  eenn  vvooiiee  ddee  
mmoobbiilliissaattiioonn..  
  
IIIIIIII........        DDDDDDDDééééééééiiiiiiiittttttttéééééééé        eeeeeeeetttttttt        DDDDDDDDiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiittttttttéééééééé        
        
LL’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss  pprréésseennttee  ddeess  pphhéénnoommèènneess  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  ddééiittéé  àà  ddiivveerrss  nniivveeaauuxx  ddee  rrééaalliittééss  
ccoossmmiiqquueess,,  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  mmeennttaalleess  eett  ddee  vvaalleeuurrss  ssppiirriittuueelllleess,,  mmaaiiss  ttoouuss  cceess  mmiinniissttèèrreess  ——  ppeerrssoonnnneellss  oouu  
aauuttrreess  ——  ssoonntt  ddiivviinneemmeenntt  ccoooorrddoonnnnééss..  
LLAA  DDééiittéé  eesstt  ppeerrssoonnnnaalliissaabbllee  eenn  ttaanntt  qquuee  DDiieeuu,,  eellllee  eesstt  pprrééppeerrssoonnnneellllee  eett  ssuuppeerrppeerrssoonnnneellllee  sseelloonn  ddeess  vvooiieess  
nnoonn  eennttiièèrreemmeenntt  ccoommpprrééhheennssiibblleess  àà  ll’’hhoommmmee..  LLaa  DDééiittéé  eesstt  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  qquuaalliittéé  dd’’uunniittéé  ——  aaccttuueellllee  
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oouu  ppootteennttiieellllee  ——  ssuurr  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ssuupprraammaattéérriieellss  ddee  rrééaalliittéé..  LLeess  ccrrééaattuurreess  ccoommpprreennnneenntt  llee  mmiieeuuxx  cceettttee  
qquuaalliittéé  uunniiffiiaannttee  eenn  ttaanntt  qquuee  ddiivviinniittéé..  
LLaa  DDééiittéé  ffoonnccttiioonnnnee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ppeerrssoonnnneell,,  pprrééppeerrssoonnnneell  eett  ssuuppeerrppeerrssoonnnneell..  LLaa  DDééiittéé  ttoottaallee  eesstt  
ffoonnccttiioonnnneellllee  ssuurr  lleess  sseepptt  nniivveeaauuxx  ssuuiivvaannttss  ::  
  
11..  SSttaattiiqquuee  ——  DDééiittéé  ccoonntteennuuee  eenn  ssooii  eett  eexxiissttaanntt  eenn  ssooii  ;;  
22..  PPootteennttiieell  ——  DDééiittéé  ssee  vvoouullaanntt  eellllee--mmêêmmee  eett  aayyaanntt  ssoonn  bbuutt  eenn  ssooii  ;;  
33..  AAssssoocciiaattiiff  ——  DDééiittéé  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eenn  ssooii  eett  ddiivviinneemmeenntt  ffrraatteerrnneellllee  ;;  
44..  CCrrééaattiiff  ——  DDééiittéé  ddiissttrriibbuuttiivvee  dd’’eellllee--mmêêmmee  eett  ddiivviinneemmeenntt  rréévvééllééee  ;;  
55..  ÉÉvvoolluuttiioonnnnaaiirree  ——  DDééiittéé  eexxppaannssiivvee  ppaarr  eellllee--mmêêmmee  eett  iiddeennttiiffiiééee  àà  llaa  ccrrééaattuurree  ;;  
66..  SSuupprrêêmmee  ——  DDééiittéé  eexxppéérriieennttiieellllee  dd’’eellllee--mmêêmmee  eett  uunniiffiiaanntt  llaa  ccrrééaattuurree  aavveecc  llee  CCrrééaatteeuurr  ;;  DDééiittéé  
ffoonnccttiioonnnnaanntt  ssuurr  llee  pprreemmiieerr  nniivveeaauu  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aavveecc  llaa  ccrrééaattuurree  eenn  ttaanntt  qquuee  ssuuppeerrccoonnttrrôôlleeuurr  ddee  
ll’’eessppaaccee--tteemmppss  dduu  ggrraanndd  uunniivveerrss  eett  ppaarrffooiiss  ddéénnoommmmééee  llaa  SSuupprréémmaattiiee  ddee  llaa  DDééiittéé  ;;  
77..  UUllttiimmee  ——  DDééiittéé  ssee  pprroojjeettaanntt  dd’’eellllee--mmêêmmee  eett  ttrraannsscceennddaanntt  ll’’eessppaaccee--tteemmppss..  DDééiittéé  oommnniippootteennttee,,  
oommnniisscciieennttee  eett  oommnniipprréésseennttee..  DDééiittéé  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ssuurr  llee  ddeeuuxxiièèmmee  nniivveeaauu  dd’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ddiivviinniittéé  
uunniiffiiaannttee  eenn  ttaanntt  qquuee  ssuuppeerrccoonnttrrôôlleeuurr  eeffffiiccaaccee  eett  ssoouuttiieenn  aabbssoonniittee  dduu  mmaaîîttrree  uunniivveerrss..  CCoommppaarrééee  aauu  
mmiinniissttèèrree  ddeess  DDééiittééss  aauupprrèèss  dduu  ggrraanndd  uunniivveerrss,,  cceettttee  ffoonnccttiioonn  aabbssoonniittee  ddaannss  llee  mmaaîîttrree  uunniivveerrss  ééqquuiivvaauutt  aauu  
ssuuppeerrccoonnttrrôôllee  eett  aauu  ssuuppeerrssoouuttiieenn  uunniivveerrsseellss  ppaarrffooiiss  ddéénnoommmmééee  ll’’UUllttiimmiittéé  ddee  llaa  DDééiittéé..  
  
LLee  nniivveeaauu  ffiinnii  ddee  rrééaalliittéé  eesstt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  llaa  vviiee  ddee  ccrrééaattuurree  eett  lleess  lliimmiittaattiioonnss  ssppaattiiootteemmppoorreelllleess..  LLeess  
rrééaalliittééss  ffiinniieess  ppeeuuvveenntt  nnee  ppaass  aavvooiirr  ddee  ffiinn,,  mmaaiiss  eelllleess  oonntt  ttoouujjoouurrss  uunn  ccoommmmeenncceemmeenntt  ——  eelllleess  ssoonntt  ccrrééééeess..  
LLee  nniivveeaauu  ddee  DDééiittéé  ddee  llaa  SSuupprréémmaattiiee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnççuu  ccoommmmee  uunnee  ffoonnccttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  eexxiisstteenncceess  ffiinniieess..  
LLee  nniivveeaauu  aabbssoonniittee  ddee  rrééaalliittéé  eesstt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  lleess  cchhoosseess  eett  lleess  êêttrreess  ssaannss  ccoommmmeenncceemmeenntt  nnii  ffiinn  eett  ppaarr  llaa  
ttrraannsscceennddaannccee  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee..  LLeess  aabbssoonniittaaiirreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccrrééééss  ;;  iillss  ssoonntt  eexxttéérriioorriissééss  ——  ttoouutt  
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ssiimmpplleemmeenntt  ::  iillss  ssoonntt..  LLee  nniivveeaauu  ddee  DDééiittéé  ddee  ll’’UUllttiimmiittéé  iimmpplliiqquuee  uunnee  ffoonnccttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  rrééaalliittééss  
aabbssoonniitteess..  OOùù  qquuee  ccee  ssooiitt  ddaannss  llee  mmaaiittrree  uunniivveerrss,,  qquuaanndd  llee  tteemmppss  eett  ll’’eessppaaccee  ssoonntt  ttrraannsscceennddééss,,  ccee  
pphhéénnoommèènnee  aabbssoonniittee  eesstt  uunn  aaccttee  ddee  ll’’UUllttiimmiittéé  ddee  llaa  DDééiittéé..  
LLee  nniivveeaauu  aabbssoolluu  eesstt  ssaannss  ccoommmmeenncceemmeenntt,,  ssaannss  ffiinn,,  ssaannss  tteemmppss  eett  ssaannss  eessppaaccee..  PPaarr  eexxeemmppllee  ::  aauu  PPaarraaddiiss,,  llee  
tteemmppss  eett  ll’’eessppaaccee  nn’’eexxiisstteenntt  ppaass..  LLee  ssttaattuutt  eessppaaccee--tteemmppss  dduu  PPaarraaddiiss  eesstt  aabbssoolluu..  CCee  nniivveeaauu  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  
TTrriinniittéé  aatttteeiinntt  eexxiisstteennttiieelllleemmeenntt  ppaarr  lleess  DDééiittééss  dduu  PPaarraaddiiss,,  mmaaiiss  ccee  ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  dd’’eexxpprreessssiioonn  ddee  
DDééiittéé  uunniiffiiaannttee  nn’’eesstt  ppaass  eexxppéérriieennttiieelllleemmeenntt  pplleeiinneemmeenntt  uunniiffiiéé..  QQuueellss  qquuee  ssooiieenntt  llee  mmoommeenntt,,  llee  lliieeuu  eett  llaa  
mmaanniièèrree  ddoonntt  ffoonnccttiioonnnnee  llee  nniivveeaauu  aabbssoolluu  ddee  llaa  DDééiittéé,,  lleess  vvaalleeuurrss  eett  lleess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’aabbssoolluu--PPaarraaddiiss  
ssoonntt  mmaanniiffeesstteess..  
LLaa  DDééiittéé  ppeeuutt  êêttrree  eexxiisstteennttiieellllee  ccoommmmee  ddaannss  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  eexxppéérriieennttiieellllee  ccoommmmee  ddaannss  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee,,  
aassssoocciiaattiivvee  ccoommmmee  eenn  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee,,  iinnddiivviissee  ccoommmmee  ddaannss  llaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss..  
LLaa  DDééiittéé  eesstt  llaa  ssoouurrccee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ddiivviinn..  LLaa  DDééiittéé  eesstt  ccaarraaccttéérriissttiiqquueemmeenntt  eett  iinnvvaarriiaabblleemmeenntt  ddiivviinnee,,  
mmaaiiss  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ddiivviinn  nn’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  DDééiittéé,,  bbiieenn  qquuee  ddeevvaanntt  êêttrree  ccoooorrddoonnnnéé  aavveecc  llaa  DDééiittéé  eett  
tteennddrree  vveerrss  qquueellqquuee  pphhaassee  dd’’uunniittéé  aavveecc  llaa  DDééiittéé  ——  ssppiirriittuueellllee,,  mmeennttaallee  oouu  ppeerrssoonnnneellllee..  
LLAA  DDIIVVIINNIITTÉÉ  eesstt  llaa  qquuaalliittéé  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee,,  uunniiffiiccaattrriiccee  eett  ccoooorrddiinnaattrriiccee  ddee  llaa  DDééiittéé..  LLaa  ddiivviinniittéé  eesstt  
iinntteelllliiggiibbllee  aauuxx  ccrrééaattuurreess  eenn  ttaanntt  qquuee  vvéérriittéé,,  bbeeaauuttéé  eett  bboonnttéé..  EEllllee  ttrroouuvvee  ssaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ddaannss  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  eenn  ttaanntt  qquu’’aammoouurr,,  mmiisséérriiccoorrddee  eett  mmiinniissttèèrree..  EEllllee  eesstt  rréévvééllééee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  iimmppeerrssoonnnneellss  eenn  
ttaanntt  qquuee  jjuussttiiccee,,  ppoouuvvooiirr  eett  ssoouuvveerraaiinneettéé..  
LLaa  ddiivviinniittéé  ppeeuutt  êêttrree  ppaarrffaaiittee  ——  ccoommppllèèttee  ——  ccoommmmee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  eexxiisstteennttiieellss  eett  lleess  nniivveeaauuxx  ddeess  
ccrrééaatteeuurrss,,  nniivveeaauuxx  ddee  ppeerrffeeccttiioonn  ppaarraaddiissiiaaqquuee  ;;  eellllee  ppeeuutt  êêttrree  iimmppaarrffaaiittee,,  ccoommmmee  ssuurr  llee  nniivveeaauu  eexxppéérriieennttiieell  
eett  llee  nniivveeaauu  ddeess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ;;  eellllee  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  rreellaattiivvee,,  nnii  ppaarrffaaiittee  nnii  
iimmppaarrffaaiittee,,  ccoommmmee  ssuurr  cceerrttaaiinnss  nniivveeaauuxx  ddee  rreellaattiioonnss  eexxiisstteennttiieellss--eexxppéérriieennttiieellss  ddee  HHaavvoonnaa..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  eessssaayyoonnss  ddee  ccoonncceevvooiirr  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  ddaannss  ttoouutteess  lleess  pphhaasseess  eett  ffoorrmmeess  ddee  rreellaattiivviittéé,,  nnoouuss  
rreennccoonnttrroonnss  sseepptt  ttyyppeess  ccoonncceevvaabblleess  ::  
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11..  PPeerrffeeccttiioonn  aabbssoolluuee  ssoouuss  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  ;;  
22..  PPeerrffeeccttiioonn  aabbssoolluuee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  pphhaasseess  eett  ppeerrffeeccttiioonn  rreellaattiivvee  ssoouuss  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  aassppeeccttss  ;;  
33..  DDeess  aassppeeccttss  aabbssoolluuss,,  rreellaattiiffss  eett  iimmppaarrffaaiittss  eenn  aassssoocciiaattiioonnss  vvaarriiééeess  ;;  
44..  PPeerrffeeccttiioonn  aabbssoolluuee  ssoouuss  cceerrttaaiinnss  rraappppoorrttss  eett  iimmppeerrffeeccttiioonn  ssoouuss  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ;;  
55..  PPeerrffeeccttiioonn  aabbssoolluuee  ddaannss  aauuccuunnee  ddiirreeccttiioonn,,  ppeerrffeeccttiioonn  rreellaattiivvee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ;;  
66..  PPeerrffeeccttiioonn  aabbssoolluuee  ddaannss  aauuccuunnee  pphhaassee,,  ppeerrffeeccttiioonn  rreellaattiivvee  ddaannss  cceerrttaaiinneess,,  iimmppaarrffaaiittee  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ;;  
77..  PPeerrffeeccttiioonn  aabbssoolluuee  ddaannss  aauuccuunn  aattttrriibbuutt,,  iimmppeerrffeeccttiioonn  ddaannss  ttoouuss..  
  
IIIIIIIIIIIIIIII........        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        
        
LLeess  ccrrééaattuurreess  mmoorrtteelllleess  éévvoolluuaanntteess  éépprroouuvveenntt  uunn  bbeessooiinn  iirrrrééssiissttiibbllee  ddee  ssyymmbboolliisseerr  lleeuurrss  ccoonncceeppttss  ffiinniiss  ddee  
DDiieeuu..  LLaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  ddeevvooiirr  mmoorraall  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ssoonn  iiddééaalliissmmee  ssppiirriittuueell  rreepprréésseenntteenntt  uunn  nniivveeaauu  ddee  
vvaalleeuurrss  ——  uunnee  rrééaalliittéé  eexxppéérriieennttiieellllee  ——  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ssyymmbboolliisseerr..  
LLaa  ccoonnsscciieennccee  ccoossmmiiqquuee  iimmpplliiqquuee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’uunnee  CCaauussee  PPrreemmiièèrree..  LLaa  sseeuullee  eett  uunniiqquuee  rrééaalliittéé  ssaannss  
ccaauussee..  DDiieeuu,,  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  ffoonnccttiioonnnnee  ssuurr  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  ddee  DDééiittéé  ——  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  ddee  vvaalleeuurr  
ssuubbiinnffiinniiee  eett  dd’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ddiivviinniittéé  rreellaattiivvee  ::  
  
11..  PPrrééppeerrssoonnnneell  ——  ccoommmmee  ddaannss  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  ffrraaggmmeennttss  dduu  PPèèrree,,  tteellss  qquuee  lleess  AAjjuusstteeuurrss  ddee  PPeennssééee  ;;  
22..  PPeerrssoonnnneell  ——  ccoommmmee  ddaannss  ll’’eexxppéérriieennccee  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ddeess  êêttrreess  ccrrééééss  eett  pprrooccrrééééss  ;;  
33..  SSuuppeerrppeerrssoonnnneell  ——  ccoommmmee  ddaannss  ll’’eexxiisstteennccee  eexxttéérriioorriissééee  ddee  cceerrttaaiinnss  êêttrreess  aabbssoonniitteess  eett  aassssoocciiééss..  
  
DDIIEEUU  eesstt  uunn  ssyymmbboollee  vveerrbbaall  ddééssiiggnnaanntt  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonnss  ddee  llaa  DDééiittéé..  IIll  ffaauutt  ddééffiinniirr  
ddiifffféérreemmmmeenntt  ccee  tteerrmmee  ppoouurr  cchhaaqquuee  nniivveeaauu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  DDééiittéé  eett  iill  ffaauutt  eennccoorree  llee  rreeddééffiinniirr  
pplluuss  eexxpplliicciitteemmeenntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  cchhaaccuunn  ddee  cceess  nniivveeaauuxx..  EEnn  eeffffeett,,  oonn  ppeeuutt  eemmppllooyyeerr  llee  mmoott  ppoouurr  
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ddééssiiggnneerr  lleess  ddiivveerrsseess  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonnss  ccoooorrddoonnnnééeess  eett  ssuubboorrddoonnnnééeess  ddee  llaa  DDééiittéé,,  ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  FFiillss  
CCrrééaatteeuurrss  PPaarraaddiissiiaaqquueess  ——  lleess  ppèèrreess  ddeess  uunniivveerrss  llooccaauuxx..  
OOnn  ppeeuutt  ccoommpprreennddrree  llee  mmoott  DDiieeuu  tteell  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  eenn  sseerrvvoonnss  ::  
  
PPaarr  ddééssiiggnnaattiioonn  ——  ccoommmmee  DDiieeuu  llee  PPèèrree  ;;  
PPaarr  llee  ccoonntteexxttee  ——  ccoommmmee  lloorrssqquu’’iill  eesstt  eemmppllooyyéé  ddaannss  llaa  ddiissccuussssiioonn  dd’’uunn  nniivveeaauu  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ddééiittéé  oouu  dd’’uunnee  
aassssoocciiaattiioonn  ddee  ddééiittéé..  QQuuaanndd  iill  yy  aa  ddoouuttee  ssuurr  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  eexxaaccttee  dduu  mmoott  DDiieeuu,,  iill  sseerraaiitt  bboonn  ddee  ss’’yy  
rrééfféérreerr  ccoommmmee  ddééssiiggnnaanntt  llaa  ppeerrssoonnnnee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
LLee  mmoott  DDiieeuu  ddéénnoottee  ttoouujjoouurrss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  LLee  mmoott  DDééiittéé  ppeeuutt  ssee  rrééfféérreerr  oouu  nnoonn  àà  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  
ddiivviinniittéé..  
DDaannss  lleess  pprréésseennttss  ffaasscciiccuulleess,,  llee  mmoott  DDiieeuu  eesstt  eemmppllooyyéé  aavveecc  lleess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
  
11..  DDiieeuu  llee  PPèèrree  ——  CCrrééaatteeuurr,,  CCoonnttrrôôlleeuurr  eett  SSoouuttiieenn..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  llaa  PPrreemmiièèrree  PPeerrssoonnnnee  ddee  llaa  DDééiittéé  ;;  
22..  DDiieeuu  llee  FFiillss  ——  CCrrééaatteeuurr  CCoooorrddoonnnnéé,,  CCoonnttrrôôlleeuurr  dd’’EEsspprriitt  eett  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  SSppiirriittuueell..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  llaa  
SSeeccoonnddee  PPeerrssoonnnnee  ddee  llaa  DDééiittéé  ;;  
33..  DDiieeuu  ll’’EEsspprriitt  ——  AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt,,  IInnttééggrraatteeuurr  UUnniivveerrsseell,,  DDiissppeennssaatteeuurr  dduu  MMeennttaall..  LL’’EEsspprriitt  IInnffiinnii,,  llaa  
TTrrooiissiièèmmee  PPeerrssoonnnnee  ddee  llaa  DDééiittéé  ;;  
44..  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee  ——  llee  DDiieeuu  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee,,  ss’’aaccttuuaalliissaanntt  oouu  éévvoolluuaanntt..  DDééiittéé  ppeerrssoonnnneellllee  
rrééaalliissaanntt,,  eenn  aassssoocciiaattiioonn,,  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  eexxppéérriieennttiieell  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ::  ll’’iiddeennttiittéé  ccrrééaattuurree--CCrrééaatteeuurr..  
LL’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  ffaaiitt  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ll’’eexxppéérriieennccee  dd’’aaccccoommpplliirr  ll’’uunniittéé  ddee  llaa  DDééiittéé,,  eenn  ttaanntt  qquuee  DDiieeuu  
éévvoolluuaanntt  eett  eexxppéérriieennttiieell  ddeess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee  ;;  
55..  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee  ——  PPeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  DDééiittéé  ffoonnccttiioonnnnaanntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  nn’’iimmppoorrttee  ooùù  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  
ll’’eessppaaccee..  LLeess  DDééiittééss  ppeerrssoonnnneelllleess  dduu  PPaarraaddiiss  eett  lleeuurrss  aassssoocciiééss  ccrrééaatteeuurrss  ffoonnccttiioonnnnaanntt  eenn  ddeeççàà  eett  aauu--ddeellàà  
ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  eett  ppeerrssoonnnnaalliissaanntt  llee  ppoouuvvooiirr  eenn  ttaanntt  qquu’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee,,  ssuurr  llee  pprreemmiieerr  
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nniivveeaauu  ddee  ccrrééaattuurree  ooùù  ssee  rréévvèèllee,,  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ll’’eessppaaccee,,  llaa  DDééiittéé  uunniiffiiaannttee..  CCee  nniivveeaauu  eesstt  llee  ggrraanndd  
uunniivveerrss,,  llaa  sspphhèèrree  ooùù  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  dduu  PPaarraaddiiss  ddeesscceennddeenntt  ddaannss  ll’’eessppaaccee--tteemmppss,,  eenn  aassssoocciiaattiioonn  
rréécciipprrooqquuee  aavveecc  lleess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  qquuii  mmoonntteenntt  ddaannss  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ;;  
66..  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  ——  LLee  DDiieeuu  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxttéérriioorriissaattiioonn  dduu  ssuuppeerrtteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee  ttrraannsscceennddéé..  LLee  sseeccoonndd  
nniivveeaauu  eexxppéérriieennttiieell  ooùù  ssee  mmaanniiffeessttee  llaa  DDééiittéé  uunniiffiiaannttee..  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  iimmpplliiqquuee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  aaccqquuiissee  ddee  llaa  
ssyynntthhèèssee  ddeess  vvaalleeuurrss  ssuuppeerrppeerrssoonnnneelllleess--aabbssoonniitteess,,  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ttrraannsscceennddéé  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  
eexxppéérriieennttiieelllleess  qquuii  oonntt  ééttéé  eexxttéérriioorriissééeess  ;;  cceess  vvaalleeuurrss  ééttaanntt  ccoooorrddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ccrrééaattiiffss  ffiinnaallss  ddee  
rrééaalliittéé  ddee  DDééiittéé  ;;  
77..  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu  ——  LLee  DDiieeuu  qquuii  eexxppéérriimmeennttee  ddeess  vvaalleeuurrss  ssuuppeerrppeerrssoonnnneelllleess  ttrraannsscceennddééeess  eett  ddeess  
ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ddee  llaa  ddiivviinniittéé  ttrraannsscceennddééeess,,  mmaaiinntteennaanntt  eexxiisstteennttiieell  ccoommmmee  AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé..  CC’’eesstt  llee  
ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  dd’’eexxppaannssiioonn  eett  dd’’eexxpprreessssiioonn  ddee  DDééiittéé  uunniiffiiaannttee..  ÀÀ  ccee  nniivveeaauu  ssuuppeerrccrrééaatteeuurr,,  llaa  DDééiittéé  ffaaiitt  
ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ll’’ééppuuiisseemmeenntt  dduu  ppootteennttiieell  ppeerrssoonnnnaalliissaabbllee,,  rreennccoonnttrree  llaa  ccoommppllééttuuddee  ddee  llaa  ddiivviinniittéé  eett  vvooiitt  
ss’’ééppuuiisseerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ssee  rréévvéélleerr  àà  ddeess  nniivveeaauuxx  ssuucccceessssiiffss  eett  pprrooggrreessssiiffss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonnss  ddiifffféérreenntteess..  
MMaaiinntteennaanntt,,  llaa  DDééiittéé  rreennccoonnttrree  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé,,  ssee  hheeuurrttee  àà  lluuii  eett  ffaaiitt  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ssoonn  iiddeennttiittéé  
aavveecc  lluuii..  
  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........        LLLLLLLLaaaaaaaa        SSSSSSSSoooooooouuuuuuuurrrrrrrrcccccccceeeeeeee--------CCCCCCCCeeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        
        
LLaa  rrééaalliittéé  iinnffiinniiee  eett  ttoottaallee  eesstt  eexxiisstteennttiieellllee  eenn  sseepptt  pphhaasseess  eett  ssoouuss  ll’’aassppeecctt  ddee  sseepptt  AAbbssoolluuss  ccoooorrddoonnnnééss  ::  
  
11..  LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  ;;  
22..  LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee  ;;  
33..  LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  TTrrooiissiièèmmee  ;;  
44..  LL’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss  ;;  
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55..  LL’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  ;;  
66..  LL’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  ;;  
77..  LL’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé..  
  
DDiieeuu,,  eenn  ttaanntt  qquuee  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree,,  eesstt  pprriimmoorrddiiaall  ——  ssaannss  rréésseerrvvee  ——  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  rrééaalliittéé  ttoottaallee..  
LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  eesstt  iinnffiinniiee  aauussssii  bbiieenn  qquu’’éétteerrnneellllee  eett  nn’’eesstt  ddoonncc  lliimmiittééee  oouu  ccoonnddiittiioonnnnééee  qquuee  
ppaarr  vvoolliittiioonn..  
DDiieeuu  ——  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ——  eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  eett,,  ccoommmmee  tteell,,  iill  mmaaiinnttiieenntt  
ddeess  rreellaattiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  ddee  ccoonnttrrôôllee  iinnffiinnii  ssuurr  ttoouutteess  lleess  ssoouurrcceess--cceennttrreess  ccoooorrddoonnnnééeess  eett  ssuubboorrddoonnnnééeess..  
UUnn  tteell  ccoonnttrrôôllee  eesstt  ppeerrssoonnnneell  eett  iinnffiinnii  eenn  ppootteennttiieell,,  bbiieenn  qquu’’iill  ppuuiissssee  nnee  jjaammaaiiss  ffoonnccttiioonnnneerr  eeffffeeccttiivveemmeenntt  
eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  cceess  ssoouurrcceess--cceennttrreess  eett  ddee  cceess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ccoooorrddoonnnnééeess  eett  
ssuubboorrddoonnnnééeess..  
LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  eesstt  ddoonncc  pprriimmoorrddiiaallee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  ::  ddééiiffiiééss  oouu  nnoonn  ddééiiffiiééss,,  
ppeerrssoonnnneellss  oouu  iimmppeerrssoonnnneellss,,  aaccttuueellss  oouu  ppootteennttiieellss,,  ffiinniiss  oouu  iinnffiinniiss..  NNuullllee  cchhoossee  oouu  êêttrree,,  nnuullllee  rreellaattiivviittéé  oouu  
ffiinnaalliittéé  nn’’eexxiisstteenntt,,  ssaauuff  eenn  rreellaattiioonn  ddiirreeccttee  oouu  iinnddiirreeccttee  aavveecc  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  eett  
ssoouuss  ssaa  ddééppeennddaannccee..  LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  eesstt  rreelliiééee  àà  ll’’uunniivveerrss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  
11..  LLeess  ffoorrcceess  ddee  ggrraavviittéé  ddeess  uunniivveerrss  mmaattéérriieellss  ccoonnvveerrggeenntt  aauu  cceennttrree  ddee  ggrraavviittéé  dduu  bbaass  PPaarraaddiiss..  CC’’eesstt  
pprréécciisséémmeenntt  ppoouurrqquuooii  llaa  ppoossiittiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee  eesstt  éétteerrnneelllleemmeenntt  ffiixxééee  eenn  rreellaattiioonn  aabbssoolluuee  
aavveecc  llee  cceennttrree  dd’’éénneerrggiiee--ffoorrccee  dduu  ppllaann  iinnfféérriieeuurr  oouu  mmaattéérriieell  dduu  PPaarraaddiiss..  MMaaiiss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aabbssoolluuee  ddee  llaa  
DDééiittéé  eexxiissttee  ssuurr  llee  ppllaann  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ssppiirriittuueell  dduu  PPaarraaddiiss  ;;  
22..  LLeess  ffoorrcceess  mmeennttaalleess  ccoonnvveerrggeenntt  ddaannss  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii  ;;  llee  mmeennttaall  ccoossmmiiqquuee  ddiifffféérreennttiieell  eett  ddiivveerrggeenntt  
ccoonnvveerrggee  ddaannss  lleess  SSeepptt  MMaaîîttrreess  EEsspprriittss  ;;  llee  mmeennttaall  dduu  SSuupprrêêmmee,,  ssee  ffaaccttuuaalliissaanntt  eenn  ttaanntt  qquu’’eexxppéérriieennccee  ddee  
ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ccoonnvveerrggee  ddaannss  MMaajjeessttoonn  ;;  
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33..  LLeess  ffoorrcceess  dd’’eesspprriitt  ddee  ll’’uunniivveerrss  ccoonnvveerrggeenntt  ddaannss  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ;;  
44..  LLaa  ccaappaacciittéé  iilllliimmiittééee  dd’’aaccttiioonn  ddee  ddééiittéé  rrééssiiddee  ddaannss  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  ;;  
55..  LLaa  ccaappaacciittéé  iilllliimmiittééee  ddee  rrééaaccttiioonn  dd’’iinnffiinniittéé  eexxiissttee  ddaannss  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  ;;  
66..  LLeess  ddeeuuxx  AAbbssoolluuss  ——  QQuuaalliiffiiéé  eett  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  ——  ssoonntt  ccoooorrddoonnnnééss  eett  uunniiffiiééss  ppaarr  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  eett  
eenn  lluuii  ;;  
77..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ppootteennttiieellllee  dd’’uunn  êêttrree  mmoorraall  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  êêttrree  mmoorraall  eesstt  cceennttrrééee  ddaannss  
llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
  
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  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..  CCooeexxiissttaannttss  aavveecc  llaa  ddiifffféérreennttiiaattiioonn  dduu  FFiillss  dd’’aavveecc  llee  PPèèrree  eett  eenn  pprréésseennccee  dduu  PPaarraaddiiss,,  aappppaarruurreenntt  llaa  
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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  
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..  



 17 

IIIIIIIIVVVVVVVV........        RRRRRRRRééééééééaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé        dddddddd’’’’’’’’UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss        
        
LLaa  rrééaalliittéé  ss’’aaccttuuaalliissee  ddiifffféérreennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  ddiivveerrss  nniivveeaauuxx  ddee  ll’’uunniivveerrss  ;;  llaa  rrééaalliittéé  aa  ssoonn  oorriiggiinnee  ddaannss  eett  
ppaarr  llaa  vvoolliittiioonn  iinnffiinniiee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  eellllee  eesstt  rrééaalliissaabbllee  eenn  ttrrooiiss  pphhaasseess  pprriimmoorrddiiaalleess  ssuurr  ddee  
nnoommbbrreeuuxx  nniivveeaauuxx  ddiifffféérreennttss  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  ll’’uunniivveerrss  ::  
  
11..  LLaa  rrééaalliittéé  nnoonn  ddééiiffiiééee  ss’’éétteenndd  ddeeppuuiiss  lleess  ddoommaaiinneess  dd’’éénneerrggiiee  dduu  nnoonn  ppeerrssoonnnneell  jjuussqquu’’aauuxx  rrooyyaauummeess  ddee  
rrééaalliittéé  ddeess  vvaalleeuurrss  nnoonn  ppeerrssoonnnnaalliissaabblleess  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  uunniivveerrsseellllee  eett  mmêêmmee  jjuussqquu’’eenn  pprréésseennccee  ddee  ll’’AAbbssoolluu  
NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  ;;  
22..  LLaa  rrééaalliittéé  ddééiiffiiééee  eemmbbrraassssee  ttoouuss  lleess  ppootteennttiieellss  ddee  DDééiittéé  iinnffiinniiee  ss’’éétteennddaanntt  àà  ttrraavveerrss  ttoouuss  lleess  rrooyyaauummeess  ddee  
llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddeeppuuiiss  llee  ffiinnii  llee  pplluuss  bbaass  jjuussqquu’’àà  ll’’iinnffiinnii  llee  pplluuss  éélleevvéé..  EEllllee  iinncclluutt  aaiinnssii  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ttoouutt  
ccee  qquuii  eesstt  ppeerrssoonnnnaalliissaabbllee  eett  ddaavvaannttaaggee  aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  ;;  
33..  LLaa  rrééaalliittéé  iinntteerraassssoocciiééee..  LLaa  rrééaalliittéé  dd’’uunniivveerrss  eesstt  pprrééssuummééee  ddééiiffiiééee  oouu  nnoonn  ddééiiffiiééee,,  mmaaiiss  ppoouurr  lleess  êêttrreess  
ssuubbddééiiffiiééss,,  iill  eexxiissttee  uunn  vvaassttee  ddoommaaiinnee  ddee  rrééaalliittéé  iinntteerraassssoocciiééee,,  ppootteennttiieell  eett  ss’’aaccttuuaalliissaanntt,,  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  
dd’’iiddeennttiiffiieerr..  UUnnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  cceettttee  rrééaalliittéé  ccoooorrddoonnnnééee  eesstt  eenngglloobbééee  ddaannss  lleess  rrooyyaauummeess  ddee  ll’’AAbbssoolluu  
UUnniivveerrsseell..  
  
VVooiiccii  llee  ccoonncceepptt  pprriimmoorrddiiaall  ddee  llaa  rrééaalliittéé  oorriiggiinneellllee  ::  llee  PPèèrree  iinnssttaauurree  eett  mmaaiinnttiieenntt  llaa  RRééaalliittéé..  LLeess  
ddiifffféérreennttiieellss  pprriimmoorrddiiaauuxx  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ssoonntt  llee  ddééiiffiiéé  eett  llee  nnoonn  ddééiiffiiéé  ——  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  eett  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  
QQuuaalliiffiiéé..  
LLaa  rreellaattiioonn  pprriimmoorrddiiaallee  eesstt  llaa  tteennssiioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx..  CCeettttee  tteennssiioonn  ddee  ddiivviinniittéé,,  iinnssttaauurrééee  ppaarr  llee  PPèèrree,,  eesstt  
ppaarrffaaiitteemmeenntt  rrééssoolluuee  ppaarr  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  eett  éétteerrnnaalliissééee  eenn  ttaanntt  qquu’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell..  
VVuuee  ddee  ll’’eessppaaccee  eett  dduu  tteemmppss,,  llaa  rrééaalliittéé  eesstt  eennccoorree  ddiivviissiibbllee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
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11..  AAccttuueellllee  eett  ppootteennttiieellllee..  RRééaalliittééss  eexxiissttaanntt  ddaannss  lleeuurr  pplléénniittuuddee  dd’’eexxpprreessssiioonn  eenn  ccoonnttrraassttee  aavveecc  cceelllleess  qquuii  
ccoommppoorrtteenntt  uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  ccrrooiissssaannccee  nnoonn  ddéévvooiillééee..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  uunnee  aaccttuuaalliittéé  ssppiirriittuueellllee  aabbssoolluuee  ;;  
ll’’hhoommmmee  mmoorrtteell  eesstt  ddaannss  uunnee  ggrraannddee  mmeessuurree  uunnee  ppootteennttiiaalliittéé  ssppiirriittuueellllee  nnoonn  rrééaalliissééee  ;;  
22..  AAbbssoolluuee  eett  ssuubbaabbssoolluuee..  LLeess  rrééaalliittééss  aabbssoolluueess  ssoonntt  ddeess  eexxiisstteenncceess  dd’’éétteerrnniittéé..  LLeess  rrééaalliittééss  ssuubbaabbssoolluueess  ssoonntt  
pprroojjeettééeess  ssuurr  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ::  AAbbssoonniitteess  ——  cceess  rrééaalliittééss  ssoonntt  rreellaattiivveess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  tteemmppss  eett  àà  ll’’éétteerrnniittéé..  
FFiinniieess  ——  cceess  rrééaalliittééss  ssoonntt  pprroojjeettééeess  ddaannss  ll’’eessppaaccee  eett  aaccttuuaalliissééeess  ddaannss  llee  tteemmppss  ;;  
33..  EExxiisstteennttiieellllee  eett  EExxppéérriieennttiieellllee..  LLaa  DDééiittéé  ppaarraaddiissiiaaqquuee  eesstt  eexxiisstteennttiieellllee,,  mmaaiiss  llee  SSuupprrêêmmee  eett  ll’’UUllttiimmee  qquuii  
éémmeerrggeenntt  ssoonntt  eexxppéérriieennttiieellss  ;;  
44..  PPeerrssoonnnneellllee  eett  IImmppeerrssoonnnneellllee..  LL’’eexxppaannssiioonn  ddee  llaa  DDééiittéé,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  
ll’’uunniivveerrss  ssoonntt  ccoonnddiittiioonnnnééeess  ppoouurr  ttoouujjoouurrss  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  lliibbrree--aarrbbiittrree  dduu  PPèèrree  qquuii  aa  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ééttaabbllii  
uunnee  ssééppaarraattiioonn  eennttrree,,  dd’’uunnee  ppaarrtt  lleess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  eett  lleess  vvaalleeuurrss  dd’’aaccttuuaalliittéé  eett  ddee  ppootteennttiiaalliittéé  ccoonncceerrnnaanntt  llee  
mmeennttaall,,  ll’’eesspprriitt  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  ccoonnvveerrggeeaanntt  ddaannss  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  lleess  cchhoosseess  qquuii  ccoonnvveerrggeenntt  
ddaannss  ll’’îîllee  éétteerrnneellllee  dduu  PPaarraaddiiss  eett  qquuii  lluuii  ssoonntt  iinnhhéérreenntteess..  
  
LLEE  PPAARRAADDIISS  eesstt  uunn  tteerrmmee  qquuii  iinncclluutt  lleess  AAbbssoolluuss  ffooccaauuxx  ppeerrssoonnnneellss  eett  nnoonn  ppeerrssoonnnneellss  ddee  ttoouutteess  lleess  
pphhaasseess  ddee  llaa  rrééaalliittéé  dd’’uunniivveerrss..  QQuuaalliiffiiéé  ccoonnvveennaabblleemmeenntt,,  llee  PPaarraaddiiss  ppeeuutt  ddééssiiggnneerr  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  
rrééaalliittéé,,  DDééiittéé,,  ddiivviinniittéé,,  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  éénneerrggiiee  ——  ssppiirriittuueellllee,,  mmeennttaallee  oouu  mmaattéérriieellllee..  EElllleess  ppaarrttaaggeenntt  ttoouutteess  
llee  PPaarraaddiiss  ccoommmmee  lliieeuu  dd’’oorriiggiinnee,,  ddee  ffoonnccttiioonn  eett  ddee  ddeessttiinnééee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  vvaalleeuurrss,,  lleess  
ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  eett  ll’’eexxiisstteennccee  ffaaccttuueellllee..  
LL’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss  ——  LLee  PPaarraaddiiss,,  ssaannss  aauuttrree  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  eesstt  ll’’AAbbssoolluu  dduu  ccoonnttrrôôllee  mmaattéérriieell  ggrraavviittaattiioonnnneell  ddee  
llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  LLee  PPaarraaddiiss  eesstt  ssaannss  mmoouuvveemmeenntt  eett  iill  eesstt  llaa  sseeuullee  cchhoossee  iimmmmoobbiillee  ddaannss  
ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  LL’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss  aa  uunn  eemmppllaacceemmeenntt  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  mmaaiiss  ppaass  ddee  ppoossiittiioonn  ddaannss  
ll’’eessppaaccee..  CCeettttee  îîllee  éétteerrnneellllee  eesstt  llaa  ssoouurrccee  eeffffeeccttiivvee  ddeess  uunniivveerrss  pphhyyssiiqquueess  ——  ppaassssééss,,  pprréésseennttss  eett  ffuuttuurrss..  LL’’îîllee  
nnuuccllééaaiirree  ddee  LLuummiièèrree  eesstt  ddéérriivvééee  ddee  llaa  DDééiittéé,,  mmaaiiss  oonn  nnee  ssaauurraaiitt  ddiirree  qquu’’eellllee  eesstt  DDééiittéé..  LLeess  ccrrééaattiioonnss  
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mmaattéérriieelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  DDééiittéé,,  eelllleess  eenn  ssoonntt  uunnee  ccoonnssééqquueennccee..  LLee  PPaarraaddiiss  nn’’eesstt  
ppaass  uunn  ccrrééaatteeuurr..  IIll  eesstt  uunn  ccoonnttrrôôlleeuurr  uunniiqquuee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaccttiivviittééss  dd’’uunniivveerrss..  IIll  ccoonnttrrôôllee  bbiieenn  pplluuss  qquu’’iill  
nnee  rrééaaggiitt..  DD’’uunn  bboouutt  àà  ll’’aauuttrree  ddeess  uunniivveerrss  mmaattéérriieellss,,  llee  PPaarraaddiiss  iinnfflluueennccee  lleess  rrééaaccttiioonnss  eett  llaa  ccoonndduuiittee  ddee  
ttoouuss  lleess  êêttrreess  aayyaanntt  àà  ffaaiirree  aavveecc  llaa  ffoorrccee,,  ll’’éénneerrggiiee  eett  llee  ppoouuvvooiirr,,  mmaaiiss  llee  PPaarraaddiiss  eesstt  lluuii--mmêêmmee  uunniiqquuee,,  
eexxcclluussiiff  eett  iissoolléé  ddaannss  lleess  uunniivveerrss..  LLee  PPaarraaddiiss  nnee  rreepprréésseennttee  rriieenn  eett  rriieenn  nnee  rreepprréésseennttee  llee  PPaarraaddiiss..  IIll  nn’’eesstt  nnii  
uunnee  ffoorrccee  nnii  uunnee  pprréésseennccee  ;;  iill  eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  llee  PPaarraaddiiss..  
  
VVVVVVVV........        RRRRRRRRééééééééaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttééééééééssssssss        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé        
        
LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eesstt  uunn  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliittéé  ddééiiffiiééee..  EEllllee  ppaarrtt  dduu  nniivveeaauu  mmoorrtteell  eett  mmééddiiaann  dd’’aaccttiivvaattiioonn  
mmeennttaallee  ssuuppéérriieeuurree  dd’’aaddoorraattiioonn  eett  ddee  ssaaggeessssee  ;;  eellllee  ppaassssee  ppaarr  llee  nniivveeaauu  mmoorroonnttiieell  eett  ssppiirriittuueell  eett  vvaa  jjuussqquu’’àà  
aatttteeiinnddrree  llee  ssttaattuutt  ddee  ffiinnaalliittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  TTeellllee  eesstt  ll’’aasscceennssiioonn  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddeess  
mmoorrtteellss  eett  ddeess  ccrrééaattuurreess  aappppaarreennttééeess,,  mmaaiiss  ll’’uunniivveerrss  ccoommppoorrttee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess  oorrddrreess  ddee  
ppeerrssoonnnnaalliittééss..  
LLaa  rrééaalliittéé  eesstt  ssuujjeettttee  àà  ll’’eexxppaannssiioonn  uunniivveerrsseellllee,,  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  àà  uunnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  iinnffiinniiee  eett  ttoouutteess  ddeeuuxx  
ssoonntt  ccaappaabblleess  dd’’uunnee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  llaa  DDééiittéé  pprreessqquuee  iilllliimmiittééee  eett  dd’’uunnee  ssttaabbiilliittéé  éétteerrnneellllee..  AAlloorrss  qquuee  llee  
cchhaammpp  mmééttaammoorrpphhiiqquuee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  nnoonn  ppeerrssoonnnneellllee  eesstt  nneetttteemmeenntt  lliimmiittéé,,  nnoouuss  nnee  ccoonnnnaaiissssoonnss  aauuccuunnee  
lliimmiittee  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  rrééaalliittééss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  
SSuurr  lleess  nniivveeaauuxx  eexxppéérriieennttiieellss  aatttteeiinnttss,,  ttoouuss  lleess  oorrddrreess  oouu  vvaalleeuurrss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ssoonntt  aassssoocciiaabblleess  eett  
mmêêmmee  ccoo--ccrrééaatteeuurrss..  MMêêmmee  DDiieeuu  eett  ll’’hhoommmmee  ppeeuuvveenntt  ccooeexxiisstteerr  ddaannss  uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  uunniiffiiééee  ccoommmmee  iill  
eesstt  ddéémmoonnttrréé  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssii  eexxqquuiissee  ddaannss  llee  pprréésseenntt  ssttaattuutt  dduu  CChhrriisstt  MMiiccaaëëll  ——  FFiillss  ddee  ll’’HHoommmmee  eett  FFiillss  
ddee  DDiieeuu..  
TToouuss  lleess  oorrddrreess  eett  pphhaasseess  ssuubbiinnffiinniiss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ssoonntt  aacccceessssiibblleess  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  ssoonntt  
ppootteennttiieelllleemmeenntt  ccoo--ccrrééaatteeuurrss..  LLee  pprrééppeerrssoonnnneell,,  llee  ppeerrssoonnnneell  eett  llee  ssuuppeerrppeerrssoonnnneell  ssoonntt  ttoouuss  lliiééss  eennsseemmbbllee  
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ppaarr  uunn  ppootteennttiieell  mmuuttuueell  dd’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ccoooorrddoonnnnéé,,  dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  eett  ddee  ccaappaacciittéé  ccoo--
ccrrééaattrriiccee  ;;  mmaaiiss  jjaammaaiiss  ll’’iimmppeerrssoonnnneell  nnee  ssee  ttrraannssmmuuee  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  ppeerrssoonnnneell..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  nn’’eesstt  
jjaammaaiiss  ssppoonnttaannééee  ;;  eellllee  eesstt  llee  ddoonn  dduu  PPèèrree  dduu  PPaarraaddiiss..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eesstt  ssuurriimmppoossééee  àà  ll’’éénneerrggiiee  eett  nn’’eesstt  
aassssoocciiééee  qquu’’àà  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’éénneerrggiiee  vviivvaannttss  ;;  ll’’iiddeennttiittéé  ppeeuutt  êêttrree  aassssoocciiééee  àà  ddeess  aarrcchhééttyyppeess  dd’’éénneerrggiiee  nnoonn  
vviivvaannttss..  
LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  llee  sseeccrreett  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  dduu  ddoonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  ddee  llaa  ddeessttiinnééee  
ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aabbssoolluuee,,  llee  sseeccrreett  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ssppiirriittuueellllee,,  ddeess  eesspprriittss  
mmoorroonnttiieellss  eett  ddeess  eesspprriittss  rreenndduuss  ppaarrffaaiittss..  LL’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt  eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  mmeennttaall--eesspprriitt,,  llaa  
ssoouurrccee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee,,  ddee  llaa  rraaiissoonn  eett  dduu  mmeennttaall  uunniivveerrsseell..  MMaaiiss  ll’’îîllee  dduu  PPaarraaddiiss  eesstt  nnoonn  ppeerrssoonnnneellllee  eett  
eexxttrraassppiirriittuueellllee,,  ééttaanntt  ll’’eesssseennccee  dduu  ccoorrppss  uunniivveerrsseell,,  llaa  ssoouurrccee  eett  llee  cceennttrree  ddee  llaa  mmaattiièèrree  pphhyyssiiqquuee  eett  llee  
mmaaîîttrree  aarrcchhééttyyppee  aabbssoolluu  ddee  llaa  rrééaalliittéé  mmaattéérriieellllee  uunniivveerrsseellllee..  
CCeess  qquuaalliittééss  ddee  rrééaalliittéé  uunniivveerrsseellllee  ssoonntt  mmaanniiffeesstteess  ddaannss  ll’’eexxppéérriieennccee  hhuummaaiinnee  uurraannttiieennnnee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  
ssuuiivvaannttss  ::  
  
11..  LLee  ccoorrppss..  LL’’oorrggaanniissmmee  mmaattéérriieell  oouu  pphhyyssiiqquuee  ddee  ll’’hhoommmmee..  LLee  mmééccaanniissmmee  éélleeccttrroocchhiimmiiqquuee  vviivvaanntt  ddee  
nnaattuurree  eett  dd’’oorriiggiinnee  aanniimmaallee  ;;  
22..  LLee  mmeennttaall..  LLee  mmééccaanniissmmee  ppeennssaanntt,,  ppeerrcceevvaanntt  eett  rreesssseennttaanntt  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  hhuummaaiinn..  LLee  ttoottaall  ddee  
ll’’eexxppéérriieennccee  ccoonnsscciieennttee  eett  iinnccoonnsscciieennttee..  LL’’iinntteelllliiggeennccee  aassssoocciiééee  àà  llaa  vviiee  éémmoottiioonnnneellllee  ss’’éélleevvaanntt  aauu  nniivveeaauu  
ddee  ll’’eesspprriitt  ppaarr  ll’’aaddoorraattiioonn  eett  llaa  ssaaggeessssee  ;;  
33..  LL’’eesspprriitt..  LL’’eesspprriitt  ddiivviinn  qquuii  hhaabbiittee  llee  mmeennttaall  ddee  ll’’hhoommmmee  ——  LL’’AAjjuusstteeuurr  ddee  PPeennssééee..  CCeett  eesspprriitt  iimmmmoorrtteell  
eesstt  pprrééppeerrssoonnnneell  ——  iill  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  bbiieenn  qquu’’iill  ssooiitt  ddeessttiinnéé  àà  ddeevveenniirr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  llaa  ccrrééaattuurree  mmoorrtteellllee  qquuii  ssuurrvviivvrraa  ;;  
44..  LL’’ââmmee..  LL’’ââmmee  ddee  ll’’hhoommmmee  eesstt  uunnee  aaccqquuiissiittiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee..  ÀÀ  mmeessuurree  qquu’’uunnee  ccrrééaattuurree  mmoorrtteellllee  cchhooiissiitt  
ddee  ""  ffaaiirree  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  PPèèrree  qquuii  eesstt  aauuxx  cciieeuuxx,,  ""  ll’’eesspprriitt  qquuii  ll’’hhaabbiittee  ddeevviieenntt  llee  ppèèrree  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  rrééaalliittéé  
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ddaannss  ll’’eexxppéérriieennccee  hhuummaaiinnee..  LLee  mmeennttaall  mmoorrtteell  eett  mmaattéérriieell  eesstt  llaa  mmèèrree  ddee  cceettttee  mmêêmmee  rrééaalliittéé  éémmeerrggeennttee..  LLaa  
ssuubbssttaannccee  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  rrééaalliittéé  nn’’eesstt  nnii  mmaattéérriieellllee  nnii  ssppiirriittuueellllee  ——  eellllee  eesstt  mmoorroonnttiieellllee..  CC’’eesstt  ll’’ââmmee  
éémmeerrggeennttee  eett  iimmmmoorrtteellllee  ddeessttiinnééee  àà  ssuurrvviivvrree  àà  llaa  mmoorrtt  pphhyyssiiqquuee  eett  àà  ccoommmmeenncceerr  ll’’aasscceennssiioonn  dduu  PPaarraaddiiss..  
  
LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ll’’hhoommmmee  mmoorrtteell  nn’’eesstt  nnii  ccoorrppss,,  nnii  mmeennttaall,,  nnii  eesspprriitt  ;;  eellllee  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  
pplluuss  ll’’ââmmee..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eesstt  llaa  sseeuullee  rrééaalliittéé  iinnvvaarriiaannttee  ddaannss  ll’’eexxppéérriieennccee  ccoonnssttaammmmeenntt  cchhaannggeeaannttee  
dd’’uunnee  ccrrééaattuurree  ;;  eett  eellllee  uunniiffiiee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ffaacctteeuurrss  aassssoocciiééss  ddee  ll’’iinnddiivviidduuaalliittéé..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eesstt  llee  ddoonn  
uunniiqquuee  ccoonnfféérréé  ppaarr  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aauuxx  éénneerrggiieess  vviivvaanntteess  eett  aassssoocciiééeess  ddee  llaa  mmaattiièèrree,,  dduu  mmeennttaall  eett  ddee  
ll’’eesspprriitt,,  eett  qquuii  ssuurrvviitt  aavveecc  llaa  ssuurrvviivvaannccee  ddee  ll’’ââmmee  mmoorroonnttiieellllee..  
MMoorroonnttiiaa  eesstt  uunn  tteerrmmee  ddééssiiggnnaanntt  uunn  vvaassttee  nniivveeaauu  iinntteerrmmééddiiaaiirree  eennttrree  llee  mmaattéérriieell  eett  llee  ssppiirriittuueell..  IIll  ppeeuutt  
ddééssiiggnneerr  ddeess  rrééaalliittééss  ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  iimmppeerrssoonnnneelllleess,,  ddeess  éénneerrggiieess  vviivvaanntteess  oouu  nnoonn  vviivvaanntteess..  LLaa  cchhaaîînnee  dduu  
ttiissssuu  mmoorroonnttiieell  eesstt  ssppiirriittuueellllee,,  ssaa  ttrraammee  eesstt  mmaattéérriieellllee..  
  
VVVVVVVVIIIIIIII........        ÉÉÉÉÉÉÉÉnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrrggggggggiiiiiiiieeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        AAAAAAAArrrrrrrrcccccccchhhhhhhhééééééééttttttttyyyyyyyyppppppppeeeeeeeessssssss        
        
NNoouuss  aappppeelloonnss  ppeerrssoonnnneell  ttoouutt  ccee  qquuii  rrééaaggiitt  aauu  cciirrccuuiitt  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  PPèèrree..  NNoouuss  aappppeelloonnss  eesspprriitt  ttoouutt  
ccee  qquuii  rrééaaggiitt  aauu  cciirrccuuiitt  dd’’eesspprriitt  dduu  FFiillss..  NNoouuss  aappppeelloonnss  mmeennttaall,,  mmeennttaall  eenn  ttaanntt  qquu’’aattttrriibbuutt  ddee  ll’’EEsspprriitt  
IInnffiinnii,,  mmeennttaall  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  pphhaasseess,,  ttoouutt  ccee  qquuii  rrééaaggiitt  aauu  cciirrccuuiitt  mmeennttaall  ddee  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt..  NNoouuss  
aappppeelloonnss  mmaattiièèrree  ——  éénneerrggiiee--mmaattiièèrree  ddaannss  ttoouuss  sseess  ééttaattss  mmééttaammoorrpphhiiqquueess  ——  ttoouutt  ccee  qquuii  rrééppoonndd  aauu  cciirrccuuiitt  
ddee  ggrraavviittéé  mmaattéérriieellllee  cceennttrréé  ddaannss  llee  bbaass  PPaarraaddiiss..  
ÉÉNNEERRGGIIEE  eesstt  eemmppllooyyéé  ccoommmmee  uunn  tteerrmmee  gglloobbaall  aapppplliiqquuéé  aauuxx  rrooyyaauummeess  ssppiirriittuueell,,  mmeennttaall  eett  mmaattéérriieell..  LLee  
mmoott  ffoorrccee  eesstt  eemmppllooyyéé  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree..  LL’’eemmppllooii  dduu  mmoott  ppoouuvvooiirr  nnee  sseerrtt  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  
qquu’’àà  ddééssiiggnneerr  llee  nniivveeaauu  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  llaa  mmaattiièèrree,,  llaa  mmaattiièèrree  dduu  ggrraanndd  uunniivveerrss  qquuii  rrééaaggiitt  àà  llaa  ggrraavviittéé  
lliinnééaaiirree..  PPoouuvvooiirr  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uuttiilliisséé  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  nnoouuss  ccoonnffoorrmmeerr  àà  
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vvooss  ddééffiinniittiioonnss  ggéénnéérraalleemmeenntt  aacccceeppttééeess  ppoouurr  llaa  ffoorrccee,,  ll’’éénneerrggiiee  eett  llee  ppoouuvvooiirr..  VVoottrree  llaannggaaggee  eesstt  ssii  ppaauuvvrree  
qquu’’iill  nnoouuss  ffaauutt  aassssiiggnneerr  àà  cceess  tteerrmmeess  ddeess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  mmuullttiipplleess..  
LL’’éénneerrggiiee  pphhyyssiiqquuee  eesstt  uunn  tteerrmmee  ddéénnoottaanntt  ttoouutteess  lleess  pphhaasseess  eett  ffoorrmmeess  ddee  mmoouuvveemmeenntt,,  dd’’aaccttiioonn  eett  ddee  
ppootteennttiieell  ddeess  pphhéénnoommèènneess..  
EEnn  ddiissccuuttaanntt  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  pphhyyssiiqquuee,,  nnoouuss  eemmppllooyyoonnss  ggéénnéérraalleemmeenntt  lleess  tteerrmmeess  ddee  ffoorrccee  
ccoossmmiiqquuee,,  éénneerrggiiee  éémmeerrggeennttee  eett  ppoouuvvooiirr  dd’’uunniivveerrss..  IIllss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  eemmppllooyyééss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  
11..  LLaa  ffoorrccee  ccoossmmiiqquuee  eemmbbrraassssee  ttoouutteess  lleess  éénneerrggiieess  ddéérriivvaanntt  ddee  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  mmaaiiss  nnee  rrééaaggiissssaanntt  ppaass  
eennccoorree  àà  llaa  ggrraavviittéé  dduu  PPaarraaddiiss  ;;  
22..  LL’’éénneerrggiiee  éémmeerrggeennttee  eemmbbrraassssee  lleess  éénneerrggiieess  rrééaaggiissssaanntt  àà  llaa  ggrraavviittéé  dduu  PPaarraaddiiss,,  mmaaiiss  qquuii  nnee  rrééaaggiisssseenntt  ppaass  
eennccoorree  àà  llaa  ggrraavviittéé  llooccaallee  oouu  lliinnééaaiirree..  CC’’eesstt  llee  nniivveeaauu  pprréééélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ll’’éénneerrggiiee--mmaattiièèrree  ;;  
33..  LLee  ppoouuvvooiirr  dd’’uunniivveerrss  iinncclluutt  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  dd’’éénneerrggiiee  qquuii  rrééaaggiisssseenntt  ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  ggrraavviittéé  lliinnééaaiirree  
ttoouutt  eenn  rrééaaggiissssaanntt  eennccoorree  àà  llaa  ggrraavviittéé  dduu  PPaarraaddiiss..  CC’’eesstt  llee  nniivveeaauu  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ll’’éénneerrggiiee--mmaattiièèrree  eett  ddee  
ttoouutteess  sseess  éévvoolluuttiioonnss  ssuubbssééqquueenntteess..  
  
LLee  mmeennttaall  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  iimmpplliiqquuaanntt  llaa  pprréésseennccee  eett  ll’’aaccttiivviittéé  dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  vviivvaanntt  aajjoouuttéé  àà  ddeess  ssyyssttèèmmeess  
dd’’éénneerrggiiee  vvaarriiééss  eett  cceeccii  eesstt  vvrraaii  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  dd’’iinntteelllliiggeennccee..  DDaannss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  llee  mmeennttaall  
iinntteerrvviieenntt  ttoouujjoouurrss  eennttrree  ll’’eesspprriitt  eett  llaa  mmaattiièèrree..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’uunniivveerrss  eesstt  iilllluummiinnéé  ppaarr  ttrrooiiss  ssoorrtteess  ddee  
lluummiièèrreess  ::  llaa  lluummiièèrree  mmaattéérriieellllee,,  llaa  ppeerrssppiiccaacciittéé  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  llaa  lluummiinnoossiittéé  dd’’eesspprriitt..  
LLaa  lluummiièèrree  ——  LLaa  lluummiinnoossiittéé  dd’’eesspprriitt  ——  eesstt  uunn  ssyymmbboollee  vveerrbbaall,,  uunnee  ffaaççoonn  ddee  ppaarrlleerr,,  qquuii  iimmpplliiqquuee  llaa  
mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddeess  êêttrreess  dd’’eesspprriitt  ddee  ddiivveerrss  oorrddrreess..  CCeettttee  éémmaannaattiioonn  
lluummiinneeuussee  nn’’aa  aauuccuunn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ppeerrssppiiccaacciittéé  iinntteelllleeccttuueellllee  nnii  aavveecc  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  llaa  lluummiièèrree  
pphhyyssiiqquuee..  
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UUNN  AARRCCHHÉÉTTYYPPEE  ppeeuutt  ssee  ttrroouuvveerr  pprroojjeettéé  ssoouuss  uunn  aassppeecctt  mmaattéérriieell,,  ssppiirriittuueell  oouu  mmeennttaall,,  oouu  ccoommmmee  uunnee  
ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  cceess  éénneerrggiieess..  IIll  ppeeuutt  iimmpprrééggnneerr  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  ddeess  iiddeennttiittééss,,  ddeess  eennttiittééss  oouu  llaa  mmaattiièèrree  
nnoonn  vviivvaannttee..  MMaaiiss  uunn  aarrcchhééttyyppee  eesstt  uunn  aarrcchhééttyyppee  eett  rreessttee  uunn  aarrcchhééttyyppee..  SSeeuulleess  lleess  ccooppiieess  eenn  ssoonntt  
mmuullttiipplliiééeess..  
UUnn  aarrcchhééttyyppee  ppeeuutt  ccoonnffiigguurreerr  ll’’éénneerrggiiee,,  mmaaiiss  iill  nnee  llaa  ccoonnttrrôôllee  ppaass..  LLaa  ggrraavviittéé  eesstt  llee  sseeuull  ccoonnttrrôôllee  ddee  
ll’’éénneerrggiiee--mmaattiièèrree..  NNii  ll’’eessppaaccee  nnii  ll’’aarrcchhééttyyppee  nnee  rrééaaggiisssseenntt  àà  llaa  ggrraavviittéé,,  mmaaiiss  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rreellaattiioonn  eennttrree  
ll’’eessppaaccee  eett  ll’’aarrcchhééttyyppee..  LL’’eessppaaccee  nn’’eesstt  nnii  uunn  aarrcchhééttyyppee,,  nnii  uunn  aarrcchhééttyyppee  ppootteennttiieell..  LL’’aarrcchhééttyyppee  eesstt  uunnee  
ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  llaa  rrééaalliittéé  qquuii  aa  ddééjjàà  ppaayyéé  ttoouutt  ssoonn  ddûû  àà  llaa  ggrraavviittéé..  LLaa  rrééaalliittéé  dd’’uunn  aarrcchhééttyyppee  ccoonnssiissttee  eenn  sseess  
éénneerrggiieess,,  ssoonn  mmeennttaall,,  ssoonn  eesspprriitt  oouu  sseess  ccoommppoossaanntteess  ddee  mmaattiièèrree..  
EEnn  ccoonnttrraassttee  aavveecc  ll’’aassppeecctt  dduu  ttoottaall,,  ll’’aarrcchhééttyyppee  rréévvèèllee  ll’’aassppeecctt  iinnddiivviidduueell  ddee  ll’’éénneerrggiiee  eett  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  
LLeess  ffoorrmmeess  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  oouu  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  ssoonntt  ddeess  aarrcchhééttyyppeess  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ((pphhyyssiiqquuee,,  
ssppiirriittuueellllee  oouu  mmeennttaallee))  mmaaiiss  nnee  ssoonntt  ppaass  iinnhhéérreenntteess  àà  cceettttee  éénneerrggiiee..  CCeettttee  qquuaalliittéé  dd’’éénneerrggiiee  oouu  ddee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  eenn  vveerrttuu  ddee  llaaqquueellllee  ll’’aarrcchhééttyyppee  eesstt  aammeennéé  àà  aappppaarraaîîttrree  ppeeuutt  êêttrree  aattttrriibbuuééee  àà  DDiieeuu  ——  àà  llaa  
DDééiittéé  ——  aauu  ddoonn  ddee  ffoorrccee  dduu  PPaarraaddiiss,,  àà  llaa  ccooeexxiisstteennccee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  dduu  ppoouuvvooiirr..  
UUnn  aarrcchhééttyyppee  eesstt  uunn  mmaaîîttrree  mmooddèèllee  ddoonntt  iill  eesstt  ffaaiitt  ddee  ccooppiieess..  LLee  PPaarraaddiiss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ll’’aabbssoolluu  ddeess  
aarrcchhééttyyppeess..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ll’’aarrcchhééttyyppee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  llaa  ssoouurrccee  aanncceessttrraallee  
ddiirreeccttee  ddeess  ddeeuuxx..  MMaaiiss  llee  PPaarraaddiiss  nnee  ccoonnffèèrree  ppaass  dd’’aarrcchhééttyyppee  eett  llee  FFiillss  nnee  ppeeuutt  ccoonnfféérreerr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  
  
VVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIII........        LLLLLLLL’’’’’’’’ÊÊÊÊÊÊÊÊttttttttrrrrrrrreeeeeeee        SSSSSSSSuuuuuuuupppppppprrrrrrrrêêêêêêêêmmmmmmmmeeeeeeee        
        
LLee  mmééccaanniissmmee  ddee  DDééiittéé  dduu  mmaaîîttrree  uunniivveerrss  eesstt  ddoouubbllee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rreellaattiioonnss  dd’’éétteerrnniittéé..  
DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  DDiieeuu  llee  FFiillss  eett  DDiieeuu  ll’’EEsspprriitt  ssoonntt  éétteerrnneellss  ——  ssoonntt  ddeess  êêttrreess  eexxiisstteennttiieellss  ——  ttaannddiiss  qquuee  DDiieeuu  llee  
SSuupprrêêmmee,,  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  eett  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu  ssoonntt  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  DDééiittéé  eenn  vvooiiee  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn..  EElllleess  ssoonntt  
dd’’uunnee  ééppooqquuee  ppoossttéérriieeuurree  àà  HHaavvoonnaa  ddaannss  lleess  sspphhèèrreess  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ttrraannsscceennddéé  dduu  
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mmaaîîttrree  uunniivveerrss  eenn  eexxppaannssiioonn  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree..  CCeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  DDééiittéé  qquuii  ss’’aaccttuuaalliisseenntt  ssoonntt  ddeess  
éétteerrnneellss  ffuuttuurrss  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù,,  eett  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù,,  eelllleess  ppeerrssoonnnnaalliisseenntt  llee  ppoouuvvooiirr  ddaannss  lleess  
uunniivveerrss  ccrrooiissssaannttss,,  ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee  ddeess  ppootteennttiieellss  ccrrééaattiiffss--aassssoocciiaattiiffss  ddeess  
DDééiittééss  éétteerrnneelllleess  dduu  PPaarraaddiiss..  
LLaa  DDééiittéé  eesstt  ddoonncc  dduueellllee  ddaannss  ssaa  pprréésseennccee  ::  
  
11..  EExxiisstteennttiieellllee  ——  DDeess  êêttrreess  dd’’eexxiisstteennccee  éétteerrnneellllee,,  ppaassssééee,,  pprréésseennttee  eett  ffuuttuurree  ;;  
22..  EExxppéérriieennttiieellllee  ——  DDeess  êêttrreess  ss’’aaccttuuaalliissaanntt  ddaannss  llee  pprréésseenntt  ppoosstthhaavvoonniieenn,,  mmaaiiss  ddoonntt  ll’’eexxiisstteennccee  sseerraa  ssaannss  ffiinn  
aauu  ccoouurrss  ddee  ttoouuttee  ll’’éétteerrnniittéé  ffuuttuurree..  
  
LLee  PPèèrree,,  llee  FFiillss  eett  ll’’EEsspprriitt  ssoonntt  eexxiisstteennttiieellss  ——  eexxiisstteennttiieellss  eenn  aaccttuuaalliittéé  ((bbiieenn  qquuee  ttoouuss  lleess  ppootteennttiieellss  ssooiieenntt  
pprrééssuummééss  eexxppéérriieennttiieellss..))  LLee  SSuupprrêêmmee  eett  ll’’UUllttiimmee  ssoonntt  eennttiièèrreemmeenntt  eexxppéérriieennttiieellss..  LL’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  eesstt  
eexxppéérriieennttiieell  eenn  aaccttuuaalliissaattiioonn  mmaaiiss  eexxiisstteennttiieell  eenn  ppootteennttiiaalliittéé..  LL’’eesssseennccee  ddee  llaa  DDééiittéé  eesstt  éétteerrnneellllee,,  mmaaiiss  
sseeuulleess  lleess  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  oorriiggiinneelllleess  ddee  llaa  DDééiittéé  ssoonntt  éétteerrnneelllleess  ssaannss  rréésseerrvvee..  TToouutteess  lleess  aauuttrreess  
ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  DDééiittéé  oonntt  uunnee  oorriiggiinnee,,  mmaaiiss  lleeuurr  ddeessttiinnééee  eesstt  éétteerrnneellllee..  AAyyaanntt  aaccccoommppllii  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  
DDééiittéé  eexxiisstteennttiieellllee  ddee  lluuii--mmêêmmee  ddaannss  llee  FFiillss  eett  ll’’EEsspprriitt,,  llee  PPèèrree  aaccccoommpplliitt  mmaaiinntteennaanntt  ll’’eexxpprreessssiioonn  
eexxppéérriieennttiieellllee  ssuurr  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  ddééiittéé  jjuussqquu’’iiccii  iimmppeerrssoonnnneellss  eett  nnoonn  rréévvééllééss  eenn  ttaanntt  qquuee  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee,,  
DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  eett  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu..  MMaaiiss  cceess  DDééiittééss  eexxppéérriieennttiieelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  eennttiièèrreemmeenntt  eexxiissttaanntteess  
pprréésseenntteemmeenntt  ;;  eelllleess  ssoonntt  eenn  vvooiiee  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn..  
DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee  àà  HHaavvoonnaa  eesstt  llee  rreefflleett  dd’’eesspprriitt  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  DDééiittéé  ttrriinnee  dduu  PPaarraaddiiss..  MMaaiinntteennaanntt,,  cceettttee  
rreellaattiioonn  aassssoocciiaattiivvee  ddee  llaa  DDééiittéé  pprrooccèèddee  àà  uunnee  eexxppaannssiioonn  eexxttéérriieeuurree  ccrrééaattrriiccee  eenn  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee  eett  ssee  
ssyynntthhééttiissee  ddaannss  llee  ggrraanndd  uunniivveerrss  ddaannss  llee  ppoouuvvooiirr  eexxppéérriieennttiieell  dduu  TToouutt--PPuuiissssaanntt  SSuupprrêêmmee..  LLaa  DDééiittéé  dduu  
PPaarraaddiiss,,  eexxiisstteennttiieellllee  eenn  ttaanntt  qquuee  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnneess,,  éévvoolluuee  aaiinnssii  eexxppéérriieennttiieelllleemmeenntt  eenn  ddeeuuxx  pphhaasseess  ddee  
SSuupprréémmaattiiee,,  ttaannddiiss  qquuee  cceess  ddeeuuxx  pphhaasseess  uunniiffiieenntt  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  ppoouuvvooiirr  eenn  uunn  sseeuull  SSeeiiggnneeuurr,,  ll’’ÊÊttrree  
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SSuupprrêêmmee..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aaccccoommpplliitt  ssaa  lliibbéérraattiioonn  vvoolloonnttaaiirree  ddeess  lliieennss  ddee  ll’’iinnffiinniittéé  eett  ddeess  cchhaaîînneess  ddee  
ll’’éétteerrnniittéé  ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ttrriinniittiissaattiioonn,,  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  ttrriippllee  ddee  llaa  DDééiittéé..  MMêêmmee  àà  pprréésseenntt,,  ll’’ÊÊttrree  
SSuupprrêêmmee  éévvoolluuee  eenn  ttaanntt  qquu’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ssuubbéétteerrnneellllee  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  sseeppttuuppllee  ddee  llaa  
DDééiittéé  ddaannss  lleess  sseeggmmeennttss  dd’’eessppaaccee--tteemmppss  dduu  ggrraanndd  uunniivveerrss..  
LL’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ccrrééaatteeuurr  ddiirreecctt,,  ssaauuff  qquu’’iill  eesstt  llee  ppèèrree  ddee  MMaajjeessttoonn,,  mmaaiiss  iill  eesstt  llee  ccoooorrddiinnaatteeuurr--
ssyynntthhééttiisseeuurr  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  CCrrééaatteeuurr--ccrrééaattuurree..  LL’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee,,  ss’’aaccttuuaalliissaanntt  
mmaaiinntteennaanntt  ddaannss  lleess  uunniivveerrss  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess,,  eesstt  llaa  DDééiittéé  qquuii  mmeett  eenn  ccoorrrrééllaattiioonn  eett  ssyynntthhééttiissee  llaa  ddiivviinniittéé  
ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss,,  ddee  llaa  DDééiittéé  ttrriinnee  dduu  PPaarraaddiiss  eenn  aassssoocciiaattiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee  aavveecc  lleess  CCrrééaatteeuurrss  SSuupprrêêmmeess  
dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee..  LLoorrssqquuee  cceettttee  DDééiittéé  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ssee  sseerraa  ddééffiinniittiivveemmeenntt  aaccttuuaalliissééee,,  eellllee  
ccoonnssttiittuueerraa  llaa  ffuussiioonn  éétteerrnneellllee  dduu  ffiinnii  eett  ddee  ll’’iinnffiinnii  ——  ll’’uunniioonn  ppeerrppééttuueellllee  eett  iinnddiissssoolluubbllee  dduu  ppoouuvvooiirr  
eexxppéérriieennttiieell  eett  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dd’’eesspprriitt..  
SSoouuss  ll’’iimmppuullssiioonn  ddiirreeccttrriiccee  ddee  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  éévvoolluuaanntt,,  ttoouuttee  llaa  rrééaalliittéé  ffiinniiee  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  eesstt  
eennggaaggééee  ddaannss  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ttoouujjoouurrss  aasscceennddaannttee  eett  uunnee  uunniiffiiccaattiioonn  eenn  vvooiiee  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  
((ssyynntthhèèssee  ppeerrssoonnnnaalliittéé--ppoouuvvooiirr))  ddee  ttoouutteess  lleess  pphhaasseess  eett  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ffiinniiee,,  eenn  aassssoocciiaattiioonn  aavveecc  ddeess  
pphhaasseess  vvaarriiééeess  ddee  llaa  rrééaalliittéé  dduu  PPaarraaddiiss,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ss’’eemmbbaarrqquueerr  ssuubbssééqquueemmmmeenntt  ddaannss  llaa  tteennttaattiivvee  
dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  nniivveeaauuxx  aabbssoonniitteess  dd’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddeess  ssuuppeerrccrrééaattuurreess..  
  
VVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        lllllllleeeeeeee        SSSSSSSSeeeeeeeeppppppppttttttttuuuuuuuupppppppplllllllleeeeeeee        
        
PPoouurr  ccoommppeennsseerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ffiinnii  dduu  ssttaattuutt  ddeess  ccrrééaattuurreess  eett  ppoouurr  ppaalllliieerr  lleeuurrss  lliimmiittaattiioonnss  ddee  ccoonncceepptt,,  llee  
PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aa  ééttaabbllii  ppoouurr  lleess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  uunnee  sseeppttuuppllee  aapppprroocchhee  ddee  llaa  DDééiittéé..  
  
11..  LLeess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss  dduu  PPaarraaddiiss  ;;  
22..  LLeess  AAnncciieennss  ddeess  JJoouurrss  ;;  
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33..  LLeess  SSeepptt  MMaaîîttrreess  EEsspprriittss  ;;  
44..  LL’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  ;;  
55..  DDiieeuu  ll’’EEsspprriitt  ;;  
66..  DDiieeuu  llee  FFiillss  ;;  
77..  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  
  
CCeettttee  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  sseeppttuuppllee  ddee  llaa  DDééiittéé  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ll’’eessppaaccee  eett  ppoouurr  lleess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss,,  rreenndd  
ll’’hhoommmmee  mmoorrtteell  ccaappaabbllee  dd’’aatttteeiinnddrree  llaa  pprréésseennccee  ddee  DDiieeuu,,  qquuii  eesstt  eesspprriitt..  CCeettttee  DDééiittéé  sseeppttuuppllee  qquuii,,  ppoouurr  lleess  
ccrrééaattuurreess  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ffiinnii,,  ppeerrssoonnnnaalliissaanntt  eenn  ssoonn  tteemmppss  llee  ppoouuvvooiirr  ddaannss  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee,,  eesstt  llaa  DDééiittéé  
ffoonnccttiioonnnneellllee  ddeess  ccrrééaattuurreess  mmoorrtteelllleess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  dd’’aasscceennssiioonn  dduu  PPaarraaddiiss..  UUnnee  tteellllee  
ccaarrrriièèrree  ddee  ddééccoouuvveerrttee  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  DDiieeuu  ccoommmmeennccee  ppaarr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  
ddiivviinniittéé  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  ddee  ll’’uunniivveerrss  llooccaall,,  ss’’ééllèèvvee  ppaarr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  AAnncciieennss  ddeess  JJoouurrss  dduu  
ssuuppeerruunniivveerrss  eett  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  ll’’uunn  ddeess  SSeepptt  MMaaîîttrreess  EEsspprriittss  eett  vvaa  jjuussqquu’’àà  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  
ddééccoouuvveerrttee  eett  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ddiivviinnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  dduu  PPaarraaddiiss..  LLee  ggrraanndd  
uunniivveerrss  eesstt  llee  ttrriippllee  ddoommaaiinnee  ddee  DDééiittéé  ddee  llaa  TTrriinniittéé  ddee  SSuupprréémmaattiiee,,  ddee  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee  eett  ddee  ll’’ÊÊttrree  
SSuupprrêêmmee..  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee  eesstt  ppootteennttiieell  ddaannss  llaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss  ddee  llaaqquueellllee  iill  ttiirree  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  sseess  
aattttrriibbuuttss  dd’’eesspprriitt..  MMaaiiss,,  mmaaiinntteennaanntt,,  iill  ss’’aaccttuuaalliissee  ddaannss  lleess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss,,  lleess  AAnncciieennss  ddeess  JJoouurrss  eett  lleess  
MMaaîîttrreess  EEsspprriittss,,  ddeessqquueellss  iill  ddéérriivvee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddee  TToouutt--PPuuiissssaanntt  ssuurr  lleess  ssuuppeerruunniivveerrss  dduu  tteemmppss  eett  ddee  
ll’’eessppaaccee..  CCeettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  dduu  DDiieeuu  iimmmmééddiiaatt  ddeess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ssee  ddéévveellooppppee  ddee  
ffaaiitt  ddaannss  ll’’eessppaaccee--tteemmppss,,  aavveecc  eelllleess  eett  ddee  ffaaççoonn  ccoonnccoommiittaannttee..  LLee  TToouutt--PPuuiissssaanntt  SSuupprrêêmmee  ssee  ddéévveellooppppaanntt  
aauu  nniivveeaauu  ddee  vvaalleeuurr  ddeess  aaccttiivviittééss  nnoonn  ppeerrssoonnnneelllleess  eett  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssppiirriittuueellllee  ddee  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee  ssoonntt  uunnee  
sseeuullee  rrééaalliittéé  ——  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee..  
DDaannss  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  DDééiittéé  ddee  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee,,  lleess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss  ffoouurrnniisssseenntt  llee  mmééccaanniissmmee  ppaarr  lleeqquueell  llee  
mmoorrtteell  ddeevviieenntt  iimmmmoorrtteell  eett  llee  ffiinnii  aatttteeiinntt  ll’’eemmbbrraasssseemmeenntt  ddee  ll’’iinnffiinnii..  LL’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  ffoouurrnniitt  llaa  tteecchhnniiqquuee  
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ppoouurr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé--ppoouuvvooiirr,,  llaa  ssyynntthhèèssee  ddiivviinnee,,  ddee  ttoouutteess  cceess  mmuullttiipplleess  ooppéérraattiioonnss,,  
ppeerrmmeettttaanntt  aaiinnssii  aauu  ffiinnii  dd’’aatttteeiinnddrree  ll’’aabbssoonniittee  eett,,  ppaarr  dd’’aauuttrreess  aaccttuuaalliissaattiioonnss  ffuuttuurreess  ppoossssiibblleess,,  dd’’eessssaayyeerr  
dd’’aatttteeiinnddrree  ll’’UUllttiimmee..  LLeess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss  eett  lleeuurrss  DDiivviinneess  MMiinniissttrreess  aassssoocciiééeess  ppaarrttiicciippeenntt  àà  cceettttee  
mmoobbiilliissaattiioonn  ssuupprrêêmmee,,  mmaaiiss  lleess  AAnncciieennss  ddeess  JJoouurrss  eett  lleess  SSeepptt  MMaaîîttrreess  EEsspprriittss  ssoonntt  ttrrèèss  cceerrttaaiinneemmeenntt  
iinnssttaallllééss  ddee  mmaanniièèrree  éétteerrnneellllee  ccoommmmee  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ppeerrmmaanneennttss  ddaannss  llee  ggrraanndd  uunniivveerrss..  
LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee  ddaattee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss  eett  vvaa  pprroobbaabblleemmeenntt  ss’’éétteennddrree  
aavveecc  ll’’éévvoolluuttiioonn  ffuuttuurree  ddeess  ccrrééaattiioonnss  ddee  ll’’eessppaaccee  eexxttéérriieeuurr..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  cceess  ffuuttuurrss  uunniivveerrss  ssuurr  lleess  
nniivveeaauuxx  dd’’eessppaaccee  pprriimmaaiirree,,  sseeccoonnddaaiirree,,  tteerrttiiaaiirree  eett  qquuaatteerrnnaaiirree  dd’’éévvoolluuttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  mmaarrqquueerraa  ssaannss  
aauuccuunn  ddoouuttee  ll’’iinnaauugguurraattiioonn  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ttrraannsscceennddaannttee  eett  aabbssoonniittee  ddee  llaa  DDééiittéé..  
  
IIIIIIIIXXXXXXXX........        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        llllllll’’’’’’’’UUUUUUUUllllllllttttttttiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeee        
        
DDee  mmêêmmee  qquuee  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  ssee  ddéévveellooppppee  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  eenn  ppaarrttaanntt  ddee  ll’’aannttééccééddeennttee  ddoottaattiioonn  ddee  
ddiivviinniittéé  iinnhhéérreennttee  aauu  ppootteennttiieell  dd’’éénneerrggiiee  eett  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  ggrraanndd  uunniivveerrss  qquu’’iill  eenngglloobbee,,  ddee  mmêêmmee  DDiieeuu  
ll’’UUllttiimmee  éémmeerrggee  ddeess  ppootteennttiieellss  ddee  ddiivviinniittéé  rrééssiiddaanntt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ttrraannsscceennddéé  dduu  
mmaaîîttrree  uunniivveerrss..  LL’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  DDééiittéé  UUllttiimmee  mmaarrqquuee  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  aabbssoonniittee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  TTrriinniittéé  
eexxppéérriieennttiieellllee  eett  iinnddiiqquuee  ll’’eexxppaannssiioonn  ddee  DDééiittéé  eenn  vvooiiee  dd’’uunniiffiiccaattiioonn  ssuurr  llee  sseeccoonndd  nniivveeaauu  ddee  
ll’’aauuttoorrééaalliissaattiioonn  ccrrééaattiivvee..  CCeeccii  ccoonnssttiittuuee  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  eenn  ppeerrssoonnnnaalliittéé--ppoouuvvooiirr,,  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  
DDééiittéé  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  ll’’uunniivveerrss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rrééaalliittééss  aabbssoonniitteess  PPaarraaddiissiiaaqquueess  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  eenn  vvooiiee  
dd’’eexxttéérriioorriissaattiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ttrraannsscceennddéé..  LL’’aacchhèèvveemmeenntt  ddee  ccee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
eexxppéérriieennttiieell  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  pprrooccuurreerr  uunnee  ddeessttiinnééee  uullttiimmee  ddee  sseerrvviiccee  àà  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  
qquuii  oonntt  aatttteeiinntt  lleess  nniivveeaauuxx  aabbssoonniitteess  ppaarr  ll’’aacchhèèvveemmeenntt  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee  eett  ppaarr  llee  
mmiinniissttèèrree  ddee  DDiieeuu  llee  SSeeppttuuppllee..  



 28 

DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  ddééssiiggnnee  llaa  DDééiittéé  ppeerrssoonnnneellllee  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  ddiivviinniittéé  ddee  ll’’aabbssoonniittee  eett  ssuurr  lleess  
sspphhèèrreess  dduu  ssuuppeerrtteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee  ttrraannsscceennddéé  ddee  ll’’uunniivveerrss..  LL’’UUllttiimmee  eesstt  uunnee  eexxttéérriioorriissaattiioonn  
ssuuppeerrssuupprrêêmmee  ddee  llaa  DDééiittéé..  LLee  SSuupprrêêmmee  eesstt  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss  ccoommpprriissee  ppaarr  lleess  êêttrreess  
ffiinniiss..  LL’’UUllttiimmee  eesstt  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  TTrriinniittéé  ccoommpprriissee  ppaarr  lleess  êêttrreess  aabbssoonniitteess..  
PPaarr  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  llaa  DDééiittéé  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree,,  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  ddee  ffaaiitt  eennggaaggéé  ddaannss  ll’’aaccttee  ssttuuppééffiiaanntt  eett  
pprrooddiiggiieeuuxx  ddee  ffooccaalliissaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rrééaalliittéé  ddiivviinnee  dduu  
ffiinnii,,  ddee  ll’’aabbssoonniittee  eett  mmêêmmee  ddee  ll’’aabbssoolluu,,  ssuurr  lleeuurrss  nniivveeaauuxx  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  uunniivveerrsseellllee  rreessppeeccttiiffss..  
LLeess  ttrrooiiss  pprreemmiièèrreess  DDééiittééss  dduu  PPaarraaddiiss  ddee  ll’’éétteerrnneell  ppaasssséé  ——  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ll’’EEsspprriitt  
IInnffiinnii  ——  ddooiivveenntt,,  ddaannss  ll’’éétteerrnneell  ffuuttuurr,,  rreecceevvooiirr  uunn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ppaarr  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  
eexxppéérriieennttiieellllee  ddeess  DDééiittééss  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  aassssoocciiééeess  ——  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee,,  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  eett  ppeeuutt--êêttrree  DDiieeuu  
ll’’AAbbssoolluu..  
DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee  eett  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee,,  ssee  ddéévveellooppppaanntt  mmaaiinntteennaanntt  ddaannss  lleess  uunniivveerrss  eexxppéérriieennttiieellss,,  nnee  ssoonntt  ppaass  
eexxiisstteennttiieellss  ——  iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  éétteerrnneellss  ddaannss  llee  ppaasssséé,,  sseeuulleemmeenntt  ddeess  éétteerrnneellss  ddaannss  llee  ffuuttuurr,,  ddeess  éétteerrnneellss  
ccoonnddiittiioonnnnééss  ppaarr  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  eett  ccoonnddiittiioonnnnééss  ttrraannsscceennddaannttaalleemmeenntt..  IIllss  ssoonntt  ddeess  DDééiittééss  ddee  ddoottaattiioonn  
ssuupprrêêmmee,,  uullttiimmee  eett  ppeeuutt--êêttrree  ssuupprrêêmmee--uullttiimmee,,  mmaaiiss  oonntt  ccoonnnnuu  ddeess  oorriiggiinneess  hhiissttoorriiqquueess  ddaannss  ll’’uunniivveerrss..  IIllss  
nn’’aauurroonntt  jjaammaaiiss  ddee  ffiinn,,  mmaaiiss  lleeuurr  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aa  eeuu  uunn  ccoommmmeenncceemmeenntt..  IIllss  ssoonntt  vvrraaiimmeenntt  ddeess  
aaccttuuaalliissaattiioonnss  ddeess  ppootteennttiieellss  éétteerrnneellss  eett  iinnffiinniiss  ddee  llaa  DDééiittéé,,  mmaaiiss  nnee  ssoonntt  eeuuxx--mmêêmmeess  nnii  éétteerrnneellss  ssaannss  
rréésseerrvveess,,  nnii  iinnffiinniiss..  
  
XXXXXXXX........        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuu        llllllll’’’’’’’’AAAAAAAAbbbbbbbbssssssssoooooooolllllllluuuuuuuu        
        
LL’’éétteerrnneellllee  rrééaalliittéé  ddee  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  ppoossssèèddee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
pplleeiinneemmeenntt  eexxpplliiqquuééeess  àà  uunn  mmeennttaall  lliimmiittéé  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss..  MMaaiiss  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu  sseerraaiitt  llaa  
ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  sseeccoonnddee  TTrriinniittéé  eexxppéérriieennttiieellllee,,  llaa  TTrriinniittéé  AAbbssoolluuee..  CCeellaa  ccoonnssttiittuueerraaiitt  llaa  
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rrééaalliissaattiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  llaa  ddiivviinniittéé  aabbssoolluuee,,  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  aabbssoolluueess  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  
aabbssoolluuss..  MMaaiiss  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  cceerrttaaiinnss  qquuee  ttoouutteess  lleess  vvaalleeuurrss  aabbssoolluueess  ssooiieenntt  eenngglloobbééeess,,  ccaarr  nnoouuss  
nn’’aavvoonnss  jjaammaaiiss  ééttéé  aavviissééss  qquuee  ll’’AAbbssoolluu  QQuuaalliiffiiéé  ssooiitt  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  ddee  ll’’IInnffiinnii..  LLeess  ddeessttiinnééeess  ssuuppeerruullttiimmeess  
ssoonntt  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  lleess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  aabbssoolluueess  eett  llaa  ssppiirriittuuaalliittéé  iinnffiinniiee,,  eett,,  àà  ddééffaauutt  dd’’aacchhèèvveemmeenntt  ddee  cceess  
ddeeuuxx  rrééaalliittééss,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ééttaabblliirr  ddee  vvaalleeuurrss  aabbssoolluueess..  
DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu  eesstt  llee  bbuutt  dd’’aabboouuttiisssseemmeenntt  eett  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  êêttrreess  ssuuppeerraabbssoonniitteess..  MMaaiiss  llee  
ppootteennttiieell  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  ttrraannsscceennddee  nnoottrree  ccoonncceepptt  eett  nnoouuss  hhééssiittoonnss  àà  
ddiissccuutteerr  ddee  cceess  rrééaalliittééss  qquuii  ssoonntt  ssii  ééllooiiggnnééeess  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee..  
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LLoorrssqquuee  llaa  ppeennssééee  ccoonnjjuugguuééee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ddaannss  llee  DDiieeuu  dd’’AAccttiioonn,,  
ééttaabblliitt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  eett  ddiivviinn,,  llee  PPèèrree  ssuuiivviitt  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ssaa  ppeennssééee  ddaannss  llaa  ppaarroollee  ddee  
ssoonn  FFiillss  eett  ddaannss  ll’’aaccttee  ddee  lleeuurr  EExxééccuuttaanntt  CCoonnjjooiinntt  eenn  ddiifffféérreenncciiaanntt  ssaa  pprréésseennccee  àà  HHaavvoonnaa  ddeess  ppootteennttiieellss  ddee  
ll’’iinnffiinniittéé..  CCeess  ppootteennttiieellss  ddee  ll’’iinnffiinniittéé  nnoonn  rréévvééllééss  ddeemmeeuurreenntt  ccaacchhééss  ddaannss  ll’’eessppaaccee  cchheezz  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  
QQuuaalliiffiiéé  eett  ddiivviinneemmeenntt  eennsseevveelliiss  ddaannss  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé,,  ttaannddiiss  qquuee  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ddeevviieennnneenntt  uunn  
ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell,,  ll’’uunniittéé--iinnffiinniittéé  nnoonn  rréévvééllééee  dduu  PPèèrree  dduu  PPaarraaddiiss..  
LLaa  ppuuiissssaannccee  ddee  llaa  ffoorrccee  ccoossmmiiqquuee  eett  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  llaa  ffoorrccee  dd’’eesspprriitt  ssoonntt  ttoouutteess  ddeeuuxx  eenn  vvooiiee  ddee  
rrééaalliissaattiioonn--rréévvééllaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee,,  àà  mmeessuurree  qquuee  llaa  rrééaalliittéé  eennttiièèrree  ss’’eennrriicchhiitt  ppaarr  ccrrooiissssaannccee  eexxppéérriieennttiieellllee  
eett  ppaarr  llaa  ccoorrrrééllaattiioonn  ddee  ll’’eexxppéérriieennttiieell  aavveecc  ll’’eexxiisstteennttiieell  ppaarr  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell..  EEnn  vveerrttuu  ddee  llaa  pprréésseennccee  
ééqquuiilliibbrraannttee  ddee  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell,,  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  rrééaalliissee  uunnee  eexxtteennssiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  
eexxppéérriieennttiieell,,  jjoouuiitt  ddee  ssoonn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aavveecc  sseess  ccrrééaattuurreess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  eett  aaccccoommpplliitt  ll’’eexxppaannssiioonn  ddee  llaa  
DDééiittéé  eexxppéérriieennttiieellllee  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  SSuupprréémmaattiiee,,  dd’’UUllttiimmiittéé  eett  dd’’AAbbssoolluuiittéé..  
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LLoorrssqquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddee  ddiissttiinngguueerr  pplleeiinneemmeenntt  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  ddee  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé,,  oonn  
pprrééssuummee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  ccoommbbiinnééee  oouu  lleeuurr  pprréésseennccee  ccoooorrddoonnnnééee  eett  oonn  ll’’aappppeellllee  aaccttiioonn  ddee  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell..  
  
11..  LL’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  sseemmbbllee  êêttrree  llee  ttoouutt  ppuuiissssaanntt  aaccttiivvaatteeuurr,,  ttaannddiiss  qquuee  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  ppaarraaîîtt  êêttrree  llee  
mmééccaanniicciieenn  ttoottaalleemmeenntt  eeffffiiccaaccee  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss,,  eett  mmêêmmee  ddeess  mmyyrriiaaddeess  eett  ddeess  mmyyrriiaaddeess  dd’’uunniivveerrss  
ssuupprrêêmmeemmeenntt  uunniiffiiééss  eett  uullttiimmeemmeenntt  ccoooorrddoonnnnééss,,  ccrrééééss,,  eenn  ccoouurrss  ddee  ccrrééaattiioonn  eett  eennccoorree  àà  ccrrééeerr..  
LL’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  nnee  ppeeuutt  rrééaaggiirr  ddee  mmaanniièèrree  ssuubbaabbssoolluuee  àà  qquueellqquuee  ssiittuuaattiioonn  qquuee  ccee  ssooiitt  ddaannss  ll’’uunniivveerrss,,  oouu  
dduu  mmooiinnss  iill  nnee  llee  ffaaiitt  ppaass..  EEnn  ttoouutteess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  cceett  AAbbssoolluu  ppaarraaîîtt  ttoouujjoouurrss  rrééppoonnddrree  eenn  tteerrmmeess  
iimmpplliiqquuaanntt  llee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  cchhoosseess  eett  ddeess  êêttrreess  ddee  ttoouuttee  llaa  ccrrééaattiioonn,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  ssoonn  ééttaatt  pprréésseenntt  
dd’’eexxiisstteennccee,,  mmaaiiss  aauussssii  eenn  vvuuee  ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  iinnffiinniieess  ddee  ttoouuttee  ll’’éétteerrnniittéé  ffuuttuurree..  
LL’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  eesstt  ccee  ppootteennttiieell  qquuii  aa  ééttéé  ssééppaarréé  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ttoottaallee  eett  iinnffiinniiee  ppaarr  llee  lliibbrree  cchhooiixx  dduu  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell  eett  eenn  qquuii  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ddiivviinniittéé  ——  eexxiisstteennttiieelllleess  eett  eexxppéérriieennttiieelllleess  ——  oonntt  lliieeuu..  IIll  eesstt  
ll’’AAbbssoolluu  QQuuaalliiffiiéé  ppaarr  ccoonnttrraassttee  aavveecc  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé..  MMaaiiss  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  eesstt  ssuuppeerraaddddiittiiff  aauuxx  
ddeeuuxx  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ddee  ttoouutt  llee  ppootteennttiieell  aabbssoolluu..  
22..  LL’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  eesstt  nnoonn  ppeerrssoonnnneell,,  eexxttrraaddiivviinn  eett  nnoonn  ddééiiffiiéé..  LL’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  eesstt  ddoonncc  
ddééppoouurrvvuu  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  ddee  ddiivviinniittéé  eett  ddee  ttoouuttee  pprréérrooggaattiivvee  ddee  ccrrééaatteeuurr..  NNii  ffaaiitt  oouu  vvéérriittéé,,  nnii  eexxppéérriieennccee  
oouu  rréévvééllaattiioonn,,  nnii  pphhiilloossoopphhiiee  oouu  aabbssoonniittéé  nnee  ppeeuuvveenntt  ppéénnééttrreerr  llaa  nnaattuurree  eett  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  cceett  AAbbssoolluu  ssaannss  
qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddaannss  ll’’uunniivveerrss..  PPrréécciissoonnss  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  eesstt  uunnee  rrééaalliittéé  ppoossiittiivvee  
iimmpprrééggnnaanntt  llee  ggrraanndd  uunniivveerrss,,  qquuii  aappppaarreemmmmeenntt,,  aavveecc  uunnee  ééggaallee  pprréésseennccee  ssppaattiiaallee,,  ss’’éétteenndd  ssuurr,,  ddaannss  eett  àà  
ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ffoorrccee  eett  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  pprréémmaattéérriieelllleess  ddeess  vveerrttiiggiinneeuusseess  éétteenndduueess  dd’’eessppaaccee  
ssiittuuééeess  aauu--ddeellàà  ddeess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss..  LL’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ssiimmppllee  nnééggaattiivviissmmee  ccoonnççuu  ppaarr  
pphhiilloossoopphhiiee  eett  bbaasséé  ssuurr  ddeess  ssoopphhiissmmeess  mmééttaapphhyyssiiqquueess  hhyyppootthhééttiiqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’uunniivveerrssaalliittéé,,  llaa  
ddoommiinnaattiioonn  eett  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  ll’’iinnccoonnddiittiioonnnnéé  eett  dduu  nnoonn  qquuaalliiffiiéé..  LL’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  eesstt  uunn  
ssuuppeerrccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddaannss  ll’’iinnffiinniittéé..  CCee  ssuuppeerrccoonnttrrôôllee  eesstt  iilllliimmiittéé  eenn  ffoorrccee  dd’’eessppaaccee,,  mmaaiiss  iill  
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eesstt  nneetttteemmeenntt  ccoonnddiittiioonnnnéé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  vviiee,,  dduu  mmeennttaall,,  ddee  ll’’eesspprriitt  eett  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  DDee  pplluuss,,  iill  
eesstt  ccoonnddiittiioonnnnéé  ppaarr  lleess  rrééaaccttiioonnss  ddee  vvoolloonnttéé  eett  lleess  oorrddrreess  aavviissééss  ddee  llaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss..  
NNoouuss  ssoommmmeess  ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  iinnfflluueennccee  iinnddiifffféérreenncciiééee  iimmpprrééggnnaanntt  
ttoouutt,,  ccoommppaarraabbllee  ssooiitt  aauuxx  ccoonncceeppttiioonnss  ppaanntthhééiisstteess  ddee  llaa  mmééttaapphhyyssiiqquuee,,  ssooiitt  àà  ll’’aanncciieennnnee  hhyyppootthhèèssee  
sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ll’’éétthheerr..  LL’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  eesstt  iilllliimmiittéé  eenn  ffoorrccee  eett  ccoonnddiittiioonnnnéé  ppaarr  llaa  DDééiittéé,,  mmaaiiss  nnoouuss  
nnee  ppeerrcceevvoonnss  ppaass  pplleeiinneemmeenntt  llaa  rreellaattiioonn  ddee  cceett  AAbbssoolluu  aavveecc  lleess  rrééaalliittééss  dd’’eesspprriitt  ddeess  uunniivveerrss..  
33..  LL’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell,,  nnoouuss  eenn  ddéédduuiissoonnss  llooggiiqquueemmeenntt  qquu’’iill  ééttaaiitt  iinnéévviittaabbllee  ddaannss  ll’’aaccttee  ddee  lliibbrree--aarrbbiittrree  
aabbssoolluu  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  lloorrssqquu’’iill  aa  ddiifffféérreenncciiéé  lleess  rrééaalliittééss  ddee  ll’’uunniivveerrss  eenn  vvaalleeuurrss  ddééiiffiiééeess  eett  vvaalleeuurrss  nnoonn  
ddééiiffiiééeess  ——  ppeerrssoonnnnaalliissaabblleess  eett  nnoonn  ppeerrssoonnnnaalliissaabblleess..  LL’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  eesstt  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  DDééiittéé  
iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llaa  tteennssiioonn  ccrrééééee  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  lliibbrree--aarrbbiittrree  qquuii  ddiifffféérreenncciiee  aaiinnssii  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ll’’uunniivveerrss  eesstt  
rrééssoolluuee..  IIll  ffoonnccttiioonnnnee  ccoommmmee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  aassssoocciiaattiiff  dduu  ttoottaall  ggéénnéérraall  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  eexxiisstteennttiieelllleess..  
LLaa  pprréésseennccee--tteennssiioonn  ddee  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  ssiiggnniiffiiee  ll’’aajjuusstteemmeenntt  dduu  ddiifffféérreennttiieell  eennttrree  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ddééiittéé  eett  
llaa  rrééaalliittéé  nnoonn  ddééiiffiiééee..  CCee  ddiifffféérreennttiieell  eesstt  iinnhhéérreenntt  àà  llaa  ssééppaarraattiioonn  eennttrree  dd’’uunnee  ppaarrtt  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  
ddiivviinniittéé  ddiissppoossaanntt  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  llaa  ssttaattiiqquuee  ddee  ll’’iinnffiinniittéé  nnoonn  qquuaalliiffiiééee..  
IIll  ffaauutt  ttoouujjoouurrss  ssee  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’iinnffiinniittéé  ppootteennttiieellllee  eesstt  aabbssoolluuee  eett  iinnssééppaarraabbllee  ddee  ll’’éétteerrnniittéé..  LL’’iinnffiinniittéé  
aaccttuueellllee  ddaannss  llee  tteemmppss  nnee  ppeeuutt  jjaammaaiiss  rriieenn  êêttrree  qquuee  ppaarrttiieellllee  eett  ddooiitt  ddoonncc  êêttrree  nnoonn  aabbssoolluuee..  LL’’iinnffiinniittéé  ddee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  aaccttuueellllee  nnee  ppeeuutt  nnoonn  pplluuss  êêttrree  aabbssoolluuee  ssaauuff  ddaannss  llaa  DDééiittéé  nnoonn  qquuaalliiffiiééee..  EEtt  cc’’eesstt  llee  ddiifffféérreennttiieell  
ddee  ppootteennttiieell  dd’’iinnffiinniittéé  eennttrree  ll’’AAbbssoolluu  NNoonn  QQuuaalliiffiiéé  eett  ll’’AAbbssoolluu  ddee  DDééiittéé  qquuii  rreenndd  éétteerrnneell  ll’’AAbbssoolluu  
UUnniivveerrsseell..  CCeellaa  rreenndd  ««  ccoossmmiiqquueemmeenntt  »»  ppoossssiibbllee  dd’’aavvooiirr  ddeess  uunniivveerrss  mmaattéérriieellss  ddaannss  ll’’eessppaaccee  eett  
ssppiirriittuueelllleemmeenntt  ppoossssiibbllee  dd’’aavvooiirr  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ffiinniieess  ddaannss  llee  tteemmppss..  
DDaannss  llee  ccoossmmooss,,  llee  ffiinnii  nnee  ppeeuutt  ccooeexxiisstteerr  aavveecc  ll’’IInnffiinnii  qquuee  ppaarr  ssuuiittee  ddee  llaa  pprréésseennccee  aassssoocciiaattiivvee  ddee  ll’’AAbbssoolluu  
UUnniivveerrsseell  qquuii  ééqquuiilliibbrree  ssii  ppaarrffaaiitteemmeenntt  lleess  tteennssiioonnss  eennttrree  llee  tteemmppss  eett  ll’’éétteerrnniittéé,,  llee  ffiinnii  eett  ll’’iinnffiinnii,,  llee  
ppootteennttiieell  ddee  llaa  rrééaalliittéé  eett  ll’’aaccttuuaalliittéé  ddee  llaa  rrééaalliittéé,,  llee  PPaarraaddiiss  eett  ll’’eessppaaccee,,  ll’’hhoommmmee  eett  DDiieeuu..  AAssssoocciiaattiivveemmeenntt,,  
ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  ccoonnssttiittuuee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rrééaalliittéé  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  pprrooggrreessssiivvee  qquuii  eexxiissttee  
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ddaannss  lleess  uunniivveerrss  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  eett  ddee  ll’’eessppaaccee--tteemmppss  ttrraannsscceennddéé  ooùù  ssee  mmaanniiffeessttee  llaa  DDééiittéé  ssuubbiinnffiinniiee..  
LL’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  eesstt  llee  ppootteennttiieell  ddee  llaa  DDééiittéé  ssttaattiiqquuee--ddyynnaammiiqquuee  rrééaalliissaabbllee  ffoonnccttiioonnnneelllleemmeenntt  ssuurr  lleess  
nniivveeaauuxx  ddee  tteemmppss--éétteerrnniittéé  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  vvaalleeuurrss  ffiinniieess--aabbssoolluueess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  
eexxppéérriieennttiieellllee--eexxiisstteennttiieellllee..  CCeett  aassppeecctt  iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  ddee  llaa  DDééiittéé  ppeeuutt  êêttrree  ssttaattiiqquuee,,  ppootteennttiieell  eett  
aassssoocciiaattiiff,,  mmaaiiss  iill  nn’’eesstt  eexxppéérriieennttiieelllleemmeenntt  nnii  ccrrééaattiiff,,  nnii  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  
ppeerrssoonnnnaalliittééss  iinntteelllliiggeenntteess  ffoonnccttiioonnnnaanntt  mmaaiinntteennaanntt  ddaannss  llee  mmaaîîttrree  uunniivveerrss..  
44..  LL’’AAbbssoolluu..  BBiieenn  qquuee  lleess  ddeeuuxx  AAbbssoolluuss  ——  qquuaalliiffiiéé  eett  nnoonn  qquuaalliiffiiéé  ——  ppuuiisssseenntt  ppaarraaîîttrree  ffoonnccttiioonnnneerr  ddee  
mmaanniièèrree  ssii  ddiivveerrggeennttee  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  oobbsseerrvvééss  ppaarr  ddeess  ccrrééaattuurreess  mmeennttaalleess,,  iillss  ssoonntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  eett  
ddiivviinneemmeenntt  uunniiffiiééss  ddaannss  eett  ppaarr  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell..  EEnn  ddeerrnniièèrree  aannaallyyssee  eett  eenn  ccoommpprrééhheennssiioonn  ffiinnaallee,,  lleess  
ttrrooiiss  nnee  ssoonntt  qquu’’uunn  AAbbssoolluu..  SSuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ssuubbiinnffiinniiss,,  iillss  ssoonntt  ffoonnccttiioonnnneelllleemmeenntt  ddiifffféérreenncciiééss,,  mmaaiiss,,  
ddaannss  ll’’iinnffiinniittéé,,  iillss  ssoonntt  UUNN..  
  
NNoouuss  nn’’eemmppllooyyoonnss  jjaammaaiiss  llee  tteerrmmee  ""AAbbssoolluu""  ccoommmmee  uunnee  nnééggaattiioonn  ddee  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt,,  nnii  ccoommmmee  uunn  ddéénnii  
ddee  qquueellqquuee  cchhoossee..  NNoouuss  nnee  ccoonnssiiddéérroonnss  ppaass  nnoonn  pplluuss  ll’’AAbbssoolluu  UUnniivveerrsseell  ccoommmmee  ssee  ddéétteerrmmiinnaanntt  lluuii--
mmêêmmee,,  ccoommmmee  uunnee  ssoorrttee  ddee  DDééiittéé  ppaanntthhééiissttee  eett  iimmppeerrssoonnnneellllee..  EEnn  ttoouutt  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  
ddaannss  ll’’uunniivveerrss,,  ll’’AAbbssoolluu  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  lliimmiittéé  ppaarr  llaa  TTrriinniittéé  eett  ddoommiinnéé  ppaarr  llaa  DDééiittéé..  
  
XXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIII........        LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        TTTTTTTTrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiittttttttééééééééssssssss        
        
LLaa  TTrriinniittéé  oorriiggiinneellllee  eett  éétteerrnneellllee  dduu  PPaarraaddiiss  eesstt  eexxiisstteennttiieellllee  eett  eellllee  ééttaaiitt  iinnéévviittaabbllee..  CCeettttee  TTrriinniittéé  ssaannss  
ccoommmmeenncceemmeenntt  ééttaaiitt  iinnhhéérreennttee  aauu  ffaaiitt  qquuee  llaa  vvoolloonnttéé  ssaannss  eennttrraavveess  dduu  PPèèrree  aavvaaiitt  ddiifffféérreenncciiéé  llee  ppeerrssoonnnneell  
dduu  nnoonn  ppeerrssoonnnneell..  EEllllee  ffuutt  ffaaccttuueellllee  lloorrssqquuee  ssaa  vvoolloonnttéé  ppeerrssoonnnneellllee  ccoooorrddoonnnnaa  cceess  rrééaalliittééss  dduueelllleess  ppaarr  llaa  
ffaaccuullttéé  mmeennttaallee..  LLeess  TTrriinniittééss  ppoossttéérriieeuurreess  àà  HHaavvoonnaa  ssoonntt  eexxppéérriieennttiieelllleess..  EElllleess  ssoonntt  iinnhhéérreenntteess  àà  llaa  
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ccrrééaattiioonn  ddaannss  llee  mmaaîîttrree  uunniivveerrss  ddee  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ssuubbaabbssoolluuss  eett  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé--ppoouuvvooiirr..  
LLaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss  ——  LL’’éétteerrnneellllee  uunniioonn  eenn  DDééiittéé  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ddee  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii  
——  eesstt  eexxiisstteennttiieellllee  eenn  aaccttuuaalliittéé,,  mmaaiiss  ttoouuss  lleess  ppootteennttiieellss  ssoonntt  eexxppéérriieennttiieellss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  cceettttee  TTrriinniittéé  
ccoonnssttiittuuee  llaa  sseeuullee  rrééaalliittéé  ddee  DDééiittéé  eemmbbrraassssaanntt  ll’’iinnffiinniittéé  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ssee  pprroodduuiisseenntt  lleess  pphhéénnoommèènneess  
uunniivveerrsseellss  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee,,  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  eett  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu..  
LLeess  pprreemmiièèrree  eett  sseeccoonnddee  TTrriinniittééss  eexxppéérriieennttiieelllleess,,  lleess  TTrriinniittééss  ppoosstthhaavvoonnnniieennnneess,,  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinnffiinniieess,,  
ppaarrccee  qquu’’eelllleess  eemmbbrraasssseenntt  ddeess  DDééiittééss  ddéérriivvééeess,,  ddeess  DDééiittééss  ddéévveellooppppééeess  ppaarr  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  
rrééaalliittééss  ccrrééééeess  oouu  eexxttéérriioorriissééeess  ppaarr  llaa  TTrriinniittéé  eexxiisstteennttiieellllee  dduu  PPaarraaddiiss..  LL’’iinnffiinniittéé  ddee  ddiivviinniittéé  eesstt  
ccoonnssttaammmmeenntt  eennrriicchhiiee,,  ssiinnoonn  aammpplliiffiiééee,,  ppaarr  llee  ccaarraaccttèèrree  ffiinnii  eett  aabbssoonniittee  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  llaa  ccrrééaattuurree  eett  
dduu  CCrrééaatteeuurr..  LLeess  TTrriinniittééss  ssoonntt  ddeess  vvéérriittééss  ddee  rreellaattiioonnss  eett  ddeess  ffaaiittss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoooorrddoonnnnééee  ddee  llaa  
DDééiittéé..  LLeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  llaa  TTrriinniittéé  eenngglloobbeenntt  lleess  rrééaalliittééss  ddee  DDééiittéé  eett  lleess  rrééaalliittééss  ddee  DDééiittéé  cchheerrcchheenntt  
ttoouujjoouurrss  àà  ssee  rrééaalliisseerr  eett  àà  ssee  mmaanniiffeesstteerr  ddaannss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn..  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee,,  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  eett  
mmêêmmee  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu  ssoonntt  ddoonncc  ddeess  iinnéévviittaabbiilliittééss  ddiivviinneess..  CCeess  ttrrooiiss  DDééiittééss  eexxppéérriieennttiieelllleess  ééttaaiieenntt  
ppootteennttiieelllleess  ddaannss  llaa  TTrriinniittéé  eexxiisstteennttiieellllee,,  llaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss..  MMaaiiss  lleeuurr  éémmeerrggeennccee  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  
ccoommmmee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  ppoouuvvooiirr  ddééppeenndd,,  ppoouurr  uunnee  ppaarrtt,,  ddee  lleeuurr  pprroopprree  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eexxppéérriieennttiieell  ddaannss  
lleess  uunniivveerrss  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  eett,,  ppoouurr  uunnee  aauuttrree  ppaarrtt,,  ddeess  aaccccoommpplliisssseemmeennttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddeess  
CCrrééaatteeuurrss  eett  ddeess  TTrriinniittééss  ppoossttéérriieeuurrss  àà  HHaavvoonnaa..  
LLeess  ddeeuuxx  TTrriinniittééss  ppoosstthhaavvoonniieennnneess,,  lleess  TTrriinniittééss  eexxppéérriieennttiieelllleess  ddee  ll’’UUllttiimmee  eett  ddee  ll’’AAbbssoolluu  nnee  ssoonntt  ppaass  
eennccoorree  pplleeiinneemmeenntt  mmaanniiffeesstteess..  EElllleess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddaannss  ll’’uunniivveerrss..  CCeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  
DDééiittééss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééccrriitteess  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  
11..  LLaa  TTrriinniittéé  UUllttiimmee,,  éévvoolluuaanntt  pprréésseenntteemmeenntt  sseerraa  ffiinnaalleemmeenntt  ccoommppoossééee  ddee  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee,,  ddeess  
PPeerrssoonnnnaalliittééss  CCrrééaattrriicceess  SSuupprrêêmmeess  eett  ddeess  AArrcchhiitteecctteess  aabbssoonniitteess  dduu  MMaaîîttrree  UUnniivveerrss,,  cceess  uunniiqquueess  
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ppllaanniiffiiccaatteeuurrss  dd’’uunniivveerrss  qquuii  nnee  ssoonntt  nnii  ddeess  ccrrééaatteeuurrss  nnii  ddeess  ccrrééaattuurreess..  FFiinnaalleemmeenntt  eett  iinnéévviittaabblleemmeenntt,,  DDiieeuu  
ll’’UUllttiimmee  aaccqquueerrrraa  ppoouuvvooiirr  eett  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  DDééiittéé,,  ddee  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  
cceettttee  TTrriinniittéé  UUllttiimmee  eexxppéérriieennttiieellllee  ddaannss  llee  ccaaddrree  eenn  eexxppaannssiioonn  dduu  MMaaîîttrree  uunniivveerrss  àà  ppeeuu  pprrèèss  iilllliimmiittéé..  
22..  LLaa  TTrriinniittéé  AAbbssoolluuee  ——  LLaa  sseeccoonnddee  TTrriinniittéé  eexxppéérriieennttiieellllee  ——  pprréésseenntteemmeenntt  eenn  ccoouurrss  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn,,  
ccoonnssiisstteerraa  eenn  DDiieeuu  llee  SSuupprrêêmmee,,  DDiieeuu  ll’’UUllttiimmee  eett  llee  CCoonnssoommmmaatteeuurr  nnoonn  rréévvéélléé  ddee  llaa  DDeessttiinnééee  ddee  
ll’’UUnniivveerrss..  CCeettttee  TTrriinniittéé  ffoonnccttiioonnnnee  àà  llaa  ffooiiss  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ppeerrssoonnnneellss  eett  ssuuppeerrppeerrssoonnnneellss  eett  mmêêmmee  
jjuussqquu’’aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  dduu  nnoonn  ppeerrssoonnnneell,,  eett  ssoonn  uunniiffiiccaattiioonn  ddaannss  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  rreennddrraaiitt  llaa  DDééiittéé  AAbbssoolluuee  
eexxppéérriieennttiieellllee..  
  
LLaa  TTrriinniittéé  UUllttiimmee  ss’’uunniiffiiee  eexxppéérriieennttiieelllleemmeenntt  eenn  ssee  ppaarraacchheevvaanntt,,  mmaaiiss  nnoouuss  ddoouuttoonnss  vvrraaiimmeenntt  qquu’’uunnee  
tteellllee  uunniiffiiccaattiioonn,,  aauussssii  ccoommppllèèttee,,  ssooiitt  ppoossssiibbllee  ppoouurr  llaa  TTrriinniittéé  AAbbssoolluuee..  TToouutteeffooiiss,,  nnoottrree  ccoonncceepptt  ddee  llaa  
TTrriinniittéé  éétteerrnneellllee  dduu  PPaarraaddiiss  nnoouuss  rreemmeett  ccoonnssttaammmmeenntt  eenn  mméémmooiirree  qquuee  llaa  ttrriinniittiissaattiioonn  ddee  llaa  DDééiittéé  ppeeuutt  
aaccccoommpplliirr  ccee  qquuii  aauuttrreemmeenntt  eesstt  iirrrrééaalliissaabbllee..  NNoouuss  ppoossoonnss  ddoonncc  eenn  ppoossttuullaatt  ll’’aappppaarriittiioonn  eenn  ssoonn  tteemmppss  dduu  
SSuupprrêêmmee--UUllttiimmee  eett  llaa  ppoossssiibbllee  ffaaccttuuaalliissaattiioonn--ttrriinniittiissaattiioonn  ddee  DDiieeuu  ll’’AAbbssoolluu..  
LLeess  pphhiilloossoopphheess  ddeess  uunniivveerrss  ppoossttuulleenntt  uunnee  TTrriinniittéé  ddeess  TTrriinniittééss,,  uunnee  TTrriinniittéé  IInnffiinniiee  eexxiisstteennttiieellllee--
eexxppéérriieennttiieellllee,,  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  iinnccaappaabblleess  dd’’eennvviissaaggeerr  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn,,  qquuii  ééqquuiivvaauuddrraaiitt  ppeeuutt--êêttrree  àà  llaa  
ppeerrssoonnnnee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aauu  nniivveeaauu  ccoonncceeppttuueell  dduu  JJEE  SSUUIISS..  MMaaiiss,,  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  ttoouutt  cceellaa,,  llaa  
TTrriinniittéé  oorriiggiinneellllee  dduu  PPaarraaddiiss  eesstt  ppootteennttiieelllleemmeenntt  iinnffiinniiee,,  ppuuiissqquuee  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  
iinnffiinnii..  
  
RRRRRRRReeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrcccccccciiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        
        
LLeess  eexxppoossééss  qquuii  vvoonntt  ssuuiivvrree  ddééppeeiiggnneenntt  llee  ccaarraaccttèèrree  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  llaa  nnaattuurree  ddee  sseess  aassssoocciiééss  dduu  
PPaarraaddiiss..  IIllss  eessssaayyeenntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ddee  ddééccrriirree  llee  ppaarrffaaiitt  uunniivveerrss  cceennttrraall  eett  lleess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss  qquuii  
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ll’’eennttoouurreenntt..  EEnn  lleess  ffoorrmmuullaanntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ccoonnssttaammmmeenntt  rreesstteerr  gguuiiddééss  ppaarr  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  
dduu  ssuuppeerruunniivveerrss  ;;  aauu  ccoouurrss  ddee  nnooss  eeffffoorrttss  ppoouurr  rréévvéélleerr  llaa  vvéérriittéé  eett  ccoooorrddoonnnneerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
eesssseennttiieelllleess,,  iillss  nnoouuss  ccoommmmaannddeenntt  ddee  ddoonnnneerr  llaa  pprrééfféérreennccee  aauuxx  ccoonncceeppttss  hhuummaaiinnss  lleess  pplluuss  éélleevvééss  qquuii  
eexxiisstteenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ssuujjeettss  àà  pprréésseenntteerr..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  rreeccoouurriirr  àà  llaa  rréévvééllaattiioonn  ppuurree  qquuee  ssii  llee  
ccoonncceepptt  àà  pprréésseenntteerr  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eexxpprriimméé  aannttéérriieeuurreemmeenntt  ddee  mmaanniièèrree  aaddééqquuaattee  ppaarr  llee  mmeennttaall  hhuummaaiinn..  
  
LLeess  rréévvééllaattiioonnss  ppllaannééttaaiirreess  ssuucccceessssiivveess  ddee  llaa  vvéérriittéé  ddiivviinnee  eenngglloobbeenntt  iinnvvaarriiaabblleemmeenntt  lleess  ccoonncceeppttss  
eexxiissttaannttss  lleess  pplluuss  éélleevvééss  ddeess  vvaalleeuurrss  ssppiirriittuueelllleess  ccoommmmee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  nnoouuvveellllee  eett  
rreehhaauussssééee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppllaannééttaaiirreess..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  ppoouurr  pprréésseenntteerr  DDiieeuu  eett  sseess  aassssoocciiééss  ddaannss  
ll’’uunniivveerrss,,  nnoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  ppoouurr  bbaassee  ddee  cceess  ffaasscciiccuulleess  pplluuss  ddee  mmiillllee  ccoonncceeppttss  hhuummaaiinnss  rreepprréésseennttaanntt  llaa  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ppllaannééttaaiirree  llaa  pplluuss  hhaauuttee  eett  llaa  pplluuss  éévvoolluuééee  ddeess  vvaalleeuurrss  ssppiirriittuueelllleess  eett  ddeess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ddee  
ll’’uunniivveerrss..  LLoorrssqquuee  cceess  ccoonncceeppttss  hhuummaaiinnss,,  ccoolllleeccttééss  cchheezz  lleess  mmoorrtteellss  dduu  ppaasssséé  eett  dduu  pprréésseenntt  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  
DDiieeuu,,  sseerroonntt  iinnaaddééqquuaattss  ppoouurr  ddééppeeiinnddrree  llaa  vvéérriittéé  tteellllee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rreeççuu  oorrddrree  ddee  llaa  rréévvéélleerr,,  nnoouuss  lleess  
ccoommppllèètteerroonnss  ssaannss  hhééssiitteerr..  ÀÀ  cceett  eeffffeett,,  nnoouuss  ppuuiisseerroonnss  ddaannss  nnooss  pprroopprreess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuuppéérriieeuurreess  ddee  llaa  
rrééaalliittéé  eett  ddee  llaa  ddiivviinniittéé  ddeess  DDééiittééss  dduu  PPaarraaddiiss  eett  ddee  ll’’uunniivveerrss  ttrraannsscceennddaannttaall  ooùù  eelllleess  rrééssiiddeenntt..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnsscciieennttss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  llaa  ttââcchhee  qquuii  nnoouuss  aa  ééttéé  aassssiiggnnééee..  NNoouuss  
rreeccoonnnnaaiissssoonnss  qquu’’iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddee  ttrraadduuiirree  ccoommppllèètteemmeenntt  llee  llaannggaaggee  ddeess  ccoonncceeppttss  ddee  ddiivviinniittéé  eett  
dd’’éétteerrnniittéé  ddaannss  lleess  ssyymmbboolleess  lliinngguuiissttiiqquueess  ddeess  ccoonncceeppttss  lliimmiittééss  dduu  mmeennttaall  ddeess  mmoorrtteellss..  MMaaiiss  nnoouuss  ssaavvoonnss  
qquu’’uunn  ffrraaggmmeenntt  ddee  DDiieeuu  hhaabbiittee  ddaannss  llee  mmeennttaall  hhuummaaiinn  eett  qquuee  ll’’EEsspprriitt  ddee  VVéérriittéé  ssééjjoouurrnnee  aavveecc  ll’’ââmmee  
hhuummaaiinnee..  DDee  pplluuss,,  nnoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  cceess  ffoorrcceess  ssppiirriittuueelllleess  ccoonnssppiirreenntt  ppoouurr  rreennddrree  ll’’hhoommmmee  mmaattéérriieell  aappttee  
àà  ssaaiissiirr  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  vvaalleeuurrss  ssppiirriittuueelllleess  eett  àà  ccoommpprreennddrree  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ddeess  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’uunniivveerrss..  
MMaaiiss,,  aavveecc  pplluuss  ddee  cceerrttiittuuddee  eennccoorree,,  nnoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  cceess  eesspprriittss  ddee  llaa  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  ppeeuuvveenntt  aaiiddeerr  



 36 

ll’’hhoommmmee  àà  ss’’aapppprroopprriieerr  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  ttoouuttee  llaa  vvéérriittéé  ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  rreehhaauusssseerr  llaa  rrééaalliittéé  ttoouujjoouurrss  eenn  
ccoonnssttaannttee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  rreelliiggiieeuussee  ppeerrssoonnnneellllee  ——  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  DDiieeuu..  
  
[[RRééddiiggéé  ppaarr  uunn  CCoonnsseeiilllleerr  DDiivviinn  dd’’OOrrvvoonnttoonn,,  CChheeff  dduu  CCoorrppss  ddeess  PPeerrssoonnnnaalliittééss  SSuuppeerruunniivveerrsseelllleess  
cchhaarrggééeess  ddee  ddééppeeiinnddrree  ssuurr  UUrraannttiiaa  llaa  vvéérriittéé  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  DDééiittééss  dduu  PPaarraaddiiss  eett  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..]]  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEEPPPPPPPPTTTTTTTT        ««««««««        JJJJJJJJEEEEEEEE        SSSSSSSSUUUUUUUUIIIIIIIISSSSSSSS        »»»»»»»»        
((((((((PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        PPPPPPPPLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉIIIIIIIIAAAAAAAADDDDDDDDIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSS        DDDDDDDD’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLCCCCCCCCYYYYYYYYOOOOOOOONNNNNNNN))))))))        

  
CChhaaqquuee  aattoommee,,  cchhaaqquuee  ffaaiisscceeaauu,,  cchhaaqquuee  sseeggmmeenntt  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ssoonntt  iinnttiimmeemmeenntt  rraaccccoorrddééss  àà  llaa  SSoouurrccee--
CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  DDee  mmêêmmee,,  lleess  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  lleess  ââmmeess  mmoorroonnttiieelllleess,,  lleess  HHoommmmeess--DDiieeuuxx,,  lleess  DDééiittééss  
dduu  PPaarraaddiiss,,  lleess  SSaaiinnttss  AAnnggeess  eett  lleess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss  ssoonntt  iinnttiimmeemmeenntt  iinnddiissssoocciiaabblleess  eett  ttrroouuvveenntt  lleeuurr  OOrriiggiinnee  
eenn  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  AAbbssoolluummeenntt  ttoouutt  ddééccoouullee  ddee  llaa  SSoouurrccee  FFoorrccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  llaa  CCaauussee  ddee  ttoouutt  qquuii  eexxiissttee..  IILL  eesstt  llaa  CCaauussee  PPrreemmiièèrree,,  llaa  CCaauussee  ddeess  ccaauusseess,,  eett  nnoouuss,,  
àà  jjaammaaiiss,,  eenn  sseerroonnss  ll’’éétteerrnneellllee  ccoonnssééqquueennccee..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  ll’’iimmppuullsseeuurr  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  IILL  eesstt  llee  
CCrrééaatteeuurr  TToouutt--PPuuiissssaanntt  ppaarr  llee  bbrraass  aarrmméé  ddee  ggllooiirree  ddee  ssoonn  FFiillss  OOrriiggiinneell  eett  ddee  sseess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss..  
LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eexxeerrccee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddee  ccrrééaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  FFiillss  OOrriiggiinneell  eennttiièèrreemmeenntt  aassssoocciiéé  àà  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  aannggéélliiqquuee  ddee  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll..  LL’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll  eesstt  eenn  vvéérriittéé  bbiieenn  pplluuss  qquuee  ll’’aassssoocciiéé  dduu  
FFiillss  OOrriiggiinneell..  IILL  EESSTT  lluuii--mmêêmmee  llee  FFiillss  OOrriiggiinneell  eenn  ccee  qquuee  llee  PPèèrree  ll’’aa  iinnttrroonniisséé  ccoommmmee  tteell..  DDiissoonnss  pplluuttôôtt  
qquuee  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll  eesstt  aaffffiilliiéé  àà  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee..  LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee  eesstt  ppoouurr  
ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll  llaa  ffoonnddaattiioonn  ddee  ssaa  ttoouuttee--ppuuiissssaannccee  eett  ssaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee,,  qquuii  eesstt  MMiisséérriiccoorrddee..  
NNoouuss,,  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  ccoonnnnaaiissssoonnss  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll  ssoouuss  lleess  ttrraaiittss  ddee  nnoottrree  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss--CChhrriisstt..  
JJééssuuss--CChhrriisstt  eesstt  llee  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  ppaarr  ssoonn  eeffffuussiioonn  eenn  ttoouuttee  cchhoossee,,  ppuuiissaanntt  ssaa  FFoorrccee  ddaannss  llaa  
SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee..  IIll  eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eenn  ttaanntt  qquuee  MMaaîîttrree  eett  EEnnsseeiiggnneeuurr  aabbssoonniittee..  
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JJee  ddiissaaiiss  ddoonncc  qquuee  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll  eesstt  aaffffiilliiéé  àà  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee..  DDiirree  qquuee  llee  CChhrriisstt  eesstt  
ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee  sseerraaiitt  pplluuss  jjuussttee..  DDee  ttoouutt  ccee  qquuee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  
SSeeccoonnddee  éémmeett  eenn  ppuullssaattiioonnss,,  cc’’eesstt  llee  ccœœuurr  dduu  CChhrriisstt  qquuii  bbaatt..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  rrééaalliisseerr  nnoouuss--mmêêmmeess  qquuee  nnoouuss  
ssoommmmeess  llee  pprroodduuiitt  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree  eenn  ccoonnssttaannttee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  llaa  FFoorrccee  éémmiissee  ppaarr  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  
SSeeccoonnddee..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  nnaattuurree  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  DDiieeuu  qquuee  nnoouuss  tteennddoonnss  vveerrss  llee  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ddee  llaa  
CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee,,  eett  ddoonncc  vveerrss  ssoonn  eennttiièèrree  ssppiirriittuuaalliissaattiioonn  aauu  ccœœuurr  mmêêmmee  ddeess  ÉÉoonnss  ccoossmmiiqquueess..  CC’’eesstt  
aaiinnssii  qquuee  llee  CChhaaooss  PPrriimmoorrddiiaall,,  qquuii  eesstt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  MMeerr  ssoommbbrree  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddeeppuuiiss  ssoonn  aaccttiivvaattiioonn  
ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  AAnnddrroonnoovveerr  ((llaa  VVooiiee  llaaccttééee)),,  eesstt  hhaarrnnaacchhéé  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ssaa  ffuussiioonn  dd’’aavveecc  
lleess  ÉÉoonnss  dduu  PPaarraaddiiss..  ÀÀ  nnooss  yyeeuuxx,,  ccee  ffaaiitt  ss’’ééccoouullee  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  tteemmppss  ddee  pplluussiieeuurrss  mmiilllliiaarrddss  dd’’aannnnééeess..  
  

  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  àà  ll’’aauubbee  ddee  nnoouuvveelllleess  rréévvééllaattiioonnss..  CCee  qquuii  pprroouuvvee  qquu’’iill  eexxiissttee  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé  uunn  ssuurrssaauutt  
qquuaannttiiqquuee  ddaannss  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  mmoorroonnttiieellllee  eett  ssppiirriittuueellllee..  
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LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ccee  cciinnqquuiièèmmee  eett  ddeerrnniieerr  oouuvvrraaggee  ddee  llaa  sséérriiee  ««  DDééeessssee  MMèèrree  »»  eesstt  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauu  lleecctteeuurr  
dd’’êêttrree  aatttteennttiiff  ssuurr  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’EEsspprriitt..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  lleess  ppeettiitteess  ââmmeess  ddee  cceettttee  tteerrrree  ddooiivveenntt  êêttrree  
mmoottiivvééeess  ppaarr  lleeuurr  ddééssiirr  dd’’aapppprreennddrree,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’ééttuuddee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ééssoottéérriiqquuee  eesstt  rreeqquuiissee  
ppoouurr  ccoommpprreennddrree  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--PPuuiissssaanntt..  LLee  lleecctteeuurr  lluuii--mmêêmmee  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  llee  sseennss  ddee  
ssoonn  eexxiisstteennccee..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iill  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  rreeppllaaccéé  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ééddiiffiiaanntt  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn  eett  nnoonn  ddaannss  lleess  
ttrraavveerrss  ddee  sseess  aammpplleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  iissssuueess  ddee  ssaa  ssuurrvviiee  eett  ddee  sseess  bbeessooiinnss  ssttrriicctteemmeenntt  ccoorrppoorreellss..  LLee  lleecctteeuurr  
ddooiitt  aapppprreennddrree  àà  ddiissssoocciieerr  ssoonn  ââmmee  ddee  ssoonn  eeggoo..  IIll  ddooiitt  aapppprreennddrree  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunnee  
eexxiisstteennccee  nnee  ppaassssee  ppaass  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ss’’eennrriicchhiirr  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  eett  dd’’êêttrree  ddaannss  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  sseess  ppaaiirrss  
aalliimmeennttééee  ddee  vvaaiinnee  ggllooiirree..  LL’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunnee  vviiee  ppaassssee  eenn  vvéérriittéé  ppaarr  uunnee  ccoonnsscciieennccee  eennrriicchhiiee  ddee  llaa  
pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CCrrééaatteeuurr  DDiieeuu  eett  ddee  ssoonn  FFiillss  OOrriiggiinneell..  LL’’eexxeerrcciiccee  ddee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ééttaanntt  ddee  rreeccrrééeerr  
llee  lliieenn  dd’’aavveecc  ssoonn  ccrrééaatteeuurr  nnoouurrrrii  ddee  llaa  pprréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt..  SSaacchhaanntt  qquuee  ll’’ââmmee  rrééaaggiitt  ppaarr  llee  
pprriissmmee  ddee  ll’’eeggoo,,  ll’’eennttiittéé  iinnccaarrnnééee  ddeemmaannddee  uunnee  ggrraattiiffiiccaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddee  sseess  eeffffoorrttss,,  ccoommmmee  llee  cchhiieenn  
rrééccllaammee  ssoonn  ssuuccrree  aapprrèèss  aavvooiirr  rraappppoorrttéé  llaa  bbaallllee..  MMaaiiss  llaa  sseeuullee  ggrraattiiffiiccaattiioonn  eesstt  ppoouurr  ll’’ââmmee  eellllee--mmêêmmee,,  nnoonn  
ppoouurr  ccee  cchhiieenn  dd’’eeggoo  qquuii  ddeemmaannddee  eenn  rrééaalliittéé  àà  êêttrree  ddiissssoouuss  ddaannss  lleess  aallggoorriitthhmmeess  vviivvaannttss  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  
cchhrriissttiiqquuee..  
NNoouuss  aalllloonnss  nnoouuss  ccoonncceennttrreerr  iiccii  ssuurr  lleess  rrééeelllleess  mmoottiivvaattiioonnss  ddee  ll’’ââmmee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’ââmmee  ssuurrvviitt  aapprrèèss  llaa  
mmoorrtt  eett  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  dduu  ccoorrppss  mmaattéérriieell..  VVoouuss  ddeevveezz  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  qquuee  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  ddee  vvoottrree  vviiee  
ssoonntt  ccoonnddiittiioonnnnééeess  ppaarr  ll’’aavviiddiittéé  ddee  vvoottrree  eeggoo..  LL’’eeggoo  nnee  ddoonnnnee  jjaammaaiiss  rriieenn  ddee  lluuii--mmêêmmee..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  llee  
ddoonn  mmaaiiss  ddaannss  ll’’iinnssttiinncctt  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn..  IIll  ssee  mmooqquuee  ééppeerrdduummeenntt  ddeess  cchhoosseess  ccrrééééeess  eett  ddee  lleeuurrss  oorriiggiinneess..  IIll  
nnee  ssee  ppoossee  ppaass  ddee  qquueessttiioonn  qquuaanntt  àà  ll’’OOrriiggiinnee  ppuuiissqquuee  ««  cc’’eesstt  llàà  »»..  EEtt  ccoommmmee  ««  cc’’eesstt  llàà  »»,,  iill  pprreenndd  ttoouutt  ccee  
qquu’’iill  eessttiimmee  àà  lluuii,,  ddaannss  uunnee  ssooiiff  jjaammaaiiss  ééttaanncchhééee..  LLaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ll’’eeggoo  eesstt  ddee  jjoouuiirr  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ll’’êêttrree..    
ÉÉttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’iill  eesstt  lluuii--mmêêmmee  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee  dduu  PPèèrree,,  iill  nnee  ppeeuutt  jjaammaaiiss  ccoommbblleerr  ccee  qquuii  
ppeeuutt  ll’’êêttrree..  LL’’eeggoo  ddeemmeeuurree  uunn  ttrroouu  bbééaanntt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  iinnddiivviidduueellllee,,  uunnee  ffoossssee  àà  
ppuurriinn  ddaannss  llaaqquueellllee  ll’’ââmmee  eesstt  eenncchhaaîînnééee  llee  tteemmppss  dd’’uunnee  eexxiisstteennccee  tteerrrreessttrree,,  àà  mmooiinnss  qquu’’eellllee  nnee  ss’’eenn  ddéélliivvrree..  
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NNoouuss  ddeevvoonnss  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ccoommpprreennddrree  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ccrrééééss  ssii  nnoouuss  vvoouulloonnss  éévvoolluueerr..  EEnn  ttaanntt  
qquuee  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  nnooss  ââmmeess  nnee  ssoonntt  ppaass  ffoorrggééeess  ppoouurr  êêttrree  aauu  nniivveeaauu  dduu  CCrrééaatteeuurr  aabbssoonniittee  mmaaiiss  eelllleess  
ppoorrtteenntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  eenn  eelllleess  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ccoommpprreennddrree  ccee  qquu’’eesstt  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu..  ÀÀ  ddééffaauutt  ddee  nnee  
ppoouuvvooiirr  pplleeiinneemmeenntt  ccrrééeerr  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  eett  dd’’aaccccoommpplliirr  ccee  qquuii  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  aaiinnssii  aaccccoommppllii  ddaannss  lleess  
fflluuxx  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  pprrééppaarrééss  eenn  tteerrmmeess  dd’’ââmmeess  eett  ddee  ffaaiisscceeaauuxx  ddee  ccoonnsscciieennccee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  
ddeess  ccyycclleess  dd’’iinnccaarrnnaattiioonnss  mmoorroonnttiieelllleess  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  nnoottrree  pprrooggrreessssiioonn  ssppiirriittuueellllee  aauu  sseeiinn  ddeess  ÉÉoonnss  dduu  
ccoossmmooss  llee  lloonngg  ddeess  ssiilllloonnss  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  
JJ’’eenntteennddss  dd’’iiccii  lleess  ddééttrraacctteeuurrss  qquuii  ccllaammeenntt  hhaauutt  eett  ffoorrtt  qquuee  ll’’hhoommmmee  eesstt  ccaappaabbllee  ddee  ccrrééeerr..  MMooii  jjee  ppaarrllee  ddee  
ccrrééaattiioonn  ppuurree..  LL’’hhuummaaiinn  dd’’UUrraannttiiaa  eesstt--iill  ccaappaabbllee  ddee  ffaaiirree  jjaaiilllliirr  llee  vviivvaanntt  ??  EEsstt--iill  ccaappaabbllee  ddee  ccoonncceevvooiirr  uunn  
êêttrree  vviivvaanntt,,  ddee  llee  ttiisssseerr  eenn  ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  llee  ffaaiirree  ssee  mmoouuvvooiirr  ??  EEsstt--iill  llee  ffoorrggeeuurr  ddeess  ââmmeess  ttoouutt  eenn  lleess  
iinnccoorrppoorraanntt  ddaannss  lleess  ffaaiisscceeaauuxx  ddee  ccoonnsscciieennccee  ccoorrrreessppoonnddaannttss  ??  AA--tt--iill  llaa  ffaaccuullttéé  dd’’iimmppuullsseerr  ddee  ssaa  ffoorrccee  
cchhrriissttiiqquuee  lleess  ééttooiilleess  ??  PPoossssèèddee--tt--iill  llee  ssaavvooiirr--ffaaiirree  ddaannss  llaa  tteerrrraaffoorrmmaattiioonn  ddeess  mmoonnddeess  ??  EEsstt--iill  llee  ggéénnéérraatteeuurr  
ddeess  fflluuxx  ccoossmmiiqquueess  ??  EExxiissttee--tt--iill  eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ssoonn  CCrrééaatteeuurr  ??  PPeeuutt--iill  êêttrree  vviivvaanntt  ssaannss  
CCeelluuii  qquuii  llee  ffaaiitt  ssee  mmoouuvvooiirr  eett  qquuii  ddoonnnnee  llaa  vviiee  ??  PPoouuvveezz--vvoouuss  iimmaaggiinneerr  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  uunn  hhoommmmee  ssaannss  
DDiieeuu  ttoouutt  ccoommmmee  llee  ccoorrppss  ssaannss  lleess  ppoouummoonnss  ??  
LLee  cchhaammpp  aauurriiqquuee  dduu  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss  rraayyoonnnnee  ddee  ccee  qquuee  ll’’AAnnggee  ss’’eeffffuussee..  LL’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AAnnggee  ttiissssee  
llaa  ccoonnsscciieennccee,,  nnoouurrrriitt  llee  ccœœuurr  eett  ccoonnssttrruuiitt  ll’’iinntteelllleecctt..  LL’’ââmmee  ss’’eenn  ttrroouuvvee  aaiinnssii  eemmbbeelllliiee..  MMaaiiss  ssii  nnoottrree  ââmmee  
nn’’aa  ppaass  ééttéé  ttaaiillllééee  ppoouurr  jjoouueerr  llee  rrôôllee  eesssseennttiieell  dduu  CCrrééaatteeuurr  mmêêmmee,,  eellllee  eexxiissttee  ttoouutteeffooiiss  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  
ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  qquu’’eellllee  ooccccuuppee..  DDee  ccee  qquu’’eellllee  ssee  ccuullttiivvee  eellllee--mmêêmmee  àà  ttrraavveerrss  llaa  
nnaattuurree  eexxppéérriieennttiieellllee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee,,  eellllee  ccuullttiivvee  ééggaalleemmeenntt  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddaannss  lleeqquueell  eellllee  aa  ééttéé  
iinnccoorrppoorrééee..  UUnn  jjoouurr  vviieennddrraa  ooùù  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  eenn  qquueessttiioonn  sseerraa  ttoottaalleemmeenntt  pprrêêtt  ppoouurr  aaccccééddeerr  
aauuxx  ppllaannss  ssuuppéérriieeuurrss  ddee  HHaavvoonnaa,,  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’UUnniivveerrss  aaffffiilliiééss  aauu  PPaarraaddiiss..  LL’’ââmmee  qquuii  sseerraa  ddèèss  lloorrss  iinncclluussee  
ddaannss  uunn  tteell  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  aatttteeiinnddrraa  ssaa  ffiinnaalliittéé  eenn  ssaa  ffiixxaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  àà  ccee  mmêêmmee  ffaaiisscceeaauu  ddee  
ccoonnsscciieennccee..  CCeettttee  ââmmee  aauurraa  aaiinnssii  aatttteeiinntt  llee  ssttaattuutt  ddee  ffiinnaalliittaaiirree  eett  eennttaammeerraa  ssoonn  rreettoouurr  aauu  PPaarraaddiiss..  
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LLaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ss’’eennrriicchhiitt  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddee  sseess  iinnccaarrnnaattiioonnss  ssuucccceessssiivveess..  ÀÀ  cchhaaccuunnee  ddee  sseess  
iinnccaarrnnaattiioonnss  ssuucccceessssiivveess,,  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ffoorrmmee  oovvooïïddee  eesstt  sseerrttiiee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ggeemmmmee,,  
ll’’ââmmee  ssoorrttiiee  ddee  llaa  ffoorrggee  dduu  LLooggooss..  LL’’ââmmee  eesstt  mmoorroonnttiieellllee,,  mmaaiiss  eellllee  ccoonnnnaaîîtt  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ssppiirriittuuaalliissaattiioonn  
àà  ttrraavveerrss  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  nnyymmpphhee  oovvooïïddee..  
LLee  lleecctteeuurr  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  ccee  qquu’’iill  aaddvviieenntt  dd’’uunnee  ââmmee  aapprrèèss  ééppuuiisseemmeenntt  ddee  ssaa  nnaattuurree  eexxppéérriieennttiieellllee..  SSii  
ddoonncc  uunnee  ââmmee  eesstt  rreemmiissee  àà  ZZeeuuss,,  llee  SSeeiiggnneeuurr  dduu  kkaarrmmaa,,  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eesstt  ttaannnnééee  eenn  vvuuee  dd’’yy  
iinnccoorrppoorreerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ââmmee  eexxttrraaiittee  ddee  llaa  ffoorrggee  dduu  LLooggooss..  LL’’aavveennttuurree  aalloorrss  ccoonnttiinnuuee,,  eett  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  
ccoonnsscciieennccee  eenn  qquueessttiioonn  eesstt  rrééaaccttiivvéé  ddaannss  uunn  pprrooggrraammmmee  pprroopprree  àà  llaa  ppiieerrrree  ttaaiillllééee  ddee  ll’’ââmmee  eett  aauu  ccoonntteennuu  
ddeess  aallggoorriitthhmmeess  qquuee  ppoorrttee  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ffoorrmmee  oovvooïïddee..  CCeettttee  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  
ffoorrmmee  oovvooïïddee  eesstt  uunnee  ccoonnnneeccttiiqquuee  qquuii  ssee  rraaccccoorrddee  aauu  ccoorrppss  mmaattéérriieell  ddaannss  uunn  bbuutt  eexxppéérriieennttiieell  eett  ddee  ffuussiioonn  
ddeess  éénneerrggiieess..  
LL’’ââmmee  qquuii  eesstt  iinnccoorrppoorrééee  ddaannss  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  oovvooïïddee  ssee  ccoolloorree  ddee  llaa  tteenneeuurr  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  eenn  
lleessqquueellss  eellllee  ssee  ttrroouuvvee  aaccttiivvééee..  LLee  kkaarrmmaa  iinnddiivviidduueell  eesstt  lluuii--mmêêmmee  rrééaaccttiivvéé  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  ffoorrmmee  pprreenndd  
eeffffeett..  LLee  ffiill  dd’’AArriiaannee  eesstt  ccee  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  cceettttee  ccoonnnneeccttiiqquuee  ppeerrmmeettttaanntt  aauu  ccoorrppss  mmaattéérriieell  dd’’êêttrree  
aanniimméé..  DDèèss  lloorrss,,  ddeeuuxx  ffoorrcceess  aagggglluuttiinnaanntteess  eennttrreenntt  eenn  jjeeuu  ::  eelllleess  ffoonntt  llee  lliieenn  eennttrree  llee  ccoorrppss  mmaattéérriieell  eett  llaa  
ccoonnsscciieennccee..  CCeess  ddeeuuxx  ffoorrcceess  ddeemmeeuurreenntt  iinnddiissssoocciiaabblleess  llee  tteemmppss  dd’’uunnee  eexxiisstteennccee  tteerrrreessttrree..  
IIll  nn’’eesstt  ppaass  aaiisséé  ppoouurr  qquueellqquu’’uunn  qquuii  aa  lleess  yyeeuuxx  rriivvééss  ssuurr  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dduu  mmoonnddee  ddee  ccaapptteerr  lleess  
éénneerrggiieess  ssuubbttiilleess  ddeess  ppllaannss  aassttrraauuxx..  IIll  eesstt  eennccoorree  mmooiinnss  aaiisséé  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess  llooiiss  ddee  ll’’AAbbssttrraaiitt  eenn  
nn’’aayyaanntt  aauuccuunnee  nnoottiioonn  ddee  ccee  qquu’’eesstt  DDiieeuu..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoottrree  eexxiisstteennccee  pphhyyssiiqquuee  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  oorriieennttééee  
vveerrss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ééssoottéérriiqquuee  eett  lleess  sseeccrreettss  qquu’’eellllee  rreennffeerrmmee..  NNoouuss  aavvoonnss  iimmppéérraattiivveemmeenntt  àà  lleevveerr  llee  
vvooiillee  aauu  ssuujjeett  dduu  ppoouurrqquuooii  ddee  nnoottrree  vveennuuee  ssuurr  tteerrrree..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee  qquueessttiioonn  qquu’’eenn  
aacccceeppttaanntt  ll’’eexxiisstteennccee  eenn  ssooii  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  SSaannss  cceettttee  ffoorrmmuullaattiioonn  eenn  ssooii  ::  ««  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eexxiissttee  
eett  cc’’eesstt  ddee  ppaarr  LLUUII  qquuee  ttoouutt  eesstt  rrééggii  »»,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  aabboouuttiirr  àà  aauuccuunn  rraaiissoonnnneemmeenntt  llooggiiqquuee,,  rrééeell  eett  
ccoonnccrreett..  
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11..  RRÉÉIINNIITTIIAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  MMEENNTTAALL  HHUUMMAAIINN  

  
NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn  eett  iinnvviittoonnss  GGaabbrriieell  àà  ssee  jjooiinnddrree  àà  nnoouuss  dduurraanntt  cceettttee  sseessssiioonn..  
  
MMeerrccii..  JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  hheeuurreeuuxx  ddee  ppoouuvvooiirr  vvoouuss  rreecceevvooiirr  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  cceettttee  œœuuvvrree..  
  
OOuuii,,  GGaabbrriieell..  NNoouuss  aalllloonnss  ccoommpplléétteerr  ccee  qquuii  ddooiitt  ll’’êêttrree,,  ééttaappee  ppaarr  ééttaappee,,  aaffiinn  dd’’oorriieenntteerr  llee  lleecctteeuurr  vveerrss  llee  rreennoouuvveeaauu  ddee  ssaa  
ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  ssaa  ppoossiittiioonn  ddaannss  llee  CCiieell  ppaarrmmii  nnoouuss..  LLee  lleecctteeuurr  ddooiitt  ccoonncceennttrreerr  ssoonn  aatttteennttiioonn  ssuurr  ddeeuuxx  cchhoosseess  ::  dd’’aabboorrdd  
qquuee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  eesstt  ccoonnddiittiioonnnnééee  ppaarr  ssoonn  eeggoo..  EEnnssuuiittee  ssoonn  ââmmee,,  qquuii  rrééaaggiitt  ddaannss  llaa  vveerrssiioonn  ddee  lluuii--mmêêmmee  ffoorrtteemmeenntt  
iimmppaaccttééee  ppaarr  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  llaa  mmooiinnddrree  ddee  sseess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  sseerraa  ttoouurrnnééee  uunniiqquueemmeenntt  
vveerrss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssaa  ssuurrvviiee..  CCee  qquuii  ll’’eemmppêêcchhee  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  dd’’iinnttééggrreerr  eenn  ssoonn  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee  ddeess  ccoonncceeppttss  
ddee  ll’’oorrddrree  dduu  ccoossmmooss..  
  
LLee  pprrooggrraammmmee  aauuqquueell  rrééppoonndd  ll’’hhuummaanniittéé  llaa  fflloouuee  ssuurr  lleess  rriivveess  ddee  ccee  mmoonnddee..  LL’’aatttteennttiioonn  ddeess  ggeennss  ééttaanntt  
ttoottaalleemmeenntt  ccoonncceennttrrééee  ssuurr  llaa  vviissiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddeess  éévvéénneemmeennttss  tteerrrreessttrreess..  CCee  qquuii  ssee  ppaassssee  aaiilllleeuurrss  qquuee  ssuurr  
llaa  tteerrrree  nn’’iinnttéérreessssee  pprreessqquuee  ppeerrssoonnnnee..  IIll  ffaauutt  uunn  aassttrroonnoommee  oouu  uunn  cchheerrcchheeuurr  ppoouurr  ddiisscceerrnneerr  lleess  cchhoosseess  aauu--
ddeellàà  dduu  ssiimmppllee  ccaaddrree  ddee  ccee  mmoonnddee..  
  
MMaaiiss  ccoommmmee  ttuu  ll’’aass  ssii  bbiieenn  ééccrriitt  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  êêttrree  aassttrroonnoommee  oouu  cchheerrcchheeuurr  nnee  sseerrtt  ppaass  àà  ggrraanndd--cchhoossee  ssii  llaa  ppeennssééee  
ddeemmeeuurree  iinnccrruussttééee  ddaannss  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  NN’’oouubblliiee  ppaass  qquuee  lleess  ddééccoouuvveerrtteess  ssoonntt  eexxaacceerrbbééeess  ppaarr  lleess  ddéémmoonnss  eeuuxx--
mmêêmmeess  qquuii  iinnssttiilllleenntt  eenn  ll’’hhoommmmee  llaa  nnoottiioonn  ddee  ggrraattiiffiiccaattiioonn..  SSii  ddoonncc  uunn  cchheerrcchheeuurr  ccoonnvvooiittee  llee  pprriixx  NNoobbeell,,  iill  nnee  sseerrtt  ppaass  
ggrraattuuiitteemmeenntt  lleess  iinnttéérrêêttss  pprroopprreess  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ssppiirriittuueellllee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  SSeess  rreecchheerrcchheess  aaiinnssii  qquuee  sseess  ddééccoouuvveerrtteess  sseerroonntt  
ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  mmoottiivvééeess  ppaarr  ll’’aappppââtt  dduu  ggaaiinn  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  sseess  ppaaiirrss,,  cceett  iinnddiivviidduu  ssee  ppeerrssuuaaddaanntt  lluuii--
mmêêmmee  dduu  ccoonnttrraaiirree,,  iinnttiimmeemmeenntt  ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  ssaa  bboonnnnee  ffooii  ddaannss  llee  PPrrooggrrèèss  hhoorrss  dduu  ccoonntteexxttee  ddee  llaa  ffooii  eenn  DDiieeuu..  
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LLeess  ggeennss  ssoonntt  ppoorrttééss  ppaarr  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  sseennssaattiioonnss  ffoorrtteess..  IIllss  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  êêttrree  ddaannss  ll’’éémmuullssiioonn  ddee  lleeuurrss  
éémmoottiioonnss  ssaannss  jjaammaaiiss  vvrraaiimmeenntt  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuii  mmoottiivvee  ddee  tteellss  ééllaannss..  IIllss  ddeemmeeuurreenntt  llooiinn  ddee  ll’’aattoommee  !!  
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NNoouuss  rreevviieennddrroonnss  ttoouutt  àà  ll’’hheeuurree  ssuurr  lleess  ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee..  SSaacchheezz  ssiimmpplleemmeenntt  qquuee  ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddee  
vviivvaanntt  eenn  vvoouuss,,  cc’’eesstt  vvoottrree  ââmmee..  VVoottrree  eeggoo,,  lluuii,,  nnee  ll’’eesstt  ppaass..  CC’’eesstt  uunn  rraammaassssiiss  dd’’iinntteerrfféérreenncceess..  EEtt  ccee  ssoonntt  cceess  
iinntteerrfféérreenncceess  qquuii  bbrroouuiilllleenntt  eenn  vvoouuss  vvoottrree  rreellaattiioonn  dd’’aavveecc  llaa  DDiivviinniittéé..  BBrroouuiillllééss  ccoommmmee  vvoouuss  ll’’êêtteess,,  vvoouuss  ddeevveenneezz  ssooiitt  
ccrréédduulleess,,  ssooiitt  sscceeppttiiqquueess..  SSooiitt  vvoouuss  êêtteess  pprrêêttss  àà  ttoouutt  aacccceepptteerr  aauu  ppooiinntt  ddee  vvoouuss  llaaiisssseezz  mmaanniippuulleerr,,  ssooiitt  vvoouuss  rreejjeetteezz  ttoouutt  
eenn  bblloocc,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss..  VVoouuss  hhééssiitteezz  àà  eexxpplloorreerr  ll’’iinnccoonnnnuu,,  àà  vvoouuss  yy  eennggoouuffffrreerr..  VVoouuss  êêtteess  ddaannss  llaa  ssuueeuurr  ddee  
vvooss  pprroopprreess  ppeeuurrss  dduu  ffaaiitt  ddee  nnee  pplluuss  ccrrooiirree  eenn  rriieenn..  VVoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  ll’’ââmmee..  EEtt  ddoonncc  vvoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  DDiieeuu..  
VVoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  ll’’aapprrèèss--vviiee..  EEtt  ddoonncc  vvoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  ll’’ÉÉtteerrnniittéé..  VVoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  llaa  bbeeaauuttéé..  EEtt  ddoonncc  
vvoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  llaa  ppeerrffeeccttiioonn..  VVoouuss  êêtteess  bbllooqquuééss  ddaannss  vvooss  pprroopprreess  cceerrttiittuuddeess  qquuii  vvoouuss  ffoonntt  ttoouurrnneerr  eenn  rroonndd,,  rreepplliiéé  
ssuurr  vvoouuss--mmêêmmee..  VVoouuss  ssaavveezz  qquuee  vvooss  cceerrttiittuuddeess  nnee  vvoouuss  rreennddeenntt  ppaass  hheeuurreeuuxx..  MMaaiiss  ll’’eennttêêtteemmeenntt  ddee  vvoottrree  eeggoo  nnee  vvoouuss  
ppeerrmmeett  ppaass  ddee  ffaaiirree  eennttrreerr  ddaannss  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  hhuummaaiinn  ddee  ttoouuss  nnoouuvveeaauuxx  ccoonncceeppttss..  VVoouuss  êêtteess  pprriiss  ddaannss  lleess  
ffiilleettss  ddee  vvoottrree  ffoolliiee..  CCee  qquuii  vvoouuss  ppiièèggee  eennccoorree  pplluuss  ddaannss  llaa  ffoolliiee  ddee  vvoottrree  vviiee  eesstt  llaa  ccrrooyyaannccee  ddee  vvoouuss  sseennttiirr  ssaaiinnss..  VVoouuss  
nnee  ssaavveezz  ppaass  qquu’’aauu  mmêêmmee  mmoommeenntt  vvooss  oorrggaanneess  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ddiissssoocciieerr  eett  qquuee  vvooss  cceelllluulleess  ffaabbrriiqquueenntt  vvoottrree  
pprroocchhaaiinn  ccaanncceerr..  
  
LL’’hhoommmmee  vviitt  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ccoonntteexxttee  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  IIll  vviitt  eenn  mmaarrggee  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess..  IIll  nnee  ssaaiitt  ppaass  qquuee  
ll’’éélliittee  iimmppaaccttee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ppllaannééttaaiirree  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  vvaasstteess  rréésseeaauuxx  qquuee  ssoonntt  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess..  
  
VVoouuss  nnee  ssaavveezz  rrééssoolluummeenntt  ppaass  ccee  qquu’’eesstt  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  aaccttee..  OOuuii,,  vvooss  ââmmeess  eett  ccoonnsscciieenncceess  ssoonntt  iimmppaaccttééeess  ppaarr  
lleess  rréésseeaauuxx  ddeess  ffoorrcceess  rreebbeelllleess  qquuii  iimmpprrèèggnneenntt  ttoouutt  llee  ttrreeiilllliiss  ppllaannééttaaiirree..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  vvoottrree  vvoolloonnttéé  eesstt  ffaaiibbllee,,  eett  vvooss  
iinntteennttiioonnss  ssoouuvveenntt  bbrriissééeess..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ppoouurr  SSaattaann  eesstt  ddee  vvoouuss  ppiiééggeerr  ddaannss  lleess  rreemmoouuss  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn..  LLaa  TTeennttaattiioonn  
eexxeerrccééee  ssuurr  vvooss  ccoonnsscciieenncceess  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  ssee  rreeffuussee  àà  DDiieeuu..  LLiivvrréé  àà  lluuii--mmêêmmee,,  SSaattaann  ssee  
nnoouurrrriitt  ddeess  ââmmeess  eenn  ppeerrddiittiioonn..  DDee  mmêêmmee,,  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  eesstt  ddee  mmiissee  ssii  eett  sseeuulleemmeenntt  ssii  ll’’iinnddiivviidduu  ooffffrree  ddeess  
pprrééddiissppoossiittiioonnss  dd’’eesspprriitt  àà  llaa  ssoouummiissssiioonn  àà  llaa  TTeennttaattiioonn..  VVoouuss  ddeevveezz  eennffiinn  rrééaalliisseerr  ccoommbbiieenn  ttoouutt  ddaannss  vvoottrree  ssoocciiééttéé  
ccoonnssuumméérriissttee  vvoouuss  ppoouussssee  àà  llaa  TTeennttaattiioonn,,  aauu  ddéébboorrddeemmeenntt  éémmoottiioonnnneell  eett  àà  llaa  ffêêlluurree  ddee  vvooss  ââmmeess..  
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LLaa  TTeerrrree  nn’’eesstt  ppaass  llaa  sseeuullee  ppllaannèèttee  iimmppaaccttééee  ppaarr  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ddee  SSaattaann……  
  
EEnn  eeffffeett..  DD’’aauuttrreess  mmoonnddeess  hhuummaaiinn  eett  rreeppttiilliieenn  ssoonntt  ttoouucchhééss,,  eett  cc’’eesstt  bbiieenn  llàà  llee  ccoonnfflliitt  eennttrree  lleess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess  eett  lleess  
ffeemmeelllleess  AAmmaassuuttuumm  qquuii  eesstt  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddeess  ââmmeess  eett  ddeess  ddéébbaattss  ssaannss  ffiinn  qquuii  ooppppoosseenntt  lleess  DDiieeuuxx  ddee  
ll’’OOllyymmppee  eennttrree  eeuuxx..  DDeeppuuiiss  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  ttoouutt  pprreemmiieerr  AArrcchhoonnttee,,  YYaallddaabbaaôôtthh--SSaakkllaass,,  eett  llee  ddiilleemmmmee  aauuqquueell  ffuutt  ccoonnffrroonnttééee  
GGaaiiaa//PPiissttèèss,,  llaa  SSoopphhiiaa,,  llaa  ggaallaaxxiiee  eesstt  eennttrrééee  ddaannss  ssaa  nnuuiitt  nnooiirree  ddee  ll’’ââmmee..  EEtt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  llaa  ffooii  ddeess  ââmmeess  aa  ééttéé  

éépprroouuvvééee..  CC’’eesstt  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  ttoouutt  pprreemmiieerr  
AArrcchhoonnttee  qquuii  aa  pplloonnggéé  llaa  ggaallaaxxiiee  ddaannss  llee  cchhaaooss  eett  
ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess  ttoouutteess  pprreemmiièèrreess  rréébbeelllliioonnss  ccoonnttrree  
DDiieeuu  llee  PPèèrree..  CC’’eesstt  ll’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  ddee  GGaaiiaa  aauupprrèèss  
dd’’OOuurraannooss  qquuii  aa  ggéénnéérréé  llaa  ttyyrraannnniiee  ddee  CCrroonnooss  aaiinnssii  
qquuee  ssaa  cchhuuttee..  VVoouuss  hhuummaaiinnss  nnee  ssaavveezz  ppaass  àà  qquueell  
ppooiinntt  llaa  TTeerrrree  eesstt  dd’’uunn  eennjjeeuu  ccoonnssiiddéérraabbllee..  EEllllee  eesstt  
aauu  ccœœuurr  ddee  ttoouutteess  lleess  rréébbeelllliioonnss..  EEllllee  eesstt  llee  ggrraaiinn  ddee  
ssaabbllee  ddaannss  lleess  pprrooffoonnddss  rroouuaaggeess  dduu  ccoossmmooss..  SSoonn  
aasscceennssiioonn  vvaa  aaiinnssii  ddééppeennddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ffiinnaallee  eennttrree  
lleess  ffoorrcceess  ddeess  ttéénnèèbbrreess  eett  lleess  ssuujjeettss  llooyyaauuxx  dduu  
CChhrriisstt..  NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuii  vvaa  rreemmppoorrtteerr  cceettttee  lluuttttee,,  
bbiieenn  ssûûrr..  MMaaiiss  nnoouuss  ssaavvoonnss  aauussssii  qquuee  llee  pprriixx  àà  
ppaayyeerr  sseerraa  ppoouurr  vvoouuss  dd’’uunn  lloouurrdd  ttrriibbuutt..  CC’’eesstt  llaa  
rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  vvoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  vvoouuss  
éévveeiilllleerr  aaffiinn  ddee  vvoouuss  ffaaiirree  ppaasssseerr  ddaannss  dd’’aauuttrreess  
ddiimmeennssiioonnss  ddee  ll’’eessppaaccee  eett  vvoouuss  lliibbéérreerr  ddeess  aaffffrreess  àà  
vveenniirr..  
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JJ’’aaii  rreemmaarrqquuéé  qquuee  ppoouurr  éévveeiilllleerr  llaa  ccuurriioossiittéé  ddeess  ggeennss,,  cceellaa  ddeemmaannddee  àà  lleess  mmoottiivveerr..  EEsstt--ccee  qquuee  llaa  qquuêêttee  ddee  llaa  
vvéérriittéé  eesstt  ppoouurr  eeuuxx  uunnee  mmoottiivvaattiioonn  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  rreennoonncceerr  àà  ttoouutt  ccee  àà  qquuooii  iillss  ss’’aaccccrroocchheenntt  ??  
  
NNoouuss  nnee  lleeuurr  ddeemmaannddoonnss  ppaass  ddee  rreennoonncceerr  àà  lleeuurrss  bbiieennss  mmaattéérriieellss  nnii  mmêêmmee  àà  lleeuurrss  pprrooffeessssiioonnss..  EEnnccoorree  qquuee  ttoouutt  ddééppeenndd  
ccee  ddaannss  qquuooii  iillss  ttrraavvaaiilllleenntt..  IIll  yy  aa  ddeess  mmééttiieerrss  qquuii  nn’’eenn  ssoonntt  ppaass,,  ccoommmmee  llee  bboouulloott  ddee  ttrraaddeerr  ppaarr  eexxeemmppllee..  OOuu  bbiieenn  lleess  
mmééttiieerrss  lliiééss  àà  llaa  pprroossttiittuuttiioonn..  NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  nnoommbbrree  ddee  pprroossttiittuuééeess  ppaaiieenntt  ddeess  iimmppôôttss..  CC’’eesstt  ffrraanncchheemmeenntt  rrééppuuggnnaanntt  
ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  pprrôônnee  ll’’ééggaalliittéé,,  llaa  ffrraatteerrnniittéé  eett  llaa  lliibbeerrttéé..  OOuuii,,  lleess  ggeennss  ddooiivveenntt  rreennoonncceerr  àà  ttoouutt  ccee  qquuee  
lleeuurr  vvaanniittéé  lleess  lliiee  àà  llaa  tteemmppoorraalliittéé  dd’’uunnee  vviiee..  IIllss  ddooiivveenntt  rreennoonncceerr  àà  lleeuurr  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  iinnssttaauurréé  ppaarr  ll’’éélliittee  eenn  ppllaaccee..  
  
FFaauutt--iill  lleess  mmoottiivveerr  ppoouurr  cceellaa  ??  
  
LLaa  ppeeuurr  ddee  ssee  mmaannqquueerr  àà  llaa  ttoouuttee  ffiinn  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee  nnee  ssuuffffiitt--eellllee  ppaass  ppoouurr  lleess  vvooiirr  àà  ll’’œœuuvvrree  àà  ttrraavveerrss  ll’’ééttuuddee  qquu’’iillss  ssee  
ddooiivveenntt  ddee  ppoorrtteerr  àà  DDiieeuu  ??  IInneexxoorraabblleemmeenntt,,  llaa  ffiinn  eesstt  pprroocchhee  eett  ccee,,  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  NNee  ssaavveezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  vvoouuss  
aalllleezz  mmoouurriirr  bbiieennttôôtt  ??  BBeeaauuccoouupp  dd’’eennttrree  vvoouuss  ccrrooiieenntt  aauu  nnééaanntt..  MMaaiiss  nnoouuss  vvoouuss  ddiissoonnss  qquuee  lloorrssqquuee  vvoouuss  sseenntteezz  llaa  ffiinn  
pprroocchhee,,  nnoouuss  vvoouuss  vvooyyoonnss  pprriieerr  aarrddeemmmmeenntt  ppoouurr  qquuee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  vvoouuss  ssuubbssiissttee  aauu--ddeellàà..  
  
CC’’eesstt  ddoonncc  ccee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  qquu’’iill  lleeuurr  ffaauutt  bbrriisseerr  ::  llaa  ppeeuurr  dduu  nnééaanntt..  
  
PPeeuurr  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrttee  qquu’’eellllee  eesstt  aammpplliiffiiééee  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  VVoottrree  eeggoo  aappppaarrttiieenntt  àà  LLuucciiffeerr..  IIll  eesstt  eenn  vvoouuss  uunn  
rrééssiidduu  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee..  CC’’eesstt  LLuucciiffeerr,,  ppaarr  vvoottrree  eeggoo,,  qquuii  ggéénnèèrree  ttoouutt  ddeessppoottiissmmee  eenn  vvoottrree  ââmmee..  IIll  nnee  vveeuutt  ppaass  qquuee  vvoottrree  
ââmmee  rreevviieennnnee  àà  DDiieeuu  mmaaiiss  àà  lluuii  sseeuull..  PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  eeggoo  lluuii  aappppaarrttiieenntt,,  iill  eessttiimmee  vvoottrree  ââmmee  ddee  mmêêmmee..  OOuuii,,  vvoouuss  êêtteess  
lliivvrrééss  àà  vvoouuss--mmêêmmee  ttaanntt  qquuee  vvoouuss  nnee  ccoonnssiiddéérreezz  ppaass  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  DDiieeuu  ccoommmmee  uunn  ffaaiitt  iinnddéénniiaabbllee..  EEtt  cc’’eesstt  ssuurr  ccee  ppooiinntt  
qquuee  SSaattaann  rreennffoorrccee  eenn  vvoouuss  sseess  llééggiioonnss,,  ccee  ppooiinntt  ééttaanntt  llaa  rrééaalliittéé  éévviiddeennttee  dduu  mmaannqquuee  dduu  PPèèrree..  LLee  ppiièèggee  ppoouurr  vvoouuss  ssee  
rreeffeerrmmee  qquuaanndd  vvoouuss  ddeemmeeuurreezz  ddaannss  vvoottrree  ééttaatt  vviiccttiimmaaiirree,,  ssaannss  ffooii  nnii  llooii..  
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LL’’eeggoo,,  rrééssiidduu  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  LLuucciiffeerr  dduu  ffaaiitt  ddee  ssoonn  iimmpplloossiioonn……  
  
OOuuii..  LLuucciiffeerr  aa  iimmpplloosséé  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  ddee  ssaa  cchhaarrttee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ssuurr  llaa  mmeerr  ddee  vveerrrree  àà  JJéérruusseemm  iill  yy  aa  
220000..000000  aannss  dduu  tteemmppss  cchhrroonnoollooggiiqquuee  dd’’UUrraannttiiaa..  LL’’AArrcchhaannggee  GGaabbrriieell  ééttaaiitt  llàà..  EEtt  iill  aa  vvuu  cceettttee  iimmpplloossiioonn  eenn  LLuucciiffeerr..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  GGaabbrriieell  aa  ssuurr  llee  mmoommeenntt  ggaarrddéé  llee  ssiilleennccee..  IIll  aa  ssuu  qquuee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ssttuuppééffiiaanntt  eett  ddee  ttrraaggiiqquuee  àà  llaa  ffooiiss  ééttaaiitt  
eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  pprroodduuiirree..  LLuucciiffeerr  ééttaaiitt  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree  llaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  àà  ll’’iinnssttaanntt  mmêêmmee  ooùù  iill  rreenniiaa  
ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ddeevvaanntt  ssoonn  aauuddiittooiirree  ccoommppoosséé  dduu  ccoorrppss  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ccéélleessttee..  
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NNoouuss  ssoommmmeess,,  ppaarr  ccee  ffaaiitt  mmêêmmee,,  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’iimmpplloossiioonn  ddee  LLuucciiffeerr……  
  
VVoottrree  mmoonnddee  vviitt  uunnee  vvrraaiiee  ttrraaggééddiiee..  MMaaiiss  ll’’eessppaaccee  ttoouutt  eennttiieerr  aauussssii..  LLaa  cchhuuttee  ddee  ll’’aannggee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  mmiinnccee  aaffffaaiirree..  EEllllee  aa  
ggéénnéérréé  ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ppaarrttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  YY  ccoommpprriiss  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ll’’OOllyymmppee..  IIll  yy  aa  ddee  vvrraaiiss  ddéébbaattss  àà  ccee  
ssuujjeett  ddaannss  lleess  aammpphhiitthhééââttrreess  ddee  lluummiièèrree..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  uunn  ssuujjeett  qquuii  ddeevvrraaiitt  pprrééooccccuuppeerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  vvooss  sséénnaatteeuurrss..  
CCaarr  cc’’eesstt  ppoouurr  vvoouuss  llee  sseeuull  vvrraaii  ddéébbaatt  qquuii  vvaaiillllee  llaa  ppeeiinnee  qquu’’oonn  ss’’yy  aattttaarrddee..  SSii  vvoouuss  rrééssoollvveezz  llee  pprroobbllèèmmee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  
ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  vvoouuss  ttrroouuvveezz  llaa  rrééppoonnssee  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
  
EEnnccoorree  ffaauutt--iill  ppoouurr  lleess  ggeennss  ddee  ccrrooiirree  eenn  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  LLuucciiffeerr……  
  
QQuu’’iillss  cchheerrcchheenntt  dduu  ccôôttéé  ddee  lleeuurrss  aacctteess  mmaannqquuééss,,  eett  qquu’’iillss  ssee  ddeemmaannddeenntt  ppoouurrqquuooii  iill  yy  aa  ttaanntt  dd’’iinnjjuussttiiccee  ssuurr  llaa  tteerrrree  ffaaccee  
àà  ll’’iimmmmeennssee  bbeeaauuttéé  ccoossmmiiqquuee  !!  LLeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  ssoonntt  cchheezz  vvoouuss  bbaaffoouuééeess..  SSaacchhaanntt  qquuee  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  ppaasssseenntt  
eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  àà  aauuttrruuii,,  rrééfflléécchhiisssseezz  uunn  iinnssttaanntt  aauu  ssuujjeett  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ffaaiitteess  eenndduurreerr  lleess  uunnss  lleess  
aauuttrreess..  LLeess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess  ssaavveenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  ppoouurrqquuooii  iillss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  qquu’’iillss  eessttiimmeenntt  
iinnssuurrmmoonnttaabblleess..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ddee  cceessssee  ddee  lleeuurr  ffaaiirree  eenntteennddrree  qquu’’iillss  oonntt  àà  rreennoouueerr  aavveecc  lleeuurr  fféémmiinniinn  ssaaccrréé..  LLeess  
AAmmaassuuttuumm  oonntt  ééttéé  ttrroopp  lloonnggtteemmppss  vviioolleennttééeess,,  ssoouuiillllééeess  eett  bbaaffoouuééeess  ppaarr  lleess  ccaasstteess  ddeess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss..  LLeess  RReeppttiilliieennss  
nnee  ffoonntt  ppaass  ppaarrttiiee  dduu  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  mmaaiiss  iillss  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss  ddaannss  uunn  ppaaccttee  aavveecc  lluuii  ::  llaa  pprrééddaattiioonn  ddeess  
ccoonnsscciieenncceess  hhuummaaiinneess  ppeerrmmeett  aauuxx  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  dd’’aalliimmeenntteerr  lleeuurr  ccaassttee  ddee  lleeuurr  qquuoottaa  dd’’éénneerrggiiee,,  ttaannddiiss  qquuee  ddaannss  llee  
mmêêmmee  tteemmppss,,  SSaattaann  rrééccllaammee  qquuaanntt  àà  lluuii  lleess  ââmmeess  ddoonntt  llee  sscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  aa  ééttéé  bbrriisséé  ppaarr  llaa  pprrééddaattiioonn..  LLaa  sseeuullee  
ffaaççoonn  ddee  vvoouuss  pprréésseerrvveerr  eesstt  dd’’aavvooiirr  ccoonnsscciieennccee  ddee  ttoouutt  ççaa,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  vvoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  llee  CChhrriisstt,,  aaffiinn  qquu’’iill  vvoouuss  
eennvvooiiee  sseess  AAnnggeess  eett  vvoouuss  ééllèèvvee..  
  
LLaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  bbllooqquuee  ll’’ââmmee  ddaannss  ddeess  ffrrééqquueenncceess  vviibbrraattooiirreess  eennfféérriiqquueess,,  ssii  bbiieenn  qquu’’eellllee  nn’’aa  ppoouurr  
sseeuullee  ffaaççoonn  ddee  ss’’eenn  ssoorrttiirr  qquuee  ll’’oobbsseerrvvaannccee  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess,,  dduu  sseerrvviiccee  àà  aauuttrruuii  ddaannss  ll’’oorrddrree  dduu  ddiivviinn..  
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EEtt  llee  jjeeuu  eenn  vvaauutt  llaa  cchhaannddeellllee  ppuuiissqquuee  
cchhaaqquuee  êêttrree  vviivvaanntt  aa  ééttéé  ccrréééé  ppoouurr  cceellaa  ::  
sseerrvviirr  DDiieeuu  eett  llaa  CCrrééaattiioonn..  PPeerrssoonnnnee  nnee  
ppeeuutt  ssee  rreeffuusseerr  àà  sseerrvviirr  DDiieeuu  eett  llaa  CCrrééaattiioonn..  
VVoouuss  vvooyyeezz  bbiieenn  ccee  qquuee  cceellaa  ddoonnnnee  qquuee  
ddee  ssee  rreeffuusseerr  àà  DDiieeuu  eett  àà  sseess  AAnnggeess  ::  ttoouuss  
lleess  mmaauuxx  ddee  vvoottrree  mmoonnddee..  RReeffuussaanntt  llaa  
mmooeellllee  ssuubbssttaannttiieellllee  ddee  DDiieeuu,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  
ssoonn  FFiillss  JJééssuuss--CChhrriisstt,,  vvoouuss  vvoouuss  lliivvrreezz  aauuxx  
llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess,,  eelllleess--mmêêmmeess  ddaammnnééeess  
àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  rreeffuuss  ddee  sseerrvviirr  DDiieeuu  eett  llaa  
CCrrééaattiioonn..  AAlloorrss,,  ooùù  ttoouutt  cceellaa  vvoouuss  mmèènnee--tt--
iill  ??  LL’’eennffeerr,,  vvoouuss  yy  êêtteess  ddééjjàà..  MMaaiiss  eesstt--ccee  
qquuee  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  vvoottrree  ââmmee  ssee  rrééjjoouuiitt  

ddee  llaa  ssuuiittee  qquuaanndd  iill  nn’’yy  aa  ppoouurr  eellllee  aauuccuunn  mmoottiiff  dd’’eessppooiirr  ddee  rrééddeemmppttiioonn  ??  EEnn  ccee  mmoommeenntt  mmêêmmee  vvoottrree  ââmmee  vvoouuss  eenn  vveeuutt  
tteerrrriibblleemmeenntt  ddee  nnee  ppaass  llaa  ppllaacceerr  ddaannss  llaa  rrééjjoouuiissssaannccee  dduu  VViivvaanntt..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  vvoouuss  ttoommbbeezz  ssii  ffaacciilleemmeenntt  mmaallaaddee  eett  qquuee  
vvoouuss  êêtteess  ppeerrcclluuss  ddee  ttoouuss  lleess  mmaauuxx  ppoossssiibblleess  eett  iimmaaggiinnaabblleess..  CC’’eesstt  vvoottrree  ââmmee  qquuii  ssee  rreebbeellllee  qquuaanntt  àà  vvoottrree  ffaaççoonn  ddee  
pprrooccééddeerr,,  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr..  EEnn  oouuttrree,,  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  qquuee  lleess  mmaallaaddiieess  ssee  rrééppaannddeenntt  ddaannss  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ffiieell  dduu  ddéémmoonn..  
PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  aa  ppeeuurr  dd’’aattttrraappeerr  llee  vviirruuss  dduu  CCoovviidd,,  mmaaiiss  vvoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  qquuee  vvoouuss  
ffaaiitteess  ttoouutt,,  ddaannss  uunnee  tteellllee  pprrééddiissppoossiittiioonn  dd’’eesspprriitt,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  ppeeuurr  eett  ddee  rreeffuuss  ddee  DDiieeuu,,  ppoouurr  êêttrree  vvoouuss--mmêêmmeess  iinnffeeccttééss..  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  llee  mmaassqquuee  qquuii  vvoouuss  pprroottèèggee  ddeess  rreelleennttss  ddee  llaa  TTeennttaattiioonn..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  llee  mmaassqquuee  qquuii  vvoouuss  
eemmppêêcchhee  ddee  ccoorrrroommpprree  vvoottrree  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee  mmaaiiss  vvooss  mmaauuvvaaiisseess  ppeennssééeess,,  vvooss  ppeenncchhaannttss  eett  vvoottrree  ccœœuurr  mmaallaaddee..  
VVoouuss  rreesstteezz  àà  jjaammaaiiss  iinncclluuss  ddaannss  uunn  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  qquuii  vvoouuss  ccaauussee  dduu  ttoorrtt  cchhaaqquuee  jjoouurr  ddaavvaannttaaggee,,  jjuussqquu’’àà  ll’’eennttiièèrree  
ccrriissttaalllliissaattiioonn  ddee  vvoottrree  ccoorrppss  vviieeiillllii  ppaarr  ll’’ââggee  eett  llaa  ffaattiigguuee,,  eett  jjuussqquu’’àà  llaa  ddééssiinnttééggrraattiioonn  ddee  ttoouuss  vvooss  fflluuiiddeess..  
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LLaa  ppeeuurr  ddee  mmoouurriirr  ffaaiissaanntt  llee  rreessttee……  
  
VVoottrree  ppeeuurr  ddee  mmoouurriirr  vvoouuss  ll’’eemmmmeenneezz  aavveecc  vvoouuss,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ffrraanncchhii  lleess  rriivveess  ddee  llaa  mmoorrtt..  VVoouuss  vvoouuss  llaammeenntteezz  ddee  nn’’aavvooiirr  
ppaass  ssuu  bbiieenn  ffaaiirree..  VVoouuss  rreeggrreetttteezz  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  rreeggrreetttteerr,,  vvoottrree  aatttteennttiioonn  nn’’ééttaanntt  jjaammaaiiss  rraasssséérréénnééee  dduu  ffaaiitt  ddee  nnee  
vvoouuss  aavvooiirr  ppaass  vvuu  ffaaiirree  uunn  ggeessttee  cchhaarriittaabbllee  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  eett  ppoouurr  vvoouuss--mmêêmmee..  VVoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  ccee  qquuee  ssoonntt  lleess  rriivveess  
ppaaiissiibblleess  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee..  VVoouuss  rreesstteezz  ccoonnffiinnééss  ddaannss  llee  cchhaaooss  ddee  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee  bbrriissééee  ppaarr  llaa  pprrééddaattiioonn,,  rreepplliiéé  ssuurr  
vvoouuss--mmêêmmee……  ssaannss  ffiinn..  AAiinnssii  llaa  mmoorrtt  eesstt--eellllee  ppoouurr  vvoouuss  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  vvoottrree  eennffeerr  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  aavveecc  ttoouujjoouurrss  lleess  mmêêmmeess  
pprrééooccccuuppaattiioonnss  ééggoocceennttrriiqquueess..  EEtt  llee  rreesssseennttiimmeenntt,,  eett  llaa  ccoollèèrree,,  eett  llaa  ppeeiinnee,,  eett  lleess  pprrootteessttaattiioonnss  qquuii  vvoonntt  aavveecc,,  ssaannss  
jjaammaaiiss  ttoouutteeffooiiss  ppeennsseerr  DDiieeuu..  VVooiillàà  ddaannss  qquueell  ééttaatt  lleess  ppeettiitteess  ââmmeess  qquuiitttteenntt  llee  mmoonnddee..  PPeennsseenntt--eelllleess  ttrroouuvveerr  uunn  rreeffuuggee  
ddaannss  lleeuurr  pprroopprree  eennffeerr  ??  MMaaiiss  mmêêmmee  llee  ddéémmoonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssaattiissffaaiitt  ddee  ccee  qquu’’iill  ddééffaaiitt……  CCeeccii  ppaarrccee  qquu’’iill  nn’’yy  aa  jjaammaaiiss  eeuu  
ppeerrssoonnnnee  ppoouurr  vvoouuss  ssoorrttiirr  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ééccœœuurraanntt  ssiimmpplleemmeenntt  eenn  rrééiinniittiiaalliissaanntt  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee..  VVoouuss  aavveezz  
àà  ccoommpprreennddrree  uunnee  ffooiiss  ppoouurr  ttoouutteess  qquu’’iill  vvoouuss  ffaauutt  eennttrreerr  ddaannss  uunn  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  hhuummaaiinn  eeffffiicciieenntt..  CC’’eesstt  NNOOUUSS  vvoottrree  
nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  hhuummaaiinn..  
  

22..  LL’’HHOOMMMMEE,,  PPLLAACCÉÉ  DDAANNSS  SSOONN  CCOONNTTEEXXTTEE  CCOOSSMMIIQQUUEE  

  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rreecceettttee  dduu  bboonnhheeuurr  ddaannss  llee  mmaaiinnttiieenn  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  rreelleevvaanntt  ddee  ccrrooyyaanncceess  iilllluussooiirreess..  IIll  nn’’yy  
aa  ppaass  ddee  rrééeell  ppllaaiissiirr  ddaannss  llaa  jjoouuiissssaannccee  éépphhéémmèèrree..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’aauutthheennttiiqquueess  aacctteess  eenn  aalliimmeennttaanntt  ll’’iinnttéérrêêtt  
ddee  qquueellqquu’’uunn  qquuii  nnee  vvoouuss  vveeuutt  ppaass  dduu  bbiieenn..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  bbiieenn--êêttrree  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  ddee  mmaannqquuee  eett  ddee  
ssaaddoommaassoocchhiissmmee  eennvveerrss  lleess  ggeennss..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’éévvoolluuttiioonn  ppoossssiibbllee  ppoouurr  ll’’iinntteelllleecctt  sseeuull,,  pprriivvéé  dduu  ccœœuurr  
rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  IIll  nn’’yy  aa  iiccii--bbaass  qquuee  ll’’eennffeerr  ppoouurr  ggeennss  pprreessssééss  qquuii  vveeuulleenntt  ttoouutt  ppoouurr  eeuuxx--mmêêmmeess  eett  
ttoouutt  ddee  ssuuiittee,,  ééppuuiissaanntt  lleeuurr  mmoonnddee  ppaarr  llee  mmooddee  ffuummiissttee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eeffffrréénnéé..  LLaa  lliibbeerrttéé,,  iillss  ll’’oonntt  vvoouulluuee,,  
iillss  ll’’oonntt  eeuuee..  MMaaiiss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  iillss  ssee  ssoonntt  eennffeerrmmééss  ddaannss  lleeuurr  ccaaggee  ffoollllee,,  cceellllee  ddee  lleeuurr  ââmmee  bbrriissééee  ppaarr  llaa  
mmoorrssuurree  ddee  lleeuurr  oorrgguueeiill  eett  dduu  rreeggaarrdd  nnaarrcciissssiiqquuee  qquu’’iillss  ppoorrtteenntt  ssuurr  eeuuxx--mmêêmmeess..  
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CC’’eesstt  eenn  eeffffeett  cceellaa  mmêêmmee..  PPaarrccee  qquuee  ll’’hhoommmmee  nn’’eesstt  ppaass  rreeppllaaccéé  ddaannss  ssoonn  ccoonntteexxttee  ccoossmmiiqquuee,,  iill  vviitt  ddeess  ppeettiitteess  ppoorrttiioonnss  
ddee  lluuii--mmêêmmee..  TToouutteess  cceess  ppoorrttiioonnss  ««  mmooii,,  mmooii  eett  mmooii  »»  llee  ttiirraaiilllleenntt  ssaannss  cceessssee..  EElllleess  eexxiiggeenntt  ttoouutteess  ddee  lluuii  qquueellqquuee  cchhoossee,,  
eett  ççaa  llee  mmeett  aauu  ssuupppplliiccee..  LL’’hhoommmmee  vviitt  ddee  rraaggee  eett  ddee  hhaaiinnee  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  qquuaannttiittéé  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddee  ««  mmooii  »»  
qquu’’iill  eenn  vviieenntt  àà  ttrraannssiiggeerr  aavveecc  lluuii--mmêêmmee..  TToouutteess  cceess  ppoorrttiioonnss  ddee  lluuii--mmêêmmee  nnee  ss’’aaiimmeenntt  ppaass..  EElllleess  ssoonntt  llee  pprroodduuiitt  ddee  ffiieell  dduu  
ddéémmoonn  eett  ddee  sseess  llééggiioonnss..  CC’’eesstt  ddaannss  llee  mmaannqquuee  ddee  ccaarreessssee  qquuee  ll’’hhoommmmee  ééllaabboorree  ssoonn  mmoonnddee..  UUnn  mmoonnddee  ffaaiitt  ppoouurr  lleess  
ccoouuppss  ddee  mmaarrtteeaauu,,  ppoouurr  lleess  ggiifflleess,,  lleess  mmoorrssuurreess  eett  lleess  ggrriiffffeess..  CC’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell  jjuuss  qquuee  ll’’hhoommmmee  vviitt  ssoonn  mmaannqquuee  dd’’aammoouurr..  
MMaall--aaiimméé,,  iill  ppoouussssee  sseess  ppaaiirrss  àà  ccoommbbaattttrree  eett  àà  ddoommiinneerr..  DDaannss  llee  rreejjeett  dduu  vvéérriittaabbllee  aammoouurr,,  cchhaaccuunn  eesstt  llàà  àà  mmeessuurreerr  ssaa  
ffoorrccee..  LLeess  ffaaiibblleess  eett  lleess  pplluuss  ffrraaggiilleess  ssoonntt  llaammiinnééss..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  vvoottrree  mmoonnddee  nn’’eesstt  ffaaiitt  nnii  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  nnii  mmêêmmee  
ppoouurr  lleess  eennffaannttss  !!  NNee  ppaarrlloonnss  ppaass  ddeess  ppeerrssoonnnneess  uussééeess  ppaarr  ll’’ââggee,,  qquuee  vvoouuss  mmeetttteezz  ddaannss  ddeess  mmoouurrooiirrss  eenn  gguuiissee  ddee  
ppllaaccaarrdd  !!  
  
IIll  aa  ddiitt  ««  ssooyyeezz  ppaarrffaaiittss  ccoommmmee  mmoonn  PPèèrree  eesstt  ppaarrffaaiitt  »»……  
  
EEtt  jjaammaaiiss  vvoouuss  nnee  llee  sseerreezz..  MMaaiiss  vvoouuss  ddeevveezz  ffaaiirree  ddee  vvoottrree  mmiieeuuxx,,  cc’’eesstt  cceellaa  qquuee  llee  CChhrriisstt  aa  vvoouulluu  ddiirree..  SSii  ddoonncc  vvoouuss  
ffaaiitteess  ddee  vvoottrree  mmiieeuuxx,,  vvoouuss  ddoonnnneezz  llee  mmeeiilllleeuurr  ddee  vvoouuss--mmêêmmee..  DDoonnnneerr  llee  mmeeiilllleeuurr  ddee  ssooii--mmêêmmee,,  cc’’eesstt  êêttrree  iimmppeeccccaabbllee..  
EEtt  cc’’eesstt  aapppprréécciiaabbllee  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  DDiieeuu..  FFaaiirree  ddee  vvoottrree  mmiieeuuxx,,  cc’’eesstt  cceellaa  qquuii  vvoouuss  rreennddrraa  ppaarrffaaiittss..  
  
OOnn  ddiitt  ddee  LLUUII  qquu’’IILL  eesstt  ««  ddoouuxx  eett  hhuummbbllee  ddee  ccœœuurr  »»……  
  
OOuuii,,  ssoonn  jjoouugg  eesstt  ddoouuxx..  AAuussssii  llééggeerr  qquu’’uunn  dduuvveett  qquu’’oonn  llee  sseenntt  àà  ppeeiinnee  !!  
  
OOnn  llee  sseenntt  àà  ppeeiinnee  ??  SSaa  pprréésseennccee  eesstt  ppuuiissssaannttee  !!  
  
((RRiirreess))..  CC’’eesstt  llee  CChhrriisstt  qquuii  nnoouuss  ppiilloottee  lloorrssqquu’’oonn  ll’’aacccceeppttee  eennttiièèrreemmeenntt  eett  qquu’’eennffiinn  iill  nnoouuss  ccoommppllèèttee  iinnttééggrraalleemmeenntt..  
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LL’’hhoommmmee,,  ccee  mmaall--aaiimméé  !!......  
  
CC’’eesstt  uunnee  llooii  mmaatthhéémmaattiiqquuee..  NNee  ppaass  sseerrvviirr  aauuttrruuii  cc’’eesstt  ssee  vvooiirr  ssoouuffffrriirr  ssooii--mmêêmmee..  QQuuaanndd  oonn  ppaarrllee  ddee  sseerrvviiccee  àà  ssooii--mmêêmmee,,  
cceellaa  rreellèèvvee  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  iinnvveennttiioonn..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  oonn  ddiitt  ddeess  RReeppttiilliieennss  qquu’’iillss  ssoonntt  ddaannss  llee  sseerrvviiccee  àà  ssooii--mmêêmmee..  MMaaiiss  
lloorrssqquu’’oonn  rrééfflléécchhiitt  uunn  ppeeuu,,  oonn  ssee  rreenndd  ccoommppttee  qquuee  nnee  sseerrvviirr  qquuee  ssooii,,  cc’’eesstt  ssee  ddeesssseerrvviirr..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  uunnee  ccrrééaattuurree  ddaannss  
ll’’uunniivveerrss  ddaannss  llee  sseerrvviiccee  àà  ssooii--mmêêmmee  qquuii  eenn  vvéérriittéé  nnee  ssoouuffffrree..  IIll  nn’’yy  aa  qquuee  llee  sseerrvviiccee  àà  aauuttrruuii  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  aauu  bbiieenn--êêttrree  
dd’’uunnee  ââmmee..  EEnn  oouuttrree,,  lloorrssqquuee  nnoouuss  ppaarrlloonnss  ddee  ccaarreessssee,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  ddoonnnneerr  uunnee  ccaarreessssee  àà  uunn  cchhiieenn  ppoouurr  ddiirree  ddee  
cceett  hhoommmmee  qquu’’iill  eesstt  ggeennttiill  eett  qquu’’iill  eesstt  ddaannss  llaa  ccaarreessssee..  NNoonn  !!  ÊÊttrree  ddaannss  llaa  ccaarreessssee  eesstt  uunnee  ppoossttuurree  qquuii  nnoouuss  ccoonnffoorrttee  ddaannss  
ll’’aattttiittuuddee  ddee  CCeelluuii  qquuii  eesstt  ddoouuxx  eett  hhuummbbllee  ddee  ccœœuurr..  NNoouuss  nnee  ffaaiissoonnss  ppaass  aalllluussiioonn  àà  llaa  ggeennttiillllee  ccaarreessssee  dd’’uunn  jjeeuunnee  ccoouuppllee  
aammoouurreeuuxx..  NNoouuss  nnee  ffaaiissoonnss  ppaass  nnoonn  pplluuss  aalllluussiioonn  àà  llaa  ggeennttiillllee  ccaarreessssee  dd’’uunnee  iinnffiirrmmiièèrree  ssuurr  llee  vviissaaggee  dd’’uunn  rreettrraaiittéé..  NNOONN  !!  
NNoouuss  ppaarrlloonnss  dd’’uunnee  ppoossttuurree  ddee  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  uunnee  vviiggiillaannccee  aaccccrruuee  ddee  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  ddaannss  ssoonn  rreeggaarrdd,,  ddaannss  ssoonn  
llaannggaaggee,,  ddaannss  llee  ggeessttee,,  ddaannss  llaa  ffaaççoonn  dd’’êêttrree  eett  ddee  vvooiirr  lleess  cchhoosseess..  NNoouuss  ppaarrlloonnss  dd’’uunnee  aattttiittuuddee  qquuii  ccoonnddiittiioonnnnee  lleess  mmooddeess  
ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  hhuummaaiinn..  NNoouuss  ppaarrlloonnss  dd’’uunnee  aattttiittuuddee  ssaaiinnee  eett  ppaaiissiibbllee..  NNoouuss  ppaarrlloonnss  dd’’uunnee  aattttiittuuddee  qquuii  eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  
mmêêmmee  dduu  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt  eenn  ssooii..  
  
LLaa  ccaarreessssee  eesstt  llaa  ppoossttuurree  ddee  DDiieeuu  vviiss--àà--vviiss  ddee  sseess  eennffaannttss……  
  
LLoorrssqquuee  vvoouuss  aaddoopptteezz  cceettttee  ppoossttuurree  eenn  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  ssooyyeezz  ssûûrrss  dd’’uunnee  cchhoossee  ::  vvoouuss  êêtteess  eenn  pphhaassee  aavveecc  llee  CCrrééaatteeuurr..  
VVoouuss  êêtteess  eenn  pphhaassee  aavveecc  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  bbaaiiggnnéé  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  QQuuaanndd  vvoouuss  êêtteess  ddaannss  llaa  ccaarreessssee,,  
qquuee  llaa  ppoossttuurree  eesstt  vvéérriittaabbllee,,  qquu’’eellllee  nnee  ttrriicchhee  ppaass,,  aalloorrss  ssooyyeezz  ssûûrrss  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ddaannss  llaa  ggrrââccee  dduu  PPèèrree..  EEtt  cc’’eesstt  llàà  uunn  
mmiirraaccllee  qquuii  ssee  pprroodduuiitt  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  llee  PPèèrree  qquuii  vviieenntt  ccaarreesssseerr  ttoouuttee  cchhoossee  àà  ttrraavveerrss  vvoouuss..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ddééssaammoouurr  vviiss--
àà--vviiss  ddee  DDiieeuu  qquuaanndd  vvoouuss  ddéécciiddeezz  dd’’aaddoopptteerr  llaa  ppoossttuurree  ddee  CCeelluuii  qquuii  eesstt  ddoouuxx  eett  hhuummbbllee  ddee  ccœœuurr..  LLaa  ccaarreessssee  eesstt  llaa  sseeuullee  
aattttiittuuddee  àà  aavvooiirr  aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  aaffiinn  dd’’êêttrree  ccoommppllééttéé  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  dduu  VViivvaanntt..  CCeettttee  ppoossttuurree  nnoouurrrriitt  ll’’ââmmee  ddee  cceelluuii  qquuii  
llaa  pprrooddiigguuee  ttoouutt  ccoommmmee  eellllee  nnoouurrrriitt  llee  ccœœuurr  ddee  cceelluuii  qquuii  llaa  rreeççooiitt..  LLaa  ccaarreessssee  eesstt  ddèèss  lloorrss  ddoouubblleemmeenntt  bbéénniiee  !!  
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CC’’eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrtt  qquuee  cc’’eesstt  uunnee  mmeerrvveeiilllleeuussee  sseennssaattiioonn  qquuee  dd’’êêttrree  ddaannss  llaa  ccaarreessssee……  
  
OOUUII  !!  MMaaiiss  ccee  ggeessttee  ssii  ssiimmppllee  eenn  aappppaarreennccee  eesstt  uunn  ggeessttee  qquuii  ssee  ccoonnssttrruuiitt  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr..  PPoouurr  êêttrree  ddaannss  llaa  ccaarreessssee,,  iill  ffaauutt  
êêttrree  ssttrruuccttuurréé  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  dduu  sseennttiimmeenntt..  CCeellaa  nnee  sseerrtt  ppaass  àà  ggrraanndd--cchhoossee  dd’’aavvooiirr  uunn  iinntteelllleecctt  qquuii  ffaaiitt  oommbbrraaggee  aauu  
ccœœuurr..  ÊÊttrree  ssttrruuccttuurréé  mmeennttaalleemmeenntt,,  cc’’eesstt  aauussssii  êêttrree  ttiisssséé  eenn  sseennttiimmeenntt..  AAvveecc  bbiieenn  eenntteenndduu  sseess  éémmoottiioonnss  ccaannaalliissééeess..  LLaa  
ccaarreessssee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  mmiinnccee  aaffffaaiirree  ddaannss  vvoottrree  mmoonnddee..  VVoouuss  aavveezz  ppeeuurr  dd’’êêttrree  ddaannss  cceettttee  ppoossttuurree..  DDaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  
ll’’aammbbiittiioonn  eett  ll’’eesspprriitt  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ssoonntt  ddee  mmiissee,,  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  vvoouuss  eennttrreeddéévvoorreerr..  
  
LLaa  hhaaiinnee  ddee  ll’’aauuttrree,,  llaa  hhaaiinnee  ddee  ssooii,,  ssiiggnnee  ddee  nnoottrree  ddééssaammoouurr  ffaaccee  àà  DDiieeuu,,  nnoouuss  ffaaiitt  mmiirrooiitteerr  ddaannss  nnoottrree  
ccoommppoorrtteemmeenntt  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr  ffaaccee  aauuxx  AAnncciieennss  ddeess  JJoouurrss..  
  
OOuuii,,  vvoouuss  êêtteess  llee  pprroodduuiitt  ddee  cceettttee  rréébbeelllliioonn..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  iill  ffaauutt  ssoouulliiggnneerr  iiccii  qquuee  LLuucciiffeerr  aa  rreenniiéé  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell  eenn  ssooii  mmaaiiss  iill  ss’’eesstt  aapppprroopprriiéé  ppoouurr  lluuii--mmêêmmee  lleess  aattttrriibbuuttss  ddeess  DDiieeuuxx..  LLuucciiffeerr  eett  ssaa  rréébbeelllliioonn  nn’’oonntt  ééttéé  ffaaiittss  
qquu’’aavveecc  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn……  
  
DDeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ??  
  
OOuuii..  NN’’oouubblliiee  ppaass  qquuee  LLuucciiffeerr  aa  rraalllliiéé  àà  ssaa  ccaauussee  uunnee  ppoorrttiioonn  dduu  CCiieell..  LLuucciiffeerr  aa  rreenniiéé  llee  PPèèrree  mmaaiiss  nnoonn  ccee  qquu’’IILL  sseerrtt  eenn  
ssuubbssttaannccee..  AAuuttaanntt  ggaarrddeerr  llaa  llaammee  ddee  ll’’ééppééee  mmaaiiss  rreenniieerr  ssoonn  ffoouurrrreeaauu  !!  CCoommpprreennddss--ttuu  ll’’hhyyppooccrriissiiee  ddee  cceettttee  mmêêmmee  
rréébbeelllliioonn  eett  llaa  ttyyrraannnniiee  qquuii  eenn  ddééccoouullee  ??  LLaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr  nn’’aa  rriieenn  ddee  nnoovvaatteeuurr..  LLuucciiffeerr  eett  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ll’’oonntt  ssuuiivvii  
ddaannss  cceettttee  ccoouurrssee  ffoollllee  nn’’oonntt  ffaaiitt  qquuee  rrééccuuppéérreerr  ccee  qquuee  llee  PPèèrree  mmeett  eenn  ssuubbssttaannccee..  LLaa  cchhuuttee  ddee  ll’’aannggee  nn’’eesstt  qquu’’uunn  
mmaattéérriiaauu  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn..  CCee  mmaattéérriiaauu  eesstt  uunn  ppaavvéé  jjeettéé  ddaannss  llaa  mmaarree  aavveecc  uunnee  vviioolleennccee  tteellllee  qquuee  ttoouutt  ss’’eenn  ttrroouuvvee  
ééccllaabboouusssséé..  LLaa  VVooiiee  llaaccttééee  nn’’eesstt  ppaass  ééppaarrggnnééee  ppaarr  cceettttee  ééccllaabboouussssuurree..  VVoottrree  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  lluuii--mmêêmmee  ttéémmooiinn  ddee  
llaa  vviioolleennccee  ddee  cceettttee  rréébbeelllliioonn  àà  ttrraavveerrss  lleess  pphhoottooggrraapphhiieess  dduu  ccoossmmooss  pprriisseess  ppaarr  vvooss  aassttrroonnoommeess..  MMoonnttrree--lleess,,  GGaabbrriieell..  
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NNoouuss  nnoouuss  sseerrvvoonnss  ddeess  ffoorrcceess  eenn  pprréésseennccee  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  kkaarrmmaass..  LLeess  éévvéénneemmeennttss  dd’’oorrddrree  
ccaattaaccllyyssmmiiqquuee  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  ppaarr  hhaassaarrdd..  CCeellaa  ccoorrrreessppoonndd  ssiimmpplleemmeenntt  aauu  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  éénneerrggiieess..  CCee  rrééééqquuiilliibbrraaggee  
ppeeuutt  ppaasssseerr  ppaarr  ll’’eexxppaannssiioonn  dd’’uunnee  ééttooiillee  eett  ll’’aabbssoorrppttiioonn  ddee  ssoonn  ssyyssttèèmmee  ppllaannééttaaiirree..  CCeellaa  ppaassssee  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  ddeess  
rreemmoouuss  ddaannss  vvoottrree  mmoonnddee,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  ll’’éévveeiill  dd’’uunn  vvoollccaann,,  ssoonn  éérruuppttiioonn  eett  llee  ttssuunnaammii  qquu’’eellllee  ggéénnèèrree..  AAlloorrss  bbiieenn  
ssûûrr,,  ddee  tteellss  éévvéénneemmeennttss  ssoonntt  iinntteennsseess  aauu  ppooiinntt  ddee  pprroovvooqquueerr  ddeess  ttrraauummaass  aauu  ccœœuurr  ddee  vvooss  ssoocciiééttééss..  MMaaiiss  vvoouuss  ddeevveezz  
aapppprreennddrree  ppaarr  lleess  cchhooccss  qquuee  vvoouuss  rreecceevveezz..  LL’’eexxiisstteennccee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ccaammpp  ddee  vvaaccaanncceess..  VVoouuss  êêtteess  ddaannss  llee  ccoossmmooss  
ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  yy  êêtteess  vveennuuss  ttrraavvaaiilllleerr..  LLee  PPaarraaddiiss  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  uunn  cclluubb  ddee  bbrriiddggee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  cchhôômmeeuurr  aauu  
PPaarraaddiiss,,  ppaass  uunn  êêttrree  ooiissiiff..  TToouutt  llee  mmoonnddee  ss’’aaccttiivvee  !!  SSii  ddoonncc  uunnee  ccrrééaattuurree  nn’’eesstt  ppaass  àà  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  llee  ccoossmmooss,,  iill  yy  aauurraa  
ttoouujjoouurrss  qquueellqquu’’uunn  ppoouurr  vveenniirr  llaa  ««  rreeccaaddrreerr  »»..  CCoommpprreenneezz--vvoouuss  ??  VVoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  àà  vvoottrree  ppllaaccee  ssuurr  llaa  tteerrrree..  PPoouurrttaanntt  
vvoouuss  yy  êêtteess  vveennuuss..  EEtt  cc’’eesstt  ppoouurr  yy  ffaaiirree  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  vvoouuss  éécchhaappppee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee..  PPaass  ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  eenn  
ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree  mmaaiiss  ccee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  ffaaiitt  ddaannss  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  CCrrééaatteeuurr..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  ««  ppaassssaanntt  »»..  LLaa  TTeerrrree  nn’’eesstt  ppoouurr  ll’’ââmmee  qquuee  tteemmppoorraaiirree..  
  
VVoouuss  êêtteess  vveennuuss  ssuurr  TTeerrrree  eett  vvoouuss  vvoouuss  yy  êêtteess  éécchhoouuééss..  NNoouuss  ssoommmmeess  ppoouurr  vvoouuss  llaa  bboouuééee  ddee  ssaauuvveettaaggee..  NN’’oouubblliieezz  ppaass  
qquuee  vviieenntt  llee  mmoommeenntt  ooùù  ttoouutt  llee  mmoonnddee  sseerraa  mmiiss  ««  ddeehhoorrss  »»..  LLaa  TTeerrrree  eesstt  ttrroopp  aabbîîmmééee..  IIll  vvaa  ffaallllooiirr  ppaasssseerr  uunn  éénnoorrmmee  ccoouupp  
ddee  bbaallaaii  !!  
  
CCoommmmeenntt  ddoonncc  lleess  ggeennss  sseerroonntt--iillss  mmiiss  ««  ddeehhoorrss  »»  ??  
  
DDee  ggrréé  oouu  ddee  ffoorrccee..  SSooiitt  iillss  ccoommpprreennnneenntt  qquu’’iillss  ssoonntt  lleess  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu,,  vviivvaanntt  llaa  ppuurrggee  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee  ppoouurr  pprreennddrree  
lleeuurr  eennvvooll,,  ssooiitt  iillss  ddeemmeeuurreenntt  ccoommppllaaiissaannttss  eett  cc’’eesstt  SSaattaann  qquuii  pprreennddrraa  llaa  rreellèèvvee  ddaannss  ssaa  vveennuuee  eenn  ttaanntt  qquu’’aannttéécchhrriisstt..  NNee  
ccrrooyyeezz  ppaass  qquuee  lleess  pprroocchhaaiinneess  ddéécceennnniieess  qquuee  vvoouuss  aauurreezz  àà  vviivvrree  ssuurr  llaa  tteerrrree  sseerroonntt  ppoouurr  vvoouuss  ppllaaccééeess  ssoouuss  dd’’hheeuurreeuuxx  
aauussppiicceess..  LLee  NNoouuvveell  OOrrddrree  MMoonnddiiaall  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprrééppaarreerr  eenn  ccee  mmoommeenntt  mmêêmmee  llaa  vveennuuee  pprroocchhaaiinnee  ddee  SSaattaann  ssuurr  tteerrrree..  
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SSaattaann  pprreennddrraa--tt--iill  ppllaaccee  ddaannss  uunn  ccoorrppss  mmaattéérriieell  ??  
  
OOuuii,,  cc’’eesstt  eenn  ccoouurrss  ddee  pprrééppaarraattiioonn..  EEtt  ccee  sseerraa  uunn  éévvéénneemmeenntt  dd’’oorrddrree  ccaattaaccllyyssmmiiqquuee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess..  
  
LL’’eennffeerr  ssuurr  llaa  tteerrrree  sseerraa  ddéécchhaaîînnéé……  
  
CC’’eesstt  iinnéévviittaabbllee..  SSaattaann  sseerraa  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  sseess  llééggiioonnss  iiccii  mmêêmmee..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  llaa  gguueerrrree  eesstt  pprroocchhee  eett  eellllee  eesstt  
iinnéélluuccttaabbllee..  
  
LLee  lleecctteeuurr  ppeeuutt  ppeennsseerr  ppoouurrqquuooii  DDiieeuu  llaaiisssseerraa--tt--iill  ffaaiirree  uunnee  tteellllee  aabboommiinnaattiioonn  ??  
  
LL’’aabboommiinnaattiioonn  eesstt  ddééjjàà  eenn  ccee  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess  eett  eenn  ccee  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ffaaiitteess  ssuubbiirr  mmuuttuueelllleemmeenntt..  VVoouuss  nnee  ppoouuvveezz  iiggnnoorreerr  
qquuee  llee  CChhrriisstt  eesstt  vveennuu  iill  yy  aa  22000000  aannss  eett  aa  ppaayyéé  ddee  ssaa  vviiee  llee  rraacchhaatt  ddee  vvooss  ppéécchhééss..  LLeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  eexxiisstteenntt  ttoouujjoouurrss..  
LLaa  PPaarroollee  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  eesstt  pplluuss  vviivvaannttee  qquuee  jjaammaaiiss..  IIll  vvoouuss  aappppaarrttiieenntt  ddee  ll’’iinnttééggrreerr  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  vvooss  jjoouurrnnééeess..  
  
LLaa  vveennuuee  ddee  ll’’aannttéécchhrriisstt  eesstt--eellllee  uunn  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  éénneerrggiieess  ??  
  
CCeettttee  qquueessttiioonn  eesstt  iinnttéérreessssaannttee..  DD’’uunnee  cceerrttaaiinnee  ffaaççoonn,,  oouuii..  VVoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  qquuee  llaa  vveennuuee  ddee  ll’’aannttéécchhrriisstt  eesstt  uunn  
éévvéénneemmeenntt  pprrooddiiggiieeuuxx  qquuii  eesstt  ddééjjàà  iinnssccrriitt  ddaannss  lleess  SSaaiinntteess  ÉÉccrriittuurreess..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  llee  ssoorrtt  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  vvaa  ssee  
jjoouueerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  lloorrss  dd’’uunn  tteell  mmoommeenntt..  EEtt  cc’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell  mmoommeenntt  qquuee  DDiieeuu  vvaa  ssééppaarreerr  llee  ssuubbttiill  ddee  ll’’ééppaaiiss..  
  
IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  uunnee  ffaattaalliittéé……  
  
NNoonn,,  aabbssoolluummeenntt  rriieenn..  LLaa  ffaattaalliittéé  eesstt  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  eenn  llaa  ddeessttiinnééee  eett  aauu  rreettoouurr  aauu  PPaarraaddiiss..  



 57 

33..  LLEESS  CCOOUURRAANNTTSS  EEXXPPÉÉRRIIEENNTTIIEELLSS  DDEE  LL’’EEXXIISSTTEENNCCEE  
  
TToouuttee  ccrrééaattuurree  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  ssaaiitt  ccee  ppoouurr  qquuooii  eellllee  eexxiissttee..  DDuu  mmooiinnss,,  lleess  ccrrééaattuurreess  eenn  pphhaassee  aavveecc  eelllleess--mmêêmmeess..  EEtt  ssii  
eelllleess  ssaavveenntt  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  tteenneeuurr  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’eellllee  ppoorrttee  eenn  
ssooii,,  eelllleess  aapppprreennnneenntt  àà  aaggiirr  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  nnaattuurree  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  LLeess  ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  
aammèènneenntt  llaa  ccrrééaattuurree  àà  ppaarrffaaiirree  ssoonn  iinntteelllliiggeennccee..  EEllllee  oobbsseerrvvee,,  aannaallyyssee  eett  ccoommpprreenndd  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt..  EEllllee  ccoonnddiittiioonnnnee  
sseess  aattttiittuuddeess  ddaannss  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  hhoonnoorraabbllee..  EEllllee  nnee  ss’’hhuummiilliiee  ppaass..  EEllllee  aapppprreenndd  ddee  sseess  aaïïeeuuxx  ggaallaaccttiiqquueess  eett  dduu  
mmiilliieeuu  ddaannss  lleeqquueell  eellllee  iinntteerraaggiitt..  EEllllee  aapppprreenndd  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aaiimmeerr..  
  
NNoouuss  nnee  ssaavvoonnss  rriieenn  ffiinnaalleemmeenntt  ddee  ccee  ppoouuvvooiirr……  
  
CC’’eesstt  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr  qquuii  vvoouuss  eemmppêêcchhee  dd’’yy  vvooiirr  ccllaaiirr..  VVoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  iimmpprrééggnnééss  ddee  ccee  ppoouuvvooiirr  ccaarr  lleess  llééggiioonnss  
iinnffeerrnnaalleess  ddee  SSaattaann  ffoonntt  ééccrraann..  EElllleess  oobbssttrruueenntt  iiccii  mmêêmmee  lleess  fflluuiiddeess  dduu  ccoossmmooss  ss’’ééccoouullaanntt  jjuussqquuee  ddaannss  vvoottrree  SSyyssttèèmmee  
ssoollaaiirree..  CC’’eesstt  llee  ppoouurrqquuooii  ddee  nnoottrree  pprréésseennccee..  NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  ppeerrmmaanneennccee  eenn  ttrraaiinn  ddee  rrééééqquuiilliibbrreerr  lleess  ffoorrcceess  eett  lleess  
fflluuiiddeess  eenn  vvoottrree  mmoonnddee  ppeennddaanntt  qquuee  vvoouuss  llee  ddééttrruuiisseezz..  CCee  sseerraaiitt  pplluuss  jjuussttee  ddee  ddiirree  qquuee  vvoouuss  eett  lleess  ddéémmoonnss  vvoouuss  
eennttrraaiiddeezz  àà  ddééttrruuiirree  cceettttee  ppllaannèèttee..  
  
LL’’eessppèèccee  hhuummaaiinnee  aaggiitt  ccoommmmee  uunn  ccaaiilllloott  ddee  ssaanngg  ddaannss  lleess  aarrttèèrreess  dduu  mmoonnddee..  EEllllee  eemmppêêcchhee  lleess  fflluuiiddeess  
ccoossmmiiqquueess  ddee  ss’’ééccoouulleerr..  
  
OOuuii..  EEllllee  aaggiitt  aaiinnssii  ppaarr  iinnccoonnsscciieennccee..  DDee  ccee  qquuee  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ccoonnsscciieennttss,,  vvoouuss  ccrrééeezz  eenn  vvoouuss  uunn  vviiddee  qquuii  ddeemmaannddee  àà  
êêttrree  ccoommbblléé..  PPuuiissqquuee  vvoouuss  nnee  ccrrooyyeezz  ppaass  eenn  DDiieeuu,,  cc’’eesstt  llee  DDiiaabbllee  qquuii  ccrrooiitt  eenn  vvoouuss..  EEtt  ddee  ccee  qquu’’iill  ccrrooiitt  eenn  vvoouuss,,  eenn  vvoouuss  
pprrooffoonnddéémmeenntt  iill  eesstt  iinntteemmppeessttiiff..  CCee  ssoonntt  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  qquuii  ccoommbblleenntt  eenn  vvoouuss  ccee  vviiddee..  EElllleess  eemmpplliisssseenntt  vvoottrree  ccœœuurr  
ddee  ppaassssiioonnss  ddéévvoorraanntteess..  EElllleess  ddéévveerrsseenntt  lleeuurr  ffiieell  ddaannss  llee  rréécciippiieenntt  ddee  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee..  SSaacchheezz  ddèèss  lloorrss  vvoouuss  oobbsseerrvveerr..  
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NNoouuss  ssoommmmeess  ccoouuppééss  dduu  sseeiinn  qquuii  nnoouuss  nnoouurrrriitt..  CCoommmmeenntt  llee  nnoouurrrriissssoonn  ppeeuutt--iill  êêttrree  ffoorrttiiffiiéé  ddaannss  ssaa  
ccrrooiissssaannccee,,  pprriivvéé  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  nnoouurrrriicciièèrree  ddee  ssaa  mmèèrree  ??  
  
LL’’eennffaanntt  qquuii  eesstt  aaiimméé  aaiimmeerraa  eenn  rreettoouurr..  VVooyyeezz--vvoouuss  aadduulltteess  eett  rreesssseenntteezz  eenn  vvoouuss  ccoommbbiieenn  vvoouuss  êêtteess  pprriivvééss  dduu  ddrrooiitt  
ffoonnddaammeennttaall  dd’’aaiimmeerr..  VVooss  ppaarreennttss,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  ssee  ssoonntt  ccoommppoorrttééss  ccoommmmee  ddee  mmiisséérraabblleess  mmééccrrééaannttss..  
TToouutt  cceeccii,,  cc’’eesstt  llaa  ffaauuttee  ddee  vvooss  aaïïeeuuxx..  PPaarr  lleeuurrss  mmaauuvvaaiiss  ppeenncchhaannttss,,  iillss  oonntt  aaccccoouucchhéé  ddee  lliiggnnééeess  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  
ffeemmmmeess  ddééggéénnéérrééss..  PPaarr  llaa  pprraattiiqquuee  dd’’uunnee  sseexxuuaalliittéé  iinnddiiggnnee,,  àà  ttrraavveerrss  llee  ppéécchhéé  ccaappiittaall  ddee  lluuxxuurree,,  iillss  oonntt  eennggeennddrréé  vvooss  
ggéénnéérraattiioonnss  ppeerrdduueess..  
  
IIllss  ssoonntt  ssii  ppeeuu  àà  êêttrree  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  dd’’uunnee  sseexxuuaalliittéé  ssaaccrrééee……  
  
LLee  ppoouuvvooiirr  dd’’aaiimmeerr  eesstt  ggéénnéérréé  ddaannss  llaa  ffuussiioonn  ddeess  ââmmeess..  SSii  ddoonncc  uunn  hhoommmmee  nnee  ssaaiitt  aaiimmeerr  ppaarrccee  qquu’’iill  nnee  ppeennssee  qquu’’àà  
ccooppuulleerr,,  ssaa  sseemmeennccee  nn’’aauurraa  ppaass  llaa  ppuuiissssaannccee  rreeqquuiissee  ddaannss  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess  dd’’ââmmeess  mmaaîîttrreesssseess..  
  
LLeess  ggeennss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnsscciieennttss  dd’’uunn  tteell  ppoouuvvooiirr..  MMêêmmee  ssii  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  llee  pprreesssseenntteenntt,,  iillss  
nn’’aapppprreennnneenntt  ppaass  dd’’uunn  tteell  ppoouuvvooiirr..  IIll  ffaauutt  uunn  mmaaîîttrree  ppoouurr  nnoouuss  ll’’eennsseeiiggnneerr..  EEtt  ddee  mmaaîîttrreess,,  nnoouuss  nn’’eenn  
aavvoonnss  ppaass..  DDuu  mmooiinnss,,  ppaass  iiccii  ssuurr  tteerrrree..  LLaa  ccoonnnneexxiioonn  aavveecc  lleess  ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  ccoonnsscciieennttee..  
CCeellaa  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  vvoouuss  nnooss  aaïïeeuuxx..  CC’’eesstt  vvoouuss  qquuii  êêtteess  nnooss  mmaaîîttrreess..  MMaaiiss  ccoommmmeenntt  nnoouuss  eennsseeiiggnneerr  ssii  
nnoouuss  nnee  ccrrooyyoonnss  ppaass  àà  vvoottrree  vveennuuee,,  ssii  nnoouuss  nnee  ssaavvoonnss  rriieenn  ddee  vvoottrree  eexxiisstteennccee  ??  
  
TTooii  ttuu  llee  ssaaiiss..  CC’’eesstt  ppaarr  ddeess  êêttrreess  tteellss  qquuee  ttooii  qquuee  nnoouuss  ccoommmmuunniiqquuoonnss  cceettttee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ééssoottéérriiqquuee  aauuxx  hhuummaaiinnss..  
MMaaiiss  mmêêmmee  ssii  lleess  mmoottss  ssoonntt  ééccrriittss  nnooiirr  ssuurr  bbllaanncc,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  bbiieenn  qquuee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  iill  lleeuurr  ffaauutt  ddeess  
pprreeuuvveess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  qquu’’eelllleess  nnee  ssaavveenntt  ppaass  lliirree..  LLeeuurr  sscceeppttiicciissmmee  eesstt  ssii  pprrooffoonnddéémmeenntt  aannccrréé  eenn  eelllleess  
qquu’’iill  nnoouuss  ffaauutt  aattttaaqquueerr  lleeuurr  eeggoo  ddeeppuuiiss  lleeuurrss  rraacciinneess..  
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««  QQuuee  ddééjjàà  llaa  hhaacchhee  eennttaammee  ll’’ééccoorrccee  »»……  
  
OOuuii,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  eennttaaiilllleerr  pprrooffoonnddéémmeenntt  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  vvoottrree  ââmmee..  VVoouuss  êêtteess  eennvveellooppppééss  ddee  tteelllleemmeenntt  ddee  ccoouucchheess,,  qquuii  
ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  ssccoorriieess  eenn  vvoottrree  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  dduu  mmaall  àà  vvoouuss  ttoouucchheerr  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt..  

CCoommmmeenntt  vvoouuss  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  dd’’eenntteennddrree  llaa  
vvooiixx  ddee  llaa  rraaiissoonn  qquuaanndd  nnoouuss  vvoouuss  ppaarrlloonnss  
llooiinn  ddeeppuuiiss  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  vvoottrree  aabbîîmmee  ??  LLeess  
ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ggéénnéérrééss  
ppaarr  llee  ttoouurrnnooiieemmeenntt  mmêêmmee  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  ssoonntt  
ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddeess  fflluuxx  ccoossmmiiqquueess..  CCoommmmeenntt  
eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  vvoouuss  sseennssiibbiilliisseerr  àà  cceess  
ccoouurraannttss  vviivviiffiiaannttss  qquuaanndd  vvoouuss  ddeemmeeuurreezz  
eemmppaaqquueettééss  ddaannss  llee  ccooccoonn  ddee  vvoottrree  oorrgguueeiill,,  
ppiiééggééss  ccoommmmee  uunnee  ffeeuuiillllee  aauu  vveenntt  ddaannss  llee  
mmiirrooiirr  ddee  vvoottrree  aauuttooccoonntteemmppllaattiioonn  ??  VVoouuss  nnee  
ssaavveezz  ppaass  aaddmmiirreerr  ccee  qquuii  aa  llee  mméérriittee  ddee  ll’’êêttrree..  
VVoottrree  ccoonnsscciieennccee  eesstt  ffaaiittee  ddee  nnœœuuddss  qquu’’iill  
vvoouuss  eesstt  iimmppoossssiibbllee  àà  ddééffaaiirree  !!  CC’’eesstt  llee  
pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  iinnssttaauurréé  ppaarr  vvooss  ppaaiirrss  ddèèss  
ll’’iinnssttaanntt  ddee  vvoottrree  vveennuuee  aauu  mmoonnddee  qquuii  bbllooqquuee  
eenn  vvoouuss  llaa  ssuubbssttaannccee  iinnssppiirraannttee  ddee  vvooss  vviieess..  

  
LLee  ppoouuvvooiirr  dd’’aaiimmeerr  nnoouuss  ddéélliivvrree  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall..  IIll  nnoouuss  ffaaiitt  rreeccoouuvvrreerr  llaa  mméémmooiirree  qquuaanntt  àà  nnooss  
oorriiggiinneess  ddiivviinneess..  IIll  nnoouuss  rreenndd  àà  ll’’aauuttoorriittéé  dduu  CChhrriisstt..  IIll  nnoouuss  iilllluummiinnee  dd’’aallggoorriitthhmmeess  dduu  VViivvaanntt..  
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OOuuii,,  GGaabbrriieell..  LLee  ppoouuvvooiirr  dd’’aaiimmeerr  eesstt  pplluuss  ffoorrtt  qquuee  ttoouutt..  IIll  
eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  ttoouutt--
ppuuiissssaanntt..  IIll  eesstt  llee  ffoorrggeerroonn  ddeess  ââmmeess..  IIll  aanniimmee  lleess  
ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  ttoouutt  eennttiièèrree..  SSaa  
ccoonnffiigguurraattiioonn  ssppiirraallééee  eesstt  llee  ddééppllooiieemmeenntt  mmêêmmee  ddee  ccee  
ppoouuvvooiirr  pprrééppoonnddéérraanntt..  NNoouuss  nn’’aauurroonnss  jjaammaaiiss  ddee  cceessssee  
ddee  vvoouuss  llee  rrééppéétteerr  ::  lleess  ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  
ll’’eexxiisstteennccee  ssoonntt  ggéénnéérrééss  ppaarr  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dduu  ppoouuvvooiirr  
dd’’aaiimmeerr..  CCee  ppoouuvvooiirr  aaggiitt  ssuurr  lleess  bbrraass  ssppiirraauuxx  ddee  llaa  
ggaallaaxxiiee  eett  ccoonnffiigguurree  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee  ddaannss  lleess  
ÉÉoonnss  ccrriissttaalllliinnss  dduu  ccoossmmooss..  SSii  vvoouuss,,  eenn  ttaanntt  qquuee  
ccrrééaattuurreess  aaffffiilliiééeess  àà  llaa  ppllaannèèttee  tteerrrree,,  vvoouuss  nnee  vvoouuss  
vvooyyeezz  ppaass  ddaannss  cceess  ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  
ll’’eexxiisstteennccee  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee,,  ssii  vvoouuss  nnee  
ccoommpprreenneezz  ppaass  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess  ppaarrttiiee  ddee  cceett  eennsseemmbbllee  
ééddiiffiiaanntt,,  vvoouuss  rreesstteerreezz  ccoonnffiinnééss  ddaannss  uunnee  iinnffiimmee  ppoorrttiioonn  
ddee  vvoouuss--mmêêmmee..  TTrreemmbblleezz  ddoonncc  àà  ll’’iiddééee  ddee  nn’’êêttrree  
qquu’’uunnee  ffeeuuiillllee  mmoorrttee  eemmppoorrttééee  ppaarr  llee  vveenntt  !!  TTrreemmbblleezz  àà  
ll’’iiddééee  ddee  nnee  jjaammaaiiss  aalllleerr  aauu  VViivvaanntt  !!  TTrreemmbblleezz  àà  ll’’iiddééee  
ddee  nn’’êêttrree  jjaammaaiiss  rreeççuu  ppaarr  vvoottrree  ccrrééaatteeuurr  !!  CCee  nn’’eesstt  ppaass  
llaa  sseemmeennccee  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  aappppoorrttee  llaa  VViiee  mmaaiiss  llaa  

VVoolloonnttéé  ddee  CCeelluuii  qquuii  llaa  ddoonnnnee  !!  LL’’iinntteennttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  rrééssiiddee  ppaarrttoouutt..  LL’’iinntteennttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  rrééssiiddee  ddaannss  
llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu,,  qquuii  eesstt  AAmmoouurr..  LL’’iinntteennttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  AAlloorrss  nnee  
cchheerrcchheezz  ppaass  àà  iinntteelllleeccttuuaalliisseerr  ccee  ffaaiitt..  CCee  ffaaiitt  eesstt  llaa  vviibbrraattiioonn  mmêêmmee  dduu  ffaaiisscceeaauu  dduu  sseennttiimmeenntt  qquuii  nnoouurrrriitt  llee  ccœœuurr  eett  ll’’ââmmee..  
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44..  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AASSCCEENNSSIIOONN  VVEERRSS  LLEE  PPAARRAADDIISS  

  
PPoouurr  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  hhuummaaiinnee  ddee  llaa  tteerrrree,,  llee  PPaarraaddiiss  eesstt  uunnee  aabbssttrraaccttiioonn..  EEtt  eenn  eeffffeett,,  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  
ccoonnccrreett  ssuurr  vvoottrree  ppllaannèèttee  qquuii  vvoouuss  ppoouusssseerraaiitt  àà  ccrrooiirree  eenn  ll’’eexxiisstteennccee  mmêêmmee  dduu  PPaarraaddiiss..  LLee  PPaarraaddiiss  ddeemmeeuurree  ppoouurr  vvoouuss  
qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauu  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ffooii,,  ttoouutt  ccoommmmee  cc’’eesstt  ppaarr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ffooii  qquuee  vvoouuss  ccrrooyyeezz  eenn  DDiieeuu..  
CCoommmmee  iill  eesstt  ttrriissttee  ddee  vvooiirr  qquu’’aauuccuunnee  ddee  vvooss  ssoocciiééttééss  nnee  ssaaiitt  eennttrreetteenniirr  llee  jjaarrddiinn  ddee  vvoottrree  mmoonnddee..  LLeess  rriicchheess  ssee  ssoonntt  
ppaarrttaaggééss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ppaarrcceelllleess  dduu  gglloobbee..  PPoouurr  llee  rreessttee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  llaa  pplluuss  ddeennssee  eett  llaa  pplluuss  ddééffaavvoorriissééee,,  eellllee  nn’’aa  
eeuu  ddrrooiitt  qquu’’àà  uunn  ttaass  ddee  mmaattiièèrreess  iimmmmoonnddeess  eett  iinnffoorrmmeess  eenn  gguuiissee  ddee  ffooyyeerr,,  eenn  gguuiissee  ddee  mmaannuuffaaccttuurree,,  eenn  gguuiissee  ddee  lliieeuu  ddee  
ccuullttee..  NNoouuss,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  ddeeppuuiiss  iiccii  llee  mmaannqquuee  dd’’ééqquuiittéé,,  ll’’iinnjjuussttiiccee  qquuii  sséévviitt  ppaarrttoouutt  eett  ll’’iinnssoolleennttee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  vvooss  
ggoouuvveerrnneemmeennttss  qquuaanntt  àà  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  rriicchheesssseess  ddee  cceettttee  éélliittee  rraacciissttee,,  ppssyycchhooppaatthhee  eett  ppééddoopphhiillee..  MMêêmmee  vvoottrree  ccoorrppuuss  
sscciieennttiiffiiqquuee  vvaa  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ccee  ggrroouuppee  éélliittiissttee..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ééttaanntt  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llee  ttrraannsshhuummaanniissmmee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  
ddee  vvooss  tteerrrriittooiirreess..  LLaa  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  aaiiddaanntt,,  vvééhhiiccuullééee  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddeess  vvaacccciinnss,,  lleess  iinnddiivviidduuss  ssoonntt  ffoorrmmaattééss  aauu  sseeiinn  
mmêêmmee  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiirreeccttiivveess  dduu  NNoouuvveell  OOrrddrree  MMoonnddiiaall  àà  llaa  ssoollddee  dduu  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  
VVoouuss  nnee  ssaauurreezz  aasscceennssiioonnnneerr  eenn  vvoottrree  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee  ssii  vvoouuss  ddeemmeeuurreezz  ssoouuss  ll’’eemmpprriissee  dd’’uunn  tteell  ffoorrmmaattaaggee..  SSii  vvoottrree  
aatttteennttiioonn  pprreemmiièèrree  eesstt  ppoorrttééee  ssuurr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  vvoottrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  lleess  ccoonnfflliittss  mmoonnddiiaauuxx,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  
ééccoonnoommiiqquueess  oouu  mmiilliittaaiirreess,,  vvoouuss  nn’’aauurreezz  aalloorrss  jjaammaaiiss  llee  tteemmppss  ddee  vvoouuss  ccoonnssaaccrreerr  àà  ll’’eesssseennttiieell,,  qquuii  eesstt  ll’’éévveeiill  ddee  vvoottrree  
ccoonnsscciieennccee  ddaannss  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  SSii  vvoottrree  aatttteennttiioonn  pprreemmiièèrree  eesstt  ppoorrttééee  ssuurr  vvooss  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  eett  
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  bbiieennss  uunniiqquueemmeenntt,,  vvoouuss  nn’’aauurreezz  aalloorrss  jjaammaaiiss  àà  ll’’eesspprriitt  ddee  pprreennddrree  ssooiinn  ddee  ll’’eesssseennttiieell,,  qquuii  eesstt  vvoottrree  ââmmee  eett  
qquuii  eesstt  nnoouurrrriiee  nnoonn  dd’’aarrggeenntt  mmaaiiss  ddee  lluummiièèrree  cchhrriissttiiqquuee..  SSii  vvoottrree  aatttteennttiioonn  pprreemmiièèrree  eesstt  ppoorrttééee  ssuurr  llee  sseexxee  eett  jjaammaaiiss  ssuurr  
ll’’iinntteennttiioonn  dd’’aaiimmeerr,,  vvoouuss  nnee  ccoonnnnaaîîttrreezz  aalloorrss  jjaammaaiiss  llaa  ffoorrccee  qquuii  lliibbèèrree  ll’’ââmmee  ddeess  ppaassssiioonnss  ddéévvoorraanntteess..  
VVoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  ééttéé  ccrrééééss  eenn  ccee  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess..  VVooss  ggéénniitteeuurrss  vvoouuss  oonntt  mmiiss  aauu  mmoonnddee  ssaannss  ccoonnsscciieennccee..  VVoouuss--mmêêmmee  
aavveezz  ccrruu  bboonn  ddee  ssuuiivvrree  llaa  vvooiiee  qquu’’iillss  oonntt  ttrraaccééee  ppoouurr  vvoouuss..  DDeess  ssiilllloonnss  ddaannss  llee  mmoonnddee  eett  jjaammaaiiss  vvoouuss  nn’’eenn  ssoorrtteezz  ddee  vvoottrree  
pplleeiinn  ggrréé  nnii  mmêêmmee  ddee  vvoottrree  vviivvaanntt..  IIll  nn’’yy  aa  ddeevvaanntt  vvooss  yyeeuuxx  qquuee  ccee  qquuee  ll’’oonn  ssuuppeerrppoossee  ssaannss  cceessssee  àà  vvoottrree  rreeggaarrdd..  VVoouuss  
nnee  ccoonnnnaaiisssseezz  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  llee  ttrroopp--pplleeiinn  dduu  mmoonnddee  eett  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nnee  vvoouuss  ffoouurrnniitt  ll’’iiddééee  dd’’aauuttrree  cchhoossee..  
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VVoouuss  nn’’oosseezz  ppaass  eexxpplloorreerr  ccee  qquu’’iill  yy  aa  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  vvoouuss  ddee  ppeeuurr  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  cchhoosseess  qquuii  rreellèèvveenntt  ddee  ll’’iinnddéécceennccee,,  
ffoorrccéémmeenntt  iinnaaddmmiissssiibblleess..  VVoouuss  vviivveezz  ssaannss  ccoonnssiissttaannccee  àà  ccaauussee  dduu  ttrroopp--pplleeiinn  dduu  mmoonnddee..  MMaaiiss  vvoouuss  ppeennsseezz  rrééssoolluummeenntt  
eenn  vvoouuss--mmêêmmee  qquuee  cc’’eesstt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  vvoouuss  vvaa  bbiieenn..  LLeess  cchhoosseess  ssoonntt  ffaaiitteess  ccoommmmee  ççaa,,  aalloorrss  ppoouurrqquuooii  vvoouullooiirr  ttoouutt  
bboouussccuulleerr  ??  IIll  vvoouuss  ffaauutt  ssuurrttoouutt  oobbééiirr  aauuxx  ggaarrddiieennss  ddee  vvoottrree  pprriissoonn  iinnttéérriieeuurree..  CCee  ssoonntt  eeuuxx  qquuii  ttiieennnneenntt  vvoottrree  ccœœuurr  eenn  
oottaaggee..  CCoommmmeenntt  aapppprreennddrriieezz--vvoouuss  dduu  bbiieenn--êêttrree  ??  VVoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  sseeuulleemmeenntt  llaa  nnaauussééee  qquuee  llee  mmoonnddee  vvoouuss  iinnssppiirree..  
CCoommmmeenntt  ddaannss  vvoottrree  nnooiirrcceeuurr  ssaauurriieezz--vvoouuss  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee  bbllaanncc  iimmmmaaccuulléé  dduu  CChhrriisstt  ??  VVoouuss  nnee  vvooyyeezz  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  
qquuee  llaa  ssuubbssttaannccee  ggrriissee  eett  aavveezz  ffooii  eenn  sseess  ttoonnss  !!  VVoottrree  aarrcc--eenn--cciieell  eesstt  aauussssii  ggrriiss  qquuee  ll’’ééttooffffee  ddee  llaaqquueellllee  vvoouuss  êêtteess  ffaaiittss..  
CCeettttee  ééttooffffee  qquuii  vvoouuss  sseerrtt  nnoonn  ddee  ccoonnsscciieennccee  mmaaiiss  ddee  rréésseeaauuxx  ééttrrooiittss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  ddéémmoonn..  
VVoottrree  lluucciiddiittéé  ddooiitt--eellllee  vvoouuss  pplloonnggeerr  ddaannss  uunn  pprrooffoonndd  ppeessssiimmiissmmee  ??  RRaappppeelleezz--vvoouuss  lloorrssqquu’’IILL  aa  ppaarrlléé  ddee  llaa  hhaaiinnee  dduu  
mmoonnddee  !!  CCoommmmeenntt  aaiimmeerr  uunn  mmoonnddee  qquuii  eesstt  àà  ll’’iinnvveerrssee  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu,,  àà  ll’’iinnvveerrssee  ddeess  ccoouurraannttss  eexxppéérriieennttiieellss  ddee  
ll’’eexxiisstteennccee  ??  CCoommmmeenntt  aaiimmeerr  uunn  mmoonnddee  qquuii  pplloonnggee  lleess  nnoouuvveeaauuxx  vveennuuss  ddaannss  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  dduu  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  eett  
ll’’aasssseerrvviisssseemmeenntt  ddeess  ââmmeess  ??  AAiimmeezz--vvoouuss  vvooss  cchhaaîînneess  àà  ccee  ppooiinntt  qquu’’iill  vvoouuss  ffaaiillllee  vvoouuss  lleevveerr  ttoouuss  lleess  mmaattiinnss  eett  lleess  vvooiirr  
cchhaaqquuee  jjoouurr  pplluuss  rruuttiillaanntteess  qquuee  jjaammaaiiss  ??  HHaaïïsssseezz  ddoonncc  ccee  mmoonnddee  mmaaiiss  nnoonn  llaa  nnaattuurree  mmêêmmee  qquuii  ll’’aa  vvuu  nnaaîîttrree  !!  HHaaïïsssseezz  
ddoonncc  llee  ppéécchhéé  mmaaiiss  nnoonn  llee  ppéécchheeuurr  !!  CCoonncceennttrreezz  vvoottrree  aatttteennttiioonn  ssuurr  lleess  cchhoosseess  qquuii  vvoouuss  pprrooppuullsseenntt  vveerrss  lleess  hhaauutteess  
sspphhèèrreess  dduu  CCiieell..  CCoonncceennttrreezz  vvoottrree  aatttteennttiioonn  ssuurr  ccee  qquuee  vvoouuss  pprreesssseenntteezz  ccoommmmee  vvrraaii  eett  rrééeell,,  eett  nnoonn  ssuurr  lleess  mmeessssaaggeess  qquuii  
vvoouuss  ssoonntt  vvééhhiiccuullééss  eenn  bboouuccllee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  !!  NNee  vvoouuss  aabbrreeuuvveezz  ppaass  nnoonn  pplluuss  ddee  cclliippss  aauuxx  iinntteennttiioonnss  ssaattaanniiqquueess..  VVoouuss  
nnee  ssaavveezz  ppaass  ccoommbbiieenn  iillss  vvoouuss  ddééttrruuiisseenntt  qquuaanndd  vvoouuss  lleeuurr  aaccccoorrddeezz  dduu  ccrrééddiitt..  
LLaa  mmuussiiqquuee  aaddoouucciitt  lleess  mmœœuurrss..  MMaaiiss  ppaass  nn’’iimmppoorrttee  llaaqquueellllee..  EEllllee  ddooiitt  ppoorrtteerr  eenn  eellllee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ccrriissttaalllliinn..  NNoouuss  
rreettrroouuvvoonnss  ccee  sseennss  ccrriissttaalllliinn  ddaannss  llaa  mmuussiiqquuee  ccllaassssiiqquuee  oouu  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ccoommppoossiittiioonnss  ddee  rroocckk  aalltteerrnnaattiiff  eett  pprrooggrreessssiiff..  
MMaaiiss  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  dd’’iinnssppiirraanntt  ddaannss  ddeess  mmoorrcceeaauuxx  ffaaiittss  ppoouurr  eexxcciitteerr  llaa  hhaaiinnee  eett  llaa  rréévvoollttee..  QQuuee  ll’’ââmmee  dduu  cchhaanntteeuurr  ssooiitt  ddaannss  
llaa  ccoommppllaaiinnttee,,  cc’’eesstt  uunnee  cchhoossee..  EEtt  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ll’’eenntteennddrree..  SSii  ddoonncc  llee  mmeessssaaggee  eesstt  eemmpprreeiinntt  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  eesstt  àà  
llaa  hhaauutteeuurr  ddee  nnooss  eessppéérraanncceess,,  aalloorrss  llaa  mmuussiiqquuee  eesstt  bboonnnnee,,  eett  llee  ccoouurraanntt  ppaassssee..  MMaaiiss  ss’’iill  yy  aa  uunnee  iinncciittaattiioonn  àà  llaa  ddéébbaauucchhee  
eett  àà  llaa  ggrraattiiffiiccaattiioonn  ééggoocceennttrriiqquuee,,  nnoouuss  rreejjeettoonnss  ffeerrmmeemmeenntt  ccee  ttyyppee  dd’’aarrtt..  CC’’eesstt  ddoonncc  àà  vvoouuss  qquu’’iill  aappppaarrttiieenntt  ddee  ffaaiirree  ddeess  
cchhooiixx  jjuuddiicciieeuuxx  qquuaanntt  àà  vvooss  pprrééfféérreenncceess..  LLee  ggooûûtt  ddeess  bboonnnneess  cchhoosseess  eesstt  rréévvéélléé  qquuaanndd  DDiieeuu  ss’’yy  ttrroouuvvee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr..  
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LLee  pprrooggrraammmmee  dd’’aasscceennssiioonn  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoommpprriiss  qquuee  ddaannss  llaa  ddéévvoottiioonn  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  àà  
llaa  nnaattuurree  ddiivviinnee  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn..  
  
PPoouurr  ss’’iinncclluurree  ddaannss  ccee  pprrooggrraammmmee,,  vvoouuss  ddeevveezz  mmaanniiffeesstteemmeenntt  pprréétteennddrree  àà  vvoottrree  ppoouuvvooiirr  dd’’aaiimmeerr..  LL’’aasscceennssiioonn  vveerrss  llee  
PPaarraaddiiss  eesstt  llaa  sseeuullee  pprrooggrreessssiioonn  ppoossssiibbllee  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  qquuii  vvoouuss  yy  aaiiddeerraa..  NNoouuss  vvoouuss  
ll’’aavvoonnss  ddiitt,,  cc’’eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  dd’’aattttiittuuddee..  AAvvooiirr  uunnee  bboonnnnee  aattttiittuuddee,,  cc’’eesstt  aaddoopptteerr  llaa  ppoossttuurree  ddee  CCeelluuii  qquuii  eesstt  ddoouuxx  eett  
hhuummbbllee  ddee  ccœœuurr..  EEtt  cc’’eesstt  ddaannss  uunnee  tteellllee  ppoossttuurree  qquuee  llee  ggéénniiee  ssee  ffaaiitt  sseennttiirr..  NN’’oouubblliieezz  ppaass  ::  llee  ggéénniiee  eesstt  llee  PPèèrree  eenn  ssooii..  LLee  
mmaauuvvaaiiss  ggéénniiee  eenn  rreevvaanncchhee  eesstt  llaa  pprréésseennccee  dduu  ddéémmoonn  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee..  NN’’ééccoouutteezz  ppaass  ccee  
mmaauuvvaaiiss  ggéénniiee..  IIll  ssoouuffffrree  ttaanntt  eett  pplluuss  qquu’’iill  nnee  vvoouuss  ccoonnsseeiilllleerraa  jjaammaaiiss  rriieenn  ddee  bboonn..  AAyyeezz  nnééaannmmooiinnss  ppoouurr  lluuii  uunnee  iimmmmeennssee  
ccoommppaassssiioonn..  AAlloorrss,,  iill  nnee  ssee  sseennttiirraa  ppaass  ddééllaaiisssséé  mmaaiiss  aappaaiisséé  ppuuiissqquuee  ssoonn  ssoorrtt  nnee  vvoouuss  eesstt  ppaass  iinnccoonnnnuu..  ÀÀ  mmeessuurree  qquuee  
vvoouuss  pprrooggrreesssseerreezz  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  ddee  vvooss  aacctteess  eett  ddee  vvooss  ppeennssééeess,,  lleess  ddéémmoonnss  sseerroonntt  eenn  vvoouuss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  
ssiilleenncciieeuuxx  dduu  ffaaiitt  qquuee  vvoouuss  ddeevviieennddrreezz  lleeuurr  mmaaîîttrree  àà  ppeennsseerr..  IIllss  sseerroonntt  aalloorrss  nnoouurrrriiss  dd’’eennsseeiiggnneemmeennttss  eett  nnoonn  pplluuss  ddee  
vviicceess..  VVoottrree  ddiiaalloogguuee  iinnttéérriieeuurr  ssee  ssttrruuccttuurreerraa..  IIll  ddeevviieennddrraa  ccrriissttaalllliinn..  VVoouuss  ssaauurreezz  ffaaiirree  aaiinnssii  llee  lliieenn  dd’’uunnee  ppeennssééee  àà  ll’’aauuttrree..  
EElllleess  nnee  sseerroonntt  pplluuss  llàà  àà  ssee  bboouussccuulleerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  ddee  vvoottrree  ttêêttee..  
CCee  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  ffoorrmmaattéé  ppaarr  ll’’éélliittee  eett  ggéénnéérréé  ddaannss  lleess  ccoouurraannttss  ddee  llaa  ppeennssééee  hhuummaaiinnee  ccoommmmuunnee  ccrrééee  aauuttoouurr  ddee  
vvoottrree  ccoonnsscciieennccee  uunnee  mmyyrriiaaddee  dd’’ééggrrééggoorreess..  LLeess  ééggrrééggoorreess  ssoonntt  ddeess  ccoouurraannttss  ddee  ppeennssééee  ccrriissttaalllliissééee..  IIllss  nnee  ssoonntt  ppaass  
vviivvaannttss  mmaaiiss  ffoorrmmeenntt  ddaannss  lleess  ppllaannss  ddee  ll’’aassttrraall  ddeess  iimmaaggeess  ttaannggiibblleess  ppaarrffooiiss  ppiittttoorreessqquueess  mmaaiiss  ssoouuvveenntt  ppaatthhééttiiqquueess..  CCeess  
iimmaaggeess  iimmpprrèèggnneenntt  vvoottrree  mmiilliieeuu  eett  ffoonntt  ssuurrggiirr  ddee  vvoouuss  ddeess  aattttiittuuddeess  ccoonnddiittiioonnnnééeess..  CCeess  ééggrrééggoorreess  ssoonntt  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  
ccrriissttaalllliissaattiioonn  ddee  vvooss  hhaabbiittuuddeess,,  ddee  vvooss  ssuuppeerrssttiittiioonnss  eett  ddee  vvooss  ccrrooyyaanncceess..  LLee  bbuutt  ééttaanntt  ppoouurr  vvoouuss  ddee  ddééttrruuiirree  cceess  ffoorrmmaattss  
ddee  ppeennssééee  ppoouurr  vvoouuss  eenn  lliibbéérreerr..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  dd’’uunn  aaccttee,,  aappppuuyyéé  ppaarr  llaa  ccllaarrttéé  dd’’eesspprriitt  eett  llaa  ssaalluubbrriittéé  dduu  
ccœœuurr,,  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  eexxttrraayyeezz  ddee  llaa  ppeennssééee  ccoommmmuunnee..  
LLeess  ééggrrééggoorreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ffaaiittss  éénneerrggééttiiqquueess..  IIllss  ssoonntt  ddeess  ccaaiilllloottss  ddaannss  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee  eett  ttoouutt  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss,,  
ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  ttrreeiilllliiss  ppllaannééttaaiirree..  DDee  ffaaiitt,,  iillss  ccoonnssttiittuueenntt  ppoouurr  vvoouuss  ddeess  iimmppllaannttss  éétthhéérriiqquueess  qquuii  ddeemmaannddeenntt  àà  êêttrree  ddééttrruuiittss..  
IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  nnoobbllee  ddaannss  uunnee  ppeennssééee  ccrriissttaalllliissééee..  AApppprreenneezz  àà  ddeevveenniirr  fflluuiiddee,,  aalloorrss  ttoouutt  rreennttrreerraa  ddaannss  ll’’oorrddrree..  
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LLee  pprrooggrraammmmee  dd’’aasscceennssiioonn  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss  ccoommmmeennccee  iiccii  mmêêmmee,,  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  vvoottrree  eexxiisstteennccee  tteerrrreessttrree..  PPoouurr  vvoouuss  
iinncclluurree  ddaannss  ccee  pprrooggrraammmmee,,  vvoouuss  aavveezz  àà  vvoouuss  ddééccoonnddiittiioonnnneerr  iimmppéérraattiivveemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  nnoottiioonnss  qquuee  llee  mmoonnddee  vvoouuss  
iinnccuullqquuee..  GGaarrddeezz  eenn  mméémmooiirree  lleess  cchhoosseess  qquuii  vvoouuss  oonntt  rrééeelllleemmeenntt  sseerrvviiss..  PPoouurr  ttoouutt  llee  rreessttee,,  vviiddeezz--eenn  vvoottrree  ccœœuurr  eett  vvoottrree  
ttêêttee..  NNee  ccrrooyyeezz  ppaass  qquuee  ccee  qquuii  ffaaiitt  pprrooggrreesssseerr  ll’’hhuummaanniittéé  ssooiitt  bboonn  ppoouurr  ll’’ââmmee..  TTaanntt  qquuee  vvoottrree  éélliittee  sseerraa  llàà  àà  ssee  
ccoonnggrraattuulleerr  aauu  ggrréé  ddee  sseess  eemmppiirreess  ddéémmoonniiaaqquueess,,  eett  ttaanntt  qquuee  ssaa  llaaïïcciittéé  ssuuiivvrraa  ssoonn  ccoouurrss,,  ttoouutt  ccee  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  
hhuummaaiinn  ddee  vvoottrree  mmoonnddee  vvoouuss  eennsseeiiggnneerraa  nnee  sseerraa  ffaaiitt  qquuee  ppoouurr  vvoouuss  vvooiirr  aasssseerrvviiss..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ppoouurr  uunn  hhoommmmee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  
ddee  vvoouuss  vvooiirr  sseerrvviirr  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  cceerrtteess,,  mmaaiiss  uunnee  nnaattiioonn  iinnaaccccoommpplliiee  ffaaiittee  dduu  rreenniieemmeenntt  ddee  DDiieeuu..  NNoouuss  vvoouuss  
ddiissoonnss  ddee  nnee  sseerrvviirr  qquuee  DDiieeuu  eett  llaa  CCrrééaattiioonn..  SSooyyeezz  ggeennttiillss  aavveecc  ttoouutt  llee  mmoonnddee  mmaaiiss  rreesstteezz  ffeerrmmee  qquuaanntt  àà  vvooss  iinntteennttiioonnss  
ddee  pprrooggrreesssseerr  hhoorrss  ddeess  sseennttiieerrss  bbaattttuuss  !!  LLee  pprrooggrraammmmee  dd’’aasscceennssiioonn  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss  eesstt  ssiimmppllee  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  vveeuutt  
rrééeelllleemmeenntt  ssee  lliibbéérreerr  ddee  llaa  ppuurrggee  ddee  LLuucciiffeerr..  CCee  pprrooggrraammmmee  eesstt  lliiéé  àà  vvoottrree  rrééeellllee  iinntteennttiioonn  ddee  vvoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  DDiieeuu  eett  
ddee  sseerrvviirr  llaa  CCrrééaattiioonn..  CCee  pprrooggrraammmmee  ss’’ééttaabblliitt  ddaannss  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ââmmee  eett  ddaannss  ssaa  ddéévvoottiioonn  ppoouurr  DDiieeuu  eett  llee  VViivvaanntt..  
CCee  pprrooggrraammmmee  ss’’iinnssccrriitt  eenn  ddoouuzzee  ppooiinnttss,,  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
11//  CCoonnssiiddéérreerr  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ccoommmmee  uunn  ffaaiitt  cceerrtteess  iinnttaannggiibbllee  mmaaiiss  iinnddéénniiaabbllee  ;;  
22//  NNoouurrrriirr  uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  éélleevvéé,,  bbiieenn  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ppeennssééee  ccoommmmuunnee  aalliimmeennttaanntt  lleess  rreeppèèrreess  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ;;  
33//  DDeevveenniirr  ccoonnsscciieenntt  ddee  llaa  mmooiinnddrree  ddeess  ppeennssééeess  qquuii  ssuurrggiitt  ddaannss  llaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu,,  ppuuiiss  llaa  ssuubblliimmeerr  ;;  
44//  MMaaîîttrriisseerr  sseess  éémmoottiioonnss  ddaannss  ll’’oobbsseerrvvaannccee  ddeess  vveerrttuuss  ddiivviinneess  eenn  lleess  ccaannaalliissaanntt  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  cceennttrraall  dduu  sseennttiimmeenntt  ;;  
55//  AApppprreennddrree  àà  cchhaannggeerr  dd’’aattttiittuuddee  ppaarr  uunnee  ppoossttuurree  ddoouuccee  eett  aaiimmaannttee  eett  ddaannss  llaa  rréévvééllaattiioonn  dduu  ccœœuurr  dduu  CChhrriisstt  ;;  
66//  SS’’eenn  rrééfféérreerr  àà  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu  eett  ddee  sseess  AAnnggeess  aaffiinn  ddee  nnee  pplluuss  aalliimmeenntteerr  llee  mmoonnddee  eett  sseess  hhoorrrreeuurrss  ;;  
77//  TToouurrnneerr  ssoonn  rreeggaarrdd  vveerrss  ll’’iinnffiinnii  ddee  ll’’eessppaaccee  eett  cchheerrcchheerr  àà  eenn  aapppprreennddrree  llaa  mmeessuurree  ;;  
88//  AApppprreennddrree  àà  ss’’éémmeerrvveeiilllleerr  ddeess  cchhoosseess  lleess  pplluuss  ssiimmpplleess  eett  nnee  pplluuss  ss’’aabbrreeuuvveerr  ddee  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ppeessttiilleennttiieelllleess  ;;  
99//  CCoonntteemmpplleerr  cchhaaqquuee  cchhoossee  eett  ttuueerr  eennffiinn  eenn  ssooii  cceett  iinnddiivviidduu  ttoouujjoouurrss  pprrêêtt  àà  ssee  ppoosseerr  eenn  vvooyyeeuurr  ;;  
1100//  BBrriisseerr  lleess  cchhaaîînneess  dd’’uunnee  sseexxuuaalliittéé  ssaannss  aammoouurr  eett  ssaannss  ffuussiioonn  ddeess  ââmmeess  ;;  
1111//  NNee  pplluuss  aaiimmeerr  ll’’aarrggeenntt  tteell  uunn  mmaaîîttrree  ;;  ll’’aarrggeenntt  nn’’ééttaanntt  qquu’’uunn  mmooyyeenn  dd’’éécchhaannggee  ;;  
1122//  SS’’eenn  rreemmeettttrree  àà  qquueellqquu’’uunn  ddee  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  ssooii  ddoonntt  llaa  vvoolloonnttéé  vvoouuss  ppllaaccee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ccoossmmiiqquueess..  
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SSii  ddoonncc  vvoouuss  oobbsseerrvveezz  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  cchhaaccuunnee  ddeess  ééttaappeess  pprréésseennttééeess  iiccii,,  ssooyyeezz  cceerrttaaiinnss  qquuee  vvoouuss  sseerreezz  ppllaaccééss  ddaannss  
lleess  fflluuxx  dd’’aasscceennssiioonn  ddee  ll’’ââmmee  eenn  rroouuttee  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss..  EEnnccoorree  uunn  ppooiinntt  ::  vvoouuss  aavveezz  àà  ddoonnnneerr  dduu  ppaaiinn  àà  vvoottrree  ccoorrppss  ppoouurr  
qquu’’iill  ssooiitt  rraassssaassiiéé..  DDoonnnneezz  aauussssii  dduu  ppaaiinn  ppoouurr  llee  ssaalluutt  ddee  vvoottrree  ââmmee,,  ccee  ppaaiinn  ééttaanntt  ppoouurr  ll’’ââmmee  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee..  
  
  

55..  LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE  ««  JJEE  SSUUIISS  »»  
  
11111111........        QQQQQQQQuuuuuuuu’’’’’’’’iiiiiiiillllllll        ffffffffaaaaaaaauuuuuuuutttttttt        iiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiitttttttteeeeeeeerrrrrrrr        JJJJJJJJééééééééssssssssuuuuuuuussssssss--------CCCCCCCChhhhhhhhrrrrrrrriiiiiiiisssssssstttttttt,,,,,,,,        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmméééééééépppppppprrrrrrrriiiiiiiisssssssseeeeeeeerrrrrrrr        ttttttttoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeeessssssss        lllllllleeeeeeeessssssss        vvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiittttttttééééééééssssssss        dddddddduuuuuuuu        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee        
        
11..  CCeelluuii  qquuii  mmee  ssuuiitt  nnee  mmaarrcchhee  ppaass  ddaannss  lleess  ttéénnèèbbrreess,,  ddiitt  llee  SSeeiiggnneeuurr..  CCee  ssoonntt  lleess  ppaarroolleess  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt,,  ppaarr  
lleessqquueelllleess  iill  nnoouuss  eexxhhoorrttee  àà  iimmiitteerr  ssaa  ccoonndduuiittee  eett  ssaa  vviiee,,  ssii  nnoouuss  vvoouulloonnss  êêttrree  vvrraaiimmeenntt  ééccllaaiirrééss  eett  ddéélliivvrrééss  
ddee  ttoouutt  aavveeuugglleemmeenntt  dduu  ccœœuurr..  QQuuee  nnoottrree  pprriinncciippaallee  ééttuuddee  ssooiitt  ddoonncc  ddee  mmééddiitteerr  llaa  vviiee  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt..  
  
22..  LLaa  ddooccttrriinnee  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  ssuurrppaassssee  ttoouuttee  ddooccttrriinnee  ddeess  SSaaiinnttss  ::  eett  qquuii  ppoossssééddeerraaiitt  ssoonn  eesspprriitt  yy  
ttrroouuvveerraaiitt  llaa  mmaannnnee  ccaacchhééee..  MMaaiiss  iill  aarrrriivvee  qquuee  pplluussiieeuurrss,,  àà  ffoorrccee  dd’’eenntteennddrree  ll’’EEvvaannggiillee,,  nn’’eenn  ssoonntt  qquuee  ppeeuu  
ttoouucchhééss,,  ppaarrccee  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppooiinntt  ll’’eesspprriitt  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt..  VVoouulleezz--vvoouuss  ccoommpprreennddrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  eett  ggooûûtteerr  
lleess  ppaarroolleess  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  ??  AApppplliiqquueezz--vvoouuss  àà  ccoonnffoorrmmeerr  ttoouuttee  vvoottrree  vviiee  àà  llaa  ssiieennnnee..  
  
33..  QQuuee  vvoouuss  sseerrtt  ddee  rraaiissoonnnneerr  pprrooffoonnddéémmeenntt  ssuurr  llaa  TTrriinniittéé,,  ssii  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  hhuummbbllee,,  eett  qquuee  ppaarr--llàà  vvoouuss  
ddééppllaaiisseezz  àà  llaa  TTrriinniittéé  ??  CCeerrtteess,,  lleess  ddiissccoouurrss  ssuubblliimmeess  nnee  ffoonntt  ppaass  ll’’hhoommmmee  jjuussttee  eett  ssaaiinntt,,  mmaaiiss  uunnee  vviiee  ppuurree  
rreenndd  cchheerr  àà  DDiieeuu..  JJ’’aaiimmee  mmiieeuuxx  sseennttiirr  llaa  ccoommppoonnccttiioonn  qquuee  dd’’eenn  ssaavvooiirr  llaa  ddééffiinniittiioonn..  QQuuaanndd  vvoouuss  ssaauurriieezz  
ttoouuttee  llaa  BBiibbllee  ppaarr  ccœœuurr  eett  ttoouutteess  lleess  sseenntteenncceess  ddeess  pphhiilloossoopphheess,,  qquuee  vvoouuss  sseerrvviirraaiitt  ttoouutt  cceellaa  ssaannss  llaa  ggrrââccee  eett  
llaa  cchhaarriittéé  ??  VVaanniittéé  ddeess  vvaanniittééss,,  ttoouutt  nn’’eesstt  qquuee  vvaanniittéé,,  hhoorrss  aaiimmeerr  DDiieeuu  eett  llee  sseerrvviirr  lluuii  sseeuull..  LLaa  ssoouuvveerraaiinnee  
rriicchheessssee  eesstt  ddee  tteennddrree  aauu  rrooyyaauummee  dduu  cciieell  ppaarr  llee  mméépprriiss  dduu  mmoonnddee..  
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44..  VVaanniittéé  ddoonncc,,  dd’’aammaasssseerr  ddeess  rriicchheesssseess  ppéérriissssaabblleess  eett  dd’’eessppéérreerr  eenn  eelllleess..  
VVaanniittéé,,  dd’’aassppiirreerr  aauuxx  hhoonnnneeuurrss  eett  ddee  ss’’éélleevveerr  àà  ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddee  pplluuss  hhaauutt..  
VVaanniittéé,,  ddee  ssuuiivvrree  lleess  ddééssiirrss  ddee  llaa  cchhaaiirr  eett  ddee  rreecchheerrcchheerr  ccee  ddoonntt  iill  ffaauuddrraa  bbiieennttôôtt  êêttrree  rriiggoouurreeuusseemmeenntt  ppuunnii..  
VVaanniittéé,,  ddee  ssoouuhhaaiitteerr  uunnee  lloonngguuee  vviiee  eett  ddee  nnee  ppaass  ssee  ssoouucciieerr  ddee  bbiieenn  vviivvrree..  
VVaanniittéé,,  ddee  nnee  ppeennsseerr  qquu’’àà  llaa  vviiee  pprréésseennttee  eett  ddee  nnee  ppaass  pprréévvooiirr  ccee  qquuii  llaa  ssuuiivvrraa..  
VVaanniittéé,,  ddee  ss’’aattttaacchheerr  àà  ccee  qquuii  ppaassssee  ssii  vviittee  eett  ddee  nnee  ppaass  ssee  hhââtteerr  vveerrss  llaa  jjooiiee  qquuii  nnee  ffiinniitt  ppooiinntt..  
  
55..  RRaappppeelleezz--vvoouuss  ssoouuvveenntt  cceettttee  ppaarroollee  dduu  SSaaggee  ::  LL’’œœiill  nn’’eesstt  ppaass  rraassssaassiiéé  ddee  ccee  qquu’’iill  vvooiitt,,  nnii  ll’’oorreeiillllee  rreemmpplliiee  ddee  ccee  
qquu’’eellllee  eenntteenndd..  AApppplliiqquueezz--vvoouuss  ddoonncc  àà  ddééttaacchheerr  vvoottrree  ccœœuurr  ddee  ll’’aammoouurr  ddeess  cchhoosseess  vviissiibblleess,,  ppoouurr  llee  ppoorrtteerr  
ttoouutt  eennttiieerr  vveerrss  lleess  iinnvviissiibblleess,,  ccaarr  cceeuuxx  qquuii  ssuuiivveenntt  ll’’aattttrraaiitt  ddee  lleeuurrss  sseennss  ssoouuiilllleenntt  lleeuurr  ââmmee  eett  ppeerrddeenntt  llaa  
ggrrââccee  ddee  DDiieeuu..  
 

22222222........        AAAAAAAAvvvvvvvvooooooooiiiiiiiirrrrrrrr        dddddddd’’’’’’’’hhhhhhhhuuuuuuuummmmmmmmbbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ddddddddeeeeeeee        ssssssssooooooooiiiiiiii--------mmmmmmmmêêêêêêêêmmmmmmmmeeeeeeee        
        
11..  TToouutt  hhoommmmee  ddééssiirree  nnaattuurreelllleemmeenntt  ddee  ssaavvooiirr  ;;  mmaaiiss  llaa  sscciieennccee  ssaannss  llaa  ccrraaiinnttee  ddee  DDiieeuu,,  qquuee  vvaauutt--eellllee  ??  UUnn  
hhuummbbllee  ppaayyssaann  qquuii  sseerrtt  DDiieeuu  eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ffoorrtt  aauu--ddeessssuuss  dduu  pphhiilloossoopphhee  ssuuppeerrbbee  qquuii,,  ssee  nnéégglliiggeeaanntt  
lluuii--mmêêmmee,,  ccoonnssiiddèèrree  llee  ccoouurrss  ddeess  aassttrreess..  CCeelluuii  qquuii  ssee  ccoonnnnaaîîtt  bbiieenn  ssee  mméépprriissee,,  eett  nnee  ssee  ppllaaîîtt  ppooiinntt  aauuxx  
lloouuaannggeess  ddeess  hhoommmmeess..  QQuuaanndd  jj’’aauurraaiiss  ttoouuttee  llaa  sscciieennccee  dduu  mmoonnddee,,  ssii  jjee  nn’’aaii  ppaass  llaa  cchhaarriittéé,,  àà  qquuooii  cceellaa  mmee  
sseerrvviirraaiitt--iill  ddeevvaanntt  DDiieeuu,,  qquuii  mmee  jjuuggeerraa  ssuurr  mmeess  œœuuvvrreess  ??  
  
22..  MMooddéérreezz  llee  ddééssiirr  ttrroopp  vviiff  ddee  ssaavvooiirr  ;;  oonn  nnee  ttrroouuvveerraa  llàà  qquu’’uunnee  ggrraannddee  ddiissssiippaattiioonn  eett  uunnee  ggrraannddee  iilllluussiioonn..  
LLeess  ssaavvaannttss  ssoonntt  bbiieenn  aaiissee  ddee  ppaarraaîîttrree  eett  ddee  ppaasssseerr  ppoouurr  hhaabbiilleess..  IIll  yy  aa  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  qquu’’iill  iimmppoorrttee  
ppeeuu  oouu  qquu’’iill  nn’’iimmppoorrttee  ppooiinntt  àà  ll’’ââmmee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ;;  eett  cceelluuii--llàà  eesstt  bbiieenn  iinnsseennsséé  qquuii  ss’’ooccccuuppee  dd’’aauuttrree  cchhoossee  
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qquuee  ddee  ccee  qquuii  iinnttéérreessssee  ssoonn  ssaalluutt..  LLaa  mmuullttiittuuddee  ddeess  ppaarroolleess  nnee  rraassssaassiiee  ppooiinntt  ll’’ââmmee  ;;  mmaaiiss  uunnee  vviiee  ssaaiinnttee  
rraaffrraaîîcchhiitt  ll’’eesspprriitt  eett  uunnee  ccoonnsscciieennccee  ppuurree  ddoonnnnee  uunnee  ggrraannddee  ccoonnffiiaannccee  pprrèèss  ddee  DDiieeuu..  
  
33..  PPlluuss  eett  mmiieeuuxx  vvoouuss  ssaavveezz,,  pplluuss  vvoouuss  sseerreezz  sséévvèèrreemmeenntt  jjuuggéé,,  ssii  vvoouuss  nn’’eenn  vviivveezz  ppaass  pplluuss  ssaaiinntteemmeenntt..  
QQuueellqquuee  aarrtt  eett  qquueellqquuee  sscciieennccee  qquuee  vvoouuss  ppoossssééddiieezz,,  nn’’eenn  ttiirreezz  ddoonncc  ppooiinntt  ddee  vvaanniittéé  ;;  ccrraaiiggnneezz  pplluuttôôtt  àà  
ccaauussee  ddeess  lluummiièèrreess  qquuii  vvoouuss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééeess..  SSii  vvoouuss  ccrrooyyeezz  bbeeaauuccoouupp  ssaavvooiirr,,  eett  êêttrree  ppeerrssppiiccaaccee,,  
ssoouuvveenneezz--vvoouuss  qquuee  cc’’eesstt  ppeeuu  ddee  cchhoossee  pprrèèss  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  iiggnnoorreezz..  NNee  vvoouuss  éélleevveezz  ppooiinntt  eenn  vvoouuss--mmêêmmee,,  
aavvoouueezz  pplluuttôôtt  vvoottrree  iiggnnoorraannccee..  CCoommmmeenntt  ppoouuvveezz--vvoouuss  ssoonnggeerr  àà  vvoouuss  pprrééfféérreerr  àà  qquueellqquu’’uunn,,  ttaannddiiss  qquu’’iill  yy  
eenn  aa  ttaanntt  ddee  pplluuss  ddoocctteess  qquuee  vvoouuss,,  eett  ddee  pplluuss  iinnssttrruuiittss  eenn  llaa  llooii  ddee  DDiieeuu  ??  VVoouulleezz--vvoouuss  aapppprreennddrree  eett  ssaavvooiirr  
qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  vvoouuss  sseerrvvee  ??  AAiimmeezz  àà  vviivvrree  iinnccoonnnnuu  eett  àà  nn’’êêttrree  ccoommppttéé  ppoouurr  rriieenn..  
  
44..  LLaa  sscciieennccee  llaa  pplluuss  hhaauuttee  eett  llaa  pplluuss  uuttiillee  eesstt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eexxaaccttee  eett  llee  mméépprriiss  ddee  ssooii--mmêêmmee..  NNee  rriieenn  
ss’’aattttrriibbuueerr  eett  ppeennsseerr  ffaavvoorraabblleemmeenntt  ddeess  aauuttrreess,,  cc’’eesstt  uunnee  ggrraannddee  ssaaggeessssee  eett  uunnee  ggrraannddee  ppeerrffeeccttiioonn..  QQuuaanndd  
vvoouuss  vveerrrriieezz  vvoottrree  ffrrèèrree  ccoommmmeettttrree  oouuvveerrtteemmeenntt  uunnee  ffaauuttee,,  mmêêmmee  uunnee  ffaauuttee  ttrrèèss  ggrraavvee,,  nnee  ppeennsseezz  ppaass  
cceeppeennddaanntt  êêttrree  mmeeiilllleeuurr  qquuee  lluuii  ;;  ccaarr  vvoouuss  iiggnnoorreezz  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  vvoouuss  ppeerrsséévvéérreerreezz  ddaannss  llee  bbiieenn..  NNoouuss  
ssoommmmeess  ttoouuss  ffrraaggiilleess,,  mmaaiiss  ccrrooyyeezz  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  pplluuss  ffrraaggiillee  qquuee  vvoouuss..  
  
33333333........        DDDDDDDDeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ddddddddooooooooccccccccttttttttrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        vvvvvvvvéééééééérrrrrrrriiiiiiiittttttttéééééééé        
        
11..  HHeeuurreeuuxx  cceelluuii  qquuee  llaa  vvéérriittéé  iinnssttrruuiitt  eellllee--mmêêmmee,,  nnoonn  ppaarr  ddeess  ffiigguurreess  eett  ddeess  ppaarroolleess  qquuii  ppaasssseenntt,,  mmaaiiss  eenn  
ssee  mmoonnttrraanntt  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt..  NNoottrree  rraaiissoonn  eett  nnooss  sseennss  vvooiieenntt  ppeeuu,,  eett  nnoouuss  ttrroommppeenntt  ssoouuvveenntt..  ÀÀ  qquuooii  
sseerrvveenntt  cceess  ddiissppuutteess  ssuubbttiilleess  ssuurr  ddeess  cchhoosseess  ccaacchhééeess  eett  oobbssccuurreess,,  qquu’’aauu  jjuuggeemmeenntt  ddee  DDiieeuu  oonn  nnee  vvoouuss  
rreepprroocchheerraa  ppooiinntt  dd’’aavvooiirr  iiggnnoorrééeess  ??  CC’’eesstt  uunnee  ggrraannddee  ffoolliiee  ddee  nnéégglliiggeerr  ccee  qquuii  eesstt  uuttiillee  eett  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  
ss’’aapppplliiqquueerr  aauu  ccoonnttrraaiirree  ccuurriieeuusseemmeenntt  àà  ccee  qquuii  nnuuiitt..  NNoouuss  aavvoonnss  ddeess  yyeeuuxx,,  eett  nnoouuss  nnee  vvooyyoonnss  ppooiinntt..  
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22..  QQuuee  nnoouuss  iimmppoorrttee  ccee  qquu’’oonn  ddiitt  ssuurr  lleess  ggeennrreess  eett  ssuurr  lleess  eessppèècceess  ??  CCeelluuii  àà  qquuii  ppaarrllee  llee  VVeerrbbee  éétteerrnneell  eesstt  
ddéélliivvrréé  ddee  bbiieenn  ddeess  ooppiinniioonnss..  TToouutt  vviieenntt  ddee  ccee  VVeerrbbee  uunniiqquuee,,  ddee  lluuii  pprrooccèèddee  ttoouuttee  ppaarroollee,,  iill  eenn  eesstt  llee  
pprriinncciippee,,  eett  cc’’eesstt  lluuii  qquuii  ppaarrllee  eenn  ddeeddaannss  ddee  nnoouuss..  SSaannss  lluuii  nnuullllee  iinntteelllliiggeennccee,,  ssaannss  lluuii  nnuull  jjuuggeemmeenntt  nn’’eesstt  ddrrooiitt..  
CCeelluuii  ppoouurr  qquuii  uunnee  sseeuullee  cchhoossee  eesstt  ttoouutt,,  qquuii  rraappppeellllee  ttoouutt  àà  cceettttee  uunniiqquuee  cchhoossee,,  eett  vvooiitt  ttoouutt  eenn  eellllee,,  nnee  sseerraa  
ppooiinntt  éébbrraannlléé,,  eett  ssoonn  ccœœuurr  ddeemmeeuurreerraa  ddaannss  llaa  ppaaiixx  ddee  DDiieeuu..  ÔÔ  VVéérriittéé,,  qquuii  êêtteess  DDiieeuu,,  ffaaiitteess  qquuee  jjee  ssooiiss  uunn  
aavveecc  vvoouuss  ddaannss  uunn  aammoouurr  éétteerrnneell  !!  SSoouuvveenntt  jj’’éépprroouuvvee  uunn  ggrraanndd  eennnnuuii  àà  ffoorrccee  ddee  lliirree  eett  dd’’eenntteennddrree  ;;  eenn  
vvoouuss  eesstt  ttoouutt  ccee  qquuee  jjee  ddééssiirree,,  ttoouutt  ccee  qquuee  jjee  vveeuuxx..  QQuuee  ttoouuss  lleess  ddoocctteeuurrss  ssee  ttaaiisseenntt,,  qquuee  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess  
ssooiieenntt  ddaannss  llee  ssiilleennccee  ddeevvaanntt  vvoouuss  ::  ppaarrlleezz--mmooii  vvoouuss  sseeuull..  
  
33..  PPlluuss  uunn  hhoommmmee  eesstt  rreeccuueeiillllii  eenn  lluuii--mmêêmmee,,  eett  ddééggaaggéé  ddeess  cchhoosseess  eexxttéérriieeuurreess,,  pplluuss  ssoonn  eesspprriitt  ss’’éétteenndd  eett  
ss’’ééllèèvvee  ssaannss  aauuccuunn  ttrraavvaaiill,,  ppaarrccee  qquu’’iill  rreeççooiitt  dd’’eenn  hhaauutt  llaa  lluummiièèrree  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee..  UUnnee  ââmmee  ppuurree,,  ssiimmppllee,,  
ffoorrmmééee  ddaannss  llee  bbiieenn,,  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ddiissssiippééee  aauu  mmiilliieeuu  mmêêmmee  ddeess  pplluuss  nnoommbbrreeuusseess  ooccccuuppaattiioonnss,,  ppaarrccee  qquu’’eellllee  
ffaaiitt  ttoouutt  ppoouurr  hhoonnoorreerr  DDiieeuu,,  eett  qquuee,,  ttrraannqquuiillllee  eenn  eellllee--mmêêmmee,,  eellllee  ttââcchhee  ddee  nnee  ssee  rreecchheerrcchheerr  eenn  rriieenn..  
QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  vvoouuss  ffaattiigguuee  eett  vvoouuss  ttrroouubbllee,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  lleess  aaffffeeccttiioonnss  iimmmmoorrttiiffiiééeess  ddee  vvoottrree  ccœœuurr  ??  
  
44..  LL’’hhoommmmee  bboonn  eett  vvrraaiimmeenntt  ppiieeuuxx  ddiissppoossee  dd’’aabboorrdd  aauu--ddeeddaannss  ddee  lluuii  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ddooiitt  ffaaiirree  aauu--ddeehhoorrss  ;;  iill  
nnee  ssee  llaaiissssee  ppooiinntt  eennttrraaîînneerr,,  ddaannss  sseess  aaccttiioonnss,,  aauu  ddééssiirr  dd’’uunnee  iinncclliinnaattiioonn  vviicciieeuussee,,  mmaaiiss  iill  lleess  ssoouummeett  àà  llaa  
rrèèggllee  dd’’uunnee  ddrrooiittee  rraaiissoonn..  QQuuii  aa  uunn  pplluuss  rruuddee  ccoommbbaatt  àà  ssoouutteenniirr  qquuee  cceelluuii  qquuii  ttrraavvaaiillllee  àà  ssee  vvaaiinnccrree  ??  CC’’eesstt  
llàà  ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt  nnoouuss  ooccccuuppeerr  uunniiqquueemmeenntt  ::  ccoommbbaattttrree  ccoonnttrree  nnoouuss--mmêêmmeess,,  ddeevveenniirr  cchhaaqquuee  jjoouurr  pplluuss  ffoorrttss  
ccoonnttrree  nnoouuss,,  cchhaaqquuee  jjoouurr  ffaaiirree  qquueellqquueess  pprrooggrrèèss  ddaannss  llee  bbiieenn..  TToouuttee  ppeerrffeeccttiioonn,,  ddaannss  cceettttee  vviiee,,  eesstt  mmêêllééee  
ddee  qquueellqquuee  iimmppeerrffeeccttiioonn  ::  eett  nnoouuss  nnee  vvooyyoonnss  rriieenn  qquu’’àà  ttrraavveerrss  jjee  nnee  ssaaiiss  qquueellllee  ffuummééee..  LL’’hhuummbbllee  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  vvoouuss--mmêêmmee  eesstt  uunnee  vvooiiee  pplluuss  ssûûrree  ppoouurr  aalllleerr  àà  DDiieeuu  qquuee  lleess  rreecchheerrcchheess  pprrooffoonnddeess  ddee  llaa  
sscciieennccee..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  qquu’’iill  ffaaiillllee  bbllââmmeerr  llaa  sscciieennccee,,  nnii  llaa  ssiimmppllee  ccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’aauuccuunnee  cchhoossee  ;;  ccaarr  eellllee  eesstt  
bboonnnnee  eenn  ssooii,,  eett  ddaannss  ll’’oorrddrree  ddee  DDiieeuu  ;;  sseeuulleemmeenntt  oonn  ddooiitt  pprrééfféérreerr  ttoouujjoouurrss  uunnee  ccoonnsscciieennccee  ppuurree  eett  uunnee  vviiee  
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ssaaiinnttee..  MMaaiiss,,  ppaarrccee  qquuee  pplluussiieeuurrss  ss’’ooccccuuppeenntt  ddaavvaannttaaggee  ddee  ssaavvooiirr  qquuee  ddee  bbiieenn  vviivvrree,,  iillss  ss’’ééggaarreenntt  ssoouuvveenntt,,  
eett  nnee  rreettiirreenntt  qquuee  ppeeuu  oouu  ppooiinntt  ddee  ffrruuiitt  ddee  lleeuurr  ttrraavvaaiill..  
  
55..  OOhh  !!  ss’’iillss  aavvaaiieenntt  aauuttaanntt  dd’’aarrddeeuurr  ppoouurr  eexxttiirrppeerr  lleeuurrss  vviicceess  eett  ppoouurr  ccuullttiivveerr  llaa  vveerrttuu  qquuee  ppoouurr  rreemmuueerr  ddee  
vvaaiinneess  qquueessttiioonnss,,  oonn  nnee  vveerrrraaiitt  ppaass  ttaanntt  ddee  mmaauuxx  eett  ddee  ssccaannddaalleess  ddaannss  llee  ppeeuuppllee,,  nnii  ttaanntt  ddee  rreellââcchheemmeenntt  
ddaannss  lleess  mmoonnaassttèèrreess..  CCeerrtteess,,  aauu  jjoouurr  dduu  jjuuggeemmeenntt  oonn  nnee  nnoouuss  ddeemmaannddeerraa  ppooiinntt  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  lluu,,  mmaaiiss  
ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  ;;  nnii  ssii  nnoouuss  aavvoonnss  bbiieenn  ppaarrlléé,,  mmaaiiss  ssii  nnoouuss  aavvoonnss  bbiieenn  vvééccuu..  DDiitteess--mmooii  ooùù  ssoonntt  
mmaaiinntteennaanntt  cceess  mmaaîîttrreess  eett  cceess  ddoocctteeuurrss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ccoonnnnuuss  lloorrssqquu’’iillss  vviivvaaiieenntt  eennccoorree,,  eett  lloorrssqquu’’iillss  
fflloorriissssaaiieenntt  ddaannss  lleeuurr  sscciieennccee  ??  DD’’aauuttrreess  ooccccuuppeenntt  àà  pprréésseenntt  lleeuurr  ppllaaccee,,  eett  jjee  nnee  ssaaiiss  ss’’iillss  ppeennsseenntt  sseeuulleemmeenntt  
àà  eeuuxx..  IIllss  sseemmbbllaaiieenntt,,  ppeennddaanntt  lleeuurr  vviiee,,  êêttrree  qquueellqquuee  cchhoossee,,  eett  mmaaiinntteennaanntt  oonn  nn’’eenn  ppaarrllee  pplluuss..  
  
66..  OOhh  !!  qquuee  llaa  ggllooiirree  dduu  mmoonnddee  ppaassssee  vviittee  !!  PPllûûtt  àà  DDiieeuu  qquuee  lleeuurr  vviiee  eeûûtt  rrééppoonndduu  àà  lleeuurr  sscciieennccee  !!  IIllss  aauurraaiieenntt  
lluu  aalloorrss  eett  ééttuuddiiéé  aavveecc  ffrruuiitt..  QQuu’’iill  yy  eenn  aa  qquuii  ssee  ppeerrddeenntt  ddaannss  llee  ssiièèccllee  ppaarr  uunnee  vvaaiinnee  sscciieennccee,,  eett  ppaarr  ll’’oouubbllii  
dduu  sseerrvviiccee  ddee  DDiieeuu..  EEtt,,  ppaarrccee  qquu’’iillss  aaiimmeenntt  mmiieeuuxx  êêttrree  ggrraannddss  qquuee  dd’’êêttrree  hhuummbblleess,,  iillss  ss’’éévvaannoouuiisssseenntt  ddaannss  
lleeuurrss  ppeennssééeess..  
CCeelluuii--llàà  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ggrraanndd,,  qquuii  aa  uunnee  ggrraannddee  cchhaarriittéé..  
CCeelluuii--llàà  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ggrraanndd,,  qquuii  eesstt  ppeettiitt  àà  sseess  pprroopprreess  yyeeuuxx,,  eett  ppoouurr  qquuii  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ggllooiirree  nn’’eesstt  qquu’’uunn  
ppuurr  nnééaanntt..  
CCeelluuii--llàà  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ssaaggee,,  qquuii,,  ppoouurr  ggaaggnneerr  JJééssuuss--CChhrriisstt,,  rreeggaarrddee  ccoommmmee  ddee  ll’’oorrdduurree,,  dduu  ffuummiieerr  ttoouutteess  lleess  cchhoosseess  
ddee  llaa  tteerrrree..  
CCeelluuii--llàà  ppoossssèèddee  llaa  vvrraaiiee  sscciieennccee,,  qquuii  ffaaiitt  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  eett  rreennoonnccee  àà  llaa  ssiieennnnee..  
  
««««««««        LLLLLLLL’’’’’’’’iiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        JJJJJJJJééééééééssssssssuuuuuuuussssssss--------CCCCCCCChhhhhhhhrrrrrrrriiiiiiiisssssssstttttttt        »»»»»»»»        ddddddddeeeeeeee        RRRRRRRRiiiiiiiicccccccchhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrdddddddd        GGGGGGGGoooooooouuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeee        
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LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEE        HHHHHHHHUUUUUUUUMMMMMMMMAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        
        
CC’’EESSTT  ÀÀ  VVOOUUSS  lleess  hhoommmmeess  qquuee  llee  CCrrééaatteeuurr  aaccccoorrddaa,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ggrrââccee  éémmiinneennttee  ppoouurr  vvoottrree  mmaattuurraattiioonn  
ddaannss  llaa  mmaattiièèrree  ddeennssee,,  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ffoorrmmeerr  ddeess  mmoottss  !!  VVoouuss  nn’’aavveezz  jjaammaaiiss  rreeccoonnnnuu  llaa  vvrraaiiee  vvaalleeuurr  ddee  ccee  
ddoonn  éémmiinneenntt  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  nnee  vvoouuss  eenn  êêtteess  ppaass  ddoonnnnéé  llaa  ppeeiinnee,,  eett  vvoouuss  eenn  aavveezz  uusséé  àà  llaa  llééggèèrree..  IIll  vvoouuss  
ffaauutt  àà  pprréésseenntt  ssoouuffffrriirr  aammèèrreemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  vvoottrree  ffaaççoonn  dd’’aaggiirr  eerrrroonnééee..  VVoouuss  vviivveezz  
ddaannss  cceettttee  ssoouuffffrraannccee  eett  vvoouuss  nnee  ccoonnnnaaiisssseezz  ppaass  eennccoorree  lleess  ccaauusseess  qquuii  eennttrraaîînneenntt  ddee  tteellss  mmaauuxx  ddaannss  lleeuurr  
ssiillllaaggee..  NNuull  nn’’aa  llee  ddrrooiitt  ddee  jjoouueerr  aavveecc  lleess  ddoonnss  dduu  TToouutt--PPuuiissssaanntt  ssaannss  ssee  ppoorrtteerr  pprrééjjuuddiiccee  ;;  aaiinnssii  llee  vveeuutt  llaa  
llooii  qquuii  eesstt  àà  ll’’œœuuvvrree  ddaannss  llaa  CCrrééaattiioonn  eett  nnee  ssee  llaaiissssee  jjaammaaiiss  aabbuusseerr..  EEtt  ssii  vvoouuss  ccoonnssiiddéérreezz  qquuee  cceettttee  ffaaccuullttéé  
ddee  ppaarrlleerr,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  ppoouuvvooiirr  ffoorrmmeerr  ddeess  mmoottss  qquuii  aannccrreenntt  vvoottrree  vvoouullooiirr  ddaannss  llaa  mmaattiièèrree  ddeennssee  ppaarr  llaa  
ppaarroollee,,  eesstt  uunn  ddoonn  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  éémmiinneenntt  ddee  vvoottrree  CCrrééaatteeuurr,,  vvoouuss  ccoommpprreennddrreezz  aauussssii  qquu’’iill  eenn  
ddééccoouullee  ppoouurr  vvoouuss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  eett  qquu’’uunnee  iimmmmeennssee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn  rrééssuullttee,,  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  aavveecc  eett  ppaarr  
llee  llaannggaaggee  qquuee  vvoouuss  ddeevveezz  œœuuvvrreerr  ddaannss  llaa  CCrrééaattiioonn  !!  
LLeess  mmoottss,,  lleess  pphhrraasseess  qquuee  vvoouuss  ffoorrmmeezz  ffaaççoonnnneenntt  eexxttéérriieeuurreemmeenntt  vvoottrree  ssoorrtt  ssuurr  cceettttee  TTeerrrree..  IIllss  ssoonntt  
ccoommmmee  ddeess  sseemmeenncceess  ddaannss  uunn  jjaarrddiinn  qquuee  vvoouuss  ccuullttiivveezz  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss,,  ccaarr  cchhaaqquuee  ppaarroollee  hhuummaaiinnee  ffaaiitt  
ppaarrttiiee  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss--mmêêmmeess  ppoouuvveezz  rrééaalliisseerr  ddee  pplluuss  vviivvaanntt  ppoouurr  vvoouuss  ddaannss  cceettttee  CCrrééaattiioonn..  
JJee  ssoouummeettss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  vvoottrree  rrééfflleexxiioonn  ccee  qquuii  ssuuiitt,,  eenn  vvoouuss  mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee  ::  cchhaaqquuee  mmoott  aa  llaa  ccaappaacciittéé  
ddee  ddéécclleenncchheerr  ddeess  eeffffeettss  ppaarrccee  qquuee  lleess  mmoottss  ssoonntt  ttoouuss  ssoolliiddeemmeenntt  aannccrrééss  ddaannss  lleess  llooiiss  oorriiggiinneelllleess  ddee  llaa  
CCrrééaattiioonn  !!  CChhaaqquuee  mmoott  qquuee  ll’’hhoommmmee  aa  ffoorrmméé  eesstt  nnéé  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddee  llooiiss  ssuuppéérriieeuurreess,,  eett  sseelloonn  ll’’eemmppllooii  
qquuii  eenn  eesstt  ffaaiitt,,  ssoonn  aaccttiioonn  eennggeennddrree  ddeess  ffoorrmmeess  dd’’uunn  ggeennrree  bbiieenn  pprréécciiss  !!  LL’’eemmppllooii  qquu’’eenn  ffaaiitt  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  
sseelloonn  ssoonn  lliibbrree  vvoouullooiirr  rreeppoossee  eennttrree  sseess  mmaaiinnss  ;;  qquuaanntt  aauuxx  eeffffeettss,,  iill  nnee  ppeeuutt  lleess  mmaaîîttrriisseerr  ppuuiissqquuee,,  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  SSaaiinnttee  LLooii,,  iillss  ssoonntt  ddiirriiggééss  ddee  ffaaççoonn  rriiggoouurreeuussee  eett  jjuussttee  ppaarr  uunnee  ppuuiissssaannccee  qquuii,,  
jjuussqquu’’aalloorrss,,  lluuii  ééttaaiitt  eennccoorree  iinnccoonnnnuuee..  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  àà  pprréésseenntt,,  lloorrss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ffiinnaall  ddeess  ccoommpptteess,,  llee  
mmaallhheeuurr  ss’’aabbaatt  ssuurr  ttoouutt  êêttrree  hhuummaaiinn  qquuii  aa  mmééssuusséé  ddeess  mmyyssttéérriieeuuxx  eeffffeettss  ddee  llaa  ppaarroollee  !!  
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MMaaiiss  ooùù  eesstt  cceelluuii  qquuii  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ppéécchhéé  eenn  ccee  ddoommaaiinnee  !!  LL’’eennsseemmbbllee  dduu  ggeennrree  hhuummaaiinn  ddee  llaa  TTeerrrree  eesstt  
rreessttéé  ssoolliiddeemmeenntt  aaccccrroocchhéé  àà  cceettttee  ffaauuttee  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess..  QQuuee  ddee  ccaallaammiittééss  ffuurreenntt  rrééppaanndduueess  
ssuurr  cceettttee  TTeerrrree  ppaarr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eerrrroonnééee  dduu  ddoonn  qquuee  rreepprréésseennttee  llaa  ggrrââccee  ddee  ppoouuvvooiirr  ppaarrlleerr  !!  CC’’eesstt  dduu  ppooiissoonn  
qquuee  ttoouuss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  oonntt  sseemméé  ppaarr  lleeuurrss  ffuunneesstteess  eett  ffrriivvoolleess  bbaavvaarrddaaggeess..  LLaa  sseemmeennccee  aa  ppaarrffaaiitteemmeenntt  
lleevvéé,,  eellllee  eesstt  ppaarrvveennuuee  àà  pplleeiinnee  fflloorraaiissoonn  eett  ppoorrttee  àà  pprréésseenntt  lleess  ffrruuiittss  qquu’’iill  vvoouuss  ffaauutt  rrééccoolltteerr,,  qquuee  vvoouuss  llee  
vvoouulliieezz  oouu  nnoonn  ::  ccee  ssoonntt  llàà  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  vvoottrree  aaccttiivviittéé  qquuii  rreettoommbbeenntt  mmaaiinntteennaanntt  ssuurr  vvoouuss  !!  
QQuuee  ccee  ppooiissoonn  ddooiivvee  pprroodduuiirree  lleess  ffrruuiittss  lleess  pplluuss  rrééppuuggnnaannttss  nnee  ssaauurraaiitt  ssuurrpprreennddrree  qquuiiccoonnqquuee  ccoonnnnaaîîtt  lleess  
llooiiss  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  cceess  llooiiss  qquuii  nnee  ssee  rrèègglleenntt  ppaass  dd’’aapprrèèss  lleess  ooppiinniioonnss  hhuummaaiinneess  mmaaiiss  qquuii  ssuuiivveenntt  
iimmppeerrttuurrbbaabblleemmeenntt  lleeuurr  ccoouurrss,,  iirrrrééssiissttiibblleemmeenntt,,  ssaannss  ddéévviieerr,,  ddeeppuuiiss  llee  ccoommmmeenncceemmeenntt,,  iimmmmuuaabblleemmeenntt  eett  
ppoouurr  ttoouuttee  ll’’éétteerrnniittéé..  
HHoommmmeess,,  rreeggaarrddeezz  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss  aavveecc  lluucciiddiittéé  eett  ssaannss  pprrééjjuuggééss  ::  vvoouuss  nnee  ppoouurrrreezz  ffaaiirree  aauuttrreemmeenntt  qquuee  ddee  
rreeccoonnnnaaîîttrree  aaiisséémmeenntt  lleess  llooiiss  ddiivviinneess  aauuttooaaccttiivveess  qquuii  ssoonntt  cceelllleess  ddee  llaa  ttrrèèss  ssaaiinnttee  VVoolloonnttéé,,  ppuuiissqquuee  vvoouuss  
aavveezz  ddeevvaanntt  vvoouuss  lleess  ffrruuiittss  ddee  vvooss  sseemmaaiilllleess  !!  OOùù  qquuee  vvoouuss  rreeggaarrddiieezz,,  cc’’eesstt  llaa  ggrraannddiillooqquueennccee  qquuii  
ll’’eemmppoorrttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  qquuii  ddiirriiggee  ttoouutt..  CCeettttee  sseemmeennccee  ddeevvaaiitt  eenn  vveenniirr  bbiieenn  vviittee  àà  uunnee  tteellllee  fflloorraaiissoonn  ppoouurr  
rréévvéélleerr  ssaa  vvrraaiiee  nnaattuurree  eenn  mmûûrriissssaanntt,,  ccee  qquuii  llaa  ccoonndduuiitt  àà  ss’’eeffffoonnddrreerr  ppaarrccee  qquu’’eellllee  eesstt  iinnuuttiilliissaabbllee..  EEllllee  
ddeevvaaiitt  mmûûrriirr  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  aaccccrruuee  ddee  llaa  LLuummiièèrree  ;;  ccoommmmee  ddaannss  uunnee  sseerrrree,,  eellllee  ddooiitt  mmoonntteerr  eenn  ggrraaiinnee  eett,,  
ppeerrddaanntt  ttoouutt  ssuuppppoorrtt  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssoonn  iinnaanniittéé,,  eennsseevveelliirr  aavveecc  eellllee  eenn  ss’’eeffffoonnddrraanntt  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii,,  ddaannss  lleeuurr  
ccoonnffiiaannccee  iinnccoonnssiiddéérrééee  oouu  lleeuurr  eessppooiirr  ééggooïïssttee,,  ss’’iimmaaggiinnaaiieenntt  eenn  ssééccuurriittéé  ssoouuss  ssaa  pprrootteeccttiioonn..  
LLee  tteemmppss  ddee  llaa  mmooiissssoonn  aa  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé  !!  TToouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  pprrooppooss  eerrrroonnééss  rreettoommbbeenntt  
ddééssoorrmmaaiiss  ssuurr  ll’’iinnddiivviidduu  ccoommmmee  ssuurr  ttoouutteess  lleess  mmaasssseess  qquuii  oonntt  eennccoouurraaggéé  ddee  tteellss  pprrooppooss..  LLaa  mmaattuurriittéé  
rreeqquuiissee  ppoouurr  llaa  mmooiissssoonn  iimmpplliiqquuee  nnaattuurreelllleemmeenntt  ––  eett  cceellaa  mmoonnttrree  llaa  rriiggoouurreeuussee  llooggiiqquuee  ddeess  eeffffeettss  ddeess  llooiiss  
ddiivviinneess  ––  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess  pplluuss  ggrraannddss  bbaavvaarrddss  qquuii  ddooiivveenntt,,  àà  pprréésseenntt  qquu’’aarrrriivvee  llaa  ffiinn,,  ddiissppoosseerr  ddee  llaa  pplluuss  
ffoorrttee  iinnfflluueennccee  eett  dduu  pplluuss  ggrraanndd  ppoouuvvooiirr..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  ll’’aappooggééee  eett  ddeess  ffrruuiittss  ddee  ccee  mmaauuvvaaiiss  uussaaggee  ccoonnssttaanntt  
ddee  llaa  ppaarroollee  ddoonntt  ll’’hhuummaanniittéé  iinnsseennssééee  nnee  ppoouuvvaaiitt  pplluuss  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  mmyyssttéérriieeuussee  aaccttiivviittéé  ppaarrccee  qquuee,,  ddeeppuuiiss  
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lloonnggtteemmppss  ddééjjàà,,  eellllee  ss’’ééttaaiitt  ffeerrmmééee  àà  ccee  ssaavvooiirr..  EEllllee  nn’’aa  ppaass  ééccoouuttéé  llaa  vvooiixx  dduu  FFiillss  ddee  DDiieeuu  JJééssuuss  qquuii,,  jjaaddiiss,,  
ll’’aavvaaiitt  ddééjjàà  aavveerrttiiee  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  ««  QQuuee  vvoottrree  ppaarroollee  ssooiitt  oouuii  oouu  nnoonn  ;;  ccaarr  ccee  qquu’’oonn  yy  aajjoouuttee  vviieenntt  dduu  
mmaalliinn  !!  »»  CCeess  ppaarroolleess  eenn  ddiisseenntt  ddaavvaannttaaggee  qquuee  vvoouuss  nnee  llee  ppeennssiieezz  ::  eelllleess  rreennffeerrmmeenntt  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé  
ééddiiffiiccaattiioonn  oouu  ddééccaaddeennccee  !!  PPaarr  vvoottrree  pprrééddiilleeccttiioonn  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eett  iinnuuttiilleess  ddiissccoouurrss,,  vvoouuss  aavveezz  cchhooiissii  
llaa  ddééccaaddeennccee,,  qquuii  vvoouuss  aa  ddééjjàà  aatttteeiinnttss..  FFiinnaalleemmeenntt,,  aavvaanntt  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ggéénnéérraall  ddaannss  llee  JJuuggeemmeenntt,,  eett  aaffiinn  
ddee  vvoouuss  ffaacciilliitteerr  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ssaallvvaattrriiccee,,  eellllee  vvoouuss  mmoonnttrree  eennccoorree  ttrrèèss  ccllaaiirreemmeenntt  ttoouuss  lleess  ffrruuiittss  
qquuee  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  vvoouuss--mmêêmmeess  aattttiirrééss  ddee  ffoorrccee  eenn  ffaaiissaanntt  uunn  mmaauuvvaaiiss  uussaaggee  ddee  llaa  ppaarroollee..  
LLaa  ppuuiissssaannccee  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ppoorrttee  àà  pprréésseenntt  aauu  ppiinnaaccllee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ppaassssééss  mmaaîîttrreess  ddaannss  vvooss  pprroopprreess  
ppéécchhééss,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  vvoouuss  rriissqquueezz  dd’’eenn  êêttrree  ééccrraassééss  aaffiinn  qquu’’eenn  eenn  pprreennaanntt  ccoonnsscciieennccee,,  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  eennffiinn  
vvoouuss  eenn  lliibbéérreerr,,  oouu  eenn  ppéérriirr..  
IIll  yy  aa  llàà  JJuussttiiccee  eett  aaiiddee  àà  llaa  ffooiiss,,  ccee  qquuee  sseeuullee  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  ddaannss  ssaa  ppeerrffeeccttiioonn  ppeeuutt  vvoouuss  ooffffrriirr  !!  
RReeggaarrddeezz  ddoonncc  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss  !!  VVoouuss  êêtteess  oobblliiggééss  ddee  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  vvoouuss  llee  vvoouulliieezz..  QQuuaanntt  àà  
cceeuuxx  qquuii  hhééssiitteenntt  eennccoorree,,  llee  vvooiillee  qquu’’iillss  ssee  mmeetttteenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  ddeevvaanntt  lleess  yyeeuuxx  lleeuurr  sseerraa  vviioolleemmmmeenntt  
aarrrraacchhéé  ppaarr  lleess  ffrruuiittss  ddee  lleeuurr  vvoouullooiirr,,  eett  cceellaa  ddaannss  ddeess  ssoouuffffrraanncceess  eennccoorree  pplluuss  ggrraannddeess  qquuee  jjuussqquu’’aalloorrss,,  
aaffiinn  qquuee  cceettttee  TTeerrrree  ssooiitt  lliibbéérrééee  dduu  ppooiiddss  ddee  vvoottrree  lloouurrddee  ffaauuttee  !!  LL’’hhuummaanniittéé  eennttiièèrree  yy  aa  ppaarrttiicciippéé,,  eett  ppaass  
sseeuulleemmeenntt  ddeess  iinnddiivviidduuss  iissoollééss..  TTeelllleess  ssoonntt  lleess  fflleeuurrss  ddee  ttoouuss  lleess  aaggiisssseemmeennttss  eerrrroonnééss  ddeess  ssiièècclleess  ééccoouullééss  ::  
eelllleess  ddeevvaaiieenntt  mmûûrriirr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr  llee  JJuuggeemmeenntt  eenn  ddoonnnnaanntt  lleeuurrss  ddeerrnniieerrss  ffrruuiittss  aavvaanntt  ddee  ddiissppaarraaîîttrree  
aavveecc  cceettttee  mmaattuurriittéé..  LLee  bbaavvaarrddaaggee  ffrriivvoollee,,  ddéénnuuéé  ddee  sseennss  eett  ddee  rrééfflleexxiioonn,,  mmaaiiss  ttoouujjoouurrss  ffaauuxx,,  ccee  bbaavvaarrddaaggee  
qquuii  vviibbrree  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  llooiiss  oorriiggiinneelllleess  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  ddeevvaaiitt  ss’’iinntteennssiiffiieerr  jjuussqquu’’àà  ddeevveenniirr  llaa  mmaallaaddiiee  
ggéénnéérraalliissééee  qquuee  ll’’oonn  ccoonnssttaattee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ;;  aavveecc  ddeess  ffrriissssoonnss  ddee  ffiièèvvrree,,  ccoommmmee  sseeccoouuéé  ppaarr  llaa  tteemmppêêttee,,  iill  ddooiitt  
àà  pprréésseenntt  rreejjeetteerr  aauussssii  sseess  ffrruuiittss……  eett  iillss  rreettoommbbeenntt  ssuurr  ll’’hhuummaanniittéé  !!  
IIll  nnee  ffaauutt  ddoonncc  ppllaaiinnddrree  aauuccuunn  ddeess  ppeeuupplleess  qquuii  ddooiivveenntt  àà  pprréésseenntt  ggéémmiirr  eett  ssoouuffffrriirr  àà  ccaauussee  ddee  cceellaa  ;;  ccaarr  ccee  
ssoonntt  lleess  ffrruuiittss  ddee  lleeuurr  pprroopprree  vvoouullooiirr  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssoommmmééss,,  mmêêmmee  ss’’iillss  oonntt  uunn  ggooûûtt  ddee  ppoouurrrriittuurree  eett  
dd’’aammeerrttuummee  eett  ss’’iillss  ccaauusseenntt  llaa  ppeerrttee  ddee  bbeeaauuccoouupp..  ÀÀ  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  sseemmeennccee  eemmppooiissoonnnnééee,,  oonn  nnee  ppeeuutt  
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rrééccoolltteerr  qquuee  dduu  ppooiissoonn..  JJ’’aaii  ddééjjàà  ddiitt  qquuee  ssii  vvoouuss  sseemmeezz  ddeess  cchhaarrddoonnss,,  iill  nnee  ppeeuutt  ppoouusssseerr  dduu  bblléé  !!  CC’’eesstt  aaiinnssii  
qquuee  jjaammaaiiss  rriieenn  ddee  ccoonnssttrruuccttiiff  nnee  ssaauurraaiitt  rrééssuulltteerr  ddee  ddiissccoouurrss  iinncceennddiiaaiirreess,,  ddee  rraaiilllleerriieess  eett  ddee  pprrééjjuuddiicceess  
ccaauussééss  àà  vvoottrree  pprroocchhaaiinn,,  ppuuiissqquuee  ttoouutt  ggeennrree  qquueell  qquu’’iill  ssooiitt  nnee  ppeeuutt  eennggeennddrreerr  qquuee  ccee  qquuii  lluuii  eesstt  sseemmbbllaabbllee  eett  
nnee  ppeeuutt  aattttiirreerr  qquuee  ccee  qquuii  eesstt  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree  !!  VVoouuss  nnee  ddeevveezz  jjaammaaiiss  oouubblliieerr  cceettttee  llooii  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn  !!  EEllllee  
ssee  mmaanniiffeessttee  aauuttooaaccttiivveemmeenntt,,  eett  aauuccuunn  vvoouullooiirr  hhuummaaiinn  nnee  ppoouurrrraa  jjaammaaiiss  ss’’yy  ooppppoosseerr  !!  JJaammaaiiss,,  ll’’eenntteennddeezz--
vvoouuss  ??  AAssssiimmiilleezz  bbiieenn  cceellaa  aaffiinn  ddee  ttoouujjoouurrss  eenn  tteenniirr  ccoommppttee  ddaannss  vvooss  ppeennssééeess,,  vvooss  ppaarroolleess  eett  vvooss  aacctteess,,  ccaarr  
ttoouutt  vviieenntt  ddee  llàà,,  eett  cc’’eesstt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llàà  qquuee  ssee  ffoorrmmee  vvoottrree  ddeessttiinn  !!  NN’’eessppéérreezz  ddoonncc  jjaammaaiiss  aauuttrree  cchhoossee  qquu’’uunn  
ffrruuiitt  ddoonntt  llaa  nnaattuurree  ccoorrrreessppoonndd  iinnvvaarriiaabblleemmeenntt  àà  llaa  sseemmeennccee  !!  
EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ssii  ddiiffffiicciillee,,  eett  ppoouurrttaanntt  cc’’eesstt  pprréécciisséémmeenntt  eenn  cceellaa  qquuee  vvoouuss  nnee  cceesssseezz  ddee  ppéécchheerr  !!  
LL’’oouuttrraaggee  nnee  ppeeuutt  eennggeennddrreerr  qquuee  ll’’oouuttrraaggee,,  llaa  hhaaiinnee  qquuee  llaa  hhaaiinnee,,  eett  llee  mmeeuurrttrree  qquuee  llee  mmeeuurrttrree..  PPaarr  ccoonnttrree,,  
llaa  ddiissttiinnccttiioonn,,  llaa  ppaaiixx,,  llaa  lluummiièèrree  eett  llaa  jjooiiee  nnee  ppeeuuvveenntt  nnaaîîttrree  qquuee  dd’’uunnee  nnoobbllee  ffaaççoonn  ddee  ppeennsseerr,,  jjaammaaiiss  
dd’’aauuttrree  cchhoossee..  LLeess  vvoocciifféérraattiioonnss  ddeess  iinnddiivviidduuss  eett  ddeess  mmaasssseess  nnee  ccoonndduuiisseenntt  ppaass  àà  llaa  ddéélliivvrraannccee  eett  àà  llaa  
rrééddeemmppttiioonn..  UUnn  ppeeuuppllee  qquuii  ssee  llaaiissssee  gguuiiddeerr  ppaarr  ddeess  bbaavvaarrddss  ddooiitt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt,,  eett  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  ssee  ffaaiirree  
uunnee  mmaauuvvaaiissee  rrééppuuttaattiioonn  eett  ssoommbbrreerr  ddaannss  llaa  ddééttrreessssee  eett  llaa  mmoorrtt,,  ddaannss  llaa  ddééssoollaattiioonn  eett  llaa  mmiissèèrree  ;;  iill  eesstt  
pprréécciippiittéé  ddee  vviivvee  ffoorrccee  ddaannss  llaa  bboouuee..  
EEtt  ssii  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  llee  ffrruuiitt  eett  llaa  rrééccoollttee  nnee  ssoonntt  bbiieenn  ssoouuvveenntt  ppaass  aappppaarruuss  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  sseeuullee  eexxiisstteennccee  
tteerrrreessttrree,,  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  lloorrss  ddee  vviieess  tteerrrreessttrreess  uullttéérriieeuurreess,,  iill  eenn  vvaa  ddééssoorrmmaaiiss  aauuttrreemmeenntt,,  ccaarr  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  SSaaiinnttee  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  pprroovvooqquuee  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  iimmmmééddiiaatt  ddee  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt  
ssuurr  llaa  TTeerrrree,,  eett  ppaarr  llàà  mmêêmmee  llee  ddéénnoouueemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ddeessttiinnééeess  ddeess  iinnddiivviidduuss  eett  ddeess  ppeeuupplleess  !!  UUllttiimmee  
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  !!  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  vveeiilllleezz  àà  vvooss  ppaarroolleess  !!  SSooiiggnneezz  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vvoottrree  llaannggaaggee,,  ccaarr  llaa  ppaarroollee  hhuummaaiinnee  eellllee  
aauussssii  eesstt  aaccttee,,  bbiieenn  qquuee  ccee  ssooiitt  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa  mmaattiièèrree  ddeennssee  ddee  ffaaiibbllee  ddeennssiittéé  qquu’’eellllee  
eennggeennddrree  ddeess  ffoorrmmeess  qquuii,,  eenn  pprroodduuiissaanntt  lleeuurrss  eeffffeettss,,  iinntteerrppéénnèèttrreenntt  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  tteerrrreessttrree..  MMaaiiss  nnee  
ccrrooyyeezz  ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  ddoonnnneerr  ssaa  ppaarroollee  eennttrraaîînnee  uunnee  rrééaalliissaattiioonn  eett  uunn  aaccttee  qquuii  
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ccoorrrreessppoonnddeenntt  eexxaacctteemmeenntt  aauuxx  mmoottss  pprroonnoonnccééss,,  lloorrssqquuee  ll’’ââmmee  ddee  lleeuurr  aauutteeuurr  nn’’eesstt  ppaass  eemmpprreeiinnttee  ddeess  
iinntteennttiioonnss  lleess  pplluuss  ppuurreess..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  mmoottss  nnee  ffoorrmmeenntt  jjaammaaiiss  qquuee  ccee  qquuii  vviibbrree  ssiimmuullttaannéémmeenntt  aauu  pplluuss  
pprrooffoonndd  ddee  cceelluuii  qquuii  ppaarrllee..  UUnn  sseeuull  eett  mmêêmmee  mmoott  ppeeuutt  ddoonncc  aavvooiirr  ddeeuuxx  ssoorrtteess  ddee  rrééppeerrccuussssiioonnss,,  eett  mmaallhheeuurr  llàà  
ooùù  iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  vvrraaii  eett  nnee  vviibbrraaiitt  ppaass  eenn  ttoouuttee  ppuurreettéé  !!  
JJ’’ééccaarrttee  llee  vvooiillee  qquuii  rreeccoouuvvrraaiitt  jjuussqquu’’aalloorrss  vvoottrree  iiggnnoorraannccee  eenn  ccee  ddoommaaiinnee  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  àà  
pprréésseenntt  eenn  vviivvrree  ccoonnsscciieemmmmeenntt  lleess  ffuunneesstteess  ccoonnssééqquueenncceess  eett  eenn  ttiirriieezz  pprrooffiitt  ppoouurr  ll’’aavveenniirr..  VVooiiccii  ddoonncc  ccee  
qquuee  jjee  vvoouuss  ddoonnnnee  eennccoorree  ppoouurr  vvoouuss  vveenniirr  eenn  aaiiddee  ::  FFaaiitteess  aatttteennttiioonn  àà  vvooss  ppaarroolleess  !!  QQuuee  vvoottrree  llaannggaaggee  ssooiitt  
ssiimmppllee  eett  vvrraaii  !!  SSeelloonn  llaa  SSaaiinnttee  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu,,  iill  aa  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ffoorrmmeerr,,  eett  cceettttee  ffaaccuullttéé  eesstt  ccoonnssttrruuccttrriiccee  
oouu  ddeessttrruuccttrriiccee,,  ssuuiivvaanntt  llee  ggeennrree  ddeess  mmoottss  eett  ddee  lleeuurr  aauutteeuurr..  NNee  ggaassppiilllleezz  ppaass  cceess  ddoonnss  éémmiinneennttss  qquuee  DDiieeuu  
vvoouuss  aaccccoorrddaa  ddaannss  ssaa  ggrrââccee,,  mmaaiiss  eeffffoorrcceezz--vvoouuss  ddee  lleess  rreeccoonnnnaaîîttrree  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt  eett  ddaannss  lleeuurr  pplleeiinnee  
vvaalleeuurr  !!  JJuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr,,  llaa  ffoorrccee  ddee  llaa  ppaarroollee  eesstt  ddeevveennuuee  ppoouurr  vvoouuss  uunnee  mmaallééddiiccttiioonn  ppaarr  llaa  ffaauuttee  ddee  cceeuuxx  
qquuii,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ssuuppppôôttss  ddee  LLuucciiffeerr,,  eenn  oonntt  ffaaiitt  uunn  mmaauuvvaaiiss  uussaaggee,,  ttoouutt  cceellaa  ééttaanntt  llaa  ffuunneessttee  ccoonnssééqquueennccee  
ddee  ll’’iinntteelllleecctt  ddééffoorrmméé  eett  ddéévveellooppppéé  ddee  ffaaççoonn  uunniillaattéérraallee  !!  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ggaarrddeezz--vvoouuss  ddee  cceeuuxx  qquuii  ppaarrlleenntt  
bbeeaauuccoouupp,,  ccaarr  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn  vvaa  ddee  ppaaiirr  aavveecc  eeuuxx  !!  DDeess  bbââttiisssseeuurrss,,  vvooiillàà  ccee  qquuee  vvoouuss  ddeevveezz  ddeevveenniirr  ddaannss  
cceettttee  CCrrééaattiioonn,,  nnoonn  ddeess  bbaavvaarrddss  !!  
FFaaiitteess  aatttteennttiioonn  àà  vvooss  ppaarroolleess  !!  NNee  ppaarrlleezz  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr  llee  ppllaaiissiirr  ddee  ppaarrlleerr,,  eett  nnee  ppaarrlleezz  qquuee  qquuaanndd,,  
ooùù,,  eett  ccoommmmee  cc’’eesstt  nnéécceessssaaiirree  !!  IIll  ddeevvrraaiitt  yy  aavvooiirr  ddaannss  llaa  ppaarroollee  hhuummaaiinnee  uunn  rreefflleett  ddee  llaa  PPaarroollee  ddiivviinnee,,  qquuii  
eesstt  llaa  VViiee  eett  rreesstteerraa  llaa  VViiee  ppoouurr  ll’’éétteerrnniittéé..  VVoouuss  ssaavveezz  qquuee  llaa  CCrrééaattiioonn  eennttiièèrree  vviibbrree  ddaannss  llaa  PPaarroollee  dduu  
SSeeiiggnneeuurr  !!  CCeellaa  nnee  vvoouuss  ddoonnnnee--tt--iill  ppaass  àà  rrééfflléécchhiirr  ??  LLaa  CCrrééaattiioonn  vviibbrree  eenn  EEllllee,,  ttoouutt  ccoommmmee  vvoouuss  qquuii  
aappppaarrtteenneezz  àà  cceettttee  CCrrééaattiioonn  ;;  ccaarr  llaa  CCrrééaattiioonn  eesstt  nnééee  ddee  llaa  PPaarroollee  eett  cc’’eesstt  ppaarr  EEllllee  qquu’’eellllee  ssuubbssiissttee..  
IIll  aa  ééttéé  ccllaaiirreemmeenntt  aannnnoonnccéé  aauuxx  hhoommmmeess  ::  ««  AAuu  ccoommmmeenncceemmeenntt  ééttaaiitt  llaa  PPaarroollee,,  eett  llaa  PPaarroollee  ééttaaiitt  aavveecc  
DDiieeuu,,  eett  DDiieeuu  ééttaaiitt  llaa  PPaarroollee  !!  »»  CC’’eesstt  llàà  qquuee  rrééssiiddee  ppoouurr  vvoouuss  ttoouutt  llee  ssaavvooiirr,,  àà  ccoonnddiittiioonn  ttoouutteeffooiiss  qquuee  vvoouuss  
ll’’yy  ppuuiissiieezz..  MMaaiiss  vvoouuss  lliisseezz  ssuuppeerrffiicciieelllleemmeenntt  eett  vvoouuss  nn’’yy  aappppoorrtteezz  ppaass  ttoouuttee  ll’’aatttteennttiioonn  rreeqquuiissee..  IIll  vvoouuss  
eesstt  ddiitt  ccllaaiirreemmeenntt  ::  LLaa  PPaarroollee  eesstt  iissssuuee  ddee  DDiieeuu  !!  EEllllee  ééttaaiitt  eett  eesstt  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  LLuuii..  
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UUnn  iinnffiimmee  rreefflleett  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  llaa  vviivvaannttee  PPaarroollee  ddee  DDiieeuu,,  cceettttee  PPaarroollee  qquuii  ccoonnttiieenntt  ttoouutt  eett  eenngglloobbee  
ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  eenn  ddeehhoorrss  ddee  DDiieeuu,,  uunn  iinnffiimmee  rreefflleett  ddee  cceettttee  PPaarroollee  ssee  rreettrroouuvvee  ddaannss  llaa  ppaarroollee  hhuummaaiinnee  !!  IIll  eesstt  
vvrraaii  qquuee  llaa  ppaarroollee  hhuummaaiinnee  nnee  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  sseess  eeffffeettss  qquuee  jjuussqquu’’aauuxx  ppllaannss  ddee  llaa  mmaattiièèrree  ddeennssee  ddee  ffaaiibbllee  
ddeennssiittéé,,  mmaaiiss  cceellaa  ssuuffffiitt  ppoouurr  ffoorrmmeerr  rrééttrrooaaccttiivveemmeenntt  llee  ddeessttiinn  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  eett  cceelluuii  ddeess  ppeeuupplleess  iiccii  
ssuurr  TTeerrrree  !!  
PPeennsseezz--yy  !!  CCeelluuii  qquuii  ppaarrllee  bbeeaauuccoouupp  nnee  ssee  ssiittuuee  qquuee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ll’’iinntteelllleecctt  ddééffoorrmméé,,  uunniillaattéérraalleemmeenntt  
hhyyppeerrttrroopphhiiéé  !!  LLeess  ddeeuuxx  vvoonntt  ttoouujjoouurrss  ddee  ppaaiirr..  CC’’eesstt  àà  cceellaa  qquuee  vvoouuss  rreeccoonnnnaaîîttrreezz  ccee  qquu’’iill  eenn  eesstt..  DDee  pplluuss,,  
ccee  ssoonntt  llàà  ddeess  ppaarroolleess  qquuii  aappppaarrttiieennnneenntt  aauuxx  bbaass  ppllaannss  tteerrrreessttrreess  eett  nnee  ssoonntt  jjaammaaiiss  eenn  mmeessuurree  ddee  ccoonnssttrruuiirree..  
PPoouurrttaanntt,,  sseelloonn  llaa  llooii  ddiivviinnee,,  llaa  ppaarroollee  ddooiitt  ccoonnssttrruuiirree..  LLoorrssqquu’’eellllee  nn’’oobbééiitt  ppaass  àà  ccee  ccoommmmaannddeemmeenntt,,  eellllee  nnee  
ppeeuutt  qquuee  pprroodduuiirree  llee  ccoonnttrraaiirree..  
FFaaiitteess  ddoonncc  ccoonnssttaammmmeenntt  aatttteennttiioonn  àà  vvooss  ppaarroolleess  !!  EEtt  rrééppoonnddeezz  ddee  vvooss  ppaarroolleess  !!  LLaa  vvooiiee  jjuussttee  qquuii  vvoouuss  
ppeerrmmeettttrraa  dd’’yy  ppaarrvveenniirr  vvoouuss  sseerraa  eennsseeiiggnnééee  uullttéérriieeuurreemmeenntt  lloorrss  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dduu  RRèèggnnee  ddee  DDiieeuu  iiccii  ssuurr  
TTeerrrree..  IIll  vvoouuss  ffaauutt  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  aapppprreennddrree  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  ffoorrccee  ddeess  mmoottss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  jjuussqquu’’aalloorrss  
ddéépprréécciiééss  aavveecc  ttaanntt  dd’’iinnssoouucciiaannccee  eett  ddee  llééggèèrreettéé..  QQuu’’iill  vvoouuss  ssuuffffiissee  ddee  ppeennsseerr  aauu  mmoott  llee  pplluuss  SSaaccrréé  qquuii  
vvoouuss  ssooiitt  ddoonnnnéé,,  aauu  mmoott  ::  DDIIEEUU  !!  
VVoouuss  ppaarrlleezz  ttrrèèss  ssoouuvveenntt  ddee  DDiieeuu,,  ttrroopp  ssoouuvveenntt  ppoouurr  qquuee  ppuuiissssee  eennccoorree  rrééssoonnnneerr  ddaannss  ccee  mmoott  cceettttee  
vvéénnéérraattiioonn  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquu’’eenn  llee  pprroonnoonnççaanntt  vvoouuss  rreesssseenntteezz  iinnttuuiittiivveemmeenntt  ccee  qquuii  eesstt  jjuussttee,,  
uunnee  vvéénnéérraattiioonn  qquuii  nnee  vvoouuss  ffaaiitt  qquuee  mmuurrmmuurreerr  ccee  mmoott  ssuubblliimmee  eenn  uunn  ddoonn  ddee  ssooii  eemmpprreeiinntt  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt  
aaffiinn  ddee  llee  pprroottééggeerr  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  ddee  ttoouuttee  pprrooffaannaattiioonn..  
MMaaiiss  vvoouuss  lleess  hhoommmmeess,,  qquu’’aavveezz--vvoouuss  ffaaiitt  dduu  pplluuss  SSaaccrréé  ddeess  ccoonncceeppttss  qquuii  eesstt  iinncclluuss  ddaannss  ccee  mmoott  ??  AAuu  lliieeuu  
ddee  pprrééppaarreerr  vvoottrree  eesspprriitt,,  ddaannss  ll’’hhuummiilliittéé  eett  llaa  jjooiiee,,  àà  llaa  pplluuss  aauugguussttee  ddeess  eexxpprreessssiioonnss  ppoouurr  qquu’’iill  ss’’oouuvvrree  
aavveecc  ggrraattiittuuddee  àà  ll’’iinnddiicciibbllee  ffoorrccee  ddee  rraaddiiaattiioonn  iissssuuee  ddee  llaa  ssuubblliimmee  LLuummiièèrree  iinneesssseennttiieellllee  ddee  llaa  vvéérriittaabbllee  VViiee  
––  cceettttee  ffoorrccee  qquuii  sseeuullee  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  vvoouuss  aaccccoorrddeerr,,  aaiinnssii  qquu’’àà  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess,,  llaa  ggrrââccee  ddee  rreessppiirreerr  ––  
vvoouuss  aavveezz  eeuu  ll’’aauuddaaccee  ddee  rraabbaaiisssseerr  cceettttee  nnoottiioonn  ddaannss  lleess  bbaass--ffoonnddss  ddee  vvooss  ppeennssééeess  lleess  pplluuss  mmeessqquuiinneess..  EEnn  
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ll’’eemmppllooyyaanntt  àà  llaa  llééggèèrree,,  vvoouuss  eenn  aavveezz  ffaaiitt  uunn  mmoott  ddee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss,,  ssii  bbiieenn  qquu’’iill  eesstt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ddeevveennuu  
uunn  vvaaiinn  bbrruuiitt  àà  vvooss  oorreeiilllleess  eett  nnee  ppeeuutt  ddoonncc  aavvooiirr  aaccccèèss  àà  vvoottrree  eesspprriitt..  IIll  eesstt  aalloorrss  éévviiddeenntt  qquuee  ccee  mmoott,,  qquuii  
eesstt  llee  pplluuss  éélleevvéé  ddee  ttoouuss,,  pprroodduuiitt  uunn  ttoouutt  aauuttrree  eeffffeett  qquuee  ccee  nn’’eesstt  llee  ccaass  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  llee  mmuurrmmuurreenntt  eenn  uunnee  
jjuussttee  vvéénnéérraattiioonn  eett  eenn  ttoouuttee  ccoonnsscciieennccee..  
FFaaiitteess  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  aatttteennttiioonn  àà  ttoouutteess  vvooss  ppaarroolleess  ::  eelllleess  rreennffeerrmmeenntt  ppoouurr  vvoouuss  jjooiiee  oouu  ddoouulleeuurr,,  eelllleess  
ccoonnssttrruuiisseenntt  oouu  ddééttrruuiisseenntt,,  eelllleess  aappppoorrtteenntt  llaa  ccllaarrttéé,,  mmaaiiss  eelllleess  ppeeuuvveenntt  aauussssii  sseemmeerr  llee  ttrroouubbllee,,  sseelloonn  llaa  
mmaanniièèrree  ddoonntt  eelllleess  ssoonntt  éénnoonnccééeess  eett  uuttiilliissééeess..  
PPlluuss  ttaarrdd,,  jjee  vvoouuss  ddoonnnneerraaii  aauussssii  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  ccee  ddoommaaiinnee  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  rreennddrree  ggrrââccee  ppaarr  
cchhaaqquuee  mmoott  qquuee  llee  CCrrééaatteeuurr  vvoouuss  ppeerrmmeett  eennccoorree  ddee  pprroonnoonncceerr  àà  pprréésseenntt  !!  AAlloorrss  vvoouuss  ccoonnnnaaîîttrreezz  ééggaalleemmeenntt  
llee  bboonnhheeuurr  tteerrrreessttrree,,  eett  llaa  ppaaiixx  rrééggnneerraa  ssuurr  cceettttee  TTeerrrree  jjuussqquu’’aalloorrss  ssii  ttrroouubbllééee..  
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AAVVEECC  CCEESS  MMOOTTSS,,  oonn  ttoouucchhee  llee  ppooiinntt  llee  pplluuss  ddoouulloouurreeuuxx  ddee  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn,,  llee  ppooiinntt  qquuii  nnéécceessssiittee  llee  
cchhaannggeemmeenntt  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eett  ll’’ééppuurraattiioonn  llaa  pplluuss  lloonngguuee..  SSii  ll’’hhoommmmee  ddee  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn  ss’’eesstt  ffaaiitt  
ll’’eessccllaavvee  ddee  ssoonn  pprroopprree  iinntteelllleecctt,,  llaa  ffeemmmmee  ss’’eesstt  rreenndduuee  bbiieenn  pplluuss  ccoouuppaabbllee  eennccoorree..  DDoottééee  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee  
ffiinneessssee  dd’’iinnttuuiittiioonn,,  eellllee  ddeevvrraaiitt  eenn  ssee  jjoouuaanntt  pprreennddrree  ssoonn  eennvvooll  vveerrss  llaa  ppuurreettéé  ddeess  hhaauutteeuurrss  lluummiinneeuusseess  eett  
ffoorrmmeerr  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé  eennttiièèrree  llee  ppoonntt  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss..  LLaa  ffeemmmmee  !!  DDeess  fflloottss  ddee  LLuummiièèrree  ddeevvrraaiieenntt  llaa  
ttrraavveerrsseerr..  LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ssoonn  ccoorrppss  ddee  mmaattiièèrree  ddeennssee  eesstt  ttoouutt  eennttiièèrree  oorriieennttééee  ddaannss  ccee  sseennss..  IIll  ssuuffffiitt  àà  
llaa  ffeemmmmee  ddee  llee  vvoouullooiirr  ssiinnccèèrreemmeenntt  ppoouurr  qquuee  ttoouuss  lleess  ddeesscceennddaannttss  iissssuuss  ddee  ssoonn  sseeiinn  ssooiieenntt  
iimmmmaannqquuaabblleemmeenntt  ffoorrtteemmeenntt  pprroottééggééss  eett  eennttoouurrééss  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  llaa  LLuummiièèrree  aavvaanntt  mmêêmmee  lleeuurr  nnaaiissssaannccee  !!  IIll  
nnee  ssaauurraaiitt  eenn  êêttrree  aauuttrreemmeenntt,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ggrrââccee  àà  ssaa  rriicchheessssee  dd’’iinnttuuiittiioonn  cchhaaqquuee  ffeemmmmee  ppeeuutt  
ddéétteerrmmiinneerr  pprreessqquuee  àà  eellllee  sseeuullee  llaa  nnaattuurree  ssppiirriittuueellllee  dduu  ffrruuiitt  qquu’’eellllee  ppoorrttee  !!  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  eellllee  rreessttee  eenn  
pprreemmiieerr  lliieeuu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuttee  ssaa  ddeesscceennddaannccee  !!  
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DDee  pplluuss,,  eellllee  eesstt  rriicchheemmeenntt  ppoouurrvvuuee  ddee  ppoossssiibbiilliittééss  iilllliimmiittééeess  qquuii  lluuii  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’eexxeerrcceerr  ssoonn  iinnfflluueennccee  
ssuurr  llee  ppeeuuppllee  eennttiieerr,,  eett  mmêêmmee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn..  LLaa  mmaaiissoonn  eett  llee  ffooyyeerr  ssoonntt  ppoouurr  eellllee  llee  
ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  ddee  ssaa  pplluuss  ggrraannddee  ffoorrccee  !!  CC’’eesstt  uunniiqquueemmeenntt  llàà  qquuee  rrééssiiddee  ssaa  ffoorrccee,,  ssoonn  ppoouuvvooiirr  iilllliimmiittéé,,  eett  
nnoonn  ddaannss  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  !!  DDaannss  ssoonn  ffooyyeerr  eett  aauu  sseeiinn  ddee  ssaa  ffaammiillllee,,  sseess  ffaaccuullttééss  ffoonntt  dd’’eellllee  uunnee  rreeiinnee..  ÀÀ  
ppaarrttiirr  dduu  ffooyyeerr  ppaaiissiibbllee  eett  iinnttiimmee,,  eellllee  eexxeerrccee  uunnee  aaccttiioonn  ddéécciissiivvee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeeuuppllee,,  pprréésseenntt  eett  àà  
vveenniirr,,  eett  ssoonn  aaccttiivviittéé  ppéénnèèttrree  ttoouutt..  IIll  nn’’eesstt  rriieenn  ooùù  ssoonn  iinnfflluueennccee  nnee  ppuuiissssee  ss’’iimmppoosseerr  ssaannss  rréésseerrvvee  
lloorrssqquu’’eellllee  ssee  ttiieenntt  llàà  ooùù  lleess  ffaaccuullttééss  fféémmiinniinneess  qquuii  lluuii  ssoonntt  iinnhhéérreenntteess  ss’’ééppaannoouuiisssseenntt  pplleeiinneemmeenntt..  MMaaiiss  
cc’’eesstt  uunniiqquueemmeenntt  lloorrssqquuee  llaa  ffeemmmmee  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  fféémmiinniinnee  qquu’’eellllee  rreemmpplliitt  llaa  mmiissssiioonn  qquuii  lluuii  eesstt  aassssiiggnnééee  
ppaarr  llee  CCrrééaatteeuurr..  EEllllee  eesstt  aalloorrss  eennttiièèrreemmeenntt  ccee  qquu’’eellllee  ppeeuutt  eett  ddooiitt  êêttrree..  EEtt,,  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  bbeessooiinn  ddee  ppaarroolleess,,  
sseeuullee  llaa  vvéérriittaabbllee  fféémmiinniittéé  éédduuqquuee  ll’’hhoommmmee  qquuii,,  ssoouutteennuu  ppaarr  cceettttee  ssiilleenncciieeuussee  aaccttiivviittéé  dd’’uunnee  ppuuiissssaannccee  
iinnssoouuppççoonnnnééee,,  vvoouuddrraaiitt  pprreennddrree  lleess  cciieeuuxx  dd’’aassssaauutt..  IIll  ss’’eeffffoorrcceerraa  aalloorrss  ttoouutt  nnaattuurreelllleemmeenntt,,  eett  dduu  pplluuss  
pprrooffoonndd  ddee  lluuii--mmêêmmee,,  ddee  pprroottééggeerr  llaa  vvrraaiiee  fféémmiinniittéé,,  eett  iill  llee  ffeerraa  vvoolloonnttiieerrss  eett  aavveecc  jjooiiee  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’eellllee  ssee  
rréévvèèllee  aauutthheennttiiqquuee..  
MMaaiiss  lleess  ffeemmmmeess  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ffoouulleenntt  aauuxx  ppiieeddss  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  ppoouuvvooiirr  eett  lleeuurr  hhaauuttee  mmiissssiioonn,,  eelllleess  
ppaasssseenntt  ddeevvaanntt  eeuuxx  eenn  aavveeuugglleess  eett  ddééttrruuiisseenntt  ccrriimmiinneelllleemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquu’’eelllleess  ppoorrtteenntt  eenn  eelllleess  ddee  ssaaccrréé..  AAuu  
lliieeuu  ddee  ccoonnssttrruuiirree,,  eelllleess  aaggiisssseenntt  ddee  ffaaççoonn  ddeessttrruuccttrriiccee,,  ccoommmmee  llee  ppiirree  ddeess  ppooiissoonnss  ddaannss  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn..  
EElllleess  pprréécciippiitteenntt  aavveecc  eelllleess  ddaannss  ll’’aabbîîmmee  ll’’hhoommmmee,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  eennffaannttss..  
RReeggaarrddeezz  llaa  ffeemmmmee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  !!  PPrroojjeetteezz  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ssuurr  eellllee  uunn  rraayyoonn  ddee  lluummiièèrree  aavveecc  ttoouuttee  llaa  
rriigguueeuurr  eett  ttoouuttee  llaa  lluucciiddiittéé  qquuii  vvoonntt  ttoouujjoouurrss  ddee  ppaaiirr  aavveecc  llaa  ppuurreettéé  !!  VVoouuss  aauurreezz  ggrraanndd--ppeeiinnee  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  
eennccoorree  lleess  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  vvéérriittaabbllee  fféémmiinniittéé,,  ddeess  vvaalleeuurrss  ggrrââccee  aauuxxqquueelllleess  ppeeuutt  ssee  ddééppllooyyeerr  llaa  ppuurree  
ppuuiissssaannccee  qquuii  eesstt  sseeuullee  ccoonnfféérrééee  àà  llaa  sseennssiibbiilliittéé  pplluuss  aaffffiinnééee  ddee  llaa  ffeemmmmee  aaffiinn  qquu’’eellllee  ll’’eemmppllooiiee  
uunniiqquueemmeenntt  ccoommmmee  uunnee  ssoouurrccee  ddee  bbéénnééddiiccttiioonn..  JJaammaaiiss  uunn  hhoommmmee  nnee  ssaauurraaiitt  ddéévveellooppppeerr  uunnee  mmaanniièèrree  
dd’’êêttrree  aauussssii  iinnfflluueennttee..  LL’’aaccttiivviittéé  ssiilleenncciieeuussee  ddee  cceettttee  ffoorrccee  iinnvviissiibbllee  qquuee  llee  CCrrééaatteeuurr  eennvvooiiee  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  
eesstt  dd’’aabboorrdd  ssaaiissiiee  iinnttééggrraalleemmeenntt  ppaarr  llaa  ffeemmmmee,,  ggrrââccee  àà  ssoonn  iinnttuuiittiioonn  pplluuss  ddéélliiccaattee..  LL’’hhoommmmee  nnee  llaa  rreeççooiitt  qquuee  
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ppaarrttiieelllleemmeenntt  eett  llaa  ttrraadduuiitt  eenn  aacctteess..  TToouutt  ccoommmmee  llaa  ffoorrccee  vviivvaannttee  dduu  CCrrééaatteeuurr  rreessttee  iinnvviissiibbllee  àà  ttoouuss  lleess  
êêttrreess  hhuummaaiinnss,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  ssoouuttiieenntt,,  nnoouurrrriitt,,  aaccttiioonnnnee  eett  pprrooppuullssee  ll’’uunniivveerrss  eennttiieerr,,  aaiinnssii  eesstt  vvoouulluuee  
ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ttoouuttee  fféémmiinniittéé  aauutthheennttiiqquuee  ;;  cc’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  qquuee  llaa  ffeemmmmee  aa  ééttéé  ccrrééééee,,  tteell  eesstt  ssoonn  bbuutt,,  uunn  bbuutt  
éélleevvéé,,  ppuurr  eett  mmeerrvveeiilllleeuuxx  !!  
IIll  eesstt  rriiddiiccuullee  dd’’uuttiilliisseerr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ««  ffaaiibbllee  ffeemmmmee  »»  ccaarr,,  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  ll’’ââmmee,,  llaa  ffeemmmmee  eesstt  pplluuss  ffoorrttee  qquuee  
ll’’hhoommmmee,,  nnoonn  eenn  eellllee--mmêêmmee  mmaaiiss  ppaarr  ssaa  lliiaaiissoonn  pplluuss  ééttrrooiittee  aavveecc  llaa  ffoorrccee  ccrrééaattrriiccee,,  uunnee  lliiaaiissoonn  qquuee  lluuii  
ccoonnffèèrree  ssaa  ffaaccuullttéé  iinnttuuiittiivvee  pplluuss  ddéélliiccaattee..  EEtt  cc’’eesstt  jjuusstteemmeenntt  cceellaa  qquuee  llaa  ffeemmmmee  cchheerrcchhee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  
ddiissssiimmuulleerr  eenn  ffaaiissaanntt  ttoouutt  ccee  qquu’’eellllee  ppeeuutt  ppoouurr  llee  rreeffoouulleerr  ttoottaalleemmeenntt  oouu  ss’’yy  rreennddrree  iinnsseennssiibbllee..  AAvveecc  uunnee  
vvaanniittéé  eett  uunnee  ssttuuppiiddiittéé  ssaannss  bboorrnneess,,  eellllee  rreennoonnccee  àà  ccee  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ddoonnnnéé  ddee  pplluuss  bbeeaauu  eett  ddee  pplluuss  pprréécciieeuuxx..  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’eellllee  ffaaiitt  dd’’eellllee--mmêêmmee  uunnee  rréépprroouuvvééee  ddee  llaa  LLuummiièèrree,,  eett  llee  cchheemmiinn  dduu  rreettoouurr  rreesstteerraa  ffeerrmméé  
ppoouurr  eellllee..  QQuuee  ssoonntt  aaiinnssii  ddeevveennuuss  cceess  êêttrreess  ccrrééééss  àà  ll’’iimmaaggee  dd’’uunnee  rrooyyaallee  fféémmiinniittéé  !!  OOnn  nnee  ppeeuutt  qquuee  ss’’eenn  
ddééttoouurrnneerr  aavveecc  hhoorrrreeuurr..  OOùù  ttrroouuvvee--tt--oonn  eennccoorree  cchheezz  llaa  ffeemmmmee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  vvrraaiiee  ppuuddeeuurr  qquuii  eesstt  
ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ll’’iinnttuuiittiioonn  llaa  pplluuss  ddéélliiccaattee  ddee  llaa  nnoobbllee  fféémmiinniittéé  !!  EEllllee  eesstt  ssii  ccrruueelllleemmeenntt  ddééffiigguurrééee  qquu’’eellllee  
ffiinniirraa  ppaarr  êêttrree  aabbaannddoonnnnééee  aauu  rriiddiiccuullee..  LLaa  ffeemmmmee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  aa  cceerrtteess  hhoonnttee  ddee  ppoorrtteerr  uunnee  rroobbee  lloonngguuee  
lloorrssqquuee  llaa  mmooddee  ll’’eexxiiggee  ccoouurrttee,,  mmaaiiss  eellllee  nn’’aa  ppaass  hhoonnttee,,  lloorrss  ddee  ffeessttiivviittééss,,  ddee  ddéénnuuddeerr  ssoonn  ccoorrppss  aauuxx  ttrrooiiss--
qquuaarrttss  oouu  pprreessqquuee,,  ppoouurr  ll’’ooffffrriirr  àà  ttoouuss  lleess  rreeggaarrddss..  EEtt,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aauuxx  rreeggaarrddss  
éévviiddeemmmmeenntt,,  mmaaiiss  ppeennddaanntt  llaa  ddaannssee  iinnéévviittaabblleemmeenntt  aauussssii  aauuxx  mmaaiinnss  !!  SSaannss  hhééssiitteerr,,  eellllee  eenn  ddééccoouuvvrriirraaiitt  
ddaavvaannttaaggee  eennccoorree  ssii  llaa  mmooddee  ll’’eexxiiggeeaaiitt,,  eett  pprroobbaabblleemmeenntt  ttoouutt,,  àà  eenn  jjuuggeerr  dd’’aapprrèèss  ccee  qquuee  ll’’oonn  ccoonnssttaattee  
aaccttuueelllleemmeenntt  !!  
RRiieenn  ddee  ttoouutt  cceellaa  nn’’eesstt  eexxaaggéérréé..  NNoouuss  aavvoonnss  vvuu  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeennttss  hhoonntteeuuxx  ddee  ccee  ggeennrree  !!  IIll  
nn’’eesstt  ppaass  ffaauuxx  mmaaiiss  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  qquuee  ttrroopp  vvrraaii  ddee  ddiirree  ::  ««  LLaa  ffeemmmmee  ccoommmmeennccee  àà  ssee  vvêêttiirr  ppoouurr  aalllleerr  
ddoorrmmiirr  !!  »»  DDee  pplluuss,,  ddeess  iinnttuuiittiioonnss  ddéélliiccaatteess  iimmpplliiqquueenntt  aauussssii  llee  sseennss  ddee  llaa  bbeeaauuttéé  !!  CC’’eesstt  iinndduubbiittaabbllee..  MMaaiiss  
ssii  ll’’oonn  vveeuutt  mmaaiinntteennaanntt  ccoonnttiinnuueerr  àà  éévvaalluueerr  sseelloonn  ccee  ccrriittèèrree  llaa  ddéélliiccaatteessssee  ddeess  iinnttuuiittiioonnss  fféémmiinniinneess,,  oonn  
ccoonnssttaatteerraa  qquu’’eelllleess  ssoonntt  eenn  mmaauuvvaaiissee  ppoossttuurree  !!  EEnn  eeffffeett,,  llaa  ffaaççoonn  ddee  ss’’hhaabbiilllleerr  pprrooccllaammee  bbiieenn  ssoouuvveenntt  eett  
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ssuuffffiissaammmmeenntt  ccllaaiirreemmeenntt  llee  ccoonnttrraaiirree,,  eett  cceess  jjaammbbeess  ddee  ffeemmmmeess  oouu  mmêêmmee  ddee  mmèèrreess,,  ggaaiinnééeess  ddee  bbaass  
ttrraannssppaarreennttss,,  ss’’aaccccoorrddeenntt  ffoorrtt  mmaall  aavveecc  llaa  ddiiggnniittéé  fféémmiinniinnee..  LLeess  ccooiiffffuurreess  àà  llaa  ggaarrççoonnnnee  eett  lleess  ssppoorrttss  
fféémmiinniinnss  mmooddeerrnneess  nnee  ddééppaarreenntt  ppaass  mmooiinnss  llaa  vvrraaiiee  fféémmiinniittéé  !!  LLaa  ccooqquueetttteerriiee  eesstt  aalloorrss  ll’’iinnéévviittaabbllee  
ccoonnssééqquueennccee  ddeess  ffuuttiilleess  eexxttrraavvaaggaanncceess  ddee  llaa  mmooddee  qquuii  ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  ssaannss  ddaannggeerr  ppoouurr  llee  ccoorrppss  eett  ppoouurr  
ll’’ââmmee,,  ssaannss  ppaarrlleerr  dduu  ssiimmppllee  bboonnhheeuurr  ffaammiilliiaall  !!  PPlluuss  dd’’uunnee  ffeemmmmee  pprrééffèèrreerraa  bbiieenn  ssoouuvveenntt  lleess  ffllaatttteerriieess  
vvuullggaaiirreess,,  eett  àà  vvrraaii  ddiirree  oouuttrraaggeeaanntteess,,  dd’’uunn  qquueellccoonnqquuee  ffaaiinnééaanntt  aauu  ffiiddèèllee  llaabbeeuurr  ddee  ssoonn  ééppoouuxx..  
OOnn  ppoouurrrraaiitt  eennccoorree  cciitteerr  ddee  nnoommbbrreeuuxx,,  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  eexxeemmpplleess,,  qquuii  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  pprreeuuvveess  ffllaaggrraanntteess  
qquuee  llaa  ffeemmmmee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  eesstt  ppeerrdduuee  ppoouurr  ssaa  vvéérriittaabbllee  mmiissssiioonn  ddaannss  cceettttee  ppoosstt--ccrrééaattiioonn  !!  SSoonntt  ppeerrdduueess  
aavveecc  eellllee  ttoouutteess  lleess  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  qquuii  lluuii  ffuurreenntt  ccoonnffiiééeess  eett  ddoonntt  iill  lluuii  ffaauutt  ddééssoorrmmaaiiss  rreennddrree  ccoommppttee..  
MMaauuddiittss  ssooiieenntt  cceess  hhuummaaiinnss  ssuuppeerrffiicciieellss  !!  IIllss  nnee  ssoonntt  nnuulllleemmeenntt  vviiccttiimmeess  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  iillss  lleess  oonntt  aauu  
ccoonnttrraaiirree  aattttiirrééeess  ddee  ffoorrccee..  
LLeess  ggrraannddss  ddiissccoouurrss  ssuurr  llee  pprrooggrrèèss  nnee  cchhaannggeenntt  rriieenn  aauu  ffaaiitt  qquuee  cceess  ffaannaattiiqquueess  dduu  pprrooggrrèèss  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  
ffiiddèèlleess  aaddeepptteess  nnee  ffoonntt  qquuee  ssoommbbrreerr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprrooffoonnddéémmeenntt..  TToouuss  oonntt  ddééjjàà  eennffoouuii  lleeuurrss  vvéérriittaabblleess  
vvaalleeuurrss..  LLaa  pplluuss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  mmoonnddee  fféémmiinniinn  nnee  mméérriittee  pplluuss  ddee  ppoorrtteerr  llee  ttiittrree  hhoonnoorriiffiiqquuee  ddee  ffeemmmmee  !!  
EEtt  ccoommmmee  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  jjaammaaiiss  ffaaiirree  ffiigguurree  dd’’hhoommmmeess,,  nnii  llee  ddeevveenniirr,,  eelllleess  nnee  ssoonntt  ffiinnaalleemmeenntt  pplluuss  
ddaannss  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn  qquuee  ddeess  êêttrreess  iinnuuttiilleess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  eexxtteerrmmiinnééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  llooiiss  
iinnfflleexxiibblleess  ddee  llaa  nnaattuurree..  
PPaarrmmii  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess,,  llaa  ffeemmmmee  eesstt  ddaannss  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn  cceellllee  qquuii  eesstt  llaa  pplluuss  ééllooiiggnnééee  ddee  llaa  ppllaaccee  
qquu’’eellllee  ddeevvrraaiitt  ooccccuuppeerr  !!  DDaannss  llee  ggeennrree  qquuii  eesstt  llee  ssiieenn,,  eellllee  eesstt  ddeevveennuuee  llaa  ffiigguurree  llaa  pplluuss  llaammeennttaabbllee  ddee  
ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess  !!  SSoonn  ââmmee  ddeevvaaiitt  ffoorrccéémmeenntt  ppoouurrrriirr  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’eellllee  aa  ssaaccrriiffiiéé  ééttoouurrddiimmeenntt  àà  uunnee  
rriiddiiccuullee  vvaanniittéé  ddee  ppaarraaddee  ssoonn  iinnttuuiittiioonn  llaa  pplluuss  nnoobbllee,,  ssaa  ffoorrccee  llaa  pplluuss  ppuurree,,  eett  qquu’’eellllee  aa  aaiinnssii  ttoouurrnnéé  eenn  
ddéérriissiioonn  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprriisseess  ppaarr  ssoonn  CCrrééaatteeuurr..  AAvveecc  uunnee  tteellllee  ssuuppeerrffiicciiaalliittéé,,  ttoouutt  ssaalluutt  eesstt  eexxcclluu,,  ccaarr  lleess  
ffeemmmmeess  rreejjeetttteerraaiieenntt  ttoouutt  ccee  qquu’’oonn  ppoouurrrraaiitt  lleeuurr  ddiirree,,  oouu  bbiieenn  eelllleess  nnee  sseerraaiieenntt  aabbssoolluummeenntt  pplluuss  ccaappaabblleess  
ddee  llee  ccoommpprreennddrree  eett  ddee  llee  ccoonncceevvooiirr  !!  
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CCee  nn’’eesstt  qquu’’aapprrèèss  lleess  éévvéénneemmeennttss  tteerrrriiffiiaannttss  qquuee  nnaaîîttrraa  llaa  ffeemmmmee  nnoouuvveellllee,,  llaa  vvrraaiiee  ffeemmmmee,,  cceellllee  qquuii  
ddeevviieennddrraa  llaa  mmééddiiaattrriiccee  eett  qquuii,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  sseerraa  aauussssii  tteennuuee  dd’’ooffffrriirr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  vviiee  eett  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  
hhuummaaiinnee  nnoouuvveelllleess  eett  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt  vvoouulluueess  ddee  DDiieeuu  ddaannss  llaa  ppoosstt--ccrrééaattiioonn,,  qquuii  sseerraa  aalloorrss  lliibbéérrééee  dduu  
ppooiissoonn  eett  ddee  llaa  ppoouurrrriittuurree  !!  
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LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ll’’eexxpprreessssiioonn  ffiinnaallee  eett  ppaarrffaaiittee  dduu  ««    pprreemmiieerr  ««    ccoonncceepptt  ppeerrssoonnnneell  eett  aabbssoolluu  dduu  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  ddaannss  ttoouutteess  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ooùù  llee  PPèèrree  ss’’eexxpprriimmee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ppeerrssoonnnneellllee  
eett  aabbssoolluuee,,  iill  llee  ffaaiitt  ppaarr  ssoonn  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  qquuii  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé,,  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  eett  sseerraa  ttoouujjoouurrss  llee  VVeerrbbee  ddiivviinn  
eett  vviivvaanntt..  CCee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  rrééssiiddee  aauu  cceennttrree  ddee  ttoouutteess  cchhoosseess,,  eenn  aassssoocciiaattiioonn  aavveecc  llaa  pprréésseennccee  ppeerrssoonnnneellllee  dduu  
PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  ÉÉtteerrnneell  qquu’’iill  eennvveellooppppee  ddiirreecctteemmeenntt..  
CC’’eesstt  ppoouurr  aaccccééddeerr  aauuxx  ccaannaauuxx  ddee  ppeennssééee  ddee  ll’’iinntteelllleecctt  hhuummaaiinn  qquuee  nnoouuss  ppaarrlloonnss  ddee  llaa  ««  pprreemmiièèrree  »»  ppeennssééee  
ddee  DDiieeuu  eett  qquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  aalllluussiioonn  àà  uunnee  iimmppoossssiibbllee  oorriiggiinnee  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ddaannss  llee  tteemmppss..  CCeess  
ddééffoorrmmaattiioonnss  ddee  llaannggaaggee  rreepprréésseenntteenntt  nnooss  mmeeiilllleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  ccoommpprroommiiss  ppeerrmmeettttaanntt  llee  
ccoonnttaacctt  aavveecc  llee  mmeennttaall  ddeess  ccrrééaattuurreess  mmoorrtteelllleess  lliiééeess  aauu  tteemmppss..  AAuu  sseennss  ssééqquueennttiieell,,  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  
nn’’aauurraaiitt  jjaammaaiiss  ppuu  aavvooiirr  uunnee  pprreemmiièèrree  ppeennssééee,,  nnii  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  uunn  ccoommmmeenncceemmeenntt..  MMaaiiss  jj’’aaii  rreeççuu  ll’’oorrddrree  
ddee  ddééppeeiinnddrree  lleess  rrééaalliittééss  ddee  ll’’éétteerrnniittéé  aauu  mmeennttaall  mmoorrtteell  lliimmiittéé  ppaarr  llee  tteemmppss  eenn  mmee  sseerrvvaanntt  ddee  cceess  ssyymmbboolleess  
ddee  ppeennssééee,,  eett  ddee  ddééssiiggnneerr  lleess  rreellaattiioonnss  dd’’éétteerrnniittéé  ppaarr  cceess  ccoonncceeppttss  tteemmppoorreellss  ddee  ssééqquueennccee..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  ssppiirriittuueellllee  dduu  ccoonncceepptt  uunniivveerrsseell  eett  iinnffiinnii  dduu  PPèèrree  dduu  PPaarraaddiiss  rreellaattiiff  
àà  ssaa  rrééaalliittéé  ddiivviinnee,,  ssoonn  eesspprriitt  nnoonn  qquuaalliiffiiéé  eett  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aabbssoolluuee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  FFiillss  ccoonnssttiittuuee  llaa  
rréévvééllaattiioonn  ddiivviinnee  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  ccrrééaatteeuurr  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ppaarrffaaiittee  dduu  FFiillss  ddéévvooiillee  qquuee  
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llee  PPèèrree  eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  llaa  ssoouurrccee  éétteerrnneellllee  eett  uunniivveerrsseellllee  ddee  ttoouutteess  lleess  vvaalleeuurrss  eett  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ddee  ccee  qquuii  
eesstt  ssppiirriittuueell,,  vvoolliittiiff,,  iinntteennttiioonnnneell  eett  ppeerrssoonnnneell..  
DDaannss  nnoottrree  eeffffoorrtt  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  mmeennttaall  ffiinnii  dduu  tteemmppss  ddee  ffoorrmmeerr  uunn  ccoonncceepptt  ssééqquueennttiieell  ddeess  rreellaattiioonnss  
eennttrree  lleess  êêttrreess  iinnffiinniiss  eett  éétteerrnneellss  ddee  llaa  TTrriinniittéé  dduu  PPaarraaddiiss,,  nnoouuss  pprreennoonnss  llaa  lliicceennccee  dd’’uuttiilliisseerr  ddeess  
ccoonncceeppttiioonnss  ssee  rrééfféérraanntt  aauu  ««  pprreemmiieerr  ccoonncceepptt  ppeerrssoonnnneell,,  uunniivveerrsseell  eett  iinnffiinnii  dduu  PPèèrree  »»..  IIll  mm’’eesstt  iimmppoossssiibbllee  
ddee  ttrraannssmmeettttrree  aauu  mmeennttaall  hhuummaaiinn  uunnee  iiddééee  aaddééqquuaattee  ddeess  rreellaattiioonnss  éétteerrnneelllleess  eennttrree  DDééiittééss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  
jj’’eemmppllooiiee  uunnee  tteerrmmiinnoollooggiiee  qquuii  ddoonnnneerraa  aauu  mmeennttaall  ffiinnii  qquueellqquuee  iiddééee  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  cceess  êêttrreess  éétteerrnneellss  
ddaannss  lleess  ééppooqquueess  ssuubbssééqquueenntteess  dduu  tteemmppss..  NNoouuss  ccrrooyyoonnss  qquuee  llee  FFiillss  eesstt  iissssuu  dduu  PPèèrree..  OOnn  nnoouuss  eennsseeiiggnnee  
qquuee  ttoouuss  ddeeuuxx  ssoonntt  iinnccoonnddiittiioonnnneelllleemmeenntt  éétteerrnneellss..  IIll  aappppaarraaîîtt  ddoonncc  qquuee  nnuullllee  ccrrééaattuurree  dduu  tteemmppss  nnee  ppoouurrrraa  
jjaammaaiiss  ccoommpprreennddrree  pplleeiinneemmeenntt  ccee  mmyyssttèèrree  dd’’uunn  FFiillss  qquuii  eesstt  ddéérriivvéé  dduu  PPèèrree,,  eett  qquuii  eesstt  cceeppeennddaanntt  uunn  
éétteerrnneell  ccoooorrddoonnnnéé  dduu  PPèèrree  lluuii--mmêêmmee..  
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LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llee  FFiillss  oorriiggiinneell  eett  uunniiqquuee  eennggeennddrréé  ppaarr  DDiieeuu..  IIll  eesstt  DDiieeuu  llee  FFiillss,,  llaa  SSeeccoonnddee  PPeerrssoonnnnee  ddee  
llaa  DDééiittéé  eett  llee  ccrrééaatteeuurr  aassssoocciiéé  ddee  ttoouutteess  cchhoosseess..  DDee  mmêêmmee  qquuee  llee  PPèèrree  eesstt  llaa  GGrraannddee  SSoouurrccee--  CCeennttrree  
PPrreemmiièèrree,,  llee  FFiillss  eesstt  llaa  GGrraannddee  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llee  cceennttrree  ssppiirriittuueell  eett  
ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddiivviinn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssppiirriittuueell  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eesstt  dd’’aabboorrdd  
uunn  ccrrééaatteeuurr  eett  eennssuuiittee  uunn  ccoonnttrrôôlleeuurr..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  dd’’aabboorrdd  uunn  ccoo--ccrrééaatteeuurr  eett  eennssuuiittee  uunn  
aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ssppiirriittuueell..  ««  DDiieeuu  eesstt  eesspprriitt  »»,,  eett  llee  FFiillss  eesstt  uunnee  rréévvééllaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee  ddee  cceett  eesspprriitt..  LLaa  
SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  eesstt  ll’’AAbbssoolluu  VVoolliittiiff..  LLaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee  eesstt  ll’’AAbbssoolluu  ddee  PPeerrssoonnnnaalliittéé..  
LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  nn’’aaggiitt  jjaammaaiiss  ccoommmmee  ccrrééaatteeuurr,,  ssaauuff  eenn  ccoonnjjoonnccttiioonn  aavveecc  llee  FFiillss  oouu  aavveecc  ll’’aaccttiioonn  
ccoooorrddoonnnnééee  dduu  FFiillss..  SSii  ll’’aauutteeuurr  dduu  NNoouuvveeaauu  TTeessttaammeenntt  ss’’ééttaaiitt  rrééfféérréé  aauu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  iill  aauurraaiitt  eexxpprriimméé  llaa  
vvéérriittéé  lloorrssqquu’’iill  aa  ddiitt  ::  ««  AAuu  ccoommmmeenncceemmeenntt  ééttaaiitt  llee  VVeerrbbee,,  eett  llee  VVeerrbbee  ééttaaiitt  aavveecc  DDiieeuu,,  eett  llee  VVeerrbbee  ééttaaiitt  
DDiieeuu..  TToouutteess  cchhoosseess  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  ppaarr  lluuii,,  eett  rriieenn  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  nnee  ll’’aa  ééttéé  ssaannss  lluuii..  »»  
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LLoorrssqquu’’uunn  FFiillss  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  aappppaarruutt  ssuurr  UUrraannttiiaa,,  cceeuuxx  qquuii  ffrraatteerrnniissèèrreenntt  aavveecc  cceett  êêttrree  ddiivviinn  ssoouuss  ffoorrmmee  
hhuummaaiinnee  ppaarrllèèrreenntt  ddee  lluuii  ccoommmmee  ddee  ««  CCeelluuii  qquuii  ééttaaiitt  ddèèss  llee  ccoommmmeenncceemmeenntt,,  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eenntteenndduu,,  qquuee  
nnoouuss  aavvoonnss  vvuu  ddee  nnooss  yyeeuuxx,,  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rreeggaarrddéé,,  qquuee  nnooss  mmaaiinnss  oonntt  ttoouucchhéé,,  llee  VVeerrbbee  mmêêmmee  ddee  vviiee  »»..  
EEtt  ccee  FFiillss  dd’’eeffffuussiioonn  pprroovveennaaiitt  dduu  PPèèrree  ttoouutt  aauussssii  vvéérriittaabblleemmeenntt  qquuee  llee  FFiillss  OOrriiggiinneell..  IIll  yy  ffiitt  aalllluussiioonn  ddaannss  
uunnee  ddee  sseess  pprriièèrreess  tteerrrreessttrreess  ::  ««  EEtt  mmaaiinntteennaanntt,,  OO  mmoonn  PPèèrree,,  gglloorriiffiiee--mmooii  ppaarr  ttooii--mmêêmmee  ddee  llaa  ggllooiirree  qquuee  
jj’’aavvaaiiss  aauupprrèèss  ddee  ttooii  aavvaanntt  qquuee  ccee  mmoonnddee  nnee  ffûûtt..  »»  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ccoonnnnuu  ssoouuss  ddeess  nnoommss  ddiivveerrss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  uunniivveerrss..  DDaannss  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall,,  oonn  
ll’’aappppeellllee  llaa  SSoouurrccee  CCoooorrddoonnnnééee,,  llee  CCoo--ccrrééaatteeuurr  eett  ll’’AAbbssoolluu  AAssssoocciiéé..  SSuurr  UUvveerrssaa,,  ssiièèggee  ddee  vvoottrree  
ssuuppeerruunniivveerrss,,  nnoouuss  ddééssiiggnnoonnss  llee  FFiillss  ccoommmmee  llee  CCeennttrree  dd’’EEsspprriitt  CCoooorrddoonnnnéé  eett  ccoommmmee  ll’’ÉÉtteerrnneell  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dd’’EEsspprriitt..  SSuurr  SSaallvviinnggttoonn,,  ssiièèggee  ddee  vvoottrree  uunniivveerrss  llooccaall,,  llee  FFiillss  eesstt  ccoonnnnuu  ccoommmmee  SSoouurrccee--
CCeennttrree  ÉÉtteerrnneellllee  SSeeccoonnddee..  LLeess  MMeellcchhiizzééddeekkss  ll’’aappppeelllleenntt  llee  FFiillss  ddeess  FFiillss..  SSuurr  vvoottrree  mmoonnddee,,  mmaaiiss  nnoonn  ddaannss  
vvoottrree  ssyyssttèèmmee  ddee  sspphhèèrreess  hhaabbiittééeess,,  llee  FFiillss  OOrriiggiinneell  aa  ééttéé  ccoonnffoonndduu  aavveecc  llee  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  ccoooorrddoonnnnéé,,  
MMiiccaaëëll  ddee  NNéébbaaddoonn,,  qquuii  ss’’eesstt  eeffffuusséé  ssuurr  lleess  rraacceess  ddeess  mmoorrtteellss  dd’’UUrraannttiiaa..  
BBiieenn  qquuee  ttoouutt  FFiillss  dduu  PPaarraaddiiss  ppuuiissssee  àà  jjuussttee  ttiittrree  êêttrree  aappppeelléé  FFiillss  ddee  DDiieeuu,,  nnoouuss  aavvoonnss  ll’’hhaabbiittuuddee  ddee  
rréésseerrvveerr  ll’’aappppeellllaattiioonn  ddee  ««  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  »»  aauu  FFiillss  OOrriiggiinneell,,  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee,,  ccoo--ccrrééaatteeuurr  aavveecc  llee  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell  ddee  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  ddee  ppuuiissssaannccee  eett  ddee  ppeerrffeeccttiioonn,,  eett  ccoo--ccrrééaatteeuurr  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  FFiillss  ddiivviinnss  
iissssuuss  ddeess  DDééiittééss  iinnffiinniieess..  
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LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  aauussssii  iinnvvaarriiaanntt  eett  iinnffiinniimmeenntt  ddiiggnnee  ddee  ccoonnffiiaannccee  qquuee  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  IIll  eesstt  
ééggaalleemmeenntt  ttoouutt  aauussssii  ssppiirriittuueell  qquuee  llee  PPèèrree,,  ttoouutt  aauussssii  vvéérriittaabblleemmeenntt  uunn  eesspprriitt  iilllliimmiittéé..  ÀÀ  vvoouuss  qquuii  êêtteess  
dd’’hhuummbbllee  oorriiggiinnee,,  llee  FFiillss  ddooiitt  aappppaarraaîîttrree  ccoommmmee  pplluuss  ppeerrssoonnnneell  qquuee  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  ccaarr  iill  yy  aa  uunn  
éécchheelloonn  ddee  mmooiinnss  ppoouurr  ll’’aapppprroocchheerr..  
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LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llee  VVeerrbbee  éétteerrnneell  ddee  DDiieeuu..  IIll  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  sseemmbbllaabbllee  aauu  PPèèrree..  EEnn  ffaaiitt,,  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  
eesstt  DDiieeuu  llee  PPèèrree  mmaanniiffeessttéé  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  àà  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  EEtt  cc’’eesstt  aaiinnssii  eenn  vvéérriittéé  qquu’’oonn  aa  ppuu,,  qquuee  
ll’’oonn  ppeeuutt,,  eett  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraa  ttoouujjoouurrss  ddiirree  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ddee  ttoouuss  lleess  FFiillss  CCrrééaatteeuurrss  ccoooorrddoonnnnééss  ::  ««  CCeelluuii  
qquuii  aa  vvuu  llee  FFiillss  aa  vvuu  llee  PPèèrree..  »»  
EEnn  nnaattuurree,,  llee  FFiillss  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  sseemmbbllaabbllee  aauu  PPèèrree  ssppiirriittuueell..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  aaddoorroonnss  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  
nnoouuss  aaddoorroonnss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  DDiieeuu  llee  FFiillss  eett  DDiieeuu  ll’’EEsspprriitt..  DDiieeuu  llee  FFiillss  eesstt  ttoouutt  aauussssii  
ddiivviinneemmeenntt  rrééeell  eett  éétteerrnneell  eenn  nnaattuurree  qquuee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt  llee  FFiillss  ppoossssèèddee  ttoouuttee  llaa  ddrrooiittuurree  
iinnffiinniiee  eett  ttrraannsscceennddaannttee  dduu  PPèèrree,,  mmaaiiss  iill  rreeffllèèttee  aauussssii  ttoouuttee  llaa  ssaaiinntteettéé  ddee  ccaarraaccttèèrree  dduu  PPèèrree..  LLee  FFiillss  
ppaarrttaaggee  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  dduu  PPèèrree  eett  ppaarrttaaggee  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  lluuii  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’aaiiddeerr  ttoouutteess  lleess  
ccrrééaattuurreess  dd’’iimmppeerrffeeccttiioonn  ddaannss  lleeuurrss  eeffffoorrttss  ssppiirriittuueellss  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  ddiivviinnee..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ppoossssèèddee  ttoouutt  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  ddiivviinniittéé  dduu  PPèèrree  eett  ttoouuss  sseess  aattttrriibbuuttss  ddee  ssppiirriittuuaalliittéé..  LLee  FFiillss  eesstt  
llaa  pplléénniittuuddee  ddee  ll’’aabbssoolluuiittéé  ddee  DDiieeuu,,  eenn  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  eenn  eesspprriitt,,  eett  llee  FFiillss  rréévvèèllee  cceess  qquuaalliittééss  ddaannss  ssaa  
ggeessttiioonn  ppeerrssoonnnneellllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssppiirriittuueell  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  
DDiieeuu  eesstt  vvrraaiimmeenntt  uunn  eesspprriitt  uunniivveerrsseell..  DDiieeuu  eesstt  eesspprriitt,,  eett  cceettttee  nnaattuurree  ssppiirriittuueellllee  dduu  PPèèrree  eesstt  ffooccaalliissééee  eett  
ppeerrssoonnnnaalliissééee  ddaannss  llaa  DDééiittéé  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  CChheezz  llee  FFiillss,,  ttoouutteess  lleess  qquuaalliittééss  ssppiirriittuueelllleess  ppaarraaiisssseenntt  
ggrraannddeemmeenntt  rreehhaauussssééeess  ppaarr  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  aavveecc  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree..  EEtt  ddee  mmêêmmee  
qquuee  llee  PPèèrree  ppaarrttaaggee  ssaa  nnaattuurree  ssppiirriittuueellllee  aavveecc  llee  FFiillss,,  ddee  mmêêmmee  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttaaggeenntt  ll’’eesspprriitt  ddiivviinn  ttoouutt  aauussssii  
pplleeiinneemmeenntt  eett  ssaannss  rréésseerrvvee  aavveecc  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt,,  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii..  
DDaannss  ll’’aammoouurr  ddee  llaa  vvéérriittéé  eett  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  bbeeaauuttéé,,  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  ssoonntt  ééggaauuxx,,  ssaauuff  qquuee  llee  FFiillss  ppaarraaîîtt  ssee  
ccoonnssaaccrreerr  ddaavvaannttaaggee  àà  rrééaalliisseerr  llaa  bbeeaauuttéé  eexxcclluussiivveemmeenntt  ssppiirriittuueellllee  ddeess  vvaalleeuurrss  uunniivveerrsseelllleess..  
EEnn  ddiivviinnee  bboonnttéé,,  jjee  nnee  ddiisscceerrnnee  aauuccuunnee  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss..  LLee  PPèèrree  aaiimmee  sseess  eennffaannttss    ddaannss  
ll’’uunniivveerrss  ccoommmmee  uunn  ppèèrree..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  rreeggaarrddee  ttoouutteess  lleess  ccrrééaattuurreess  àà  llaa  ffooiiss  ccoommmmee  uunn  ppèèrree  eett  ccoommmmee  
uunn  ffrrèèrree..  
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33333333........        MMMMMMMMiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttèèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’AAAAAAAAmmmmmmmmoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPèèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        
LLee  FFiillss  ppaarrttaaggee  llaa  jjuussttiiccee  eett  llaa  ddrrooiittuurree  ddee  llaa  TTrriinniittéé,,  mmaaiiss  ccoouuvvrree  cceess  ttrraaiittss  ddee  ddiivviinniittéé  ppaarr  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  iinnffiinniiee  ddee  ll’’aammoouurr  eett  ddee  llaa  mmiisséérriiccoorrddee  dduu  PPèèrree..  LLee  FFiillss  eesstt  llaa  rréévvééllaattiioonn  ddee  ll’’aammoouurr  ddiivviinn  
aauuxx  uunniivveerrss..  DDee  mmêêmmee  qquuee  DDiieeuu  eesstt  aammoouurr,,  llee  FFiillss  eesstt  mmiisséérriiccoorrddee..  LLee  FFiillss  nnee  ssaauurraaiitt  aaiimmeerr  pplluuss  qquuee  llee  
PPèèrree,,  mmaaiiss  iill  ppeeuutt  ttéémmooiiggnneerr  uunn  ssuupppplléémmeenntt  ddee  mmiisséérriiccoorrddee  aauuxx  ccrrééaattuurreess,,  ccaarr  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  iill  eesstt  uunn  
ccrrééaatteeuurr  pprriimmoorrddiiaall  ccoommmmee  llee  PPèèrree,,  mmaaiiss  iill  eesstt  aauussssii  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ddee  ccee  mmêêmmee  PPèèrree..  IIll  ppaarrttaaggee  aaiinnssii  
ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ffiilliiaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ffiillss  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llee  ggrraanndd  mmiinniissttrree  ddee  llaa  mmiisséérriiccoorrddee  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ccrrééaattiioonn..  LLaa  mmiisséérriiccoorrddee  eesstt  ll’’eesssseennccee  
dduu  ccaarraaccttèèrree  ssppiirriittuueell  dduu  FFiillss..  LLoorrssqquuee  lleess  ccoommmmaannddeemmeennttss  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ssoonntt  éémmiiss  ssuurr  lleess  cciirrccuuiittss  
dd’’eesspprriitt  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee,,  iillss  llee  ssoonntt  aauu  ddiiaappaassoonn  ddeess  nnootteess  ddee  mmiisséérriiccoorrddee..  
PPoouurr  ccoommpprreennddrree  ll’’aammoouurr  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  iill  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  ppeerrcceevvooiirr  ssaa  ssoouurrccee  ddiivviinnee,,  llee  PPèèrree,,  qquuii  eesstt  
aammoouurr,,  eett  eennssuuiittee  ccoonntteemmpplleerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceettttee  aaffffeeccttiioonn  iinnffiinniiee  ddaannss  llee  vvaassttee  mmiinniissttèèrree  ddee  
ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii  eett  ddee  ssaa  mmuullttiittuuddee  àà  ppeeuu  pprrèèss  iilllliimmiittééee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ttuuttééllaaiirreess..  
LLee  mmiinniissttèèrree  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  rréévvééllaattiioonn  dduu  DDiieeuu  dd’’aammoouurr  àà  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  CCee  FFiillss  
ddiivviinn  nn’’aa  ppaass  eennttrreepprriiss  llaa  ttââcchhee  aavviilliissssaannttee  dd’’eessssaayyeerr  ddee  ppeerrssuuaaddeerr  ssoonn  ggrraacciieeuuxx  PPèèrree  dd’’aaiimmeerr  sseess  hhuummbblleess  
ccrrééaattuurreess  eett  ddee  ttéémmooiiggnneerr  ddee  llaa  mmiisséérriiccoorrddee  aauuxx  mmaallffaaiissaannttss  dduu  tteemmppss..  QQuueellllee  eerrrreeuurr  dd’’eennvviissaaggeerr  llee  FFiillss  
ÉÉtteerrnneell  ccoommmmee  ssuupppplliiaanntt  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  dd’’êêttrree  mmiisséérriiccoorrddiieeuuxx  eennvveerrss  sseess  hhuummbblleess  ccrrééaattuurreess  ddeess  
mmoonnddeess  mmaattéérriieellss  ddee  ll’’eessppaaccee  !!  DDee  tteellss  ccoonncceeppttss  ddee  DDiieeuu  ssoonntt  aabbssuurrddeess  eett  ggrroossssiieerrss..  IIll  vvaauuddrraaiitt  mmiieeuuxx  
rrééaalliisseerr  qquuee  ttoouuss  lleess  sseeccoouurrss  mmiisséérriiccoorrddiieeuuxx  ddeess  FFiillss  ddee  DDiieeuu  rréévvèèlleenntt  ddiirreecctteemmeenntt  llee  ccœœuurr  dduu  PPèèrree,,  pplleeiinn  
dd’’aammoouurr  uunniivveerrsseell  eett  ddee  ccoommppaassssiioonn  iinnffiinniiee..  LL’’aammoouurr  dduu  PPèèrree  eesstt  llaa  ssoouurrccee  rrééeellllee  eett  éétteerrnneellllee  ddee  llaa  
mmiisséérriiccoorrddee  dduu  FFiillss..  
DDiieeuu  eesstt  aammoouurr,,  llee  FFiillss  eesstt  mmiisséérriiccoorrddee..  LLaa  mmiisséérriiccoorrddee  eesstt  ll’’aammoouurr  aapppplliiqquuéé,,  ll’’aammoouurr  dduu  PPèèrree  eenn  aaccttiioonn  
ddaannss  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  LL’’aammoouurr  ddee  ccee  FFiillss  uunniivveerrsseell  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uunniivveerrsseell..  ÀÀ  llaa  mmaanniièèrree  
ddoonntt  ll’’aammoouurr  eesstt  ccoommpprriiss  ssuurr  uunnee  ppllaannèèttee  sseexxuuééee,,  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu  ssee  ccoommppaarree  mmiieeuuxx  àà  ll’’aammoouurr  dd’’uunn  ppèèrree,,  
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ttaannddiiss  qquuee  ll’’aammoouurr  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  rreesssseemmbbllee  ddaavvaannttaaggee  àà  ll’’aaffffeeccttiioonn  dd’’uunnee  mmèèrree..  DDee  tteellss  eexxeemmpplleess  ssoonntt  
vvrraaiimmeenntt  éélléémmeennttaaiirreess,,  mmaaiiss  jjee  lleess  eemmppllooiiee  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  aauu  mmeennttaall  hhuummaaiinn  ll’’iiddééee  qquu’’iill  yy  
aa  uunnee  ddiifffféérreennccee,,  nnoonn  ddee  ccoonntteennuu  ddiivviinn,,  mmaaiiss  ddee  qquuaalliittéé  eett  ddee  tteecchhnniiqquuee  dd’’eexxpprreessssiioonn  eennttrree  ll’’aammoouurr  dduu  
PPèèrree  eett  ll’’aammoouurr  dduu  FFiillss..  
  
44444444........        AAAAAAAAttttttttttttttttrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuuttttttttssssssss        dddddddduuuuuuuu        FFFFFFFFiiiiiiiillllllllssssssss        ÉÉÉÉÉÉÉÉtttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeellllllll        
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  mmoottiivvee  llee  nniivveeaauu  dd’’eesspprriitt  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ccoossmmiiqquuee..  LLee  ppoouuvvooiirr  ssppiirriittuueell  dduu  FFiillss  eesstt  aabbssoolluu  ppaarr  
rraappppoorrtt  àà  ttoouutteess  lleess  aaccttuuaalliittééss  ddee  ll’’uunniivveerrss..  IIll  eexxeerrccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppaarrffaaiitt  ssuurr  ll’’iinntteerraassssoocciiaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  
éénneerrggiieess  dd’’eesspprriitt  iinnddiifffféérreenncciiééeess  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’eesspprriitt  aaccttuuaalliissééeess,,  ggrrââccee  àà  ssoonn  eemmpprriissee  aabbssoolluuee  
ssuurr  llaa  ggrraavviittéé  dd’’eesspprriitt..  TToouutt  eesspprriitt  ppuurr  nnoonn  ffrraaggmmeennttéé  eett  ttoouuss  lleess  êêttrreess  eett  vvaalleeuurrss  ssppiirriittuueellss  rrééppoonnddeenntt  aauu  
ppoouuvvooiirr  dd’’aattttrraaccttiioonn  iinnffiinnii  dduu  FFiillss  oorriiggiinneell  dduu  PPaarraaddiiss..  SSii  ll’’éétteerrnneell  ffuuttuurr  ddeevvaaiitt  aassssiisstteerr  àà  ll’’aappppaarriittiioonn  dd’’uunn  
uunniivveerrss  iilllliimmiittéé,,  llaa  ggrraavviittéé  dd’’eesspprriitt  eett  llee  ppoouuvvooiirr  ssppiirriittuueell  dduu  FFiillss  OOrriiggiinneell  ssee  mmoonnttrreerraaiieenntt  eennttiièèrreemmeenntt  
aapptteess  àà  ccoonnttrrôôlleerr  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  eett  àà  aaddmmiinniissttrreerr  eeffffeeccttiivveemmeenntt  uunnee  tteellllee  ccrrééaattiioonn  ssaannss  bboorrnneess..  
LLee  FFiillss  nn’’eesstt  oommnniippootteenntt  qquuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ssppiirriittuueell..  DDaannss  ll’’éétteerrnneellllee  ééccoonnoommiiee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  
ll’’uunniivveerrss,,  oonn  nnee  rreennccoonnttrree  jjaammaaiiss  ddee  ggaassppiillllaaggee  ppaarr  rrééppééttiittiioonn  iinnuuttiillee  ddee  ffoonnccttiioonnss..  LLeess  DDééiittééss  nnee  
ss’’aaddoonnnneenntt  ppaass  àà  uunnee  dduupplliiccaattiioonn  ssuuppeerrfflluuee  ddee  lleeuurr  mmiinniissttèèrree  ddaannss  ll’’uunniivveerrss..  
LL’’oommnniipprréésseennccee  dduu  FFiillss  OOrriiggiinneell  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunniittéé  ssppiirriittuueellllee  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  LLaa  ccoohhééssiioonn  
ssppiirriittuueellllee  ddee  ttoouuttee  llaa  ccrrééaattiioonn  rreeppoossee  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  aaccttiivvee  eenn  ttoouuss  lliieeuuxx  ddee  ll’’eesspprriitt  ddiivviinn  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  iimmaaggiinnoonnss  llaa  pprréésseennccee  ssppiirriittuueellllee  dduu  PPèèrree,,  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  ddiiffffiicciillee  ddee  llaa  ddiifffféérreenncciieerr  ddaannss  
nnoottrree  ppeennssééee  dd’’aavveecc  llaa  pprréésseennccee  ssppiirriittuueellllee  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  LL’’eesspprriitt  dduu  PPèèrree  rrééssiiddee  éétteerrnneelllleemmeenntt  ddaannss  
ll’’eesspprriitt  dduu  FFiillss..  LLee  PPèèrree  ddooiitt  êêttrree  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  oommnniipprréésseenntt,,  mmaaiiss  cceettttee  oommnniipprréésseennccee  sseemmbbllee  
iinnssééppaarraabbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eesspprriitt  eenn  ttoouuss  lliieeuuxx  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  TToouutteeffooiiss,,  nnoouuss  ccrrooyyoonnss  vvrraaiimmeenntt  qquuee,,  
ddaannss  ttoouutteess  lleess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  nnaattuurree  ssppiirriittuueellllee  ddoouubbllee  ccoommppoorrttaanntt  llaa  pprréésseennccee  dduu  PPèèrree--FFiillss,,  ll’’eesspprriitt  dduu  FFiillss  
eesstt  ccoooorrddoonnnnéé  aavveecc  cceelluuii  dduu  PPèèrree..  
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DDaannss  ssoonn  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  llee  PPèèrree  aaggiitt  ppaarr  llee  cciirrccuuiitt  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  DDaannss  ssoonn  ccoonnttaacctt  
ppeerrssoonnnneell  eett  ddéécceellaabbllee  aavveecc  llaa  ccrrééaattiioonn  ssppiirriittuueellllee,,  iill  aappppaarraaîîtt  ddaannss  lleess  ffrraaggmmeennttss  ddee  ssaa  DDééiittéé  ttoottaallee,,  eett  cceess  
ffrraaggmmeennttss  dduu  PPèèrree  oonntt  uunnee  ffoonnccttiioonn  ssoolliittaaiirree,,  uunniiqquuee  eett  eexxcclluussiivvee  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’iillss  aappppaarraaiisssseenntt  eenn  uunn  
eennddrrooiitt  qquueellccoonnqquuee  ddeess  uunniivveerrss..  DDaannss  ttoouutteess  cceess  ssiittuuaattiioonnss,,  ll’’eesspprriitt  dduu  FFiillss  eesstt  ccoooorrddoonnnnéé  aavveecc  llaa  ffoonnccttiioonn  
ssppiirriittuueellllee  ddee  llaa  pprréésseennccee  ffrraaggmmeennttééee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
SSppiirriittuueelllleemmeenntt,,  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  oommnniipprréésseenntt..  LL’’eesspprriitt  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ttrrèèss  cceerrttaaiinneemmeenntt  aavveecc  vvoouuss  
eett  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss,,  mmaaiiss  nnoonn  eenn  vvoouuss  eett  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee  vvoouuss  ccoommmmee  llee  MMoonniitteeuurr  ddee  MMyyssttèèrree..  CCee  
ffrraaggmmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  PPèèrree  aajjuussttee  llee  mmeennttaall  hhuummaaiinn  vveerrss  ddeess  aattttiittuuddeess  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ddiivviinneess,,  aaiinnssii,,  ccee  
mmeennttaall  qquuii  ss’’ééllèèvvee  rrééppoonndd  ddee  mmiieeuuxx  eenn  mmiieeuuxx  aauu  ppoouuvvooiirr  ssppiirriittuueell  dd’’aattttrraaccttiioonn  dduu  ttoouutt--ppuuiissssaanntt  cciirrccuuiitt  
ggrraavviittaattiioonnnneell  dd’’eesspprriitt  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee..  
LLee  FFiillss  OOrriiggiinneell  eesstt  uunniivveerrsseelllleemmeenntt  eett  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  ccoonnsscciieenntt  ddee  lluuii--mmêêmmee..  EEnn  ssaaggeessssee,,  llee  FFiillss  eesstt  
pplleeiinneemmeenntt  ééggaall  aauu  PPèèrree..  DDaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ddee  ll’’oommnniisscciieennccee,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  
ddiissttiinngguueerr  eennttrree  llaa  PPrreemmiièèrree  eett  llaa  DDeeuuxxiièèmmee  SSoouurrccee..  CCoommmmee  llee  PPèèrree,,  llee  FFiillss  ssaaiitt  ttoouutt  ;;  iill  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  
ssuurrpprriiss  ppaarr  aauuccuunn  éévvéénneemmeenntt  ddee  ll’’uunniivveerrss  ;;  iill  ccoommpprreenndd  llaa  ffiinn  ddèèss  llee  ccoommmmeenncceemmeenntt..  
LLee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  ccoonnnnaaiisssseenntt  rrééeelllleemmeenntt  llee  nnoommbbrree  eett  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  eesspprriittss  eett  ddee  ttoouuss  lleess  
êêttrreess  ssppiirriittuuaalliissééss  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  ddeess  uunniivveerrss..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt  llee  FFiillss  ccoonnnnaaîîtt  ttoouutteess  cchhoosseess  eenn  vveerrttuu  ddee  ssoonn  
pprroopprree  eesspprriitt  oommnniipprréésseenntt,,  mmaaiiss,,  àà  ééggaalliittéé  aavveecc  llee  PPèèrree  eett  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt,,  iill  aa  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  
ddee  llaa  vvaassttee  iinntteelllliiggeennccee  rrééfflleeccttiivvee  ddee  ll’’ÊÊttrree  SSuupprrêêmmee,,  llaaqquueellllee  eesstt  ccoonnsscciieennttee  eenn  ttoouuss  tteemmppss  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  
ssee  ppaassssee  ddaannss  ttoouuss  lleess  mmoonnddeess  ddeess  sseepptt  ssuuppeerruunniivveerrss..  EEtt  ll’’oommnniisscciieennccee  dduu  FFiillss  dduu  PPaarraaddiiss  eesstt  eennccoorree  
aassssuurrééee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  vvooiieess..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ssppiirriittuueellllee  aaiimmaannttee,,  mmiisséérriiccoorrddiieeuussee  eett  
ttuuttééllaaiirree,,  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  eett  iinnffiinniimmeenntt  ééggaall  aauu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  QQuuaanntt  àà  ttoouuss  sseess  ccoonnttaaccttss  ppeerrssoonnnneellss  
mmiisséérriiccoorrddiieeuuxx  eett  aaffffeeccttuueeuuxx  aavveecc  lleess  êêttrreess  aasscceennddaannttss  ddeess  rrooyyaauummeess  iinnfféérriieeuurrss,,  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  ttoouutt  
aauussssii  bboonn  eett  pprréévveennaanntt,,  ttoouutt  aauussssii  ppaattiieenntt  eett  lloonnggaanniimmee  qquuee  sseess  FFiillss  PPaarraaddiissiiaaqquueess  ddaannss  lleess  uunniivveerrss  llooccaauuxx,,  
cceess  FFiillss  qquuii  ss’’eeffffuusseenntt  ssii  ffrrééqquueemmmmeenntt  ssuurr  lleess  mmoonnddeess  éévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  dduu  tteemmppss..  
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IIll  eesstt  iinnuuttiillee  ddee  ddiisssseerrtteerr  pplluuss  lloonngguueemmeenntt  ssuurr  lleess  aattttrriibbuuttss  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  AAvveecc  lleess  eexxcceeppttiioonnss  ssiiggnnaallééeess,,  
iill  ssuuffffiitt  dd’’ééttuuddiieerr  lleess  aattttrriibbuuttss  ssppiirriittuueellss  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  eett  éévvaalluueerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  lleess  
aattttrriibbuuttss  ddee  DDiieeuu  llee  FFiillss..  
  
55555555........        LLLLLLLLiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        dddddddduuuuuuuu        FFFFFFFFiiiiiiiillllllllssssssss        ÉÉÉÉÉÉÉÉtttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeellllllll        
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  nn’’aaggiitt  ppaass  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  pphhyyssiiqquueess..  SSuurr  lleess  nniivveeaauuxx  dd’’aaiiddee  mmeennttaallee  
aauuxx  êêttrreess  ccrrééééss,,  iill  nn’’ooppèèrree  qquuee  ppaarr  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt..  MMaaiiss  aauuttrreemmeenntt,,  cceess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  nn’’iimmppoosseenntt  
aauuccuunnee  eessppèèccee  ddee  lliimmiittee  aauu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ddaannss  llee  pplleeiinn  eett  lliibbrree  eexxeerrcciiccee  ddee  ttoouuss  lleess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  
dd’’oommnniisscciieennccee,,  dd’’oommnniipprréésseennccee  eett  dd’’oommnniippootteennccee  ssppiirriittuueelllleess..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  nn’’iimmpprrèèggnnee  ppaass  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  lleess  ppootteennttiieellss  dd’’eesspprriitt  iinnhhéérreennttss  àà  ll’’iinnffiinniittéé  ddee  ll’’AAbbssoolluu  
ddee  DDééiittéé..  MMaaiiss,,  àà  mmeessuurree  qquuee  cceess  ppootteennttiieellss  ddeevviieennnneenntt  aaccttuueellss,,  iillss  ssoonntt  ssaaiissiiss  ppaarr  llaa  ttoouuttee--ppuuiissssaannttee  
ééttrreeiinnttee  dduu  cciirrccuuiitt  ggrraavviittaattiioonnnneell  dd’’eesspprriitt  dduu  FFiillss..  
LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eesstt  llee  ddoonn  eexxcclluussiiff  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ddéérriivvee  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  PPèèrree,,  mmaaiiss  
iill  nnee  ccoonnffèèrree  ppaass  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ssaannss  llee  PPèèrree..  LLee  FFiillss  ddoonnnnee  oorriiggiinnee  àà  uunnee  vvaassttee  mmuullttiittuuddee  dd’’eesspprriittss,,  mmaaiiss  
cceess  ddéérriivvééss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss..  LLoorrssqquuee  llee  FFiillss  ccrrééee  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  iill  llee  ffaaiitt  eenn  ccoonnjjoonnccttiioonn  
aavveecc  llee  PPèèrree  oouu  aavveecc  llee  CCrrééaatteeuurr  CCoonnjjooiinntt  qquuii  ppeeuutt  aaggiirr  ppoouurr  llee  PPèèrree  ddaannss  ccee  ggeennrree  ddee  rreellaattiioonnss..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  aaiinnssii  uunn  ccoo--ccrrééaatteeuurr  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  mmaaiiss  iill  nnee  ccoonnffèèrree  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  àà  aauuccuunn  êêttrree  ;;  
sseeuull  eett  ddee  lluuii--mmêêmmee,,  iill  nnee  ccrrééee  jjaammaaiiss  dd’’êêttrreess  ppeerrssoonnnneellss..  TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  lliimmiittaattiioonn  nnee  pprriivvee  ppaass  llee  FFiillss  ddee  
ll’’aappttiittuuddee  àà  ccrrééeerr  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  ddee  rrééaalliittéé  ««  aauuttrreess--qquuee--ppeerrssoonnnneellss  »»..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  lliimmiittéé  ddaannss  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ddee  ccrrééaatteeuurr..  EEnn  éétteerrnniissaanntt  llee  FFiillss  OOrriiggiinneell,,  
llee  PPèèrree  lluuii  aa  ccoonnfféérréé  llee  ppoouuvvooiirr  eett  llee  pprriivviillèèggee  ddee  ssee  jjooiinnddrree  ssuubbssééqquueemmmmeenntt  àà  lluuii  ddaannss  ll’’aaccttee  ddiivviinn  ddee  
pprroodduuiirree  dd’’aauuttrreess  FFiillss  ppoossssééddaanntt  lleess  aattttrriibbuuttss  ccrrééaatteeuurrss..  IIllss  ll’’oonntt  ffaaiitt  eett  llee  ffoonntt  eennccoorree..  MMaaiiss,,  uunnee  ffooiiss  qquuee  
cceess  FFiillss  ccoooorrddoonnnnééss  oonntt  ééttéé  pprroodduuiittss,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess  pprréérrooggaattiivveess  ccrrééaattrriicceess  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ttrraannssmmiissssiibblleess  
pplluuss  llooiinn..  LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  nnee  ttrraannssmmeett  llaa  ffaaccuullttéé  ccrrééaattrriiccee  qquu’’àà  llaa  pprreemmiièèrree  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  ddiirreeccttee..  CC’’eesstt  
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ppoouurrqquuooii,,  lloorrssqquuee  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  ss’’uunniisssseenntt  ppoouurr  ppeerrssoonnnnaalliisseerr  uunn  FFiillss  CCrrééaatteeuurr,,  iillss  aabboouuttiisssseenntt  ddaannss  
lleeuurr  ddeesssseeiinn..  MMaaiiss  llee  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  aaiinnssii  aammeennéé  àà  ll’’eexxiisstteennccee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  aappttee  àà  ttrraannssmmeettttrree  oouu  àà  ddéélléégguueerr  
lleess  pprréérrooggaattiivveess  ccrrééaattrriicceess  aauuxx  ddiivveerrss  oorrddrreess  ddee  FFiillss  qquu’’iill  ppeeuutt  ccrrééeerr  àà  ssoonn  ttoouurr,,  bbiieenn  qquuee  ll’’oonn  vvooiiee  ppaarraaîîttrree  
cchheezz  lleess  FFiillss  ssuuppéérriieeuurrss  ddeess  uunniivveerrss  llooccaauuxx  uunn  rreefflleett  ttrrèèss  rreessttrreeiinntt  ddeess  aattttrriibbuuttss  ccrrééaatteeuurrss  dd’’uunn  FFiillss  
CCrrééaatteeuurr..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrree  iinnffiinnii  eett  eexxcclluussiivveemmeenntt  ppeerrssoonnnneell,,  nnee  ppeeuutt  ffrraaggmmeenntteerr  ssaa  nnaattuurree..  IIll  nnee  
ppeeuutt  nnii  ddiissttrriibbuueerr  nnii  ccoonnfféérreerr  ddeess  ppoorrttiioonnss  iinnddiivviidduuaalliissééeess  ddee  ssoonn  mmooii  àà  dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  oouu  eennttiittééss,,  
ccoommmmee  llee  ffoonntt  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii..  MMaaiiss  llee  FFiillss  ppeeuutt  ss’’eeffffuusseerr  lluuii--mmêêmmee  ccoommmmee  uunn  eesspprriitt  
iilllliimmiittéé  ppoouurr  bbaaiiggnneerr  ttoouuttee  llaa  ccrrééaattiioonn,,  eett  aattttiirreerr  ssaannss  cceessssee  vveerrss  lluuii  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  dd’’eesspprriitt  eett  
ttoouutteess  lleess  rrééaalliittééss  ssppiirriittuueelllleess..  
RRaappppeelleezz--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  qquuee  llee  FFiillss  eesstt  llee  ppoorrttrraaiitt  ppeerrssoonnnneell  dduu  PPèèrree  ssppiirriittuueell  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ccrrééaattiioonn..  LLee  
FFiillss  eesstt  ppeerrssoonnnneell  eett  rriieenn  qquuee  ppeerrssoonnnneell  aauu  sseennss  ddee  llaa  DDééiittéé..  UUnnee  tteellllee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddiivviinnee  eett  aabbssoolluuee  nnee  
ssaauurraaiitt  êêttrree  ddééssiinnttééggrrééee  oouu  ffrraaggmmeennttééee..  DDiieeuu  llee  PPèèrree  eett  DDiieeuu  ll’’EEsspprriitt  ssoonntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  ppeerrssoonnnneellss,,  mmaaiiss  
eenn  pplluuss  iillss  ssoonntt  aauussssii  ttoouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee  dd’’aauuttrree  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  ddee  tteelllleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  DDééiittéé..  
BBiieenn  qquuee  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  nnee  ppuuiissssee  ppaarrttiicciippeerr  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  àà  ll’’ooccttrrooii  ddeess  AAjjuusstteeuurrss  ddee  PPeennssééee,,  iill  ssiiééggeeaaiitt  
eenn  ccoonnsseeiill  aavveecc  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ddaannss  ll’’éétteerrnneell  ppaasssséé..  IIll  aapppprroouuvvaa  llee  ppllaann  eett  pprroommiitt  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  
ppeerrmmaanneennttee  lloorrssqquuee  llee  PPèèrree  pprroojjeettaa  dd’’aattttrriibbuueerr  ddeess  AAjjuusstteeuurrss  ddee  PPeennssééee  eett  pprrooppoossaa  aauu  FFiillss  ::  ««  FFaaiissoonnss  
ll’’hhoommmmee  àà  nnoottrree  pprroopprree  iimmaaggee..  »»  EEtt  ddee  mmêêmmee  qquuee  llee  ffrraaggmmeenntt  dd’’eesspprriitt  dduu  PPèèrree  hhaabbiittee  eenn  vvoouuss,,  ddee  mmêêmmee  llaa  
pprréésseennccee  eenn  eesspprriitt  dduu  FFiillss  vvoouuss  eennvveellooppppee,,  eett  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  ttrraavvaaiilllleenntt  ppeerrppééttuueelllleemmeenntt  ccoommmmee  uunn  sseeuull  àà  
vvoottrree  éélléévvaattiioonn  ssppiirriittuueellllee..  
  
66666666........        LLLLLLLLeeeeeeee        MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’EEEEEEEEsssssssspppppppprrrrrrrriiiiiiiitttttttt        
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  eesspprriitt  eett  ppoossssèèddee  uunn  mmeennttaall,,  mmaaiiss  nnoonn  uunn  mmeennttaall  eett  uunn  eesspprriitt  qquuee  llee  mmeennttaall  hhuummaaiinn  
ppuuiissssee  ccoommpprreennddrree..  UUnn  mmoorrtteell  ppeeuutt  ppeerrcceevvooiirr  llee  mmeennttaall  aauuxx  nniivveeaauuxx  ffiinnii,,  ccoossmmiiqquuee,,  mmaattéérriieell  eett  
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ppeerrssoonnnneell..  LL’’hhoommmmee  oobbsseerrvvee  aauussssii  ddeess  pphhéénnoommèènneess  mmeennttaauuxx  cchheezz  lleess  oorrggaanniissmmeess  vviivvaannttss  ffoonnccttiioonnnnaanntt  
aauu  nniivveeaauu  ssuubbppeerrssoonnnneell  ((aanniimmaall)),,  mmaaiiss  iill  lluuii  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ssaaiissiirr  llaa  nnaattuurree  dduu  mmeennttaall  lloorrssqquu’’iill  eesstt  aassssoocciiéé  
àà  ddeess  êêttrreess  ssuupprraammaattéérriieellss  eett  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  eexxcclluussiivveemmeenntt  ssppiirriittuueelllleess..  TToouutteeffooiiss,,  llee  mmeennttaall  
eexxiiggee  ddeess  ddééffiinniittiioonnss  ddiifffféérreenntteess  lloorrssqquu’’iill  ssee  rrééffèèrree  aauu  nniivveeaauu  ssppiirriittuueell  dd’’eexxiisstteennccee  eett  lloorrssqquu’’oonn  ll’’eemmppllooiiee  
ppoouurr  mmaarrqquueerr  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ssppiirriittuueelllleess  dd’’iinntteelllliiggeennccee..  LL’’eessppèèccee  ddee  mmeennttaall  qquuii  eesstt  ddiirreecctteemmeenntt  aalllliiéé  àà  
ll’’eesspprriitt  nnee  ssee  ccoommppaarree  nnii  aauu  mmeennttaall  qquuii  ccoooorrddoonnnnee  ll’’eesspprriitt  eett  llaa  mmaattiièèrree,,  nnii  àà  cceelluuii  qquuii  nn’’eesstt  aalllliiéé  qquu’’àà  llaa  
mmaattiièèrree..  
LL’’eesspprriitt  eesstt  ttoouujjoouurrss  ccoonnsscciieenntt,,  ddoouuéé  dd’’uunn  mmeennttaall  eett  ppoouurrvvuu  ddee  pphhaasseess  vvaarriiééeess  dd’’iiddeennttiittéé..  SSaannss  mmeennttaall,,  
ssoouuss  uunnee  ffoorrmmee  oouu  ssoouuss  uunnee  aauuttrree,,  iill  nn’’yy  aauurraaiitt  ppaass  ddee  ccoonnsscciieennccee  ssppiirriittuueellllee  ddaannss  llaa  ffrraatteerrnniittéé  ddeess  êêttrreess  
dd’’eesspprriitt..  LL’’ééqquuiivvaalleenntt  dduu  mmeennttaall,,  ll’’aappttiittuuddee  àà  ccoonnnnaaîîttrree  eett  àà  êêttrree  ccoonnnnuu,,  eesstt  nnaattuurreell  cchheezz  llaa  DDééiittéé..  LLaa  DDééiittéé  
ppeeuutt  êêttrree  ppeerrssoonnnneellllee,,  pprrééppeerrssoonnnneellllee,,  ssuuppeerrppeerrssoonnnneellllee  oouu  iimmppeerrssoonnnneellllee,,  mmaaiiss  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ddééppoouurrvvuuee  ddee  
mmeennttaall,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquu’’eellllee  eesstt  aauu  mmooiinnss  ddoouuééee  dd’’aappttiittuuddee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  ddeess  êêttrreess,,  ddeess  
ppeerrssoonnnnaalliittééss  oouu  ddeess  eennttiittééss  ssiimmiillaaiirreess..  
LLee  mmeennttaall  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  sseemmbbllaabbllee  àà  cceelluuii  dduu  PPèèrree,,  mmaaiiss  ddiisssseemmbbllaabbllee  ddee  ttoouutt  aauuttrree  mmeennttaall  ddaannss  
ll’’uunniivveerrss,,  eett,,  aavveecc  llee  mmeennttaall  dduu  PPèèrree,,  iill  eesstt  ll’’aannccêêttrree  ddeess  vvaasstteess  ddoottaattiioonnss  mmeennttaalleess  ddiivveerrsseess  dduu  CCrrééaatteeuurr  
CCoonnjjooiinntt..  LLee  mmeennttaall  dduu  PPèèrree  eett  dduu  FFiillss  eesstt  cceett  iinntteelllleecctt  aanncceessttrraall  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmeennttaall  aabbssoolluu  ddee  llaa  
SSoouurrccee--CCeennttrree  TTrrooiissiièèmmee,,  eett  llee  mmeeiilllleeuurr  eexxeemmppllee  qquuee  ll’’oonn  eenn  ppuuiissssee  ddoonnnneerr  eesstt  ppeeuutt--êêttrree  llee  pprréémmeennttaall  ddeess  
AAjjuusstteeuurrss  ddee  PPeennssééee..  EEnn  eeffffeett,,  bbiieenn  qquuee  cceess  ffrraaggmmeennttss  dduu  PPèèrree  ssooiieenntt  eennttiièèrreemmeenntt  eexxttéérriieeuurrss  aauu  cciirrccuuiitt  
mmeennttaall  ddee  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt,,  iillss  oonntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffoorrmmee  ddee  pprréémmeennttaall  ;;  iillss  ccoonnnnaaiisssseenntt  ccoommmmee  iillss  ssoonntt  
ccoonnnnuuss  ;;  iillss  jjoouuiisssseenntt  ddee  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  ddee  llaa  ppeennssééee  hhuummaaiinnee..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  ssppiirriittuueell..  LL’’hhoommmmee  eesstt  àà  ttrrèèss  ppeeuu  ddee  cchhoossee  pprrèèss  eennttiièèrreemmeenntt  mmaattéérriieell..  
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  bbiieenn  ddeess  cchhoosseess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ssppiirriittuueellllee  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell,,  ccoonncceerrnnaanntt  sseess  sseepptt  
sspphhèèrreess  ssppiirriittuueelllleess  qquuii  eennttoouurreenntt  llee  PPaarraaddiiss,,  eett  llaa  nnaattuurree  ddeess  ccrrééaattiioonnss  iimmppeerrssoonnnneelllleess  dduu  FFiillss  dduu  PPaarraaddiiss,,  
ddeevvrroonntt  aatttteennddrree  qquuee  vvoouuss  aayyeezz  oobbtteennuu  llee  ssttaattuutt  ssppiirriittuueell  qquuii  ssuuiivvrraa  ll’’aacchhèèvveemmeenntt  ddee  vvoottrree  aasscceennssiioonn  
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mmoorroonnttiieellllee  ddee  ll’’uunniivveerrss  llooccaall  ddee  NNéébbaaddoonn..  CC’’eesstt  aalloorrss,,  ttaannddiiss  qquuee  vvoouuss  ttrraavveerrsseerreezz  llee  ssuuppeerruunniivveerrss  eett  
ccoonnttiinnuueerreezz  vvoottrree  cchheemmiinn  vveerrss  HHaavvoonnaa,,  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee  mmyyssttèèrreess  ccaacchhééss  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ssee  ccllaarriiffiieerroonntt  àà  
mmeessuurree  qquuee  vvoouuss  ccoommmmeenncceerreezz  àà  êêttrree  ddoouuééss  dduu  ««  mmeennttaall  ddee  ll’’eesspprriitt  »»  ——  llaa  ccllaaiirrvvooyyaannccee  ssppiirriittuueellllee..  
  
77777777........        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé        dddddddduuuuuuuu        FFFFFFFFiiiiiiiillllllllssssssss        ÉÉÉÉÉÉÉÉtttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeellllllll        
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  cceettttee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  iinnffiinniiee  ssuubbiissssaanntt  lleess  eennttrraavveess  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  nnoonn  qquuaalliiffiiééee  ddoonntt  
llee  PPèèrree  ss’’eesstt  éécchhaappppéé  ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ttrriinniittiissaattiioonn,,  ggrrââccee  àà  llaaqquueellllee  iill  aa  ttoouujjoouurrss  ccoonnttiinnuuéé  àà  ss’’eeffffuusseerr  
àà  pprrooffuussiioonn  eett  ssaannss  ffiinn  ssuurr  ssoonn  uunniivveerrss  ccoonnssttaammmmeenntt  ccrrooiissssaanntt  ddee  CCrrééaatteeuurrss  eett  ddee  ccrrééaattuurreess..  LLee  FFiillss  eesstt  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  aabbssoolluuee  ;;  DDiieeuu  eesstt  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ppaatteerrnneellllee  ——  llaa  ssoouurrccee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  llee  ddiissppeennssaatteeuurr  ddee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  TToouutt  êêttrree  ppeerrssoonnnneell  ttiirree  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  
ccoommmmee  llee  FFiillss  OOrriiggiinneell  ttiirree  éétteerrnneelllleemmeenntt  llaa  ssiieennnnee  dduu  PPèèrree  dduu  PPaarraaddiiss..  
LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  FFiillss  PPaarraaddiissiiaaqquuee  eesstt  aabbssoolluummeenntt  eett  ppuurreemmeenntt  ssppiirriittuueellllee,,  eett  cceettttee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aabbssoolluuee  
eesstt  aauussssii  ll’’aarrcchhééttyyppee  ddiivviinn  eett  éétteerrnneell,,  dd’’aabboorrdd  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  PPèèrree  àà  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt,,  eett  
eennssuuiittee  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ppaarr  llee  PPèèrree  àà  sseess  mmyyrriiaaddeess  ddee  ccrrééaattuurreess  ddaannss  ttoouutt  llee  vvaassttee  uunniivveerrss..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  vvrraaiimmeenntt  uunn  mmiinniissttrree  mmiisséérriiccoorrddiieeuuxx,,  uunn  eesspprriitt  ddiivviinn,,  uunnee  ppuuiissssaannccee  ssppiirriittuueellllee  eett  uunnee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  rrééeellllee..  LLee  FFiillss  eesstt  llaa  nnaattuurree  ssppiirriittuueellllee  eett  ppeerrssoonnnneellllee  ddee  DDiieeuu  mmaanniiffeessttééee  aauuxx  uunniivveerrss  ——  llaa  
ssoommmmee  eett  llaa  ssuubbssttaannccee  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  ddééppoouuiillllééee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  nnoonn  ppeerrssoonnnneell,,  
eexxttrraaddiivviinn,,  nnoonn  ssppiirriittuueell,,  eett  ppuurr  ppootteennttiieell..  MMaaiiss  iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddee  ttrraannssmmeettttrree  aauu  mmeennttaall  hhuummaaiinn  uunnee  
iimmaaggee  vveerrbbaallee  ddee  llaa  bbeeaauuttéé  eett  ddee  llaa  sspplleennddeeuurr  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ccéélleessttee  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  TToouutt  ccee  qquuii  tteenndd  àà  
oobbssccuurrcciirr  llaa  nnoottiioonn  dduu  PPèèrree  ÉÉtteerrnneell  eexxeerrccee  uunnee  iinnfflluueennccee  àà  ppeeuu  pprrèèss  ééggaallee  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  
ccoonncceeppttuueelllleemmeenntt  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  IIll  vvoouuss  ffaauutt  aatttteennddrree  vvoottrree  aarrrriivvééee  aauu  PPaarraaddiiss,,  aalloorrss  vvoouuss  ccoommpprreennddrreezz  
ppoouurrqquuooii  jj’’aaii  ééttéé  iimmppuuiissssaanntt  àà  ddééppeeiinnddrree,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ccoommpprrééhheennssiibbllee  aauu  mmeennttaall  ffiinnii,,  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  
cceettttee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aabbssoolluuee..  
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88888888........        RRRRRRRRééééééééaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        FFFFFFFFiiiiiiiillllllllssssssss        ÉÉÉÉÉÉÉÉtttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeellllllll        
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’iiddeennttiittéé,,  llaa  nnaattuurree  eett  lleess  aauuttrreess  aattttrriibbuuttss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  llee  pplleeiinn  
ééggaall,,  llee  ppaarrffaaiitt  ccoommpplléémmeenntt,,  ll’’éétteerrnneellllee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  AAuu  mmêêmmee  sseennss  qquuee  DDiieeuu  eesstt  llee  
PPèèrree  UUnniivveerrsseell,,  llee  FFiillss  eesstt  llaa  MMèèrree  UUnniivveerrsseellllee..  EEtt  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  nnoouuss  ttoouuss,,  hhuummbblleess  oouu  éélleevvééss,,  ccoonnssttiittuuee  
lleeuurr  ffaammiillllee  uunniivveerrsseellllee..  
PPoouurr  aapppprréécciieerr  llee  ccaarraaccttèèrree  dduu  FFiillss,,  vvoouuss  ddeevvrriieezz  ééttuuddiieerr  llaa  rréévvééllaattiioonn  dduu  ccaarraaccttèèrree  ddiivviinn  dduu  PPèèrree..  IIllss  ssoonntt  
ppeerrppééttuueelllleemmeenntt  eett  iinnssééppaarraabblleemmeenntt  UUNN..  EEnn  ttaanntt  qquuee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddiivviinneess,,  iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  pprraattiiqquueemmeenntt  
ppaass  êêttrree  ddiissttiinngguuééeess  ppaarr  lleess  oorrddrreess  dd’’iinntteelllliiggeennccee  iinnfféérriieeuurrss..  PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  ttiirreenntt  lleeuurrss  oorriiggiinneess  ddeess  aacctteess  
ccrrééaatteeuurrss  ddeess  DDééiittééss  eelllleess--mmêêmmeess,,  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ssééppaarrééee  dduu  PPèèrree  eett  dduu  FFiillss  eesstt  mmooiinnss  ddiiffffiicciillee..  LLeess  
êêttrreess  nnaattiiffss  ddee  ll’’uunniivveerrss  cceennttrraall  eett  ssuurr  llee  PPaarraaddiiss  ddiisscceerrnneenntt  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccoommmmee  uunnee  
uunniittéé  ppeerrssoonnnneellllee  ddee  ccoonnttrrôôllee  uunniivveerrsseell,,  mmaaiiss  aauussssii  ccoommmmee  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ssééppaarrééeess  ooppéérraanntt  ddaannss  ddeess  
ddoommaaiinneess  ddééffiinniiss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’uunniivveerrss..  
EEnn  ttaanntt  qquuee  ppeerrssoonnnneess,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonncceevvooiirr  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ccoommmmee  ddeess  
iinnddiivviidduuaalliittééss  ssééppaarrééeess,,  ccaarr  eenn  vvéérriittéé  iillss  llee  ssoonntt..  MMaaiiss,,  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  uunniivveerrss,,  iillss  ssoonntt  
tteelllleemmeenntt  eennttrreemmêêllééss  eett  iimmbbrriiqquuééss  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  ppoossssiibbllee  ddee  ddiissttiinngguueerr  eennttrree  eeuuxx..  DDaannss  lleess  
aaffffaaiirreess  ddeess  uunniivveerrss,,  qquuaanndd  oonn  rreennccoonnttrree  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  ddaannss  ddeess  iinntteerraassssoocciiaattiioonnss  ttrroouubbllaanntteess,,  iill  nn’’eesstt  
ppaass  ttoouujjoouurrss  pprrooffiittaabbllee  dd’’eessssaayyeerr  dd’’iissoolleerr  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss..  RRaappppeelleezz--vvoouuss  ssiimmpplleemmeenntt  qquuee  DDiieeuu  eesstt  llaa  
ppeennssééee  iinniittiiaattrriiccee  eett  llee  FFiillss  llee  vveerrbbee  eexxpprreessssiiff..  DDaannss  cchhaaqquuee  uunniivveerrss  llooccaall,,  cceettttee  iinnssééppaarraabbiilliittéé  eesstt  
ppeerrssoonnnnaalliissééee  ddaannss  llaa  ddiivviinniittéé  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr,,  qquuii  rreepprréésseennttee  àà  llaa  ffooiiss  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  ppoouurr  lleess  ccrrééaattuurreess  
ddee  ddiixx  mmiilllliioonnss  ddee  mmoonnddeess  hhaabbiittééss..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  iinnffiinnii,,  mmaaiiss  oonn  ppeeuutt  ll’’aapppprroocchheerr  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddee  sseess  FFiillss  PPaarraaddiissiiaaqquueess  eett  ppaarr  llee  
ppaattiieenntt  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii..  SSaannss  llee  sseerrvviiccee  dd’’eeffffuussiioonn  ddeess  FFiillss  dduu  PPaarraaddiiss  eett  llee  mmiinniissttèèrree  aaiimmaanntt  
ddeess  ccrrééaattuurreess  ddee  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii,,  lleess  êêttrreess  dd’’oorriiggiinnee  mmaattéérriieellllee  nn’’aauurraaiieenntt  gguuèèrree  ll’’eessppooiirr  dd’’aatttteeiinnddrree  llee  FFiillss  
ÉÉtteerrnneell..  EEtt  vvooiiccii  qquuii  eesstt  ééggaalleemmeenntt  vvrraaii  ::  aavveecc  ll’’aaiiddee  eett  llaa  ggoouuvveerrnnee  ddee  cceess  aaggeennttss  ccéélleesstteess,,  lleess  mmoorrtteellss  
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ccoonnsscciieennttss  ddee  DDiieeuu  aatttteeiinnddrroonntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  llee  PPaarraaddiiss  eett  ssee  ttiieennddrroonntt  uunn  jjoouurr  eenn  llaa  pprréésseennccee  ppeerrssoonnnneellllee  
ddee  ccee  mmaajjeessttuueeuuxx  FFiillss  ddeess  FFiillss..  
BBiieenn  qquuee  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ssooiitt  ll’’aarrcchhééttyyppee  aauuqquueell  ddooiivveenntt  aabboouuttiirr  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  mmoorrtteelllleess,,  iill  vvoouuss  eesstt  
pplluuss  ffaacciillee  ddee  ssaaiissiirr  llaa  rrééaalliittéé  dduu  PPèèrree  eett  ddee  ll’’EEsspprriitt,,  ppaarrccee  qquuee  llee  PPèèrree  eesstt  llee  ddiissppeennssaatteeuurr  eeffffeeccttiiff  ddee  vvoottrree  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  hhuummaaiinnee  eett  qquuee  ll’’EEsspprriitt  IInnffiinnii  eesstt  llaa  ssoouurrccee  aabbssoolluuee  ddee  vvoottrree  mmeennttaall  mmoorrtteell..  MMaaiiss,,  àà  mmeessuurree  
qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ééllèèvveerreezz  ddaannss  llee  sseennttiieerr  dduu  pprrooggrrèèss  ssppiirriittuueell  qquuii  mmèènnee  aauu  PPaarraaddiiss,,  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  FFiillss  
ÉÉtteerrnneell  ddeevviieennddrraa  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rrééeellllee  ppoouurr  vvoouuss,,  eett  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ssoonn  mmeennttaall  iinnffiinniimmeenntt  ssppiirriittuueell  
ddeevviieennddrraa  pplluuss  ffaacciillee  àà  ddiisscceerrnneerr  ppaarr  vvoottrree  mmeennttaall  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  eenn  vvooiiee  ddee  ssppiirriittuuaalliissaattiioonn..  
LLee  ccoonncceepptt  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  nnee  ppoouurrrraa  jjaammaaiiss  bbrriilllleerr  aavveecc  ééccllaatt  ddaannss  vvoottrree  mmeennttaall  mmaattéérriieell  nnii  ddaannss  llee  
mmeennttaall  mmoorroonnttiieell  ssuubbssééqquueenntt..  IIll  ffaauutt  aatttteennddrree  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  ssppiirriittuuaalliissiieezz  eett  qquuee  vvoouuss  eennttrreepprreenniieezz  vvoottrree  
aasscceennssiioonn  dd’’eesspprriitt  ppoouurr  qquuee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ccoommmmeennccee  àà  ddeevveenniirr  
aauussssii  vviivvaannttee  qquuee  vvoottrree  ccoonncceepptt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  oorriiggiinnaaiirree  dduu  PPaarraaddiiss  qquuii,,  eenn  ppeerrssoonnnnee  
eett  eenn  ttaanntt  qquuee  ppeerrssoonnnnee,,  ss’’eesstt  uunnee  ffooiiss  iinnccaarrnnéé  ssuurr  UUrraannttiiaa  eett  yy  aa  vvééccuu  ccoommmmee  uunn  hhoommmmee  ppaarrmmii  lleess  
hhoommmmeess..  
DDaannss  ttoouuttee  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  vvoottrree  uunniivveerrss  llooccaall,,  iill  ffaauutt  qquuee  llee  FFiillss  CCrrééaatteeuurr,,  ddoonntt  lleess  hhoommmmeess  ppeeuuvveenntt  
ccoommpprreennddrree  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  ccoommppeennssee  vvoottrree  iinnaappttiittuuddee  àà  ssaaiissiirr  llaa  pplleeiinnee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉtteerrnneell  FFiillss  dduu  
PPaarraaddiiss  qquuii  eesstt  pplluuss  eexxcclluussiivveemmeenntt  ssppiirriittuueell,,  mmaaiiss  nnééaannmmooiinnss  ppeerrssoonnnneell..  LLoorrssqquuee  vvoouuss  vvoouuss  ééllèèvveerreezz  eenn  
ppaassssaanntt  ppaarr  OOrrvvoonnttoonn  eett  HHaavvoonnaa,,  eett  qquuee  vvoouuss  llaaiisssseerreezz  ddeerrrriièèrree  vvoouuss  ll’’iimmaaggee  vviivvaaccee  eett  lleess  pprrooffoonnddss  
ssoouuvveenniirrss  dduu  FFiillss  CCrrééaatteeuurr  ddee  vvoottrree  uunniivveerrss  llooccaall,,  llee  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  vvoottrree  eexxppéérriieennccee  mmaattéérriieellllee  eett  
mmoorroonnttiieellllee  sseerraa  ccoommppeennsséé  ppaarr  ddeess  ccoonncceeppttss  ttoouujjoouurrss  pplluuss  vvaasstteess  eett  uunnee  ccoommpprrééhheennssiioonn  pplluuss  iinntteennssee  dduu  
FFiillss  ÉÉtteerrnneell  dduu  PPaarraaddiiss,,  ddoonntt  llaa  rrééaalliittéé  eett  llaa  pprrooxxiimmiittéé  aauuggmmeenntteerroonntt  ccoonnssttaammmmeenntt  àà  mmeessuurree  qquuee  vvoouuss  
pprrooggrreesssseerreezz  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss..  
LLee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eesstt  uunnee  ggrraannddiioossee  eett  gglloorriieeuussee  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  BBiieenn  qquuee  llee  mmeennttaall  hhuummaaiinn  eett  mmaattéérriieell  nn’’aaiitt  
ppaass  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ssaaiissiirr  ll’’aaccttuuaalliittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dd’’uunn  tteell  êêttrree  iinnffiinnii,,  nnee  ddoouutteezz  ppaass,,  iill  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee..  
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JJee  ssaaiiss  ddee  qquuooii  jjee  ppaarrllee..  JJee  mmee  ssuuiiss  tteennuu  eenn  llaa  pprréésseennccee  ddiivviinnee  ddee  ccee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  ddaannss  ddeess  ooccccaassiioonnss  pprreessqquuee  
iinnnnoommbbrraabblleess,,  eett  jj’’aaii  vvooyyaaggéé  eennssuuiittee  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  ppoouurr  eexxééccuutteerr  sseess  ggrraacciieeuuxx  ccoommmmaannddeemmeennttss..  
  
[[RRééddiiggéé  ppaarr  uunn  CCoonnsseeiilllleerr  DDiivviinn  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmuulleerr  cceett  eexxppoosséé  ddééppeeiiggnnaanntt  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  dduu  PPaarraaddiiss..]]  
  
FFFFFFFFaaaaaaaasssssssscccccccciiiiiiiiccccccccuuuuuuuulllllllleeeeeeee        ttttttttiiiiiiiirrrrrrrréééééééé        dddddddduuuuuuuu        LLLLLLLLiiiiiiiivvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’UUUUUUUUrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiiaaaaaaaa        
  

66..  LLEESS  FFIINNAALLIITTAAIIRREESS  
  
QQuueell  qquuee  ssooiitt  llee  ddeeggrréé  ddee  ssaa  pprrooggrreessssiioonn  
ddaannss  lleess  fflluuxx  éétteerrnneellss  dduu  ccoossmmooss,,  llaa  
ccrrééaattuurree  mmoorroonnttiieellllee  tteenndd  iinneexxoorraabblleemmeenntt  
vveerrss  llaa  MMaajjeessttéé  ddee  ssoonn  ÊÊttrree..  PPoouurrqquuooii  eesstt--
ccee  aaiinnssii  ??  PPaarrccee  qquuee  cc’’eesstt  rrééeelllleemmeenntt  llaa  ppaarrtt  
dduu  PPèèrree  qquuii  éévvoolluuee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ssooii  eett  
qquuii  ssee  rréévvèèllee  àà  DDiieeuu  llee  FFiillss,,  pphhaassee  aapprrèèss  
pphhaassee..  YY  aa--tt--iill  aalloorrss  pplluuss  nnoobbllee  ddeesssseeiinn  
qquuee  ll’’eesssseennttiieellllee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ââmmee  
ddaannss  lleess  iinnffiinniieess  ppootteennttiiaalliittééss  ddee  DDiieeuu  ??  
TToouutt  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt  
ddeess  cchhaammppss  ddee  ccoonnsscciieennccee..  CCeess  ffaaiittss  ssoonntt  
ppoossssiibblleess  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’eeffffuussiioonn  dduu  
PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eenn  ssoonn  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  dduu  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eenn  cchhaaqquuee  DDééiittéé..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  lleess  DDééiittééss  
pprroodduuiisseenntt  ddeess  êêttrreess  vviivvaannttss  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnnneenntt  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  éétteerrnneell  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree  eett  dduu  FFiillss  CChhrriisstt..  
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CC’’eesstt  ppaarr  llee  rraaccccoorrddeemmeenntt  dduu  cchhaammpp  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  aauuxx  éémmaannaattiioonnss  eenn  lliibbeerrttéé  qquuee  ll’’ââmmee  ssee  ffoorrcciitt  ddaannss  
llaa  VVoolloonnttéé  ddee  ssoonn  CCrrééaatteeuurr..  LL’’éévvoolluuttiioonn  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee  eett  ll’’iinnssppiirraattiioonn  ddee  mmiissee  qquuee  lloorrssqquu’’uunn  hhoommmmee  eesstt  
ccoonnnneeccttéé  àà  llaa  SSoouurrccee  dd’’eeffffuussiioonn  dduu  CCrrééaatteeuurr..  NNoouuss,,  ssiimmpplleess  mmoorrtteellss,,  nn’’aavvoonnss  ppaass  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  pprroopprree..  
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  nnoonn  pplluuss  dd’’eexxiisstteennccee  pprroopprree  aauuttrree  qquuee  cceellllee  ppllaaccééee  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  dd’’eeffffuussiioonn  ddee  nnoottrree  
SSeeiiggnneeuurr  CChhrriisstt  JJééssuuss..  MMaaiiss  uunnee  ffooiiss  eennccoorree,,  ccee  ffaaiitt  eesstt  ppoossssiibbllee  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  uunnee  iinntteennttiioonn  ddee  vveerrttuuss  
ddee  ll’’ââmmee..  PPoouurr  cceelluuii  qquuii  ss’’aaddoonnnnee  ssaannss  cceessssee  àà  llaa  ddéépprraavvaattiioonn  ddee  ssoonn  ââmmee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ssaa  nnaattuurree  
ééggoocceennttrriiqquuee,,  iill  nnee  lluuii  ppaass  ppeerrmmiiss  ddee  ccôôttooyyeerr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  iinnhhéérreennttee  àà  ll’’aaccttiioonn  dd’’eeffffuussiioonn  dduu  CChhrriisstt  
RRééddeemmpptteeuurr..  SSii  ddoonncc  nnoouuss  ppoossssééddoonnss  uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  pprroopprree,,  cc’’eesstt  qquuee  ddèèss  lloorrss  llee  CChhrriisstt  aa  aaggii  eenn  ssooii  eett  aa  
ffaaiitt  aaccccoouucchheerr  DDiieeuu  ffaaiitt  HHoommmmee..  
LLeess  FFiinnaalliittaaiirreess  ssoonntt  aaccccoouucchhééss  ddee  DDiieeuu  ffaaiitt  HHoommmmee..  IIllss  ssoonntt  llee  ppuurr  pprroodduuiitt  dd’’iinntteennttiioonn  ddee  DDiieeuu,,  llaa  SSoouurrccee  
rréévvééllééee  ddaannss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  iinnddiivviidduueellllee..  IIllss  ssoonntt  llee  pprroodduuiitt  ddee  ll’’iinnddiivviidduuaattiioonn  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  IIllss  ssoonntt  
llaa  ppaarrffaaiittee  rréépplliiqquuee  ddee  DDiieeuu  aavvaanntt  lleeuurr  eennttrrééee  ddee  ppllaaiinn--ppiieedd  aauu  PPaarraaddiiss..  
PPoouurr  nnoouuss  qquuii  ssoommmmeess  eenn  ccoonnssttaannttee  pprrooggrreessssiioonn  aauu  ccœœuurr  ddeess  ÉÉoonnss  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee,,  lleess  FFiinnaalliittaaiirreess  ssoonntt  
ppoouurr  nnoouuss  uunn  uullttiimmee  mmooddèèllee  àà  ssuuiivvrree..  IIllss  ssoonntt  ppoouurr  nnoouuss  llaa  ssoouurrccee  iinnssppiirraannttee  ddee  nnooss  aaccttiioonnss  tteenndduueess  vveerrss  
DDiieeuu..  IIllss  ssoonntt  ppoouurr  nnoouuss  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ccee  qquuee  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  uunn  êêttrree  hhuummaaiinn..  IIllss  rraayyoonnnneenntt  ttoouuss  
eennsseemmbbllee  ddeess  vveerrttuuss  dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr,,  qquuii  eesstt  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aaiimmeerr..  NNoouuss--mmêêmmeess  aavvoonnss  àà  rreevveennddiiqquueerr  ccee  
ppoouuvvooiirr  ppoouurr  ll’’aasscceennssiioonn  ddee  nnoottrree  ââmmee  vveerrss  llee  PPaarraaddiiss..  
LLeess  CCaassssiiooppééeennss  ssoonntt  ll’’eexxeemmppllee  mmêêmmee  ddee  llaa  ffiinn  dd’’uunnee  aasscceennssiioonn  dd’’uunnee  ââmmee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ccoossmmiiqquueess..  IIll  eenn  
vvaa  ppaarreeiilllleemmeenntt  ddeess  PPllééiiaaddiieennss  dd’’AAllccyyoonn..  IIllss  ssoonntt  llee  lliieenn  iinnhhéérreenntt  eennttrree  llee  CCrrééaatteeuurr  eett  llaa  ccrrééaattuurree  ;;  iillss  ssoonntt  
llee  ppoonntt  eennttrree  ll’’HHoommmmee  eett  DDiieeuu  ;;  iillss  ssoonntt  llaa  lluummiièèrree  ddeess  mmoonnddeess  ppaarr  ll’’eeffffuussiioonn  rreevviiggoorraannttee  ddeess  DDééiittééss  ;;  iillss  
ssoonntt  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  mmaattiièèrree  aavvaanntt  ssaa  ccoommppllèèttee  ssppiirriittuuaalliissaattiioonn  ;;  iillss  ssoonntt  llee  ddeeggrréé  llee  pplluuss  hhaauutt  ddee  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  êêttrree  hhuummaaiinn  aavvaanntt  qquuee  ssaa  nnaattuurree  nnee  ssooiitt  ccoommppllèètteemmeenntt  rréévvééllééee  ffaaccee  aauu  DDiivviinn  PPèèrree..  
IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  pplluuss  bbeell  ééllaann,,  ddee  pplluuss  bbeell  aammoouurr  dd’’uunnee  ccrrééaattuurree  àà  ssoonn  DDiivviinn  PPèèrree  qquuee  ddee  tteennddrree  vveerrss  LLUUII..  EEtt  
iill  nn’’yy  aa  ppaass  pplluuss  mmoottiivvééee,,  pplluuss  ppaassssiioonnnnééee  qquu’’uunnee  ââmmee  ddéévvoolluuee  àà  DDiieeuu..  
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77..  LLEE  SSAAIINNTT  DDEESS  SSAAIINNTTSS  
  
CCoommmmeenntt  eexxpprriimmeerr  ccee  qquuii  nnee  ppeeuutt  ll’’êêttrree  ??  CCoommmmeenntt  ttoouucchheerr  dduu  ddooiiggtt  ccee  qquuii  ppoouurr  nnoouuss  ddeemmeeuurree  àà  jjaammaaiiss  
iinnttaannggiibbllee  ??  CCoommmmeenntt  ssaavvooiirr  oobbsseerrvveerr  ccee  qquuii  rreessttee  ccaacchhéé  dd’’uunnee  ééppaaiissssee  ttéénnèèbbrree  ??  CCoommmmeenntt  eenntteennddrree  dd’’uunnee  
oorreeiillllee  iinnaauuddiibbllee  llaa  ddoouuccee  mmuussiiqquuee  ccrriissttaalllliinnee  ddeess  sspphhèèrreess  ccéélleesstteess  ??  CCoommmmeenntt  sseennttiirr  eett  pprreesssseennttiirr  llaa  FFoorrccee  
ddee  ttoouuttee  cchhoossee  qquuaanndd  ppoouurr  nnoottrree  eesspprriitt  llee  vveenntt  eesstt  ssaannss  cceessssee  cchhaannggeeaanntt  ??  OOùù  nnoouuss  ttoouurrnneerr  qquuaanndd  nnooss  
rreeppèèrreess  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ééttéé  aannccrrééss  ddaannss  llee  PPlléérrôômmee  ??  
LL’’UUnniivveerrss  eesstt  pprrooddiiggiieeuuxx..  EEtt  iill  eesstt  ttoouutt  aauussssii  vveerrttiiggiinneeuuxx..  EEsstt--ccee  àà  ddiirree  qquuee  nnoouuss  nnee  ccoommpprreennddrroonnss  jjaammaaiiss  
rriieenn  ddee  ll’’EEnnnnooiiaa  ddee  DDiieeuu  ??  NNoottrree  mmeennttaall  nnee  ppeeuutt--iill  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppaass  aassssiimmiilleerr  ccee  qquuii  nnoouuss  ddééppaassssee  eett  
qquuii  jjaammaaiiss  nnee  sseemmbbllee  nnoouuss  aatttteeiinnddrree  ??  EEsstt--ccee  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  nnoouuss  vviivvoonnss  rreepplliiééss  ssuurr  nnoouuss--mmêêmmeess,,  
rriivvééss  àà  nnooss  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssoocciiééttaalleess  ??  LLee  CCiieell  eesstt--iill  ssii  hhaauutt  qquu’’iill  ddeemmeeuurree  àà  jjaammaaiiss  cceett  iinnccoonnnnuu  ??  LLee  CCiieell  
nn’’eesstt--iill  ppaass  ffaaiitt  ppoouurr  nnoouuss  aauussssii  ??  SSii  ddoonncc  llee  CCiieell  eesstt  llee  lliieeuu  ddeess  AAnnggeess,,  nn’’aavvoonnss--nnoouuss  ppaass  àà  pplluuss  ffoorrttee  
rraaiissoonn  àà  ddeevveenniirr  ddeess  AAnnggeess  nnoouuss--mmêêmmeess  ??  NN’’eesstt--ccee  ppaass  ll’’ééttaatt  vveerrss  lleeqquueell  nnoouuss  tteennddoonnss  ttoouuss  ??  
QQuuee  ssoonntt--iillss  ddoonncc  lleess  ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  ??  PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’aauuccuunn  dd’’eeuuxx  nnee  ssooiitt  aaffffiilliiéé  aauu  PPaarraaddiiss  ddee  DDiieeuu  ??  
CCoommmmeenntt  ssee  rreepprréésseenntteerr  eenn  eesspprriitt  ttoouutteess  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aarrcchhééttyyppaalleess  aauuxxqquueelllleess  iillss  ppaarrttiicciippeenntt  ttoouuss  ??  
QQuuee  nnoouuss  eesstt--iill  ddoonnnnéé  ddee  vvooiirr  eett  dd’’eenntteennddrree  qquuaanndd  nnooss  yyeeuuxx  eett  nnooss  oorreeiilllleess  ssoonntt  ccoonnffiinnééss  ddaannss  lleess  rreelleennttss  
dd’’uunn  ppoossttee  ddee  ttéélléévviissiioonn  ??  QQuu’’aapppprreennoonnss--nnoouuss  ddaannss  nnoottrree  qquuoottiiddiieenn  ddee  ll’’EEsspprriitt  eett  ddee  llaa  rrééaalliittéé  iinnssoonnddaabbllee  
dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  bbaaiiggnnéé  ddee  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  ??  CCoommmmeenntt  ss’’oouuvvrriirr  àà  ccee  qquuii  ppoouurr  nnoouuss  rreellèèvvee  
dd’’uunnee  ««  iimmpprroobbaabbiilliittéé  »»  ??  MMaaiiss  nn’’eesstt--ccee  ppaass  nnoouuss  qquuii  ssoommmmeess  iimmpprroobbaabblleess  ddeevvaanntt  DDiieeuu,,  nnoouuss  qquuii  ssoommmmeess  
nnooyyééss  dduu  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn  ??  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  aauu  lliieeuu  ddee  tteennddrree  vveerrss  ll’’AAbbssoolluuiittéé  ddee  DDiieeuu,,  nnoouuss  
cchheerrcchhoonnss  ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  àà  nnoouuss  eexxccuusseerr  ddee  nnee  ppaass  ssaavvooiirr  bbiieenn  ffaaiirree..  MMaaiiss  lleess  SSaaiinntteess  ÉÉccrriittuurreess  ssoonntt  llàà..  
EElllleess  eexxiisstteenntt  bbeell  eett  bbiieenn..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  ddiirree  qquuee  nnoouuss  nnee  ssaavviioonnss  ppaass..  TToouutt  ccoommmmee  iill  eesstt  ddiitt  ««  nnuull  
nn’’eesstt  cceennsséé  iiggnnoorreerr  llaa  llooii  »»,,  iill  eesstt  ddiitt  aauussssii  qquuee  nnuull  nn’’eesstt  cceennsséé  iiggnnoorreerr  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ddoonnnnéé  ppaarr  DDiieeuu..  LLeess  
SSaaiinntteess  ÉÉccrriittuurreess  nnoouuss  oonntt  ééttéé  ddéélliivvrrééeess  ppaarr  llee  CChhrriisstt  lluuii--mmêêmmee..  NNuull  nn’’eesstt  cceennsséé  lleess  iiggnnoorreerr..  
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SSii  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  hhuummaaiinnss  nn’’aaddmmeetttteenntt  aauuccuunneemmeenntt  ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  SSaaiinntteess  ÉÉccrriittuurreess,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ttaanntt  ppaarr  
ffaaiinnééaannttiissee  qquuee  ppaarr  iiggnnoorraannccee..  MMaaiiss  ccoommmmee  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree  eeuuxx  ssoonntt  ddeess  aaddeepptteess  dduu  ccoonnttrrôôllee,,  ttoouutt  ccee  
qquu’’iillss  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  àà  ssaaiissiirr  ddee  lleeuurr  iinntteelllleecctt,,  iillss  llee  rreejjeetttteenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  dd’’eemmpprriissee  ssuurr  llee  TTeexxttee  
eett  llaa  PPaarroollee..  
CC’’eesstt  ddaannss  uunn  ccaarraaccttèèrree  hhuummbbllee  qquuee  ss’’ééttaabblliitt  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  ssooii,,  ll’’iinntteelllleecctt,,  eett  llaa  ppaarrtt  pprréésseennttee  dduu  
PPèèrree  eenn  ssooii,,  ll’’ââmmee..  SSaacchhaanntt  qquuee  ll’’ââmmee  eett  ll’’iinntteelllleecctt  ssoonntt  llaa  mmêêmmee  cchhoossee,,  ttoouuttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ééttaabblliiee  eennttrree  
llaa  ccrrééaattuurree  eett  ssoonn  CCrrééaatteeuurr  DDiieeuu  ssee  ffaaiitt  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddee  ll’’ââmmee,,  qquuii  eesstt  llaa  ppoorrttiioonn  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  
jjuussqquu’’àà  ssaa  ccoommppllèèttee  rréévvééllaattiioonn  ddeevvaanntt  llee  DDiivviinn  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell..  EEllllee  eenn  ddeevviieenntt  aalloorrss  nnoonn  pplluuss  llaa  
ppoorrttiioonn  mmaaiiss  llaa  rréépplliiqquuee..  
CCoommmmeenntt  aapppprrééhheennddeerr  ddeess  ccoonncceeppttss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  mmaanniiffeesstteemmeenntt  eexxpprriimmééss  ssuurr  tteerrrree  ??  CCoommmmeenntt  êêttrree  
ccaappaabbllee  ddee  lleess  vviissuuaalliisseerr  qquuaanndd  nnoottrree  rreeggaarrdd  eesstt  ppoorrttéé  nnoonn  ssuurr  llaa  bbeeaauuttéé  ccéélleessttee  mmaaiiss  ssuurr  lleess  ccoonnfflliittss  qquuii  
nnoouuss  ooppppoosseenntt  ??  CCoommmmeenntt  ssoorrttiirr  ddee  llaa  rruuiinnee  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess  qquuaanndd  ttoouutt  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  nnoouuss  yy  vvooiirr  
mmoouurriirr  ??  CCoommmmeenntt  nnoouuss  éélleevveerr  ffaaccee  aauu  VViivvaanntt  aalloorrss  qquuee  nnooss  ccrrooyyaanncceess  ssoonntt  ddiirriiggééeess  vveerrss  ll’’aabbêêttiisssseemmeenntt  
ddee  nnooss  eexxiisstteenncceess  ??  NNoouuss  ssoommmmeess  iimmmmaannqquuaabblleemmeenntt  aabbsseennttss  dduu  ffaaiitt  ddee  mmoouurriirr  ssiièèccllee  aapprrèèss  ssiièèccllee  ssaannss  
jjaammaaiiss  éévveeiilllleerr  eenn  ssooii  uunnee  oonnccee  ddee  lluueeuurr  ddee  ccoonnsscciieennccee  !!  
DDaannss  llaa  ppeettiitteessssee  ddee  nnooss  vviieess  eett  ll’’ééttrrooiitteessssee  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess,,  nnoouuss  aavvoonnss  oouubblliiéé  ccoommbbiieenn  ll’’UUnniivveerrss  eesstt  
mmaajjeessttuueeuuxx..  CCeettttee  mmiissee  eenn  mmaajjeessttéé  pprroovviieenntt  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddeess  SSaaiinnttss  AAnnggeess  dduu  PPaarraaddiiss..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  
ttoouurrnnoonnss  nnoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  ll’’iinnffiinnii  ddee  ll’’eessppaaccee,,  cc’’eesstt  ddééjjàà  llàà  llaa  ssuubbssttaannccee  dduu  PPaarraaddiiss  qquuee  nnoouuss  oobbsseerrvvoonnss..  
CCeettttee  ssuubbssttaannccee  eesstt  cceerrtteess  mmééllaannggééee,,  ppaarrffooiiss  mmêêmmee  ddiilluuééee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ccrriissttaalllliinnss  dduu  ccoossmmooss,,  mmaaiiss  eellllee  
eesstt  bbiieenn  llàà,,  eett  eellllee  eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  ddee  ccee  qquuee  lleess  ÊÊttrreess  dduu  TTrrèèss--HHaauutt  ssoonntt  pprréésseennttss  ppaarrmmii  nnoouuss..  
LLee  ccoossmmooss  eesstt  uunn  aarrcchhééttyyppee  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn..  LLaa  VVooiiee  llaaccttééee  eenn  eesstt  llee  pprriinncciippee  ttaanntt  ééddiiffiiaanntt  qquu’’uunniiffiiaanntt..  
AAlloorrss,,  ccoommmmeenntt  ddoonncc  nnoouuss  rreepprréésseenntteerr  ll’’iinnddiicciibbllee,,  llee  SSaaiinntt  ddeess  ssaaiinnttss,,  llaa  ttoouuttee--ppuuiissssaannccee  ddee  llaa  SSoouurrccee--
CCeennttrree  PPrreemmiièèrree  rreenndduuee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  ll’’eeffffuussiioonn  dduu  FFiillss  OOrriiggiinneell  eenn  ssaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dd’’aavveecc  llee  PPèèrree  ??  LLeess  
mmoottss  sseeuullss  nnee  ssuuffffiisseenntt  ppaass..  LLee  rreenndduu  eesstt  eenn  iimmaaggeess..  ÀÀ  ssuuiivvrree……  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLLAAAAAAAA        RRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEE        VVVVVVVVIIIIIIIIOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEE        AAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        
((((((((PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        PPPPPPPPLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉIIIIIIIIAAAAAAAADDDDDDDDIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSS        DDDDDDDD’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLCCCCCCCCYYYYYYYYOOOOOOOONNNNNNNN))))))))        

  
QQuueell  qquuee  ssooiitt  vvoottrree  ssttaaddee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddaannss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  PPèèrree,,  vvoottrree  mmeennttaall  cchhaanncceelllleerraa  ttoouujjoouurrss  
ddeevvaanntt  ll’’iinnffiinniittéé  nnoonn  rréévvééllééee  dduu  PPèèrree--JJEE  SSUUIISS,,  ddoonntt  ll’’iimmmmeennssiittéé  iinneexxpplloorrééee  rreesstteerraa  ppeerrppééttuueelllleemmeenntt  
iinnssoonnddaabbllee  eett  iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  aauu  ccoouurrss  ddee  ttoouuss  lleess  ccyycclleess  ddee  ll’’éétteerrnniittéé..  SSii  ggrraannddee  qquuee  ssooiitt  vvoottrree  
aassssiimmiillaattiioonn  ddee  DDiieeuu,,  iill  eenn  rreesstteerraa  ttoouujjoouurrss  uunnee  ppaarrttiiee  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  vvaassttee,,  eett  vvoouuss  nn’’eenn  ssoouuppççoonnnneerreezz  
mmêêmmee  ppaass  ll’’eexxiisstteennccee..  EEtt  nnoouuss  ssoommmmeess  ppeerrssuuaaddééss  qquuee  cceellaa  eesstt  ttoouutt  aauussssii  vvrraaii  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  
ttrraannsscceennddaannttaauuxx  qquuee  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ffiinniiee..  LLaa  rreecchheerrcchhee  ddee  DDiieeuu  nn’’aa  ppaass  ddee  ffiinn..  
LL’’iinnccaappaacciittéé  ddee  rreejjooiinnddrree  DDiieeuu  aauu  sseennss  ffiinnaall  nnee  ddeevvrraaiitt  eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree  ddééccoouurraaggeerr  lleess  ccrrééaattuurreess  ddee  
ll’’uunniivveerrss..  EEnn  vvéérriittéé,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  aatttteeiinnddrree  eett  aatttteeiiggnneezz  eenn  ffaaiitt  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  DDééiittéé  dduu  SSeeppttuuppllee,,  dduu  
SSuupprrêêmmee  eett  ddee  ll’’UUllttiimmee,,  qquuii  rreepprréésseenntteenntt  ppoouurr  vvoouuss  ccee  qquuee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  iinnffiinniiee  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree  
rreepprréésseennttee  ppoouurr  llee  FFiillss  ÉÉtteerrnneell  eett  ppoouurr  ll’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt  ddaannss  lleeuurr  ssttaattuutt  aabbssoolluu  dd’’eexxiisstteennccee  éétteerrnneellllee..  
LLooiinn  dd’’aaccccaabblleerr  lleess  ccrrééaattuurreess,,  ll’’iinnffiinniittéé  ddee  DDiieeuu  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ll’’aassssuurraannccee  ssuupprrêêmmee  qquuee,,  dduurraanntt  ttoouutt  llee  ffuuttuurr  
ssaannss  ffiinn,,  uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aasscceennddaannttee  aauurraa,,  ddeevvaanntt  eellllee,,  cceess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  dd’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  DDééiittéé  qquuee  ll’’éétteerrnniittéé  eellllee--mmêêmmee  nnee  ssaauurraaiitt  ééppuuiisseerr  oouu  lliimmiitteerr..  
PPoouurr  lleess  ccrrééaattuurreess  ffiinniieess  dduu  ggrraanndd  uunniivveerrss,,  llee  ccoonncceepptt  dduu  mmaaîîttrree  uunniivveerrss  sseemmbbllee  àà  ppeeuu  pprrèèss  iinnffiinnii,,  mmaaiiss  iill  
nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ddoouuttee  qquuee  sseess  aarrcchhiitteecctteess  aabbssoonniitteess  ppeerrççooiivveenntt  ssaa  rreellaattiivviittéé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ddeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  
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ffuuttuurrss  eett  iinniimmaaggiinnaabblleess  ddaannss  llee  JJEE  SSUUIISS  ssaannss  ffiinn..  LL’’eessppaaccee  lluuii--mmêêmmee  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  ccoonnddiittiioonn  uullttiimmee,,  uunnee  
ccoonnddiittiioonn  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’aabbssoolluuiittéé  rreellaattiivvee  ddeess  zzoonneess  ttrraannqquuiilllleess  dd’’eessppaaccee  iinntteerrmmééddiiaaiirree..  
DDaannss  llee  ffuuttuurr  iinnccoonncceevvaabblleemmeenntt  llooiinnttaaiinn,,  aauu  mmoommeenntt  dd’’éétteerrnniittéé  dduu  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ffiinnaall  dduu  mmaaîîttrree  
uunniivveerrss  ttoouutt  eennttiieerr,,  iill  nnee  ffaaiitt  ppaass  ddee  ddoouuttee  qquuee  nnoouuss  ccoonntteemmpplleerroonnss  ttoouuss  rrééttrroossppeeccttiivveemmeenntt  ssoonn  hhiissttooiirree  
ccoommppllèèttee  ccoommmmee  uunn  ssiimmppllee  ccoommmmeenncceemmeenntt,,  ccoommmmee  ssiimmpplleemmeenntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  ffoonnddaattiioonnss  
ffiinniieess  eett  ttrraannsscceennddaannttaalleess  eenn  vvuuee  ddee  mmééttaammoorrpphhoosseess  eennccoorree  pplluuss  ggrraannddeess  eett  pplluuss  ccaappttiivvaanntteess  ddaannss  
ll’’iinnffiinniittéé  iinneexxpplloorrééee..  ÀÀ  ccee  mmoommeenntt  ffuuttuurr  ddee  ll’’éétteerrnniittéé,,  llee  mmaaîîttrree  uunniivveerrss  ppaarraaîîttrraa  eennccoorree  jjeeuunnee  ;;  eenn  vvéérriittéé,,  
iill  sseerraa  ttoouujjoouurrss  jjeeuunnee  eenn  ffaaccee  ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  iilllliimmiittééeess  ddee  ll’’éétteerrnniittéé  ssaannss  ffiinn..  
  
EEEEEEEExxxxxxxxttttttttrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt        ttttttttiiiiiiiirrrrrrrréééééééé        dddddddduuuuuuuu        LLLLLLLLiiiiiiiivvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’UUUUUUUUrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiiaaaaaaaa        
  
VVoouuss  nnee  ssaavveezz  ttoouujjoouurrss  ppaass  ddee  qquuooii  ééttaaiitt  ffaaiitt  ll’’AAddaamm  ppllaannééttaaiirree..  IIll  ééttaaiitt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  llaa  ffoorrccee  vviivvee  ddee  DDiieeuu..  IIll  ppoorrttaaiitt  eenn  lluuii  
lleess  aallggoorriitthhmmeess  dduu  VViivvaanntt  ddee  DDiieeuu..  SSoonn  AADDNN  ééttaaiitt  ffaaiitt  ddee  ccaarrbboonnee--ssiilliiccee..  IIll  ppoorrttaaiitt  ddaannss  ssaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  llee  
ppuuiissssaanntt  mmeessssaaggee  dduu  CChhrriisstt  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  rraacceess  ddee  llaa  TTeerrrree..  LLee  ppuuiissssaanntt  mmeessssaaggee  dduu  CChhrriisstt  ééttaaiitt  ccoonntteennuu  àà  llaa  ffooiiss  
ddaannss  ssaa  sseemmeennccee  ééttooiillééee  eett  ddaannss  ssaa  sseemmeennccee  ccoorrppoorreellllee  ddeessttiinnééee  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  sseess  pprrooggéénniittuurreess  mmaattéérriieelllleess..  
LL’’AAddaamm  ppllaannééttaaiirree  ddeevvaaiitt  iinnssttaauurreerr  llaa  rraaccee  ddeess  IInnddiiggooss  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  llee  rraappppoorrtt  eennttrree  DDiieeuu  eett  ssaa  ccrrééaattuurree  ssuurr  UUrraannttiiaa..  
SSii  ddoonncc  AAddaamm  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppoossttee  ssuurr  UUrraannttiiaa,,  ccee  ffuutt  ppoouurr  ccoonnttrreebbaallaanncceerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  CCaalliiggaassttiiaa..  
IIll  yy  aa  pprrèèss  ddee  550000..000000  aannss  ddee  ççaa,,  lloorrssqquuee  CCaalliiggaassttiiaa  aa  ééttéé  ddééssiiggnnéé  ccoommmmee  pprriinnccee  ppllaannééttaaiirree  dd’’UUrraannttiiaa,,  iill  aavvaaiitt  ppoouurr  
mmiissssiioonn  ddee  ssuuppeerrvviisseerr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  hhoommiinniiddééss  eenn  lleess  aassssiissttaanntt  ddaannss  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  lleeuurr  AADDNN..  CCee  ppllaann  aa  éécchhoouuéé  
dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  ssoonn  iinnccoommppllééttuuddee..  AAlloorrss  qquuee  CCaalliiggaassttiiaa  ssee  vvoouuaa  àà  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  iill  ss’’eessttiimmaa  ddeevvooiirr  nnee  rreennddrree  ddee  
ccoommpptteess  àà  ppeerrssoonnnnee,,  ssee  ddééssiiggnnaanntt  lluuii--mmêêmmee  ccoommmmee  llee  SSuupprrêêmmee,,  ddeevveennaanntt  ffiinnaalleemmeenntt  uunn  ssiimmppllee  mmeerrcceennaaiirree  ffaaccee  aauuxx  
llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ddee  SSaattaann  eett  ddeevvaanntt  DDiieeuu..  
NNoouuss  ssoommmmeess,,  nnoouuss  PPllééiiaaddiieennss,,  llaa  rraaccee  aaddaammiiqquuee  ddeevvaanntt  DDiieeuu..  CCeett  AAddaamm  ppllaannééttaaiirree  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnffiiéé  àà  UUrraannttiiaa  
ppoorrttaaiitt  eenn  lluuii  nnooss  ggèènneess..  NNoouuss  ééttiioonnss,,  àà  ttrraavveerrss  lluuii,,  lleess  ggaarraannttss  ddee  llaa  rraaccee  aaddaammiiqquuee  ssuurr  llaa  TTeerrrree..  
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IIll  yy  aavvaaiitt  uunnee  nnéécceessssiittéé  ffoonnddaammeennttaallee  àà  rrééaaccttiivveerr  lleess  ggèènneess  hhoommiinniiddééss  ppaarr  ll’’AADDNN  qquuaannttiiqquuee  ddeess  ÊÊttrreess  
ééttooiillééss..  DDeeppuuiiss  llaa  vveennuuee  ssuurr  tteerrrree  dduu  DDiieeuu  AAnn  eett  ddee  sseess  ttrroouuppeess  AAnnnnuunnaa,,  iill  yy  aa  330000..000000  aannss,,  eett  ddee  ssaa  
ddéécciissiioonn  ddee  ffaaiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  nnaaiissssaannttee  uunnee  rraaccee  eessccllaavvee  ppaarr  llee  mmééllaannggee  ddee  lleeuurrss  ggèènneess  rreeppttiilliieennss  ddaannss  
ll’’oorrggaanniissmmee  ddeess  hhoommiinniiddééss,,  iill  ffaallllaaiitt  ddééppêêcchheerr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddééllééggaattiioonnss  EElloohhiimm  ssuurr  tteerrrree  aaffiinn  ddee  
ccoonnttrreebbaallaanncceerr  cceettttee  aaccttiioonn..  
  
TToouutt  àà  ffaaiitt..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurrqquuooii  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rraacceess  ééttooiillééeess  vveennuueess  dd’’uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  ssee  ssoonntt  
iinnssttaallllééeess  ssuurr  tteerrrree  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ccoolloonniieess..  IIll  ffaallllaaiitt  aabbssoolluummeenntt  pprroottééggeerr  ccee  qquuii  ddeevvaaiitt  ll’’êêttrree..  CC’’ééttaaiitt  lleess  ccoommmmaannddeemmeennttss  
dduu  SSeeiiggnneeuurr  DDiieeuu  qquuee  ddee  rreepprreennddrree  eenn  mmaaiinn  cceess  êêttrreess  mmuuttaannttss  aavveecc  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  lleeuurr  rrééaaccttiivvaattiioonn  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  
ÉÉoonnss  dduu  ccoossmmooss..  
  
IIll  ffaallllaaiitt  pprroottééggeerr  lleess  hhoommiinniiddééss  ddee  llaa  pprréésseennccee  rreeppttiilliieennnnee  ssuurr  llaa  tteerrrree……  
  
OOuuii..  MMaaiiss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  lleess  RReeppttiilliieennss  iinnttrraatteerrrreessttrreess  ééttaaiieenntt  iimmppllaannttééss  ssuurr  tteerrrree  ddeeppuuiiss  ddééjjàà  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’aannnnééeess..  IIllss  
nnee  vvooyyaaiieenntt  ppaass  dd’’uunn  bboonn  œœiill  nnoottrree  aarrrriivvééee..  EEtt  ppuuiiss,,  ppoouurr  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  iillss  nnee  ssee  ssoouucciiaaiieenntt  ppaass  dduu  ddeevveenniirr  ddeess  
hhoommiinniiddééss..  CCee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  vvrraaiimmeenntt  lleeuurr  aaffffaaiirree..  DDuu  mmooiinnss,,  tteell  ffuutt  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss..  EEnn  ccee  qquuii  
ccoonncceerrnnee  lleess  ffeemmeelllleess,,  cc’’ééttaaiitt  ddiifffféérreenntt..  EElllleess  aavvaaiieenntt  àà  ccœœuurr  ddee  nnoouuss  aaiiddeerr  ccaarr  eelllleess  ssaavvaaiieenntt  qquuee  cceess  hhoommiinniiddééss  ééttaaiieenntt  
llee  pprroodduuiitt  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  eennttrree  HHuummaaiinnss  eett  RReeppttiilliieennss..  EElllleess  vvoouullaaiieenntt  qquuee  lleess  cchhoosseess  cchhaannggeenntt,,  ccaarr  eelllleess--mmêêmmeess  aavvaaiieenntt  dduu  
mmaall  àà  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  eett  mmêêmmee  àà  ssee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  ddeess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss..  ÀÀ  ll’’ééppooqquuee  ddoonntt  oonn  ppaarrllee,,  lleeuurr  rreeiinnee  TTiiaammaattaa  
rrééggnnaaiitt  dd’’uunnee  mmaaiinn  ddee  ffeerr  aauu  sseeiinn  ddeess  ccaasstteess,,  cceeccii  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  ddee  ttrroopp  nnoommbbrreeuusseess  gguueerrrreess  ffrraattrriicciiddeess  eennttrree  lleess  mmââlleess  
eett  lleess  ffeemmeelllleess..  LLeess  ssoocciiééttééss  oonntt  ééttéé  bbrriissééeess  aauu  ppooiinntt  qquuee  lleess  mmââlleess  oonntt  ééttéé  ssééppaarrééss  ddeess  ffeemmeelllleess  ppuuiiss  rrééppaanndduuss  aauuxx  
qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  LLeess  ffeemmeelllleess  qquuaanntt  àà  eelllleess,,  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ffaaiillllii  aauupprrèèss  dduu  CCrrééaatteeuurr  DDiieeuu..  EElllleess  ssoonntt  ddeemmeeuurrééeess  
lleess  ggaarrddiieennnneess  dduu  sscceeaauu  ddee  llaa  ffooii,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  vvœœuuxx  ddee  PPiissttèèss,,  lleeuurr  ddééeessssee,,  eett  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  lleeuurr  ttââcchhee  
pprreemmiièèrree,,  qquuii  eesstt  ddee  pprréésseerrvveerr  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  TTéénnèèbbrree..  
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LLoorrssqquuee  llee  vvaaiisssseeaauu  pplléénniippootteennttiiaaiirree  ddee  CCaalliiggaassttiiaa  aa  aatttteerrrrii  ssuurr  tteerrrree,,  iill  yy  aa  550000..000000  aannss,,  eett  qquuee  ssaa  
ddééllééggaattiioonn  eenn  eesstt  ssoorrttiiee,,  nn’’oonntt--iillss  ppaass  ééttéé  aaccccuueeiilllliiss  ppaarr  lleess  RReeppttiilliieennss  ddééjjàà  ssuurr  ppllaaccee  ??  
  
NNoonn..  DD’’aabboorrdd,,  cc’’eesstt  llaa  MMééssooppoottaammiiee  qquuii  aa  ééttéé  llee  lliieeuu  ooùù  ssee  ssoonntt  ffiixxééss  CCaalliiggaassttiiaa  eett  ssaa  ddééllééggaattiioonn..  LLaa  MMééssooppoottaammiiee  àà  cceettttee  
ééppooqquuee  ééttaaiitt  uunn  vvrraaii  ddéésseerrtt..  LLeess  RReeppttiilliieennss  nnee  ss’’yy  ééttaaiieenntt  ppaass  eennccoorree  iinnssttaallllééss  eeuuxx--mmêêmmeess..  IIllss  vviivvaaiieenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  
ddaannss  ll’’AAbbzzuu  ddee  vvoottrree  ppllaannèèttee,,  ddaannss  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssoouutteerrrraaiinneess  qquu’’iillss  aavvaaiieenntt  aamméénnaaggééeess  aavveecc  ttoouutt  llee  ccoonnffoorrtt  qquuee  lleeuurr  
ooffffrraaiitt  lleeuurr  tteecchhnnoollooggiiee..  CCee  nn’’eesstt  qquuee  220000..000000  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  lloorrss  ddee  llaa  GGrraannddee  GGuueerrrree  qquuii  ooppppoossaa  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  lleess  
mmââlleess  rreeppttiilliieennss  aauuxx  ffeemmeelllleess,,  qquu’’AAnn  pprriitt  llaa  ffuuiittee  aavveecc  sseess  ttrroouuppeess,,  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  qquueellqquueess  AAmmaassuuttuumm,,  ddee  lleeuurr  rreeiinnee  
MMaammiittuu  eett  ddeess  ddeeuuxx  ffiillss  dd’’AAnn,,  SSaa’’aamm  eett  EEnnlliill..  DDaannss  lleeuurr  ffuuiittee,,  iillss  ddéécciiddèèrreenntt  ddee  vveenniirr  ssuurr  tteerrrree  eett  ddee  ss’’yy  iimmppllaanntteerr..  IIllss  ssee  
ffiixxèèrreenntt  eenn  MMééssooppoottaammiiee,,  nnoonn  llooiinn  ddee  llaa  cciittéé  ddee  DDaallaammaattiiaa  dduu  pprriinnccee  ppllaannééttaaiirree  CCaalliiggaassttiiaa..  IIllss  ffuurreenntt  aaiiddééss  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr  
ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  iimmmmeennssee  cchhaannttiieerr  qquuii  ccoonnssiissttaaiitt  àà  ccrreeuusseerr  llee  lliitt  ddee  ddeeuuxx  ccoouurrss  dd’’eeaauu  qquuee  ssoonntt  llee  TTiiggrree  eett  
ll’’EEuupphhrraattee,,  llee  lloonngg  ddee  lliiggnneess  éétthhéérriiqquueess  aalliimmeennttaanntt  ddeess  vvoorrtteexx,,  pprréécciisséémmeenntt  ddeess  ppoorrtteess  ddeess  ééttooiilleess..  DDeeppuuiiss  lloorrss,,  lleess  
RReeppttiilliieennss  UUssuummggaall  oonntt  llaa  mmaaiinn  mmiissee  ssuurr  cceess  ppoorrtteess  ddeess  ééttooiilleess,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llee  ppaayyss  ddee  ll’’IIrraakk..  IIllss  eenn  ccoonnttrrôôlleenntt  
ll’’oouuvveerrttuurree,,  eemmppêêcchhaanntt  ttoouuttee  iinnttrruussiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  EElloohhiimm..  
  
DDaannss  llaa  TTeennttaattiioonn  dd’’AAddaamm  eett  dd’’ÈÈvvee,,  qquuii  rraappppeelloonnss--llee  aa  ééttéé  ll’’uunniioonn  sseexxuueellllee  dd’’ÈÈvvee  aavveecc  uunn  hhyybbrriiddee  
rreeppttiilliieenn,,  eett  ll’’uunniioonn  sseexxuueellllee  dd’’AAddaamm  aavveecc  llaa  ffeemmeellllee  rreeppttiilliieenn  LLiilliitthh,,  SSaattaann  eett  CCaalliiggaassttiiaa  oonntt  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  
mmaajjeeuurr  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  HHuummaaiinnss  eett  RReeppttiilliieennss,,  eett  vvooiirr  aaiinnssii  ssaappeerr  
ll’’œœuuvvrree  dd’’AAddaamm  eett  dd’’ÈÈvvee  ssuurr  llaa  TTeerrrree..  
  
LL’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  TTeennttaattiioonn  dd’’AAddaamm  eett  dd’’ÈÈvvee  eesstt  mmaall  ccoommpprriissee  ddee  vvooss  hhiissttoorriieennss..  LLaa  mméépprriissee  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  
hhuummaaiinnss  oonntt  rreenniiéé  lleeuurr  fféémmiinniinn  ssaaccrréé..  ÀÀ  ll’’ééppooqquuee  ddoonntt  oonn  ppaarrllee,,  lleess  ffaaiittss  rreemmoonntteenntt  iill  yy  aa  pplluuss  ddee  4400..000000  aannss..  DDeess  
ddéécceennnniieess  dduurraanntt,,  aalloorrss  qquuee  ll’’AAddaamm  ppllaannééttaaiirree  œœuuvvrraaiitt  ssuurr  UUrraannttiiaa  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ssoonn  ééppoouussee,,  ÈÈvvee,,  iillss  oonntt  ééttéé  ttoouuss  ddeeuuxx  
ccoonnffrroonnttééss  àà  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  tteelllleess  qquuee  lleeuurr  ttââcchhee  ss’’eenn  eesstt  rreettrroouuvvééee  ccoonnttrraarriiééee..  DD’’aauuttaanntt  qquuee  lleeuurr  ccoonnnneexxiioonn  aavveecc  llee  PPèèrree  



 107 

ééttaaiitt  tteelllleemmeenntt  pplluuss  ssuubbttiillee  qquu’’iill  lleeuurr  ffaallllaaiitt  êêttrree  aatttteennttiiffss  aauuxx  ddéécciissiioonnss  qquu’’iillss  pprreennaaiieenntt..  LLee  ddééffii  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  ééttaaiitt  
dd’’êêttrree  ddaannss  ll’’iinniittiiaattiivvee  ssaannss  jjaammaaiiss  ppeerrddrree  ddee  vvuuee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  lleeuurr  ttââcchhee..  LL’’oobbjjeeccttiiff  pprreemmiieerr  ffuutt  dd’’iinnssttaauurreerr  llaa  rraaccee  
vviioolleettttee  aaddaammiiqquuee  ssuurr  tteerrrree  eett  aaiinnssii  ddiilluueerr  lleess  ggèènneess  rreeppttiilliieennss  ddee  cceettttee  rraaccee  eessccllaavvee  qquuee  ffuutt  ll’’hhuummaanniittéé  ddee  cceettttee  ééppooqquuee..  
  
EEtt  iillss  oonntt  éécchhoouuéé……  
  
PPaass  ccoommppllèètteemmeenntt..  AAlloorrss  qquuee  llaa  ccoonnnneexxiioonn  aavveecc  llee  TTrrèèss--HHaauutt  ddeevveennaaiitt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ttéénnuuee,,  eett  aalloorrss  qquu’’AAddaamm  eett  ÈÈvvee  
ééttaaiieenntt  rriivvééss  àà  lleeuurr  ttââcchhee  ssuurr  tteerrrree,,  llee  ddoouuttee  qquuaanntt  àà  llaa  rrééuussssiittee  ddee  lleeuurr  œœuuvvrree  ssee  ffiitt  sseennttiirr..  CCee  ddoouuttee  ggrraannddiissssaanntt  àà  
mmeessuurree  ddeess  eeffffeettss  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ssuurr  tteerrrree  eett  ddee  llaa  pprriissee  ddee  ppoossiittiioonn  ddeess  RReeppttiilliieennss  ddaannss  ccee  ccoonnfflliitt,,  ÈÈvvee  ffuutt  ssoolllliicciittééee  ppaarr  
uunn  mmââllee  rreeppttiilliieenn..  IIll  nnee  llaa  llââcchhaa  pplluuss..  LLee  bbuutt  ééttaanntt  ddee  ccoonnttrreeccaarrrreerr  llee  ffrruuiitt  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ssuurr  tteerrrree..  CC’’eesstt  CCaalliiggaassttiiaa  qquuii  
ss’’eeffffuussaa  ddaannss  ccee  mmââllee  rreeppttiilliieenn  aaffiinn  ddee  ppoossssééddeerr  ÈÈvvee  sseexxuueelllleemmeenntt..  SSii  ddoonncc  ÈÈvvee  ppoouuvvaaiitt  ss’’aaccccoouupplleerr  aavveecc  ccee  mmââllee  
rreeppttiilliieenn,,  eellllee  ddoonnnneerraaiitt  nnaaiissssaannccee  àà  uunnee  lliiggnnééee  dd’’êêttrreess  nnoonn  aaddaammiiqquueess  mmaaiiss  hhyybbrriiddeess,,  uunnee  rraaccee  aaiinnssii  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess  ddee  SSaattaann,,  qquuii  llaa  ssoouummeettttrraaiitt..  CCoommmmee  llee  ddiitt  ll’’hhiissttooiirree,,  ÈÈvvee,,  ddéésseessppéérrééee  qquuaanntt  àà  llaa  rrééuussssiittee  ddee  lleeuurr  
œœuuvvrree,,  ccééddaa  aauuxx  ssoolllliicciittaattiioonnss  ddee  ccee  mmââllee  rreeppttiilliieenn..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  qquu’’ÈÈvvee  ddééssiirraaiitt  eellllee--mmêêmmee  ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess  ppllaannss  ddee  
DDiieeuu..  MMaaiiss  eellllee  ccrrooyyaaiitt  pprrooffoonnddéémmeenntt  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ccee  ccoonnfflliitt  ssee  ttrroouuvvaaiitt  eenn  ll’’aalllliiaannccee  aavveecc  lleess  rrééssiiddaannttss  ddee  cceettttee  tteerrrree..  
CCoommmmee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurrss  ppoouuvvooiirrss  ssppiirriittuueellss  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnddiittiioonnnnééee  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  ffrrééqquueenncceess  iimmppoossééeess  ppaarr  ccee  
mmoonnddee  ddee  33ee  ddeennssiittéé,,  AAddaamm  eett  ÈÈvvee  ddeevvaaiieenntt  uusseerr  ddee  ttoouuttee  lleeuurr  aatttteennttiioonn  eett  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  ddee  lleeuurr  ffooii  eenn  DDiieeuu  ppoouurr  
aaccccoommpplliirr  lleeuurr  ttââcchhee  eett  ddeemmeeuurreerr  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  AAnnggeess..  CCeeppeennddaanntt,,  ÈÈvvee,,  ssii  ppuurree  eett  iinnnnoocceennttee,,  nnee  ccoommpprriitt  ppaass  lleess  
iinnttrriigguueess  ddee  CCaalliiggaassttiiaa  àà  ttrraavveerrss  ccee  mmââllee  rreeppttiilliieenn..  EEllllee  nnee  ccaappttaa  ppaass  nnoonn  pplluuss  llaa  pprréésseennccee  dduu  DDiiaabbllee  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  
dd’’aadduullttèèrree  qquu’’eellllee  eeuutt  aavveecc  ccee  mmââllee  rreeppttiilliieenn..  TToouuss  ddeeuuxx  ss’’aaccccoouuppllèèrreenntt  eett  ÈÈvvee  ddoonnnnaa  nnaaiissssaannccee  àà  uunnee  lliiggnnééee  dd’’êêttrreess  
hhyybbrriiddeess..  QQuuaanndd  AAddaamm  aapppprriitt  ll’’aadduullttèèrree  ddee  ssoonn  ééppoouussee,,  ffoouu  ddee  ddéésseessppooiirr  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ffoouu  dd’’aammoouurr  ppoouurr  ÈÈvvee,,  eett  ppuuiissqquu’’iill  
nnee  vvoouullaaiitt  ppaass  qquu’’eellllee  ssooiitt  sseeuullee  ddaannss  llaa  ffaauuttee,,  ccééddaa  lluuii--mmêêmmee  aauuxx  aavvaanncceess  ddee  LLiilliitthh,,  qquuii  vviinntt  llee  ttrroouuvveerr..  ÀÀ  lleeuurr  ttoouurr,,  AAddaamm  
eett  LLiilliitthh  ss’’aaccccoouuppllèèrreenntt  eett  ddoonnnnèèrreenntt  nnaaiissssaannccee  àà  uunnee  lliiggnnééee  dd’’hhyybbrriiddeess  rreeppttiilliieennss..  LLeeuurr  ffaauuttee  ddeevvaanntt  DDiieeuu  ffuutt  aaiinnssii  aavvéérrééee..  
AAddaamm  eett  ÈÈvvee  ccoonnnnuurreenntt  lleeuurr  cchhuuttee  ddaannss  lleess  ffrrééqquueenncceess  ddee  llaa  33ee  ddeennssiittéé  ddee  cceettttee  ppllaannèèttee  tteerrrree..  IIllss  ppeerrddiirreenntt  lleeuurr  ppoouuvvooiirr  
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ssppiirriittuueell..  MMaallggrréé  lleeuurr  ffaauuttee,,  AAddaamm  eett  ÈÈvvee  nnee  rreenniièèrreenntt  ppaass  llee  PPèèrree..  IIllss  ll’’iimmpplloorrèèrreenntt,,  eett  cchheerrcchhèèrreenntt  ddéésseessppéérréémmeenntt  àà  
rrééppaarreerr  ccee  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  bbrriisséé..  EEnn  eeffffeett,,  llee  bbuutt  pprreemmiieerr  ffuutt  dd’’iinnssttaauurreerr  llaa  rraaccee  vviioolleettttee  aaddaammiiqquuee  ssuurr  llaa  TTeerrrree..  IIll  ffaallllaaiitt  
iimmppéérraattiivveemmeenntt  ssttooppppeerr  ll’’hhoorrrriibbllee  mmuuttaattiioonn  qquuii  ééttaaiitt  eenn  ccoouurrss  ddaannss  ll’’AADDNN  ddeess  hhoommiinniiddééss..  IIll  nn’’aappppaarrtteennaaiitt  ppaass  aauuxx  
RReeppttiilliieennss  ddee  ss’’iimmmmiisscceerr  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  ddee  DDiieeuu..  IIll  nn’’ééttaaiitt  ppaass  nnoonn  pplluuss  qquueessttiioonn  ddee  ccrrééeerr  ssuurr  tteerrrree  ddeess  rraacceess  hhyybbrriiddeess  
rreeppttiilliieennnneess..  SSii  ddoonncc  lleess  RReeppttiilliieennss  cchheerrcchhaaiieenntt  àà  ffaaiirree  ddeess  ppeettiittss,,  iillss  ssee  ddeevvaaiieenntt  ddee  llee  ffaaiirree  eennttrree  eeuuxx..  MMaaiiss  cc’’ééttaaiitt  ssaannss  
ccoommpptteerr  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  ddee  SSaattaann  eett  ddee  CCaalliiggaassttiiaa..  AAlloorrss  mmêêmmee  qquu’’iillss  ccoonnnnuurreenntt  llaa  cchhuuttee,,  AAddaamm  ddeemmeeuurraa  ll’’ééppoouuxx  dd’’ÈÈvvee  
eett  ccee,,  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn..  IIllss  eeuurreenntt  eennsseemmbbllee  dd’’aauuttrreess  pprrooggéénniittuurreess,,  ddeess  lliiggnnééeess  qquuii  ssee  mmééllaannggèèrreenntt  àà  dd’’aauuttrreess  ppoouurr  ccrrééeerr  lleess  
ddiifffféérreenntteess  rraacceess  ddee  llaa  tteerrrree..  LLaa  rraaccee  vviioolleettttee,,  ppaarr  sseess  mmééllaannggeess,,  ssee  ddiilluuaa  ssii  ffoorrtteemmeenntt  qquu’’eellllee  sseemmbbllaa  ss’’éétteeiinnddrree..  MMaaiiss  llaa  
sseemmeennccee  dd’’AAddaamm  ffuutt  ssii  ppuuiissssaannttee  qquu’’eellllee  eennggeennddrraa  lleess  ÊÊttrreess  IInnddiiggooss,,  ddiissppeerrssééss  ççaa  eett  llàà  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eessppèèccee  hhuummaaiinnee..  
  
CC’’eesstt  ddoonncc  àà  ccaauussee  ddee  ssoonn  ppuuiissssaanntt  aammoouurr  ppoouurr  ssoonn  ééppoouussee  qquu’’AAddaamm  aa  lluuii--mmêêmmee  ffaauuttéé……  
  
LLaa  ffaauuttee  dd’’AAddaamm  eesstt  ll’’aaccttee  rréévvééllaatteeuurr  dd’’aammoouurr  ppoouurr  ssoonn  ééppoouussee..  IIll  nn’’ééttaaiitt  ppaass  qquueessttiioonn  ppoouurr  AAddaamm  ddee  rreevveenniirr  aauu  CCiieell  
ssaannss  llaa  ffeemmmmee  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  eexxttrraaiittee  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  pprroopprree..  VVoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  qquuii  ffuutt  AAddaamm..  IIll  ééttaaiitt  uunn  AAnnggee  dduu  CCiieell..  
IIll  ééttaaiitt  ddee  77ee  ddeennssiittéé..  SSaa  ccoonnsscciieennccee  ffuutt  sscciinnddééee  eenn  ddeeuuxx  ppôôlleess  ::  AAddaamm  ppoouurr  ssoonn  mmaassccuulliinn,,  ÈÈvvee  ppoouurr  ssoonn  fféémmiinniinn..  
  
SSii  AAddaamm  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ffaauuttéé……  
  
SSaa  ffaauuttee  aauurraaiitt  ééttéé  aavvéérrééee  eenn  llaa  ppaarrttiiee  ddee  lluuii--mmêêmmee  qquu’’iill  aauurraaiitt  llaaiissssééee  ssuurr  tteerrrree..  EEtt  iill  nnee  vvoouullaaiitt  ppaass  vvooiirr  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  lluuii  
ssee  ccoonnssuummeerr  ssaannss  qquu’’iill  aaiitt  ppuu  rriieenn  ffaaiirree  lluuii--mmêêmmee..  
  
AAddaamm  eett  ÈÈvvee,,  ddeeuuxx  ââmmeess  ssœœuurrss  iissssuueess  dd’’uunn  sseeuull  eett  mmêêmmee  ÊÊttrree……  
  
CC’’eesstt  cceellaa  mmêêmmee..  NNee  rreenniieezz  ppaass  vvoouuss--mmêêmmeess  lleess  éévvéénneemmeennttss  dduu  ppaasssséé..  CC’’eesstt  uunnee  lleeççoonn  dd’’hhiissttooiirree  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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IIll  yy  aa  bbiieenn  ddeess  aannnnééeess,,  jjee  ffaaiissaaiiss  uunnee  lloonngguuee  ccoouurrssee  àà  ppiieedd  ssuurr  
ddeess  hhaauutteeuurrss  aabbssoolluummeenntt  iinnccoonnnnuueess  ddeess  ttoouurriisstteess,,  ddaannss  cceettttee  
ttrrèèss  vviieeiillllee  rrééggiioonn  ddeess  AAllppeess  qquuii  ppéénnèèttrreenntt  eenn  PPrroovveennccee..  
CC’’ééttaaiitt,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  jj’’eennttrreepprriiss  mmaa  lloonngguuee  pprroommeennaaddee  ddaannss  
cceess  ddéésseerrttss,,  ddeess  llaannddeess  nnuueess  eett  mmoonnoottoonneess..  VVeerrss  11220000  oouu  11330000  
mmèèttrreess  dd’’aallttiittuuddee,,  iill  nn’’yy  ppoouussssaaiitt  qquuee  ddeess  llaavvaannddeess  ssaauuvvaaggeess..  
JJee  ttrraavveerrssaaiiss  ccee  ppaayyss  ddaannss  ssaa  pplluuss  ggrraannddee  llaarrggeeuurr  eett  aapprrèèss  ttrrooiiss  
jjoouurrss  ddee  mmaarrcchhee,,  jjee  mmee  ttrroouuvvaaiiss  ddaannss  uunnee  ddééssoollaattiioonn  ssaannss  
eexxeemmppllee..  JJee  ccaammppaaiiss  àà  ccôôttéé  dd’’uunn  ssqquueelleettttee  ddee  vviillllaaggee  
aabbaannddoonnnnéé,,  jjee  nn’’aavvaaiiss  pplluuss  dd’’eeaauu  ddeeppuuiiss  llaa  vveeiillllee,,  eett  iill  mmee  
ffaallllaaiitt  eenn  ttrroouuvveerr..  CCeess  mmaaiissoonnss  aagggglloomméérrééeess,,  eenn  rruuiinnee,,  ccoommmmee  
uunn  vviieeuuxx  nniidd  ddee  gguuêêppeess,,  mmee  ffiirreenntt  ppeennsseerr  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddûû  yy  

aavvooiirr  llàà,,  ddaannss  llee  tteemmppss,,  uunnee  ffoonnttaaiinnee  oouu  uunn  ppuuiittss..  IIll  yy  aavvaaiitt  bbiieenn  uunnee  ffoonnttaaiinnee,,  mmaaiiss  ssèècchhee..  
LLeess  cciinnqq  àà  ssiixx  mmaaiissoonnss,,  ssaannss  ttooiittuurree,,  rroonnggééeess  ddee  vveenntt  eett  ddee  pplluuiiee,,  llaa  ppeettiittee  cchhaappeellllee  aauu  cclloocchheerr  ééccrroouulléé,,  
ééttaaiieenntt  rraannggééeess  ccoommmmee  llee  ssoonntt  lleess  mmaaiissoonnss  eett  lleess  cchhaappeelllleess  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  vviivvaannttss,,  mmaaiiss  ttoouuttee  llaa  vviiee  
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aavvaaiitt  ddiissppaarruu..  CC’’ééttaaiitt  uunn  bbeeaauu  jjoouurr  ddee  jjuuiinn,,  aavveecc  uunn  ggrraanndd  ssoolleeiill,,  mmaaiiss  ssuurr  cceess  tteerrrreess  ssaannss  aabbrrii  eett  hhaauutteess  
ddaannss  llee  cciieell,,  llee  vveenntt  ssoouuffffllaaiitt  aavveecc  uunnee  bbrruuttaalliittéé  iinnssuuppppoorrttaabbllee..  SSeess  ggrroonnddeemmeennttss  ddaannss  lleess  ccaarrccaasssseess  ddeess  
mmaaiissoonnss  ééttaaiieenntt  cceeuuxx  dd’’uunn  ffaauuvvee  ddéérraannggéé  ddaannss  ssoonn  rreeppaass..  IIll  mm’’aa  ffaalllluu  lleevveerr  llee  ccaammpp..  
ÀÀ  cciinnqq  hheeuurreess  ddee  mmaarrcchhee  ddee  llàà,,  jjee  nn’’aavvaaiiss  ttoouujjoouurrss  ppaass  ttrroouuvvéé  dd’’eeaauu  eett  rriieenn  nnee  ppoouuvvaaiitt  mmee  ddoonnnneerr  ll’’eessppooiirr  
dd’’eenn  ttrroouuvveerr..  CC’’ééttaaiitt  ppaarrttoouutt  llaa  mmêêmmee  ssèècchheerreessssee,,  lleess  mmêêmmeess  hheerrbbeess  lliiggnneeuusseess..  IIll  mmee  sseemmbbllaa  aappeerrcceevvooiirr,,  
ddaannss  llee  llooiinnttaaiinn,,  uunnee  ppeettiittee  ssiillhhoouueettttee  nnooiirree..  JJee  llaa  pprriiss  ppoouurr  llee  ttrroonncc  dd’’uunn  aarrbbrree  ssoolliittaaiirree..  ÀÀ  ttoouutt  hhaassaarrdd,,  jjee  
mmee  ddiirriiggeeaaii  vveerrss  eellllee..  CC’’ééttaaiitt  uunn  bbeerrggeerr..  
UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  mmoouuttoonnss,,  ccoouucchhééss  ssuurr  llaa  tteerrrree  bbrrûûllaannttee,,  ssee  rreeppoossaaiieenntt  pprrèèss  ddee  lluuii..  IIll  mmee  ffiitt  bbooiirree  àà  ssaa  
ggoouurrddee..  UUnn  ppeeuu  pplluuss  ttaarrdd,,  iill  mmee  ccoonndduuiissiitt  àà  ssaa  bbeerrggeerriiee,,  ddaannss  uunnee  oonndduullaattiioonn  ddee  ppllaatteeaauu..  IIll  ttiirraaiitt  ssoonn  eeaauu,,  
eexxcceelllleennttee,,  dd’’uunn  ttrroouu  nnaattuurreell  ttrrèèss  pprrooffoonndd  aauu--ddeessssuuss  dduuqquueell  iill  aavvaaiitt  iinnssttaalllléé  uunn  ttrreeuuiill  rruuddiimmeennttaaiirree..  
CCeett  hhoommmmee  ppaarrllaaiitt  ppeeuu..  CC’’eesstt  llee  ffaaiitt  ddeess  ssoolliittaaiirreess,,  mmaaiiss  oonn  llee  sseennttaaiitt  ssûûrr  ddee  lluuii  eett  ccoonnffiiaanntt  ddaannss  cceettttee  
aassssuurraannccee..  CC’’ééttaaiitt  iinnssoolliittee  ddaannss  ccee  ppaayyss  ddééppoouuiilllléé  ddee  ttoouutt..  
IIll  nn’’hhaabbiittaaiitt  ppaass  uunnee  ccaabbaannee  mmaaiiss  uunnee  vvrraaiiee  mmaaiissoonn  eenn  ppiieerrrree,,  ooùù  ll’’oonn  vvooyyaaiitt  ttrrèèss  bbiieenn  ccoommmmeenntt  ssoonn  
ttrraavvaaiill  ppeerrssoonnnneell  aavvaaiitt  rraappiiééccéé  llaa  rruuiinnee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ttrroouuvvaaiitt  llàà,,  àà  ssoonn  aarrrriivvééee..  SSoonn  ttooiitt  ééttaaiitt  ssoolliiddee  eett  
ééttaanncchhee..  LLee  vveenntt  qquuii  llee  ffrraappppaaiitt  ffaaiissaaiitt  ssuurr  lleess  ttuuiilleess  llee  bbrruuiitt  ddee  llaa  mmeerr  ssuurr  lleess  ppllaaggeess..  
SSoonn  mméénnaaggee  ééttaaiitt  eenn  oorrddrree,,  ssoonn  ppaarrqquueett  bbaallaayyéé,,  ssoonn  ffuussiill  ggrraaiisssséé..  LLaa  ssoouuppee  bboouuiillllaaiitt  ssuurr  llee  ffeeuu..  JJee  
rreemmaarrqquuaaiiss  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  aauussssii  rraasséé  ddee  ffrraaiiss,,  qquuee  ttoouuss  sseess  bboouuttoonnss  ééttaaiieenntt  ssoolliiddeemmeenntt  ccoouussuuss,,  qquuee  sseess  
vvêêtteemmeennttss  ééttaaiieenntt  rreepprriissééss  aavveecc  llee  ssooiinn  mmiinnuuttiieeuuxx  qquuii  rreenndd  lleess  rreepprriisseess  iinnvviissiibblleess..  IIll  mmee  ffiitt  ppaarrttaaggeerr  ssaa  
ssoouuppee..  
CCoommmmee  aapprrèèss,,  jjee  lluuii  ooffffrraaiiss  mmaa  bbllaagguuee  àà  ttaabbaacc,,  iill  mmee  ddiitt  qquu’’iill  nnee  ffuummaaiitt  ppaass..  SSoonn  cchhiieenn,,  ssiilleenncciieeuuxx,,  
ccoommmmee  lluuii,,  ééttaaiitt  bbiieennvveeiillllaanntt,,  ssaannss  bbaasssseessssee..  IIll  aavvaaiitt  ééttéé  eenntteenndduu  qquuee  jjee  ppaasssseerraaiiss  llaa  nnuuiitt  llàà,,  llee  vviillllaaggee  llee  
pplluuss  pprroocchhee  ééttaanntt  eennccoorree  àà  pplluuss  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  eett  ddeemmiiee  ddee  mmaarrcchhee..  
JJee  ccoonnnnaaiissssaaiiss  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llee  ccaarraaccttèèrree  ddeess  rraarreess  vviillllaaggeess  ddee  cceettttee  rrééggiioonn..  IIll  yy  eenn  aa  qquuaattrree  oouu  cciinnqq,,  
ddiissppeerrssééss,,  llooiinn  ddeess  uunnss  ddeess  aauuttrreess,,  ssuurr  lleess  ffllaannccss  ddee  cceess  hhaauutteeuurrss,,  ddaannss  lleess  ttaaiilllliiss  ddee  cchhêênneess  bbllaannccss,,  àà  llaa  
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ttoouuttee  eexxttrréémmiittéé  ddeess  rroouutteess  ccaarrrroossssaabblleess..  IIllss  ssoonntt  hhaabbiittééss  ppaarr  ddeess  bbûûcchheerroonnss  qquuii  ffoonntt  dduu  cchhaarrbboonn  ddee  bbooiiss..  
CCee  ssoonntt  ddeess  eennddrrooiittss  ooùù  ll’’oonn  vviitt  mmaall..  LLeess  ffaammiilllleess,,  sseerrrrééeess  lleess  uunneess  ccoonnttrree  lleess  aauuttrreess,,  ddaannss  ccee  cclliimmaatt  qquuii  eesstt  
dd’’uunnee  rruuddeessssee  eexxcceessssiivvee  aauussssii  bbiieenn  ll’’ééttéé  qquuee  ll’’hhiivveerr,,  eexxaassppèèrree  lleeuurr  ééggooïïssmmee  eenn  vvaassee  ccllooss..  LL’’aammbbiittiioonn  
iirrrraaiissoonnnnééee  ss’’yy  ddéémmeessuurree  ddaannss  llee  ddééssiirr  ccoonnttiinnuu  ddee  ss’’éécchhaappppeerr  ddee  cceett  eennddrrooiitt..  LLeess  hhoommmmeess  vvoonntt  ppoorrtteerr  lleeuurr  
cchhaarrbboonn  àà  llaa  vviillllee,,  ppuuiiss  rreettoouurrnneenntt..  LLeess  pplluuss  ssoolliiddeess  qquuaalliittééss  ccrraaqquueenntt  ssoouuss  cceettttee  ppeerrppééttuueellllee  ddoouucchhee  
ééccoossssaaiissee..  LLeess  ffeemmmmeess  mmiijjootteenntt  ddeess  rraannccœœuurrss..  IIll  yy  aa  ccoonnccuurrrreennccee  ssuurr  ttoouutt,,  aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  llaa  vveennttee  dduu  
cchhaarrbboonn  ddee  bbooiiss  qquuee  ppoouurr  llee  bbaanncc  àà  ll’’éégglliissee,,  ppoouurr  lleess  vveerrttuuss  qquuii  ssee  ccoommbbaatttteenntt  eennttrree  eelllleess,,  ppoouurr  lleess  vviicceess  
qquuii  ssee  ccoommbbaatttteenntt  eennttrree  eeuuxx,,  eett  ppoouurr  llaa  mmêêllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  vviicceess  eett  ddeess  vveerrttuuss  ssaannss  rreeppooss..  PPaarr  llàà--ddeessssuuss,,  llee  
vveenntt  ééggaalleemmeenntt  ssaannss  rreeppooss  iirrrriittee  lleess  nneerrffss,,  iill  yy  aa  ddeess  ééppiiddéémmiieess  ddee  ssuuiicciiddeess  eett  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaass  ddee  ffoolliiee  
pprreessqquuee  ttoouujjoouurrss  mmeeuurrttrriièèrree..  
LLee  bbeerrggeerr  qquuii  nnee  ffuummaaiitt  ppaass  aallllaa  cchheerrcchheerr  uunn  ppeettiitt  ssaacc  eett  ddéévveerrssaa  ssuurr  llaa  ttaabbllee  uunn  ttaass  ddee  ggllaannddss..  IIll  ssee  mmiitt  àà  
lleess  eexxaammiinneerr  uunn  aapprrèèss  ll’’aauuttrree,,  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’aatttteennttiioonn,,  ssééppaarraanntt  lleess  bboonnss  ddeess  mmaauuvvaaiiss..  JJee  ffuummaaiiss  mmaa  
ppiippee,,  jjee  pprrooppoossaaiiss  ddee  ll’’aaiiddeerr..  IIll  mmee  ddiitt  qquuee  cc’’ééttaaiitt  ssoonn  aaffffaaiirree..  EEnn  eeffffeett,,  vvooyyaanntt  llee  ssooiinn  qquu’’iill  mmeettttaaiitt  àà  ccee  
ttrraavvaaiill,,  jjee  nn’’iinnssiissttaaiiss  ppaass..  CCee  ffuutt  ttoouuttee  nnoottrree  ccoonnvveerrssaattiioonn..  
QQuuaanndd  iill  eeuutt  dduu  ccôôttéé  ddeess  bboonnss  uunn  ttaass  ddee  ggllaannddss  aasssseezz  ggrrooss,,  iill  lleess  ccoommppttaa  ppaarr  ppaaqquueettss  ddee  ddiixx..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iill  
éélliimmiinnaaiitt  eennccoorree  lleess  ppeettiittss  ffrruuiittss  oouu  cceeuuxx  qquuii  ééttaaiieenntt  llééggèèrreemmeenntt  ffeennddiillllééss,,  ccaarr  iill  lleess  eexxaammiinnaaiitt  ddee  ffoorrtt  pprrèèss..  
QQuuaanndd  iill  eeuutt  aaiinnssii  ddeevvaanntt  lluuii  cceenntt  ggllaannddss  ppaarrffaaiittss,,  iill  ss’’aarrrrêêttaa  eett  nnoouuss  aallllââmmeess  nnoouuss  ccoouucchheerr..  LLaa  ssoocciiééttéé  ddee  
cceett  hhoommmmee  ddoonnnnaaiitt  llaa  ppaaiixx..  
JJee  lluuii  ddeemmaannddaaiiss  llee  lleennddeemmaaiinn  llaa  ppeerrmmiissssiioonn  ddee  mmee  rreeppoosseerr  ttoouutt  llee  jjoouurr  cchheezz  lluuii..  IIll  llee  ttrroouuvvaa  ttoouutt  nnaattuurreell,,  
oouu  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  iill  mmee  ddoonnnnaa  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  rriieenn  nnee  ppoouuvvaaiitt  llee  ddéérraannggeerr..  CCee  rreeppooss  nnee  mm’’ééttaaiitt  ppaass  
aabbssoolluummeenntt  oobblliiggaattooiirree,,  mmaaiiss  jj’’ééttaaiiss  iinnttrriigguuéé  eett  jjee  vvoouullaaiiss  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss..  IIll  ffiitt  ssoorrttiirr  ssoonn  ttrroouuppeeaauu  eett  llee  
mmeennaa  àà  llaa  ppââttuurree..  AAvvaanntt  ddee  ppaarrttiirr,,  iill  ttrreemmppaa  ddaannss  uunn  sseeaauu  dd’’eeaauu  llee  ppeettiitt  ssaacc  ooùù  iill  aavvaaiitt  mmiiss  lleess  ggllaannddss  
ssooiiggnneeuusseemmeenntt  cchhooiissiiss  eett  ccoommppttééss..  JJee  rreemmaarrqquuaaiiss  qquu’’eenn  gguuiissee  ddee  bbââttoonn,,  iill  eemmppoorrttaaiitt  uunnee  ttrriinnggllee  ddee  ffeerr  
ggrroossssee  ccoommmmee  llee  ppoouuccee,,  eett  lloonngguuee  dd’’eennvviirroonn  uunn  mmèèttrree  cciinnqquuaannttee..  
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JJee  ffiiss  cceelluuii  qquuii  ssee  pprroommèènnee  eenn  ssee  rreeppoossaanntt,,  eett  jjee  ssuuiivviiss  uunnee  rroouuttee  
ppaarraallllèèllee  àà  llaa  ssiieennnnee..  LLaa  ppââttuurree  ddee  sseess  bbêêtteess  ééttaaiitt  ddaannss  uunn  ffoonndd  ddee  
ccoommbbee..  IIll  llaaiissssaa  llee  ppeettiitt  ttrroouuppeeaauu  àà  llaa  ggaarrddee  dduu  cchhiieenn,,  eett  mmoonnttaa  
vveerrss  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  jjee  mmee  tteennaaiiss..  JJ’’eeuuss  ppeeuurr  qquu’’iill  vviinntt  ppoouurr  mmee  
rreepprroocchheerr  mmoonn  iinnddiissccrrééttiioonn..  MMaaiiss  ppaass  dduu  ttoouutt..  CC’’ééttaaiitt  ssaa  rroouuttee,,  eett  
iill  mm’’iinnvviittaa  àà  ll’’aaccccoommppaaggnneerr  ssii  jjee  nn’’aavvaaiiss  rriieenn  ddee  mmiieeuuxx  àà  ffaaiirree..  IIll  
aallllaaiitt  àà  ddeeuuxx  cceennttss  mmèèttrreess  ddee  llàà,,  ssuurr  llaa  hhaauutteeuurr..  AArrrriivvéé  àà  ll’’eennddrrooiitt  
ooùù  iill  ddééssiirraaiitt  aalllleerr,,  iill  ssee  mmiitt  àà  ppllaanntteerr  ssaa  ttrriinnggllee  ddee  ffeerr  ddaannss  llaa  tteerrrree..  
IIll  ffaaiissaaiitt  aaiinnssii  uunn  ttrroouu  ddaannss  lleeqquueell  iill  mmeettttaaiitt  uunn  ggllaanndd,,  ppuuiiss  iill  
rreebboouucchhaaiitt  llee  ttrroouu..  IIll  ppllaannttaaiitt  ddeess  cchhêênneess  !!  
JJee  lluuii  ddeemmaannddaaiiss  ssii  llaa  tteerrrree  lluuii  aappppaarrtteennaaiitt..  IIll  mmee  rrééppoonnddiitt  qquuee  nnoonn..  

SSaavvaaiitt--iill  àà  qquuii  eellllee  ééttaaiitt  ??  IIll  nnee  ssaavvaaiitt  ppaass..  IIll  ssuuppppoossaaiitt  qquuee  cc’’ééttaaiitt  uunnee  tteerrrree  ccoommmmuunnaallee  oouu  ppeeuutt--êêttrree  ééttaaiitt--
eellllee  llaa  pprroopprriiééttéé  ddee  ggeennss  qquuii  nnee  ss’’eenn  ssoouucciiaaiieenntt  ppaass..  LLuuii  nnee  ssee  ssoouucciiaaiitt  ppaass  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess..  IIll  
ppllaannttaa  aaiinnssii  sseess  cceenntt  ggllaannddss  aavveecc  uunn  ssooiinn  eexxttrrêêmmee..  
AApprrèèss  llee  rreeppaass  ddee  mmiiddii,,  iill  rreeccoommmmeennççaa  àà  ttrriieerr  ssaa  sseemmeennccee..  JJee  
mmiiss  jjee  ccrrooiiss  aasssseezz  dd’’iinnssiissttaannccee  ddaannss  mmeess  qquueessttiioonnss,,  ppuuiissqquu’’iill  yy  
rrééppoonnddiitt..  DDeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannss,,  iill  ppllaannttaaiitt  ddeess  aarrbbrreess  ddaannss  cceettttee  
ssoolliittuuddee..  IIll  eenn  aavvaaiitt  ppllaannttéé  cceenntt  mmiillllee..  SSuurr  lleess  cceenntt  mmiillllee,,  vviinnggtt  
mmiillllee  ééttaaiieenntt  ssoorrttiiss..  SSuurr  cceess  vviinnggtt  mmiillllee,,  iill  ccoommppttaaiitt  eennccoorree  eenn  
ppeerrddrree  llaa  mmooiittiiéé  dduu  ffaaiitt  ddeess  rroonnggeeuurrss  oouu  ddee  ttoouutt  qquu’’iill  yy  aa  
dd’’iimmppoossssiibbllee  àà  pprréévvooiirr  ddaannss  lleess  ddeesssseeiinnss  ddee  llaa  pprroovviiddeennccee..  
RReessttaaiieenntt  ddiixx  mmiillllee  cchhêênneess  qquuii  aallllaaiieenntt  ppoouusssseerr  ddaannss  cceett  eennddrrooiitt  
ooùù  iill  nn’’yy  aavvaaiitt  rriieenn  aauuppaarraavvaanntt..  CC’’eesstt  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  qquuee  jjee  mmee  
ssoouucciiaaiiss  ddee  ll’’ââggee  ddee  cceett  hhoommmmee..  IIll  aavvaaiitt  vviissiibblleemmeenntt  pplluuss  ddee  
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cciinnqquuaannttee  aannss..  CCiinnqquuaannttee--cciinnqq,,  mmee  ddiitt--iill..  IIll  ss’’aappppeellaaiitt  EEllzzééaarrdd  BBoouuffffiieerr..  IIll  aavvaaiitt  ppoossssééddéé  uunnee  ffeerrmmee  ddaannss  
lleess  ppllaaiinneess..  IIll  yy  aavvaaiitt  rrééaalliisséé  ssaa  vviiee..  IIll  aavvaaiitt  ppeerrdduu  ssoonn  ffiillss  uunniiqquuee..  PPuuiiss  ssaa  ffeemmmmee..  IIll  ss’’ééttaaiitt  rreettiirréé  ddaannss  llaa  
ssoolliittuuddee  ooùù  iill  pprreennaaiitt  ppllaaiissiirr  àà  vviivvrree  lleenntteemmeenntt,,  aavveecc  sseess  bbrreebbiiss  eett  ssoonn  cchhiieenn..  IIll  aavvaaiitt  jjuuggéé  qquuee  ccee  ppaayyss  
mmoouurraaiitt  ppaarr  mmaannqquuee  dd’’aarrbbrreess..  QQuuee  nn’’aayyaanntt  ppaass  dd’’ooccccuuppaattiioonnss  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntteess,,  iill  aavvaaiitt  rrééssoolluu  ddee  rreemmééddiieerr  
àà  cceett  ééttaatt  ddee  cchhoossee..  
MMoonn  jjeeuunnee  ââggee  mmee  ffoorrççaaiitt  àà  iimmaaggiinneerr  ll’’aavveenniirr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  mmooii--mmêêmmee  eett  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  rreecchheerrcchhee  dduu  
bboonnhheeuurr..  JJee  lluuii  ddiiss  qquuee  ddaannss  ttrreennttee  aannss,,  sseess  ddiixx  mmiillllee  cchhêênneess  sseerraaiieenntt  mmaaggnniiffiiqquueess..  IIll  mmee  rrééppoonnddiitt  ttrrèèss  
ssiimmpplleemmeenntt  qquuee  ssii  DDiieeuu  lluuii  pprrêêttaaiitt  vviiee,,  iill  eenn  aauurraaiitt  ppllaannttéé  tteelllleemmeenntt  dd’’aauuttrreess  qquuee  cceess  ddiixx  mmiillllee  sseerraaiieenntt  
ccoommmmee  uunnee  ggoouuttttee  dd’’eeaauu  ddaannss  llaa  mmeerr..  IIll  ééttuuddiiaaiitt  ddééjjàà  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ddeess  hhêêttrreess..  EEtt  iill  eenn  aavvaaiitt  pprrèèss  ddee  ssaa  
mmaaiissoonn  uunnee  ppééppiinniièèrree  iissssuuee  ddeess  ffœœhhnnss..  LLeess  ssuujjeettss  qquu’’iill  aavvaaiitt  pprroottééggééss  ddee  sseess  mmoouuttoonnss  ééttaaiieenntt  ddee  ttoouuttee  
bbeeaauuttéé..  IIll  ppeennssaaiitt  ééggaalleemmeenntt  àà  ddeess  bboouulleeaauuxx,,  ppoouurr  lleess  ffoonnddss  ooùù,,  mmee  ddiitt--iill,,  uunnee  cceerrttaaiinnee  hhuummiiddiittéé  ddoorrmmaaiitt  àà  
qquueellqquueess  mmèèttrreess  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  dduu  ssooll..  NNoouuss  nnoouuss  ssééppaarrââmmeess  llee  lleennddeemmaaiinn..  

LL’’aannnnééee  dd’’aapprrèèss,,  iill  yy  eeuutt  llaa  gguueerrrree  ddee  1144  ddaannss  llaaqquueellllee  jjee  ffuuss  
eennggaaggéé  ppeennddaanntt  cciinnqq  aannss..  UUnn  ssoollddaatt  dd’’iinnffaanntteerriiee  nnee  ppoouuvvaaiitt  
gguuèèrree  yy  rrééfflléécchhiirr  àà  ddeess  aarrbbrreess..  SSoorrttii  ddee  llaa  gguueerrrree,,  jjee  mmee  
ttrroouuvvaaiiss  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee  pprriimmee  ddee  ddéémmoobbiilliissaattiioonn  mmiinnuussccuullee,,  
mmaaiiss  aavveecc  llee  ggrraanndd  ddééssiirr  ddee  rreessppiirreerr  uunn  ppeeuu  dd’’aaiirr  ppuurr..  CC’’eesstt  
ssaannss  iiddééee  pprrééccoonnççuuee,,  ssaauuff  cceellllee--llàà,,  qquuee  jjee  rreepprriiss  llee  cchheemmiinn  ddee  
cceess  ccoonnttrrééeess  ddéésseerrtteess..  LLee  ppaayyss  nn’’aavvaaiitt  ppaass  cchhaannggéé..  TToouutteeffooiiss,,  
aauu--ddeellàà  ddeess  vviillllaaggeess  mmoorrttss,,  jj’’aappeerrççuuss  ddaannss  llee  llooiinnttaaiinn  uunnee  
ssoorrttee  ddee  bbrroouuiillllaarrdd  ggrriiss  qquuii  rreeccoouuvvrraaiitt  lleess  hhaauutteeuurrss  ccoommmmee  
uunn  ttaappiiss..  
DDeeppuuiiss  llaa  vveeiillllee,,  jjee  mm’’ééttaaiiss  rreemmiiss  àà  ppeennsseerr  àà  ccee  bbeerrggeerr  
ppllaanntteeuurr  dd’’aarrbbrreess..  DDiixx  mmiillllee  cchhêênneess,,  mmee  ddiissaaiiss--jjee,,  ooccccuuppeenntt  
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vvrraaiimmeenntt  uunn  ttrrèèss  llaarrggee  eessppaaccee  !!  JJ’’aavvaaiiss  vvuu  mmoouurriirr  ttrroopp  ddee  mmoonnddee  ppeennddaanntt  cciinnqq  aannss  ppoouurr  nnee  ppaass  iimmaaggiinneerr  
ffaacciilleemmeenntt  llaa  mmoorrtt  dd’’EEllzzééaarrdd  BBoouuffffiieerr..  DD’’aauuttaanntt  qquuee  lloorrssqquu’’oonn  eenn  aa  vviinnggtt,,  oonn  ccoonnssiiddèèrree  lleess  hhoommmmeess  ddee  
cciinnqquuaannttee  ccoommmmee  ddeess  vviieeiillllaarrddss  àà  qquuii  iill  nnee  rreessttee  pplluuss  qquu’’àà  mmoouurriirr..  IIll  nn’’ééttaaiitt  ppaass  mmoorrtt  !!  IIll  aavvaaiitt  cchhaannggéé  ddee  
mmééttiieerr..  IIll  nnee  ppoossssééddaaiitt  pplluuss  qquuee  qquuaattrree  bbrreebbiiss,,  mmaaiiss  ppaarr  ccoonnttrree  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  rruucchheess..  IIll  ss’’ééttaaiitt  ddéébbaarrrraasssséé  
ddeess  mmoouuttoonnss  qquuii  mmeettttaaiieenntt  eenn  ppéérriill  sseess  ppllaannttaattiioonnss  dd’’aarrbbrreess..  IIll  nnee  ss’’ééttaaiitt  ppaass  dduu  ttoouutt  ssoouucciiéé  ddee  llaa  gguueerrrree..  IIll  
aavvaaiitt  iimmppeerrttuurrbbaabblleemmeenntt  ccoonnttiinnuuéé  àà  ppllaanntteerr..  
LLeess  cchhêênneess  ddee  11991100  aavvaaiieenntt  aalloorrss  ddiixx  aannss  eett  ééttaaiieenntt  pplluuss  hhaauutt  qquuee  mmooii  eett  qquuee  lluuii..  LLee  ssppeeccttaaccllee  ééttaaiitt  
iimmpprreessssiioonnnnaanntt..  JJ’’ééttaaiiss  lliittttéérraalleemmeenntt  pprriivvéé  ddee  ppaarroollee..  EEtt  ccoommmmee  lluuii  nnee  ppaarrllaaiitt  ppaass,,  nnoouuss  ppaassssââmmeess  ttoouutt  llee  
jjoouurr  eenn  ssiilleennccee  àà  nnoouuss  pprroommeenneerr  ddaannss  ssaa  ffoorrêêtt..  EEllllee  aavvaaiitt,,  eenn  ttrrooiiss  ttrroonnççoonnss,,  oonnzzee  kkiilloommèèttrreess  ddee  lloonngg,,  eett  
ttrrooiiss  kkiilloommèèttrreess  ddaannss  ssaa  pplluuss  ggrraannddee  llaarrggeeuurr..  QQuuaanndd  oonn  ssee  ssoouuvveennaaiitt  qquuee  ttoouutt  ééttaaiitt  ssoorrttii  ddeess  mmaaiinnss  eett  ddee  
ll’’ââmmee  ddee  cceett  hhoommmmee,,  ssaannss  mmooyyeenn  tteecchhnniiqquuee,,  oonn  ccoommpprreennaaiitt  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  aauussssii  
eeffffiiccaacceess  qquuee  DDiieeuu  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ddoommaaiinneess  qquuee  llaa  ddeessttrruuccttiioonn..  
IIll  aavvaaiitt  ssuuiivvii  ssoonn  iiddééee..  EEtt  lleess  hhêêttrreess  qquuii  mm’’aarrrriivvaaiieenntt  aauuxx  ééppaauulleess,,  rrééppaanndduuss  àà  ppeerrttee  ddee  vvuuee,,  eenn  
ttéémmooiiggnnaaiieenntt..  LLeess  cchhêênneess  ééttaaiieenntt  ddrruuss,,  eett  aavvaaiieenntt  ddééppaasssséé  ll’’ââggee  ooùù  iillss  ééttaaiieenntt  àà  llaa  mmeerrccii  ddeess  rroonnggeeuurrss..  
QQuuaanntt  aauuxx  ddeesssseeiinnss  ddee  llaa  pprroovviiddeennccee  eellllee--mmêêmmee,,  ppoouurr  ddééttrruuiirree  ll’’œœuuvvrree  ccrrééééee,,  iill  lluuii  ffaauuddrraaiitt  aavvooiirr  
ddééssoorrmmaaiiss  rreeccoouurrss  aauu  cciieell..  IIll  mmee  mmoonnttrraa  dd’’aaddmmiirraabblleess  bboossqquueettss  ddee  bboouulleeaauuxx  qquuii  ddaattaaiieenntt  ddee  cciinnqq  aannss,,  
cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  11991155,,  ddee  ll’’ééppooqquuee  ooùù  jjee  ccoommbbaattttaaiiss  àà  VVeerrdduunn..  IIll  lleeuurr  aavvaaiitt  ffaaiitt  ooccccuuppeerr  ttoouuss  lleess  ffoonnddss  ooùù  iill  
ssoouuppççoonnnnaaiitt  aavveecc  jjuussttee  rraaiissoonn  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  ddee  ll’’hhuummiiddiittéé  pprreessqquuee  àà  fflleeuurr  ddee  tteerrrree..  IIllss  ééttaaiieenntt  tteennddrreess  
ccoommmmee  ddeess  aaddoolleesscceennttss  eett  ffrraaiiss  ddéécciiddééss..  LLaa  ccrrééaattiioonn  aavvaaiitt  ll’’aaiirr  dd’’aaiilllleeuurrss  ddee  ss’’ooppéérreerr  eenn  cchhaaîînnee..  IIll  nnee  ss’’eenn  
ssoouucciiaaiitt  ppaass..  IIll  ppoouurrssuuiivvaaiitt  oobbssttiinnéémmeenntt  ssaa  ttââcchhee  ttrrèèss  ssiimmppllee..  
MMaaiiss,,  eenn  rreeddeesscceennddaanntt  ppaarr  llee  vviillllaaggee,,  jjee  vviiss  ccoouulleerr  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  ddeess  rruuiisssseeaauuxx  qquuii,,  ddee  mméémmooiirree  dd’’hhoommmmeess,,  
aavvaaiieenntt  ttoouujjoouurrss  ééttéé  àà  sseecc..  CC’’ééttaaiitt  llaa  pplluuss  ffoorrmmiiddaabbllee  ooppéérraattiioonn  ddee  rrééaaccttiioonn  qquu’’iill  mm’’aaiitt  ééttéé  ddoonnnnéé  ddee  vvooiirr..  
CCeess  rruuiisssseeaauuxx,,  sseeccss,,  aavvaaiieenntt  jjaaddiiss  ppoorrttéé  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  ddeess  tteemmppss  ttrrèèss  aanncciieennss..  CCeerrttaaiinnss  ddee  cceess  vviillllaaggeess  
ttrriisstteess  ddoonntt  jj’’aaii  ppaarrlléé  aauu  ddéébbuutt  ddee  mmoonn  rréécciitt  ss’’ééttaaiieenntt  ccoonnssttrruuiittss  ssuurr  lleess  eemmppllaacceemmeennttss  dd’’aanncciieennss  vviillllaaggeess  



 115 

ggaalllloo--rroommaaiinnss  ddoonntt  iill  rreessttaaiitt  eennccoorree  ddeess  ttrraacceess  ddaannss  lleessqquueelllleess  
lleess  aarrcchhééoolloogguueess  aavvaaiieenntt  ffoouuiilllléé,,  eett  iillss  aavvaaiieenntt  ttrroouuvvéé  ddeess  
hhaammeeççoonnss  àà  ddeess  eennddrrooiittss  ooùù,,  aauu  vviinnggttiièèmmee  ssiièèccllee,,  oonn  ééttaaiitt  
oobblliiggéé  dd’’aavvooiirr  rreeccoouurrss  àà  ddeess  cciitteerrnneess  ppoouurr  aavvooiirr  uunn  ppeeuu  dd’’eeaauu  !!  
LLee  vveenntt  aauussssii  ddiissppeerrssaaiitt  cceerrttaaiinneess  ggrraaiinneess..  EEnn  mmêêmmee  tteemmppss  
qquuee  ll’’eeaauu  rrééaappppaarruutt,,  rrééaappppaarraaiissssaaiieenntt  lleess  ssaauulleess,,  lleess  oossiieerrss,,  lleess  
pprrééss,,  lleess  jjaarrddiinnss,,  lleess  fflleeuurrss,,  eett  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffaaççoonn  ddee  vviivvrree..  LLaa  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ss’’ooppéérraaiitt  ssii  lleenntteemmeenntt  qquu’’eellllee  eennttrraaiitt  ddaannss  
ll’’hhaabbiittuuddee  ssaannss  pprroovvooqquueerr  dd’’ééttoonnnneemmeenntt..  LLeess  cchhaasssseeuurrss,,  qquuii  
mmoonnttaaiieenntt  ddaannss  lleess  ssoolliittuuddeess  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  lliièèvvrreess  oouu  ddeess  
ssaanngglliieerrss,,  aavvaaiieenntt  bbiieenn  ccoonnssttaattéé  llee  ffooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  ppeettiittss  
aarrbbrreess,,  mmaaiiss  iillss  ll’’aavvaaiieenntt  mmiiss  ssuurr  llee  ccoommppttee  ddeess  mmaalliicceess  

nnaattuurreelllleess  ddee  llaa  tteerrrree..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ppeerrssoonnnnee  nnee  ttoouucchhaaiitt  àà  
ll’’œœuuvvrree  ddee  cceett  hhoommmmee..  SSii  oonn  ll’’aavvaaiitt  ssoouuppççoonnnnéé,,  oonn  ll’’aauurraaiitt  
ccoonnttrraarriiéé..  IIll  ééttaaiitt  iinnssoouuppççoonnnnaabbllee  !!  QQuuii  aauurraaiitt  ppuu  iimmaaggiinneerr,,  
ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  eett  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  uunnee  tteellllee  oobbssttiinnaattiioonn  
ddaannss  llaa  ggéénnéérroossiittéé  llaa  pplluuss  mmaaggnniiffiiqquuee  ??  
ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  11992200,,  jjee  nnee  ssuuiiss  jjaammaaiiss  rreessttéé  pplluuss  dd’’uunn  aann  ssaannss  
rreennddrree  vviissiittee  àà  EEllzzééaarrdd  BBoouuffffiieerr..  JJee  nnee  ll’’aaii  jjaammaaiiss  vvuu  fflléécchhiirr  
nnii  ddoouutteerr..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  DDiieeuu  ssaaiitt  ssii  DDiieeuu  mmêêmmee  yy  ppoouussssee..  JJee  
nn’’aaii  ppaass  ffaaiitt  llee  ccoommppttee  ddee  sseess  ddéébbooiirreess..  OOnn  nn’’iimmaaggiinnee  bbiieenn  
cceeppeennddaanntt  qquuee  ppoouurr  uunnee  rrééuussssiittee  sseemmbbllaabbllee  iill  aa  ffaalllluu  vvaaiinnccrree  
ll’’aaddvveerrssiittéé..  QQuuee  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  vviiccttooiirree  dd’’uunnee  tteellllee  ppaassssiioonn,,  
iill  aa  ffaalllluu  lluutttteerr  aavveecc  llee  ddéésseessppooiirr..  PPoouurr  aavvooiirr  uunnee  iiddééee  àà  ppeeuu  
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pprrèèss  eexxaaccttee  ddee  ccee  ccaarraaccttèèrree  
eexxcceeppttiioonnnneell,,  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  
oouubblliieerr  qquu’’iill  ss’’eexxeerrççaaiitt  ddaannss  
uunnee  ssoolliittuuddee  ttoottaallee..  SSii  ttoottaallee  
qquuee  vveerrss  llaa  ffiinn  ddee  ssaa  vviiee,,  iill  
aavvaaiitt  ppeerrdduu  ll’’hhaabbiittuuddee  ddee  
ppaarrlleerr,,  oouu  ppeeuutt--êêttrree  nn’’eenn  
vvooyyaaiitt--iill  ppaass  llaa  nnéécceessssiittéé..  
  

EEnn  11993333,,  iill  rreeççuutt  llaa  vviissiittee  dd’’uunn  
ggaarrddee  ffoorreessttiieerr  éébbeerrlluuéé..  CCee  

ffoonnccttiioonnnnaaiirree  lluuii  iinnttiimmaa  ll’’oorrddrree  ddee  nnee  ppaass  ffaaiirree  ddee  
ffeeuu  ddee  ppeeuurr  ddee  mmeettttrree  eenn  ddaannggeerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  
cceettttee  ffoorrêêtt  nnaattuurreellllee..  CC’’ééttaaiitt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  lluuii  ddiitt  
cceett  hhoommmmee  nnaaïïff,,  qquu’’oonn  vvooyyaaiitt  uunnee  ffoorrêêtt  ppoouusssseerr  
ttoouuttee  sseeuullee..  
EEnn  11993355,,  uunnee  vvéérriittaabbllee  ddééllééggaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
vviinntt  eexxaammiinneerr  llaa  ffoorrêêtt  nnaattuurreellllee..  UUnn  ggrraanndd  
ppeerrssoonnnnaaggee  ddeess  eeaauuxx  eett  ffoorrêêttss,,  uunn  ddééppuuttéé,,  ddeess  
tteecchhnniicciieennss..  OOnn  pprroonnoonnççaa  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaarroolleess  
iinnuuttiilleess..  OOnn  ddéécciiddaa  ddee  ffaaiirree  qquueellqquuee  cchhoossee  eett,,  
hheeuurreeuusseemmeenntt,,  oonn  nnee  ffiitt  rriieenn,,  ssiinnoonn  llaa  sseeuullee  cchhoossee  
uuttiillee  ::  mmeettttrree  llaa  ffoorrêêtt  ssoouuss  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ll’’ééttaatt  eett  
iinntteerrddiirree  qquu’’oonn  vviieennnnee  yy  cchhaarrbboonnnneerr,,  ccaarr  iill  ééttaaiitt  
iimmppoossssiibbllee  ddee  nn’’êêttrree  ppaass  ssuubbjjuugguuéé  ppaarr  llaa  bbeeaauuttéé  ddee  
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cceess  jjeeuunneess  aarrbbrreess  eenn  pplleeiinnee  ssaannttéé,,  eett  eellllee  eexxeerrççaa  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddee  sséédduuccttiioonn  ssuurr  llee  ddééppuuttéé  lluuii--mmêêmmee..  
JJ’’aavvaaiiss  uunn  aammii  ppaarrmmii  lleess  ccaappiittaaiinneess  ffoorreessttiieerrss  qquuii  ééttaaiitt  ddee  llaa  
ddééllééggaattiioonn..  JJee  lluuii  eexxpplliiqquuaaiiss  llee  mmyyssttèèrree..  UUnn  jjoouurr  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
dd’’aapprrèèss,,  nnoouuss  aallllââmmeess  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’EEllzzééaarrdd  
BBoouuffffiieerr..  NNoouuss  llee  ttrroouuvvââmmeess  eenn  pplleeiinn  ttrraavvaaiill,,  àà  vviinnggtt  
kkiilloommèèttrreess  ooùù  aavvaaiitt  eeuu  lliieeuu  ll’’iinnssppeeccttiioonn..  LLee  ccaappiittaaiinnee  ffoorreessttiieerr  
nn’’ééttaaiitt  ppaass  mmoonn  aammii  ppoouurr  rriieenn,,  iill  ccoonnnnaaiissssaaiitt  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  
cchhoosseess..  JJ’’ooffffrriiss  lleess  qquueellqquueess  œœuuffss  qquuee  jj’’aavvaaiiss  aappppoorrttééss  eenn  
pprréésseenntt..  NNoouuss  ppaarrttaaggeeââmmeess  nnoottrree  ccaassssee--ccrrooûûttee  eenn  ttrrooiiss,,  eett  
qquueellqquueess  hheeuurreess  ppaassssèèrreenntt  ddaannss  llaa  ccoonntteemmppllaattiioonn  mmuueettttee  dduu  
ppaayyssaaggee..  LLee  ccôôttéé  dd’’ooùù  nnoouuss  vveenniioonnss  ééttaaiitt  ccoouuvveerrtt  dd’’aarrbbrreess  ddee  ssiixx  
àà  sseepptt  mmèèttrreess  ddee  hhaauutt..  JJee  mmee  ssoouuvveennaaiiss  ddee  ll’’aassppeecctt  dduu  ppaayyss  eenn  
11991133,,  llee  ddéésseerrtt  !!  LLee  ttrraavvaaiill  ppaaiissiibbllee  eett  rréégguulliieerr,,  ll’’aaiirr  vviiff  ddeess  

hhaauutteeuurrss,,  llaa  ffrruuggaalliittéé,,  eett  ssuurrttoouutt  llaa  sséérréénniittéé  ddee  ll’’ââmmee  aavvaaiieenntt  
ddoonnnnéé  àà  ccee  vviieeiillllaarrdd  uunnee  ssaannttéé  pprreessqquuee  ssoolleennnneellllee..  CC’’ééttaaiitt  uunn  
aatthhllèèttee  ddee  DDiieeuu  !!  
JJee  mmee  ddeemmaannddaaiiss  ccoommbbiieenn  dd’’hheeccttaarreess  iill  aallllaaiitt  eennccoorree  ccoouuvvrriirr  
dd’’aarrbbrreess..  AAvvaanntt  ddee  ppaarrttiirr,,  mmoonn  aammii  ffiitt  ssiimmpplleemmeenntt  uunnee  bbrrèèvvee  
ssuuggggeessttiioonn  àà  pprrooppooss  ddee  cceerrttaaiinneess  eesssseenncceess  aauuqquueell  llee  tteerrrraaiinn  
dd’’iiccii  ppaarraaiissssaaiitt  ddeevvooiirr  ccoonnvveenniirr..  IIll  nn’’iinnssiissttaa  ppaass..  ««  PPoouurr  llaa  
bboonnnnee  rraaiissoonn,,  mmee  ddiitt--iill  aapprrèèss,,  qquuee  ccee  bboonnhhoommmmee  eenn  ssaaiitt  pplluuss  
qquuee  mmooii  »»..  AAuu  bboouutt  dd’’uunnee  hheeuurree  ddee  mmaarrcchhee,,  ll’’iiddééee  aayyaanntt  ffaaiitt  
ssoonn  cchheemmiinn  eenn  lluuii,,  iill  aajjoouuttaa  ::  ««  IIll  eenn  ssaaiitt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  qquuee  
ttoouutt  llee  mmoonnddee..  IIll  aa  ttrroouuvvéé  uunn  ffaammeeuuxx  mmooyyeenn  dd’’êêttrree  hheeuurreeuuxx  !!  »»  
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CC’’eesstt  ggrrââccee  àà  ccee  ccaappiittaaiinnee  qquuee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llaa  ffoorrêêtt  mmaaiiss  llee  
bboonnhheeuurr  ddee  cceett  hhoommmmee  ffuurreenntt  pprroottééggééss..  
LL’’œœuuvvrree  nnee  ccoouurruutt  uunn  rriissqquuee  ggrraavvee  qquuee  ppeennddaanntt  llaa  gguueerrrree  ddee  
11993399..  LLeess  aauuttoommoobbiilleess  mmaarrcchhaanntt  aalloorrss  aauu  ggaazzooggèènnee,,  oonn  nn’’aavvaaiitt  
jjaammaaiiss  aasssseezz  ddee  bbooiiss..  OOnn  ccoommmmeennççaa  àà  ffaaiirree  ddeess  ccoouuppeess  ddaannss  
lleess  cchhêênneess  ddee  11991100,,  mmaaiiss  cceess  qquuaarrttiieerrss  ssoonntt  ssii  llooiinn  ddee  ttoouutt  
rréésseeaauu  rroouuttiieerr  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ssee  rréévvééllaa  ttrrèèss  mmaauuvvaaiissee  aauu  
ppooiinntt  ddee  vvuuee  ffiinnaanncciieerr..  OOnn  ll’’aabbaannddoonnnnaa..  
LLee  bbeerrggeerr  nn’’aavvaaiitt  rriieenn  vvuu..  IIll  ééttaaiitt  àà  ttrreennttee  kkiilloommèèttrreess  ddee  llàà,,  
ccoonnttiinnuuaa  ppaaiissiibblleemmeenntt  ssaa  bbeessooggnnee,,  iiggnnoorraanntt  llaa  gguueerrrree  ddee  3399  
ccoommmmee  iill  aavvaaiitt  iiggnnoorréé  llaa  gguueerrrree  ddee  1144..  
JJ’’aaii  vvuu  EEllzzééaarrdd  BBoouuffffiieerr  ppoouurr  llaa  ddeerrnniièèrree  ffooiiss  eenn  jjuuiinn  11994455..  IIll  

aavvaaiitt  aalloorrss  qquuaattrree--vviinnggtt--sseepptt  aannss..  JJ’’aavvaaiiss  ddoonncc  rreepprriiss  llaa  rroouuttee  dduu  ddéésseerrtt,,  mmaaiiss  mmaaiinntteennaanntt,,  mmaallggrréé  llee  
ddééllaabbrreemmeenntt  ddaannss  lleeqquueell  llaa  gguueerrrree  aavvaaiitt  llaaiisssséé  ccee  ppaayyss,,  iill  yy  aavvaaiitt  
uunn  ccaarr  qquuii  ffaaiissaaiitt  llee  sseerrvviiccee  eennttrree  llaa  vvaallllééee  ddee  llaa  DDuurraannccee  eett  llaa  
mmoonnttaaggnnee..  JJee  mmiiss  ssuurr  llee  ccoommppttee  ddee  ccee  mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  
rreellaattiivveemmeenntt  rraappiiddee  llee  ffaaiitt  qquuee  jjee  nnee  rreeccoonnnnaaiissssaaiiss  pplluuss  lleess  lliieeuuxx  
ddee  mmeess  pprreemmiièèrreess  pprroommeennaaddeess..  JJ’’aaii  bbeessooiinn  dd’’uunn  nnoomm  ddee  vviillllaaggee  
ppoouurr  ccoonncclluurree  qquuee  jj’’ééttaaiiss  bbiieenn  cceeppeennddaanntt  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  jjaaddiiss  
eenn  rruuiinnee  eett  ddééssoollééee..  LLee  ccaarr  mmee  ddéébbaarrqquuaa  àà  VVeerrggoonn..  
EEnn  11991133,,  ccee  hhaammeeaauu  ddee  hhuuiitt  àà  ddoouuzzee  mmaaiissoonnss  aavvaaiitt  ttrrooiiss  
hhaabbiittaannttss..  IIllss  ééttaaiieenntt  ssaauuvvaaggeess,,  ssee  ddéétteessttaaiieenntt,,  vviivvaaiieenntt  ddee  
cchhaassssee  aauu  ppiièèggee..  LLeeuurr  ccoonnddiittiioonn  ééttaaiitt  ssaannss  eessppooiirr..  TToouutt  ééttaaiitt  
cchhaannggéé……  ll’’aaiirr  lluuii--mmêêmmee  !!  
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AAuu  lliieeuu  ddeess  bboouurrrraassqquueess  ssèècchheess  eett  bbrruuttaalleess  qquuii  mm’’aaccccuueeiillllaaiieenntt  jjaaddiiss,,  ssoouuffffllaaiitt  uunnee  bbrriissee  ssoouuppllee,,  cchhaarrggééee  
dd’’ooddeeuurrss..  UUnn  bbrruuiitt  sseemmbbllaabbllee  àà  cceelluuii  ddee  ll’’eeaauu  vveennaaiitt  ddeess  hhaauutteeuurrss..  CC’’ééttaaiitt  cceelluuii  dduu  vveenntt  ddaannss  lleess  ffoorrêêttss..  
CChhoossee  pplluuss  ééttoonnnnaannttee,,  jj’’eenntteennddiiss  llee  vvrraaii  bbrruuiitt  ddee  ll’’eeaauu  ccoouullaanntt  ddaannss  uunn  bbaassssiinn..  JJee  vviiss  qquu’’oonn  aavvaaiitt  ffaaiitt  uunnee  
ffoonnttaaiinnee,,  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  aabboonnddaannttee,,  eett  ccee  qquuii  mmee  ttoouucchhaa  llee  pplluuss,,  oonn  aavvaaiitt  ppllaannttéé  pprrèèss  dd’’eellllee  uunn  ttiilllleeuull,,  
ssyymmbboollee  iinnccoonntteessttaabbllee  dd’’uunnee  rrééssuurrrreeccttiioonn..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  VVeerrggoonn  ppoorrttaaiitt  lleess  ttrraacceess  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ppoouurr  
ll’’eennttrreepprriissee  dduuqquueell  ll’’eessppooiirr  eesstt  nnéécceessssaaiirree..  LL’’eessppooiirr  ééttaaiitt  ddoonncc  rreevveennuu..  OOnn  aavvaaiitt  ddéébbllaayyéé  lleess  rruuiinneess,,  aabbaattttuu  
lleess  ppaannss  ddee  mmuurr  ddééllaabbrrééss..  LLeess  mmaaiissoonnss  nneeuuvveess,,  ccrrééppiieess  ddee  ffrraaiiss,,  ééttaaiieenntt  eennttoouurrééeess  ddee  jjaarrddiinnss  ppoottaaggeerrss  ooùù  
ppoouussssaaiieenntt,,  mmééllaannggééss  mmaaiiss  aalliiggnnééss,,  lleess  lléégguummeess  eett  lleess  fflleeuurrss,,  lleess  cchhoouuxx  eett  lleess  rroossiieerrss,,  lleess  ppooiirreeaauuxx  eett  lleess  
gguueeuulleess  ddee  lloouupp,,  lleess  ccèèlleerriiss  eett  lleess  aannéémmoonneess……  CC’’ééttaaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  uunn  eennddrrooiitt  ooùù  ll’’oonn  aavvaaiitt  eennvviiee  dd’’hhaabbiitteerr..  

ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  llàà,,  jjee  ffiiss  mmoonn  
cchheemmiinn  àà  ppiieedd..  LLaa  gguueerrrree  ddoonntt  
nnoouuss  ssoorrttiioonnss  àà  ppeeiinnee  nn’’aavvaaiitt  
ppaass  ppeerrmmiiss  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  
ccoommpplleett  ddee  llaa  vviiee,,  mmaaiiss  LLaazzaarree  
ééttaaiitt  hhoorrss  dduu  ttoommbbeeaauu..  SSuurr  lleess  
ffllaannccss  aabbaaiissssééss  ddee  llaa  mmoonnttaaggnnee,,  
jjee  vvooyyaaiiss  ddee  ppeettiittss  cchhaammppss  
dd’’oorrggee  eett  ddee  sseeiiggllee  eenn  hheerrbbee..  
AAuu  ffoonndd  ddeess  ééttrrooiitteess  vvaallllééeess,,  
qquueellqquueess  pprraaiirriieess  vveerrddiissssaaiieenntt..  

IIll  nn’’aa  ffaalllluu  qquuee  lleess  hhuuiitt  aannss  qquuii  nnoouuss  ssééppaarreenntt  ddee  cceettttee  ééppooqquuee,,  ppoouurr  qquuee  ttoouutt  llee  ppaayyss  rreesspplleennddiissssee  ddee  ssaannttéé  
eett  dd’’aaiissaannccee..  SSuurr  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddeess  rruuiinneess  qquuee  jj’’aavvaaiiss  vvuueess  eenn  11991133,,  ss’’ééllèèvveenntt  mmaaiinntteennaanntt  ddeess  ffeerrmmeess  
pprroopprreess,,  bbiieenn  ccrrééppiieess,,  qquuii  ddéénnootteenntt  uunnee  vviiee  hheeuurreeuussee  eett  ccoonnffoorrttaabbllee..  LLeess  vviieeiilllleess  ssoouurrcceess,,  aalliimmeennttééeess  ppaarr  
lleess  pplluuiieess  eett  lleess  nneeiiggeess  qquuee  rreettiieennnneenntt  lleess  ffoorrêêttss,,  ssee  ssoonntt  rreemmiisseess  àà  ccoouulleerr..  ÀÀ  ccôôttéé  ddee  cchhaaqquuee  ffeerrmmee,,  ddaannss  
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ddeess  bboossqquueettss  dd’’éérraabblleess,,  lleess  bbaassssiinnss  ddeess  ffoonnttaaiinneess  ddéébboorrddeenntt  ssuurr  ddeess  
ttaappiiss  ddee  mmeenntthhee  ffrraaîîcchhee..  LLeess  vviillllaaggeess  ssee  ssoonntt  rreeccoonnssttrruuiittss  ppeeuu  àà  ppeeuu..  
UUnnee  ppooppuullaattiioonn  vveennuuee  ddeess  ppllaaiinneess  ooùù  llaa  tteerrrree  ssee  vveenndd  cchheerr  ss’’eesstt  ffiixxééee  
ddaannss  llee  ppaayyss,,  yy  aappppoorrttaanntt  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  dduu  mmoouuvveemmeenntt,,  ddee  ll’’eesspprriitt  
dd’’aavveennttuurree..  OOnn  rreennccoonnttrree  ddaannss  lleess  cchheemmiinnss  ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  
ffeemmmmeess  bbiieenn  nnoouurrrriiss,,  ddeess  ggaarrççoonnss  eett  ddeess  ffiilllleess  qquuii  ssaavveenntt  rriirree,,  eett  oonntt  
rreepprriiss  ggooûûtt  aauuxx  ffêêtteess  ccaammppaaggnnaarrddeess..  
SSii  oonn  ccoommppttee  ll’’aanncciieennnnee  ppooppuullaattiioonn,,  mmééccoonnnnaaiissssaabbllee  ddeeppuuiiss  qquu’’eellllee  vviitt  
aavveecc  ddoouucceeuurr,,  eett  lleess  nnoouuvveeaauuxx  vveennuuss,,  pplluuss  ddee  ddiixx  mmiillllee  ppeerrssoonnnneess  
ddooiivveenntt  lleeuurr  bboonnhheeuurr  àà  EEllzzééaarrdd  BBoouuffffiieerr..  
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QQuuaanndd  jjee  ppeennssee  qquu’’uunn  hhoommmmee  sseeuull,,  rréédduuiitt  àà  sseess  ssiimmpplleess  
rreessssoouurrcceess  pphhyyssiiqquueess  eett  mmoorraalleess,,  aa  ssuuffffii  ppoouurr  ffaaiirree  ssuurrggiirr  dduu  
ddéésseerrtt  ccee  ppaayyss  ddee  CCaannaaaann,,  jjee  ttrroouuvvee  qquuee  mmaallggrréé  ttoouutt  llaa  ccoonnddiittiioonn  
hhuummaaiinnee  eesstt  aaddmmiirraabbllee..  QQuuaanndd  jjee  ffaaiiss  llee  ccoommppttee  ddee  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  aa  
ffaalllluu  ddee  ccoonnssttaannccee  ddaannss  llaa  ggrraannddeeuurr  dd’’ââmmee,,  eett  dd’’aacchhaarrnneemmeenntt  
ddaannss  llaa  ggéénnéérroossiittéé  ppoouurr  oobbtteenniirr  ccee  rrééssuullttaatt,,  jjee  ssuuiiss  pprriiss  dd’’uunn  
iimmmmeennssee  rreessppeecctt  ppoouurr  ccee  vviieeuuxx  ppaayyssaann  ssaannss  ccuullttuurree  qquuii  aa  ssuu  
mmeenneerr  àà  bbiieenn  cceettttee  œœuuvvrree  ddiiggnnee  ddee  DDiieeuu..  EEllzzééaarrdd  BBoouuffffiieerr  eesstt  
mmoorrtt  ppaaiissiibblleemmeenntt  eenn  11994477,,  àà  ll’’hhoossppiiccee  ddee  BBaannoonn..  
  
««««««««        LLLLLLLL’’’’’’’’hhhhhhhhoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiii        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiitttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeeessssssss        »»»»»»»»,,,,,,,,        rrrrrrrréééééééécccccccciiiiiiiitttttttt        ddddddddeeeeeeee        JJJJJJJJeeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnn        GGGGGGGGiiiiiiiioooooooonnnnnnnnoooooooo        
        

******  
  

««««««««        CCCCCCCCeeeeeeee        nnnnnnnn’’’’’’’’eeeeeeeesssssssstttttttt        qqqqqqqquuuuuuuu’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuu        rrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvvooooooooiiiiiiiirrrrrrrr……………………        »»»»»»»»        
  
LLaa  vviiee  nnaaqquuiitt  ssuurr  llaa  TTeerrrree  iill  yy  aa  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’aannnnééeess..  DDee  tteemmppss  àà  aauuttrree,,  ddeess  cciivviilliissaattiioonnss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  
vviinnrreenntt  yy  ééttaabblliirr  ddeess  ccoolloonniieess,,  eett  cceelllleess--ccii  ppeerrdduurrèèrreenntt  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’aannnnééeess  eennccoorree,,  cceerrttaaiinneess  ppeennddaanntt  
pplluuss  lloonnggtteemmppss  qquuee  dd’’aauuttrreess..  
IIll  yy  aa  eennvviirroonn  qquuaattrree  mmiilllliioonnss  eett  ddeemmii  dd’’aannnnééeess,,  ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll  eett  sseess  ssuujjeettss  eessccoorrttèèrreenntt  jjuussqquu’’àà  nnoottrree  
ppllaannèèttee  lleess  pprreemmiièèrreess  ââmmeess  ddeessttiinnééeess  àà  ffoorrmmeerr  llaa  rraaccee  lléémmuurriieennnnee,,  aavveecc  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn  dduu  DDiieeuu  PPèèrree//MMèèrree..  
EEnn  ccee  tteemmppss--llàà,,  llaa  TTeerrrree  ccoonnnnaaiissssaaiitt  ll’’aabboonnddaannccee,,  llaa  bbeeaauuttéé  eett  ll’’hhaarrmmoonniiee  àà  uunn  ddeeggrréé  tteell  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  
ddiiffffiicciilleemmeenntt  ll’’iimmaaggiinneerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  LLeess  LLéémmuurriieennss  aappppaarrtteennaaiieenntt  aalloorrss  àà  uunn  ppllaann  ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee  
ddeennssiittéé,,  mmaaiiss  iillss  ééttaaiieenntt  ddoouuééss  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  dd’’aabbaaiisssseerr  lleeuurr  vviibbrraattiioonn  àà  lleeuurr  gguuiissee,,  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  ll’’eexxppéérriieennccee  
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pphhyyssiioollooggiiqquuee  ddee  ddeeggrrééss  ddee  ddeennssiittéé  pplluuss  ggrroossssiieerrss  ;;  iillss  ppoouuvvaaiieenntt  eennssuuiittee  rreepprreennddrree  lleeuurr  ccoorrppss  lluummiinneeuuxx  
qquuaanndd  iillss  llee  ssoouuhhaaiittaaiieenntt..  
GGrraadduueelllleemmeenntt,,  iill  yy  eeuutt  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  vviibbrraattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  cceettttee  rraaccee  pprrooddiiggiieeuussee..  LLee  
ppeeuuppllee  lléémmuurriieenn  ccoommmmeennççaa  ppaarr  ddéécchhooiirr  jjuussqquu’’àà  llaa  qquuaattrriièèmmee  ddeennssiittéé,,  ppuuiiss  ppoouurrssuuiivviitt  ssaa  ddééccéélléérraattiioonn  
vviibbrraattooiirree  jjuussqquu’’àà  aatttteeiinnddrree  llaa  ddeennssiittéé  ddee  llaa  ddiimmeennssiioonn  qquuee  nnoouuss  ccoonnnnaaiissssoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  CCeettttee  cchhuuttee  ssee  
ddéérroouullaa  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’eennvviirroonn  uunn  mmiilllliioonn  dd’’aannnnééeess..  
LLeess  tteerrrriittooiirreess  ffoorrmmaanntt  llaa  LLéémmuurriiee,,  ééggaalleemmeenntt  aappppeellééee  ««  MMuu  »»,,  ccoommpprreennaaiieenntt  ddeess  mmaasssseess  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
iimmmmeerrggééeess  ssoouuss  llee  PPaacciiffiiqquuee,,  aaiinnssii  qquu’’HHaawwaaïï,,  ll’’îîllee  ddee  PPââqquueess,,  lleess  îîlleess  FFiijjii,,  ll’’AAuussttrraalliiee,,  llaa  NNoouuvveellllee--
ZZééllaannddee,,  eett  ddeess  tteerrrreess  ddaannss  ll’’OOccééaann  IInnddiieenn  pprrèèss  ddee  MMaaddaaggaassccaarr..  LLaa  ccôôttee  oorriieennttaallee  ddee  MMuu  ss’’éétteennddaaiitt  jjuussqquu’’àà  
llaa  CCaalliiffoorrnniiee  eett  àà  llaa  CCoolloommbbiiee--BBrriittaannnniiqquuee  àà  ll’’oouueesstt  dduu  CCaannaaddaa..  
DDeess  gguueerrrreess  iinncceessssaanntteess  eennttrraaîînnèèrreenntt  uunnee  ccrruueellllee  ddéévvaassttaattiioonn  ssuurr  MMuu  eett  eenn  AAttllaannttiiddee..  CCeess  ddeeuuxx  
cciivviilliissaattiioonnss  ffiinniirreenntt  vviiccttiimmeess  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  aaggrreessssiioonnss..  LLeess  LLéémmuurriieennss  eett  lleess  AAttllaanntteess  pprriirreenntt  aaiinnssii  
ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  ffuuttiilliittéé  ddee  tteellss  aaggiisssseemmeennttss..  QQuuaanndd  lleess  LLéémmuurriieennss  ccoommpprriirreenntt  qquuee  lleeuurr  ppaattrriiee  ééttaaiitt  vvoouuééee  
àà  llaa  ppeerrddiittiioonn,,  iillss  aaddrreessssèèrreenntt  uunnee  rreeqquuêêttee  àà  SShhaammbbhhaallllaahh  mmiinneeuurree,,  llaa  ttêêttee  dduu  rréésseeaauu  AAggaarrtthhaa,,  aaffiinn  
dd’’oobbtteenniirr  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’éérriiggeerr  uunnee  vviillllee  ssoouuss  llee  MMoonntt  SShhaassttaa  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’yy  pprréésseerrvveerr  lleeuurr  ccuullttuurree  eett  
lleeuurrss  aannnnaalleess..  LLee  MMoonntt  SShhaassttaa  eesstt  llee  pplluuss  hhaauutt  ssoommmmeett  vvoollccaanniiqquuee  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss..  IIll  eesstt  ssiittuuéé  aauu  nnoorrdd  ddee  
llaa  CCaalliiffoorrnniiee  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  ddee  ll’’OOrreeggoonn..  PPoouurr  oobbtteenniirr  cceettttee  aauuttoorriissaattiioonn  eett  ssee  jjooiinnddrree  aauu  rréésseeaauu  
ssoouutteerrrraaiinn  dd’’AAggaarrtthhaa,,  iill  lleeuurr  ffaalllluutt  pprroouuvveerr  qquu’’iillss  aavvaaiieenntt  ttiirréé  lleeuurrss  lleeççoonnss  ddee  llaa  gguueerrrree  eett  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn..  IIllss  
dduurreenntt  ttéémmooiiggnneerr  ddee  lleeuurr  rreeppeennttiirr  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  ggaallaaccttiiqquuee  ddeess  ppllaannèètteess  eett  pprreennddrree  
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ssoolleennnneell  ddee  ssee  ccoommppoorrtteerr  ddééssoorrmmaaiiss  eenn  ppeeuuppllee  ppaacciiffiiqquuee..  
UUnnee  vvaassttee  ccaavviittéé  eenn  ffoorrmmee  ddee  ddôômmee  eexxiissttaaiitt  ddééjjàà  ddaannss  lleess  eennttrraaiilllleess  dduu  MMoonntt  SShhaassttaa..  LLoorrssqquu’’oonn  aaccccoorrddaa  
aauuxx  LLéémmuurriieennss  llaa  ppeerrmmiissssiioonn  dd’’éérriiggeerr  lleeuurr  cciittéé,,  iill  ffuutt  ccoonnvveennuu  qquuee  cceettttee  rrééggiioonn  ssuurrvviivvrraaiitt  àà  ttoouuss  lleess  ffuuttuurrss  
ccaattaaccllyyssmmeess..  IIllss  yy  ccoonnssttrruuiissiirreenntt  uunnee  cciittéé  qquu’’iillss  nnoommmmèèrreenntt  TTEELLOOSS,,  ccee  qquuii  ssiiggnniiffiiee  ««  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
aavveecc  ll’’EEsspprriitt  »»..  
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ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  cceettttee  cciittéé  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnççuuee  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  eennvviirroonn  220000..000000  hhaabbiittaannttss..  MMaaiiss  LLaa  ccoonnffllaaggrraattiioonn  
tthheerrmmoonnuuccllééaaiirree  qquuii  aannééaannttiitt  llee  ccoonnttiinneenntt  MMuu  eett  sseess  330000  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ssuurrvviinntt  pplluuss  ttôôtt  qquuee  pprréévvuu,,  
iill  yy  aa  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  1122..000000  aannss..  LLee  ccoonnttiinneenntt  MMuu  ffuutt  eenngglloouuttii  eenn  uunnee  nnuuiitt..  IIll  ss’’eennffoonnççaa  ssii  ssoouuddaaiinneemmeenntt  
ddaannss  llaa  mmeerr  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ggeennss  nn’’eeuurreenntt  ppaass  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssaaiitt  ;;  pprreessqquuee  ttoouuss  ddoorrmmaaiieenntt..  
SSeeuulleemmeenntt  2255..000000  ppeerrssoonnnneess  rrééuussssiirreenntt  àà  aatttteeiinnddrree  àà  tteemmppss  llee  ssiittee  ddee  TTeellooss  eett  ppuurreenntt  aaiinnssii  êêttrree  ssaauuvvééeess..  
PPlluussiieeuurrss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’oorrddrree  rreelliiggiieeuuxx,,  ccoonnsscciieennttss  dduu  ccaattaaccllyyssmmee  àà  vveenniirr,,  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss  ppaarr  ppeettiittss  
ggrroouuppeess,,  eenn  ddeess  ppooiinnttss  ssttrraattééggiiqquueess  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ;;  iillss  pprriièèrreenntt  eett  cchhaannttèèrreenntt  ttoouutt  eenn  ppéérriissssaanntt..  ««  AAuulldd  
LLaanngg  SSyynnee  »»,,  rreeççuu  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeess  IIrrllaannddaaiiss,,  ffuutt  llee  ddeerrnniieerr  cchhaanntt  jjaammaaiiss  eenntteenndduu  ddaannss  llaa  ccoonnttrrééee  ddee  
llaa  LLéémmuurriiee..  CCee  nn’’eesstt  qquu’’uunn  aauu  rreevvooiirr,,  mmeess  ffrrèèrreess……  
ÀÀ  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  LLéémmuurriiee  ffuutt  eenngglloouuttiiee,,  ll’’AAttllaannttiiddee  ssee  mmiitt  àà  ttrreemmbblleerr  àà  ssoonn  ttoouurr..  DDeess  ffrraaggmmeennttss  
ddee  ssaa  mmaassssee  tteerrrreessttrree  ccoommmmeennccèèrreenntt  àà  ssee  ddééttaacchheerr,,  eett  ccee,,  jjuussqquu’’aauu  ssttaaddee  uullttiimmee,,  lloorrssqquuee  ccee  ccoonnttiinneenntt  ffuutt  
lluuii--mmêêmmee  ssuubbmmeerrggéé..  
EEnn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  cceess  ddeeuuxx  iimmmmeennsseess  mmaasssseess  ggééooggrraapphhiiqquueess  eett  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  
tthheerrmmoonnuuccllééaaiirreess  qquuii  ss’’eennssuuiivviirreenntt,,  lleess  ddeerrnniièèrreess  cciittééss  ddee  llaa  ppllaannèèttee  eennccoorree  iinnttaacctteess  ffuurreenntt  ééggaalleemmeenntt  
ppuullvvéérriissééeess  oouu  aannééaannttiieess  ppaarr  ddeess  ttrreemmbblleemmeennttss  ddee  tteerrrree  eett  dd’’iimmmmeennsseess  rraazz--ddee--mmaarrééee  qquuii  ppéénnééttrrèèrreenntt  
jjuussqquu’’àà  11660000  kkiilloommèèttrreess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  tteerrrreess..  LLaa  TTeerrrree  rrééggrreessssaa..  IIll  lluuii  ffaalllluutt  pplluussiieeuurrss  mmiilllléénnaaiirreess  ppoouurr  
rreettrroouuvveerr  ssoonn  ééqquuiilliibbrree  eett  rreeddeevveenniirr  vviiaabbllee..  LLeess  ssuurrvviivvaannttss  ccoonnnnuurreenntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  iimmppiittooyyaabblleess..    
ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  nnoottrree  ppllaannèèttee  mmeessuurraaiieenntt  eennvviirroonn  44  mmèèttrreess..  AAuu  mmoommeenntt  ddee  ll’’aannééaannttiisssseemmeenntt  
ddee  llaa  LLéémmuurriiee,,  iillss  nnee  mmeessuurraaiieenntt  pplluuss  qquuee  22,,5500  mmèèttrreess..  PPuuiiss,,  lleeuurr  ttaaiillllee  aa  eennccoorree  ddiimmiinnuuéé,,  ppuuiissqquuee  llaa  
pplluuppaarrtt  ddee  nnooss  ccoonntteemmppoorraaiinnss  mmeessuurreenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmooiinnss  ddee  22  mmèèttrreess..  ÀÀ  mmeessuurree  qquuee  nnoottrree  cciivviilliissaattiioonn  
ssee  ttrraannssffoorrmmeerraa,,  nnoouuss  ddééppaasssseerroonnss  ddee  nnoouuvveeaauu  ccee  sseeuuiill..  MMêêmmee  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  lleess  ggeennss  ssuurr  tteerrrree  
ggrraannddiisssseenntt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  qquu’’iill  yy  aa  mmêêmmee  uunn  ssiièèccllee..  
UUnn  jjoouurr  nnoouuvveeaauu,,  uunn  mmoonnddee  ttoouutt  nneeuuff  ss’’aapppprrêêttee  àà  nnaaîîttrree..  NNoouuss  aavvoonnss  aassssiimmiilléé  nnooss  lleeççoonnss  dd’’aammoouurr,,  eett  llaa  
NNoouuvveellllee  LLéémmuurriiee,,  llee  ppaarraaddiiss  ppeerrdduu,,  eesstt  ssuurr  llee  ppooiinntt  dd’’éécclloorree..  LLaa  ppéérriiooddee  ddee  ssééppaarraattiioonn  eesstt  tteerrmmiinnééee..  LLaa  
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ppooppuullaattiioonn  tteelloossiieennnnee  ssee  rreelliiee  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  aavveecc  uunn  nnoommbbrree  ccrrooiissssaanntt  dd’’eennttrree  nnoouuss  cchhaaqquuee  jjoouurr..  CCeettttee  
oouuvveerrttuurree,,  qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  ccoo--ccrrééeerr  hhââtteerraa  llee  mmoommeenntt  ddee  lleeuurr  éémmeerrggeennccee  ppaarrmmii  nnoouuss..  
BBiieennttôôtt,,  nnooss  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  ssee  rreennccoonnttrreerroonntt  ddee  nnoouuvveeaauu,,  ffaaccee  àà  ffaaccee,,  eenn  dd’’hheeuurreeuusseess  rreettrroouuvvaaiilllleess  rreemmpplliieess  
dd’’aammoouurr  eett  ddee  lluummiièèrree..  UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  nnoouuss  ccoollllaabboorreerroonnss  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn  eett  ccœœuurr  àà  ccœœuurr  eenn  vvuuee  
dd’’iinnssttaauurreerr  llee  pplluuss  mmaaggnniiffiiqquuee,,  llee  pplluuss  mmaaggiiqquuee  ddeess  ââggeess  dd’’oorr,,  uunnee  èèrree  iimmmmuuaabbllee  ooùù  pprréévvaauuddrroonntt  
ll’’iilllluummiinnaattiioonn,,  llaa  ssaaggeessssee,,  llaa  ppaaiixx  eett  ll’’ooppuulleennccee  ;;  eenn  cceettttee  èèrree,,  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  vviivvrroonntt  dd’’aammoouurr  ccoommmmee  
jjaammaaiiss  aauuppaarraavvaanntt,,  aaffffrraanncchhiieess  ddee  ll’’iinntteerrfféérreennccee  ddeess  ffoorrcceess  nnééggaattiivveess  qquuii  oonntt  eennvvaahhii  cceettttee  ppllaannèèttee  ddeeppuuiiss  
ssii  lloonnggtteemmppss..  TToouuss  sseerroonntt  uunniiffiiééss  ppaarr  ll’’aaffffeeccttiioonn  eett  ll’’uunniittéé..  
NNoouuss  ddeevvoonnss  ddiirree  mmeerrccii  àà  nnoottrree  TTeerrrree--MMèèrree  dd’’aavvooiirr  eenndduurréé  nnooss  nnoommbbrreeuusseess  eexxppéérriieenncceess  aavveecc  ttoouuss  lleess  
ddoommmmaaggeess  qquuee  nnoouuss  lluuii  aavvoonnss  iinnfflliiggééss..  
TTeellooss  eesstt  uunnee  ddeess  112200  cciittééss  ddee  lluummiièèrreess  ssoouutteerrrraaiinneess  ddoonntt  44  ssoonntt  hhaabbiittééeess  ppaarr  lleess  LLéémmuurriieennss  eett  qquueellqquueess--
uunneess  ppaarr  lleess  AAttllaanntteess..  LLeess  cciittééss  ssiittuuééeess  ddaannss  llaa  ccrrooûûttee  tteerrrreessttrree  ssoonntt  rreelliiééeess  ppaarr  ddeess  ttuunnnneellss..  
LLaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  TTeellooss  ssee  cchhiiffffrree  àà  eennvviirroonn  uunn  mmiilllliioonn  eett  ddeemmii  dd’’hhaabbiittaannttss,,  qquuii  oonntt  éévvoolluuééss  àà  llaa  vviibbrraattiioonn  
ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee  ddeennssiittéé..  LLaa  vviillllee  ccoommppoorrttee  cciinnqq  nniivveeaauuxx  rrééppaarrttiiss  ssuurr  pplluussiieeuurrss  kkiilloommèèttrreess  ccaarrrrééss..  LLeeuurrss  
jjaarrddiinnss  hhyyddrrooppoonniiqquueess  ss’’éétteennddeenntt  ssuurr  sseepptt  aaccrreess  sseeuulleemmeenntt  eett  pprroodduuiisseenntt  lleess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  nnéécceessssaaiirreess  
ppoouurr  lleeuurr  bbeessooiinn..  LLeess  aanniimmaauuxx  qquuii  ooccccuuppeenntt  llee  cciinnqquuiièèmmee  nniivveeaauu  ssoonntt  ttoouuss  vvééggééttaarriieennss..  LLee  lliioonn  eett  
ll’’aaggnneeaauu  ssee  ccôôttooiieenntt  eett  ddoorrmmeenntt  eennsseemmbbllee,,  eenn  ttoouuttee  ccoonnffiiaannccee..  
QQuuaanndd  lleess  TTeelloossiieennss  éémmeerrggeerroonntt  ppaarrmmii  nnoouuss,,  iillss  aappppoorrtteerroonntt  lleeuurr  tteecchhnnoollooggiiee  aappttee  àà  ppuurriiffiieerr  nnooss  ooccééaannss  
eett  àà  nneettttooyyeerr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr..  TToouutt  nn’’eesstt  ppaass  ppeerrdduu..  LLaa  TTeerrrree  sseerraa  ssaauuvvééee  ::  eellllee  sseerraa  ddee  nnoouuvveeaauu  
ffaavvoorraabbllee  àà  llaa  vviiee..  NNoouuss  sseerroonnss  aalloorrss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  bbeeaauuccoouupp  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddaannss  uunnee  
ddiimmeennssiioonn  lluummiinneeuussee  pplluuss  aavvaannccééee..  
  
MMMMMMMMeeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        ddddddddéééééééélllllllliiiiiiiivvvvvvvvrrrrrrrréééééééé        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        AAAAAAAAddddddddaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaa,,,,,,,,        GGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnndddddddd        PPPPPPPPrrrrrrrrêêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        àààààààà        TTTTTTTTeeeeeeeelllllllloooooooossssssss,,,,,,,,        eeeeeeeetttttttt        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssmmmmmmmmiiiiiiiissssssss        aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        hhhhhhhhuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        AAAAAAAAuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeelllllllliiiiiiiiaaaaaaaa--------LLLLLLLLoooooooouuuuuuuuiiiiiiiisssssssseeeeeeee        JJJJJJJJoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        
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LLLLLLLLAAAAAAAA        VVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIIXXXXXXXX        DDDDDDDDUUUUUUUU        DDDDDDDDIIIIIIIISSSSSSSSCCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEE        
    
11..  LLee  ffiiddèèllee  ::  CCee  ssoonntt  llàà  vvooss  ppaarroolleess,,  ôô  JJééssuuss  !!  vvéérriittéé  éétteerrnneellllee  !!  qquuooiiqquu’’eelllleess  nn’’aaiieenntt  ppaass  ééttéé  ddiitteess  ddaannss  llee  
mmêêmmee  tteemmppss  eett  qquu’’eelllleess  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ééccrriitteess  ddaannss  llee  mmêêmmee  lliieeuu..  EEtt  ppuuiissqquu’’eelllleess  vviieennnneenntt  ddee  vvoouuss  eett  
qquu’’eelllleess  ssoonntt  vvéérriittaabblleess,,  jjee  ddooiiss  lleess  rreecceevvooiirr  ttoouutteess  aavveecc  uunnee  ffooii  pplleeiinnee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  
EElllleess  ssoonntt  ddee  vvoouuss  ccaarr  cc’’eesstt  vvoouuss  qquuii  lleess  aavveezz  ddiitteess  ;;  mmaaiiss  eelllleess  ssoonntt  aauussssii  àà  mmooii  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  lleess  aavveezz  
ddiitteess  ppoouurr  mmoonn  ssaalluutt..  JJee  lleess  rreeççooiiss  aavveecc  jjooiiee  ddee  vvoottrree  bboouucchhee,,  aaffiinn  qquu’’eelllleess  ssee  ggrraavveenntt  pprrooffoonnddéémmeenntt  ddaannss  
mmoonn  ccœœuurr..  CCeess  ppaarroolleess  pplleeiinneess  ddee  ttaanntt  ddee  bboonnttéé,,  ddee  tteennddrreessssee  eett  dd’’aammoouurr,,  mm’’aanniimmeenntt  ;;  mmaaiiss  llaa  ppeennssééee  ddee  
mmeess  ccrriimmeess  mm’’eeffffrraayyee  eett  mmaa  ccoonnsscciieennccee  iimmppuurree  mm’’ééllooiiggnnee  dd’’uunn  mmyyssttèèrree  ssii  ssaaiinntt..  LLaa  ddoouucceeuurr  ddee  vvooss  
ppaarroolleess  mm’’aattttiirree,,  mmaaiiss  llee  ppooiiddss  ddee  mmeess  ppéécchhééss  mmee  rreettiieenntt..  
  
22..  VVoouuss  mm’’oorrddoonnnneezz  dd’’aalllleerr  àà  vvoouuss  aavveecc  ccoonnffiiaannccee,,  ssii  jjee  vveeuuxx  aavvooiirr  ppaarrtt  aavveecc  vvoouuss,,  eett  ddee  mmee  nnoouurrrriirr  dduu  
ppaaiinn  ddee  ll’’iimmmmoorrttaalliittéé,,  ssii  jjee  vveeuuxx  oobbtteenniirr  llaa  vviiee  eett  llaa  ggllooiirree  éétteerrnneellllee..  VVeenneezz,,  ddiitteess--vvoouuss,,  vveenneezz  àà  mmooii,,  vvoouuss  
ttoouuss  qquuii  ssoouuffffrreezz  eett  qquuii  êêtteess  oopppprreessssééss,,  eett  jjee  vvoouuss  rraanniimmeerraaii..  ÔÔ  ddoouuccee  eett  aaiimmaabbllee  ppaarroollee  àà  ll’’oorreeiillllee  dd’’uunn  ppéécchheeuurr  !!  
VVoouuss  iinnvviitteezz,,  SSeeiiggnneeuurr  mmoonn  DDiieeuu,,  llee  ppaauuvvrree  eett  ll’’iinnddiiggeenntt  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  vvoottrree  ccoorrppss  ssaaccrréé..  MMaaiiss  qquuii  
ssuuiiss--jjee,,  SSeeiiggnneeuurr,,  ppoouurr  oosseerr  mm’’aapppprroocchheerr  ddee  vvoouuss  ??  VVooiillàà  qquuee  lleess  cciieeuuxx  nnee  ppeeuuvveenntt  vvoouuss  ccoonntteenniirr,,  eett  vvoouuss  ddiitteess  ::  
VVeenneezz  ttoouuss  àà  mmooii..  
  
33..  DD’’ooùù  vviieenntt  cceettttee  mmiisséérriiccoorrddiieeuussee  ccoonnddeesscceennddaannccee,,  uunnee  ssii  tteennddrree  iinnvviittaattiioonn  ??  CCoommmmeenntt  oosseerraaii--jjee  aalllleerr  àà  
vvoouuss,,  mmooii  qquuii  nnee  sseennss  eenn  mmooii--mmêêmmee  aauuccuunn  bbiieenn  qquuii  ppuuiissssee  mmee  ddoonnnneerr  qquueellqquuee  ccoonnffiiaannccee  ??  CCoommmmeenntt  
vvoouuss  rreecceevvrraaii--jjee  eenn  mmaa  mmaaiissoonn,,  mmooii  qquuii  aaii  ssii  ssoouuvveenntt  oouuttrraaggéé  vvoottrree  bboonnttéé  ??  LLeess  AAnnggeess  eett  lleess  AArrcchhaannggeess  
vvoouuss  aaddoorreenntt  eenn  ttrreemmbbllaanntt,,  lleess  ssaaiinnttss  eett  lleess  jjuusstteess  ssoonntt  ssaaiissiiss  ddee  ffrraayyeeuurr  ;;  eett  vvoouuss  ddiitteess  ::  VVeenneezz  ttoouuss  àà  mmooii  !!  SSii  
ccee  nn’’ééttaaiitt  vvoouuss  qquuii  llee  ddiitteess,,  SSeeiiggnneeuurr,,  qquuii  ppoouurrrraaiitt  llee  ccrrooiirree  ??  EEtt  ssii  vvoouuss  nn’’oorrddoonnnniieezz  vvoouuss--mmêêmmee  
dd’’aapppprroocchheerr  ddee  vvoouuss,,  qquuii  eenn  aauurraaiitt  ll’’aauuddaaccee  ??  
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44..  NNooéé,,  cceett  hhoommmmee  jjuussttee,,  ttrraavvaaiillllaa  cceenntt  aannss  àà  ccoonnssttrruuiirree  ll’’aarrcchhee,,  ppoouurr  ssee  ssaauuvveerr  aavveecc  ppeeuu  ddee  ppeerrssoonnnneess  ;;  eett  
mmooii,,  ccoommmmeenntt  ppoouurrrraaii--jjee  eenn  uunnee  hheeuurree  mmee  pprrééppaarreerr  àà  rreecceevvooiirr  ddiiggnneemmeenntt  llee  CCrrééaatteeuurr  dduu  mmoonnddee  ??  MMooïïssee,,  
llee  pplluuss  ggrraanndd  ddee  vvooss  sseerrvviitteeuurrss,,  ppoouurr  qquuii  vvoouuss  ééttiieezz  ccoommmmee  uunn  aammii,,  ffiitt  uunnee  aarrcchhee  ddee  bbooiiss  iinnccoorrrruuppttiibbllee,,  
qquu’’iill  rreevvêêttiitt  dd’’uunn  oorr  ttrrèèss  ppuurr,,  aaffiinn  dd’’yy  ddééppoosseerr  lleess  ttaabblleess  ddee  llaa  llooii  ;;  eett  mmooii,,  vviillee  ccrrééaattuurree,,  jj’’oosseerraaiiss  rreecceevvooiirr  ssii  
ffaacciilleemmeenntt  llee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  llooii  eett  ll’’aauutteeuurr  ddee  llaa  vviiee  !!  SSaalloommoonn,,  llee  pplluuss  ssaaggee  ddeess  rrooiiss  dd’’IIssrraaëëll,,  eemmppllooyyaa  sseepptt  
aannss  àà  éélleevveerr  uunn  tteemmppllee  mmaaggnniiffiiqquuee  àà  llaa  ggllooiirree  ddee  vvoottrree  nnoomm  ;;  iill  ccéélléébbrraa  ppeennddaanntt  hhuuiitt  jjoouurrss  llaa  ffêêttee  ddee  ssaa  
ddééddiiccaaccee  ;;  iill  ooffffrriitt  mmiillllee  hhoossttiieess  ppaacciiffiiqquueess  eett,,  aauu  ssoonn  ddeess  ttrroommppeetttteess,,  aauu  mmiilliieeuu  ddeess  ccrriiss  ddee  jjooiiee,,  iill  ppllaaççaa  
ssoolleennnneelllleemmeenntt  ll’’aarrcchhee  dd’’aalllliiaannccee  ddaannss  llee  lliieeuu  qquuii  lluuii  ééttaaiitt  pprrééppaarréé..  EEtt  mmooii,,  mmiisséérraabbllee  qquuee  jjee  ssuuiiss  eett  llee  pplluuss  
ppaauuvvrree  ddeess  hhoommmmeess,,  ccoommmmeenntt  vvoouuss  iinnttrroodduuiirraaii--jjee  ddaannss  mmaa  mmaaiissoonn,,  mmooii  qquuii  ssaaiiss  àà  ppeeiinnee  eemmppllooyyeerr  
ppiieeuusseemmeenntt  uunnee  ddeemmiiee  hheeuurree  ??  EEtt  ppllûûtt  àà  DDiieeuu  qquuee  jj’’eeuussssee  uunnee  sseeuullee  ffooiiss  eemmppllooyyéé  ddiiggnneemmeenntt  uunn  mmooiinnddrree  
tteemmppss  eennccoorree  !!  
  
55..  ÔÔ  mmoonn  DDiieeuu  !!  QQuuee  nn’’oonntt  ppooiinntt  ffaaiitt  cceess  ssaaiinnttss  hhoommmmeess  ppoouurr  vvoouuss  ppllaaiirree,,  eett  ccoommbbiieenn,,  hhééllaass  !!  CCee  qquuee  jjee  
ffaaiiss  eesstt  ppeeuu  !!  CCoommbbiieenn  eesstt  ccoouurrtt  llee  tteemmppss  qquuee  jjee  ccoonnssaaccrree  àà  mmee  pprrééppaarreerr  àà  llaa  ccoommmmuunniioonn  !!  RRaarreemmeenntt  ssuuiiss--jjee  
bbiieenn  rreeccuueeiillllii,,  pplluuss  rraarreemmeenntt  ssuuiiss--jjee  lliibbrree  ddee  ttoouuttee  ddiissttrraaccttiioonn..  EEtt  cceerrtteess,,  eenn  vvoottrree  ddiivviinnee  eett  ssaalluuttaaiirree  
pprréésseennccee,,  nnuullllee  ppeennssééee  pprrooffaannee  nnee  ddeevvrraaiitt  ss’’ooffffrriirr  àà  mmoonn  eesspprriitt,,  nnuullllee  ccrrééaattuurree  nnee  ddeevvrraaiitt  ll’’ooccccuuppeerr,,  ccaarr  ccee  
nn’’eesstt  ppaass  uunn  aannggee,,  mmaaiiss  llee  SSeeiiggnneeuurr  ddeess  aannggeess  qquuee  jjee  ddooiiss  rreecceevvooiirr  eenn  mmooii..  
  
66..  QQuueellllee  ddiissttaannccee  iinnffiinniiee,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  eennttrree  ll’’aarrcchhee  dd’’aalllliiaannccee  aavveecc  ccee  qquu’’eellllee  rreennffeerrmmaaiitt,,  eett  vvoottrree  ccoorrppss  ttrrèèss  
ppuurr  aavveecc  sseess  iinneeffffaabblleess  vveerrttuuss  ;;  eennttrree  lleess  ssaaccrriiffiicceess  àà  vveenniirr,,  eett  llaa  vvéérriittaabbllee  hhoossttiiee  ddee  vvoottrree  ccoorrppss,,  
aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  aanncciieennss  ssaaccrriiffiicceess  !!  
  
77..  PPoouurrqquuooii  ddoonncc  nnee  ssuuiiss--jjee  ppaass  pplluuss  eennffllaammmméé  eenn  vvoottrree  aaddoorraabbllee  pprréésseennccee  ??  PPoouurrqquuooii  nn’’aaii--jjee  ppaass  ssooiinn  ddee  
mmee  mmiieeuuxx  pprrééppaarreerr  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  vvooss  ssaaiinnttss  mmyyssttèèrreess,,  lloorrssqquuee  cceess  aannttiiqquueess  ppaattrriiaarrcchheess  eett  cceess  ssaaiinnttss  
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pprroopphhèètteess,,  cceess  rrooiiss  eett  cceess  pprriinncceess  aavveecc  ttoouutt  lleeuurr  ppeeuuppllee,,  oonntt  mmoonnttrréé  ttaanntt  ddee  zzèèllee  ppoouurr  llee  ccuullttee  ddiivviinn  ??  
  
88..  DDaavviidd,,  ccee  rrooii  ssii  ppiieeuuxx,,  ffiitt  ééccllaatteerr  sseess  ttrraannssppoorrttss  ppaarr  ddeess  ddaannsseess  rreelliiggiieeuusseess  ddeevvaanntt  ll’’aarrcchhee,,  ssee  ssoouuvveennaanntt  
ddeess  bbiieennffaaiittss  qquuee  DDiieeuu  aavvaaiitt  rrééppaanndduuss  ssuurr  sseess  ppèèrreess  ;;  iill  ffiitt  ffaaiirree  ddiivveerrss  iinnssttrruummeennttss  ddee  mmuussiiqquuee,,  iill  ccoommppoossaa  
ddeess  ppssaauummeess  qquuee  llee  ppeeuuppllee  cchhaannttaaiitt  aavveecc  aallllééggrreessssee,,  sseelloonn  ccee  qquu’’iill  aavvaaiitt  oorrddoonnnnéé,,  eett,,  aanniimméé  ddee  ll’’EEsspprriitt--
SSaaiinntt,,  ssoouuvveenntt  iill  cchhaannttaaiitt  lluuii--mmêêmmee  ssuurr  ssaa  hhaarrppee  ;;  iill  aapppprriitt  aauuxx  eennffaannttss  dd’’IIssrraaëëll  àà  lloouueerr  DDiieeuu  ddee  ttoouutt  lleeuurr  
ccœœuurr  eett  àà  uunniirr  cchhaaqquuee  jjoouurr  lleeuurrss  vvooiixx  ppoouurr  llee  ccéélléébbrreerr  eett  llee  bbéénniirr..  SSii  llaa  vvuuee  ddee  ll’’aarrcchhee  dd’’aalllliiaannccee  iinnssppiirraaiitt  
ttaanntt  ddee  ffeerrvveeuurr,,  ttaanntt  ddee  zzèèllee  ppoouurr  lleess  lloouuaannggeess  ddee  DDiieeuu,,  qquueell  rreessppeecctt,,  qquueell  aammoouurr  nnee  ddooiitt  ppaass  mm’’iinnssppiirreerr,,  eett  
àà  ttoouutt  llee  ppeeuuppllee  cchhrrééttiieenn,,  llaa  pprréésseennccee  ddee  vvoottrree  SSaaccrreemmeenntt,,  ôô  JJééssuuss  !!  eett  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoorrppss  aaddoorraabbllee  !!  
  
99..  PPlluussiieeuurrss  ccoouurreenntt  eenn  ddiivveerrss  lliieeuuxx  ppoouurr  vviissiitteerr  lleess  rreelliiqquueess  ddeess  ssaaiinnttss  ;;  iillss  ééccoouutteenntt  aavviiddeemmeenntt  llee  rréécciitt  ddee  
lleeuurrss  aaccttiioonnss  ;;  iillss  aaddmmiirreenntt  lleess  vvaasstteess  tteemmpplleess  bbââttiiss  eenn  lleeuurr  hhoonnnneeuurr,,  eett  bbaaiisseenntt  lleeuurrss  ooss  ssaaccrrééss,,  eennvveellooppppééss  
ddaannss  ll’’oorr  eett  llaa  ssooiiee..  EEtt  vvooiillàà  qquuee  vvoouuss--mmêêmmee,,  ôô  mmoonn  DDiieeuu  !!  vvoouuss  êêtteess  iiccii  pprréésseenntt  ddeevvaanntt  mmooii  ssuurr  ll’’aauutteell,,  
vvoouuss  llee  SSaaiinntt  ddeess  ssaaiinnttss,,  llee  CCrrééaatteeuurr  ddeess  hhoommmmeess,,  llee  RRooii  ddeess  aannggeess..  SSoouuvveenntt  cc’’eesstt  llaa  ccuurriioossiittéé,,  llee  ddééssiirr  ddee  
vvooiirr  ddeess  cchhoosseess  nnoouuvveelllleess,,  qquuii  ffaaiitt  eennttrreepprreennddrree  cceess  ppèèlleerriinnaaggeess  ;;  eett  ddee  llàà  vviieenntt  qquuee,,  gguuiiddéé  ppaarr  ccee  mmoottiiff  
ffrriivvoollee,,  ssaannss  vvéérriittaabbllee  ccoonnttrriittiioonn,,  oonn  eenn  ttiirree  ppeeuu  ddee  ffrruuiitt  ppoouurr  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  mmœœuurrss..  MMaaiiss  iiccii,,  ddaannss  llee  
ssaaccrreemmeenntt  ddee  ll’’aauutteell,,  vvoouuss  êêtteess  pprréésseenntt  ttoouutt  eennttiieerr,,  ôô  CChhrriisstt  JJééssuuss  !!  vvrraaii  DDiieeuu  eett  vvrraaii  hhoommmmee,,  eett  ttoouutteess  lleess  
ffooiiss  qquu’’oonn  vvoouuss  rreeççooiitt  ddiiggnneemmeenntt  eett  aavveecc  ffeerrvveeuurr,,  oonn  rreeccuueeiillllee  eenn  aabboonnddaannccee  lleess  ffrruuiittss  dduu  ssaalluutt  éétteerrnneell..  CCee  
nn’’eesstt  ppaass  llaa  llééggèèrreettéé,,  nnii  llaa  ccuurriioossiittéé,,  nnii  ll’’aattttrraaiitt  ddeess  sseennss,,  qquuii  ccoonndduuiitt  àà  ccee  bbaannqquueett  ssaaccrréé  ;;  mmaaiiss  uunnee  ffooii  
ffeerrmmee,,  uunnee  vviivvee  eessppéérraannccee,,  uunnee  cchhaarriittéé  ssiinnccèèrree..  
  
1100..  ÔÔ  DDiieeuu  CCrrééaatteeuurr  iinnvviissiibbllee  dduu  mmoonnddee  !!  qquuee  vvoouuss  êêtteess  aaddmmiirraabbllee  ddaannss  ccee  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess  ppoouurr  nnoouuss  !!  
aavveecc  qquueellllee  bboonnttéé,,  qquueellllee  tteennddrreessssee  vvoouuss  vveeiilllleezz  ssuurr  vvooss  éélluuss,,  vvoouuss  ddoonnnnaanntt  vvoouuss--mmêêmmee  àà  eeuuxx  ppoouurr  
nnoouurrrriittuurree  ddaannss  vvoottrree  SSaaccrreemmeenntt  !!  CC’’eesstt  llàà  ccee  qquuii  ssuurrppaassssee  ttoouuttee  iinntteelllliiggeennccee,,  ccee  qquuii,,  pplluuss  qquu’’aauuccuunnee  aauuttrree  
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cchhoossee,,  aattttiirree  àà  vvoouuss  lleess  ccœœuurrss  ppiieeuuxx  eett  eennffllaammmmee  lleeuurr  aammoouurr..  CCaarr  vvooss  vvrraaiiss  ffiiddèèlleess,,  ooccccuuppééss  ttoouuttee  lleeuurr  vviiee  
ddee  ssee  ccoorrrriiggeerr,,  ppuuiisseenntt  ddaannss  llaa  ffrrééqquueennttee  rréécceeppttiioonn  ddee  cceett  aauugguussttee  ssaaccrreemmeenntt  uunnee  mmeerrvveeiilllleeuussee  ffeerrvveeuurr  eett  
uunn  zzèèllee  aarrddeenntt  ppoouurr  llaa  vveerrttuu..  
  
1111..  ÔÔ  ggrrââccee  aaddmmiirraabbllee  eett  ccaacchhééee  dduu  ssaaccrreemmeenntt,,  ccoonnnnuuee  ddeess  sseeuullss  ffiiddèèlleess  sseerrvviitteeuurrss  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  !!  ccaarr  lleess  
sseerrvviitteeuurrss  iinnffiiddèèlleess,,  aasssseerrvviiss  aauu  ppéécchhéé,,  nnee  ppeeuuvveenntt  eenn  rreesssseennttiirr  ll’’iinnfflluueennccee..  LLaa  ggrrââccee  ddee  ll’’EEsspprriitt--SSaaiinntt  eesstt  
ddoonnnnééee  ddaannss  ccee  ssaaccrreemmeenntt  ;;  iill  rrééppaarree  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ââmmee  eett  lluuii  rreenndd  llaa  bbeeaauuttéé  pprreemmiièèrree,,  qquuee  llee  ppéécchhéé  aavvaaiitt  
eeffffaaccééee..  TTeellllee  eesstt  qquueellqquueeffooiiss  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  cceettttee  ggrrââccee  eett  llaa  ffeerrvveeuurr  qquu’’eellllee  iinnssppiirree,,  qquuee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  
ll’’eesspprriitt,,  mmaaiiss  llee  ccoorrppss  llaanngguuiissssaanntt  eenn  rreeççooiitt  uunnee  vviigguueeuurr  nnoouuvveellllee..  
  
1122..  EEtt  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ddeevvoonnss  ddéépplloorreerr  aavveecc  aammeerrttuummee  llaa  ttiiééddeeuurr  eett  llaa  nnéégglliiggeennccee  qquuii  aaffffaaiibblliisssseenntt  eenn  
nnoouuss  llee  ddééssiirr  ddee  rreecceevvooiirr  JJééssuuss--CChhrriisstt,,  uunniiqquuee  eessppéérraannccee  ddeess  éélluuss  eett  lleeuurr  sseeuull  mméérriittee..  CCaarr  cc’’eesstt  lluuii  qquuii  nnoouuss  
ssaannccttiiffiiee  eett  qquuii  nnoouuss  aa  rraacchheettééss  ;;  iill  eesstt  llaa  ccoonnssoollaattiioonn  ddee  cceeuuxx  qquuii  vvooyyaaggeenntt  ssuurr  llaa  tteerrrree  eett  ll’’éétteerrnneellllee  fféélliicciittéé  
ddeess  ssaaiinnttss..  CCoommbbiieenn  ddoonncc  nnee  ddooiitt--oonn  ppaass  ggéémmiirr  ddee  ccee  qquuee  pplluussiieeuurrss  mmoonnttrreenntt  ttaanntt  dd’’iinnddiifffféérreennccee  ppoouurr  ccee  
ssaaccrréé  mmyyssttèèrree,,  qquuii  eesstt  llaa  jjooiiee  dduu  cciieell  eett  llee  ssaalluutt  dduu  mmoonnddee  !!  ÔÔ  aavveeuugglleemmeenntt,,  ôô  dduurreettéé  dduu  ccœœuurr  hhuummaaiinn  !!  
dd’’êêttrree  ssii  ppeeuu  ttoouucchhéé  ddee  ccee  ddoonn  iinneeffffaabbllee,,  qquu’’iill  sseemmbbllee  ppeerrddrree  ddee  ssoonn  pprriixx  àà  mmeessuurree  qquu’’oonn  eenn  uussee  ddaavvaannttaaggee  !!  
  
1133..  SSii  cceett  aaddoorraabbllee  ssaaccrreemmeenntt  nnee  ss’’aaccccoommpplliissssaaiitt  qquu’’eenn  uunn  sseeuull  lliieeuu  eett  qquu’’uunn  sseeuull  pprrêêttrree  ddaannss  llee  mmoonnddee  
eennttiieerr  ccoonnssaaccrrââtt  ll’’hhoossttiiee  ssaaiinnttee,,  aavveecc  qquueellllee  aarrddeeuurr  lleess  hhoommmmeess  nn’’aaccccoouurrrraaiieenntt--iillss  ppaass  eenn  ccee  lliieeuu,,  vveerrss  ccee  
pprrêêttrree  uunniiqquuee,,  ppoouurr  vvooiirr  ccéélléébbrreerr  lleess  ssaaiinnttss  mmyyssttèèrreess  !!  MMaaiiss  iill  yy  aa  pplluussiieeuurrss  pprrêêttrreess,,  eett  llee  CChhrriisstt  eesstt  ooffffeerrtt  
eenn  pplluussiieeuurrss  lliieeuuxx,,  aaffiinn  qquuee  llaa  mmiisséérriiccoorrddee  eett  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  ll’’hhoommmmee  ééccllaatteenntt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss,,  qquuee  llaa  
ssaaiinnttee  ccoommmmuunniioonn  eesstt  pplluuss  rrééppaanndduuee  ddaannss  llee  mmoonnddee..  JJee  vvoouuss  rreennddss  ggrrââccee,,  ôô  JJééssuuss,,  ppaasstteeuurr  éétteerrnneell,,  qquuii  
ddaannss  nnoottrree  eexxiill  eett  nnoottrree  iinnddiiggeennccee,,  ddaaiiggnneezz  nnoouuss  nnoouurrrriirr  ddee  vvoottrree  ccoorrppss  eett  ddee  vvoottrree  ssaanngg  pprréécciieeuuxx,,  eett  nnoouuss  
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iinnvviitteerr  ddee  vvoottrree  pprroopprree  bboouucchhee  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  cceess  ssaaccrrééss  mmyyssttèèrreess,,  ddiissaanntt  ::  VVeenneezz  àà  mmooii,,  vvoouuss  ttoouuss  qquuii  
ppoorrtteezz  vvoottrree  ffaarrddeeaauu  aavveecc  ttrraavvaaiill,,  eett  jjee  vvoouuss  ssoouullaaggeerraaii..  
  
««««««««        LLLLLLLL’’’’’’’’iiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiittttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        JJJJJJJJééééééééssssssssuuuuuuuussssssss--------CCCCCCCChhhhhhhhrrrrrrrriiiiiiiisssssssstttttttt        »»»»»»»»        ddddddddeeeeeeee        RRRRRRRRiiiiiiiicccccccchhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrdddddddd        GGGGGGGGoooooooouuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeee        
  
TTTTTTTTOOOOOOOOUUUUUUUUTTTTTTTT        CCCCCCCCEEEEEEEE        QQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIII        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTT        MMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTT        DDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSS        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDOOOOOOOOIIIIIIIITTTTTTTT        ÊÊÊÊÊÊÊÊTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉ        AAAAAAAAFFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEE        
JJJJJJJJUUUUUUUUGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR        !!!!!!!!        
        
JJUUGGEEMMEENNTT  ddeerrnniieerr  !!  CChhaaqquuee  pprroopphhééttiiee  qquuii  ss’’yy  rraappppoorrttee  aannnnoonnccee  llaa  rrééssuurrrreeccttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  mmoorrttss  ppoouurr  
llee  JJuuggeemmeenntt  ffiinnaall..  MMaaiiss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  oonntt  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  iinnttrroodduuiitt  uunnee  eerrrreeuurr  ddaannss  llaa  nnoottiioonn  qquuii  eesstt  
eexxpprriimmééee  ppaarr  cceess  mmoottss  ;;  ccaarr  iillss  nnee  ssiiggnniiffiieenntt  ppaass  ::  rrééssuurrrreeccttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  mmoorrttss,,  mmaaiiss  rrééssuurrrreeccttiioonn  ddee  ttoouutt  ccee  
qquuii  eesstt  mmoorrtt  !!  CC’’eesstt--àà--ddiirree  ::  aanniimmaattiioonn  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ssaannss  mmoouuvveemmeenntt  ddaannss  llaa  CCrrééaattiioonn  aaffiinn  qquuee  cceellaa  
ddeevviieennnnee  vviivvaanntt  ppoouurr  llee  JJuuggeemmeenntt  ddee  DDiieeuu  eett  ssooiitt  éélleevvéé  oouu  eexxtteerrmmiinnéé  eenn  ssee  mmaanniiffeessttaanntt  !!  
RRiieenn  nnee  rreessttee  àà  pprréésseenntt  ssaannss  mmoouuvveemmeenntt  ;;  ccaarr  llaa  ffoorrccee  vviivvaannttee  qquuii  fflluuee  aaccttuueelllleemmeenntt  ddee  ffaaççoonn  pplluuss  iinntteennssee  
ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn  ffaaiitt  pprreessssiioonn  ssuurr  ttoouuttee  cchhoossee,,  llaa  ppoouussssaanntt  eett  llaa  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  àà  ssee  mmoouuvvooiirr..  
DDee  ccee  ffaaiitt,,  ttoouutt  ssee  rreennffoorrcceerraa,,  mmêêmmee  ccee  qquuii  ééttaaiitt  jjuussqquu’’aalloorrss  iinnaaccttiiff  oouu  ssoommmmeeiillllaaiitt..  TToouutt  eesstt  rréévveeiilllléé,,  
rreennffoorrccéé,,  eett  ddooiitt  aaiinnssii  eennttrreerr  eenn  aaccttiioonn  ;;  ddaannss  llee  rréévveeiill  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé,,  ttoouutt  eesstt  ppoouurr  aaiinnssii  ddiirree  ttrraaîînnéé  
ddeevvaanntt  llaa  LLuummiièèrree,,  mmêêmmee  ccee  qquuii  cchheerrcchhaaiitt  àà  ssee  ddiissssiimmuulleerr..  OOnn  ppeeuutt  aauussssii  ddiirree  qquuee  ttoouutt  eesstt  mmiiss  ddee  ssooii--
mmêêmmee  eenn  lluummiièèrree  eett  ddooiitt  ssee  mmoonnttrreerr  ssaannss  ppoouuvvooiirr  ccoonnttiinnuueerr  àà  ssoommmmeeiilllleerr,,  ooùù  qquu’’iill  ssee  ttrroouuvvee..  EEnn  llaannggaaggee  
ccoouurraanntt  ::  ««  TToouutt  vviieenntt  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  !!  »»  
TToouutt  pprreenndd  vviiee  eett  ss’’aanniimmee  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceettttee  CCrrééaattiioonn  ssoouuss  ll’’eeffffeett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  iirrrruuppttiioonn  ddee  llaa  
LLuummiièèrree  !!  LLaa  LLuummiièèrree  eexxeerrccee  aalloorrss  uunnee  ppuuiissssaannttee  aattttrraaccttiioonn……  aavveecc  oouu  ssaannss  llee  vvoouullooiirr  ddee  ccee  qquuii  rreeppoossee  ddaannss  
cceettttee  CCrrééaattiioonn  eett  ppeeuutt--êêttrree  mmêêmmee  ss’’yy  ddiissssiimmuullee,,  eett  ttoouutt  ffiinniitt  ppaarr  ssee  ttrroouuvveerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  cceettttee  LLuummiièèrree,,  
ssaannss  ppoouuvvooiirr  ll’’éévviitteerr,,  eeûûtt--iill  lleess  aaiilleess  ddee  ll’’aauurroorree  ;;  ddaannss  llaa  CCrrééaattiioonn  eennttiièèrree,,  aauuccuunn  eennddrrooiitt  nnee  ssaauurraaiitt  ll’’eenn  
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pprroottééggeerr..  IIll  nn’’eesstt  rriieenn  qquuii  nnee  ssooiitt  ééccllaaiirréé..  CCeeppeennddaanntt,,  ddaannss  llee  mmoouuvveemmeenntt  dd’’aattttrraaccttiioonn,,  ccee  qquuii  nnee  ssuuppppoorrttee  
ppaass  cceettttee  rraaddiiaattiioonn,,  ddoonncc  ccee  qquuii  nn’’aassppiirree  ppaass  ddééjjàà  eenn  ssooii  àà  cceettttee  LLuummiièèrree,,  ddooiitt  ssee  bbrriisseerr  ccoonnttrree  eellllee  eett  êêttrree  
ccoonnssuumméé  ppaarr  eellllee..  PPaarr  ccoonnttrree,,  ccee  qquuii  eesstt  oorriieennttéé  vveerrss  llaa  LLuummiièèrree  ss’’ééppaannoouuiirraa  eett  ssee  rreennffoorrcceerraa  ddaannss  llaa  ppuurreettéé  
ddee  ssoonn  vvoouullooiirr  !!  
IIll  eenn  vvaa  ddee  mmêêmmee  ddee  ttoouutteess  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ââmmeess  hhuummaaiinneess  ddee  cceettttee  TTeerrrree..  CCee  qquuii  ppaarraaiissssaaiitt  
jjuussqquu’’aalloorrss  ssaannss  vviiee,,  ccee  qquuii  ssoommmmeeiillllaaiitt,,  eenn  ééttaanntt  ssoouuvveenntt  iiggnnoorréé  ddeess  hhoommmmeess  eeuuxx--mmêêmmeess,,  ssee  rréévveeiilllleerraa  eett  
ss’’aacccceennttuueerraa  ssoouuss  ll’’eeffffeett  ddee  llaa  ffoorrccee,,  ssee  ttrraadduuiissaanntt  eenn  ppeennssééeess  eett  eenn  aacctteess  ppoouurr  ssee  jjuuggeerr  ddeevvaanntt  llaa  LLuummiièèrree,,  
sseelloonn  ssoonn  ggeennrree  eett  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ssoonn  aaccttiivviittéé..  SSoonnggeezz  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  rreeppoossee  eenn  vvoouuss  pprreenndd  vviiee  !!  VVooiillàà  
eenn  qquuooii  ccoonnssiissttee  llaa  rrééssuurrrreeccttiioonn  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  mmoorrtt  !!  JJuuggeemmeenntt  vviivvaanntt  !!  JJuuggeemmeenntt  ddeerrnniieerr  !!  
VVoouuss  ddeevveezz  aalloorrss  vveenniirr  àà  bboouutt  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  eenn  vvoouuss,,  vvoouuss  ddeevveezz  vvoouuss  ppuurriiffiieerr,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  vvoouuss  
ddiissppaarraaîîttrreezz  aavveecc  llee  mmaall  ss’’iill  rrééuussssiitt  àà  ddeevveenniirr  ttrroopp  ppuuiissssaanntt  eenn  vvoouuss..  CCaarr  aalloorrss  iill  vvoouuss  ttiieenntt  ::  ééccuummaanntt  eett  
ssiiffffllaanntt,,  iill  ss’’aabbaatt  ssuurr  vvooss  ttêêtteess  ppoouurr  vvoouuss  eennttrraaîînneerr  ddaannss  llee  ggoouuffffrree  ddee  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn,,  ppuuiissqquu’’iill  nnee  ppeeuutt  
ddoorréénnaavvaanntt  pplluuss  ssuubbssiisstteerr  ddaannss  llaa  sspplleennddeeuurr  ddee  llaa  ffoorrccee  ddiivviinnee  !!  
JJee  vvoouuss  aaii  àà  pprréésseenntt  ddoonnnnéé  llaa  PPaarroollee  ;;  eellllee  mmoonnttrree  llee  cchheemmiinn  qquuii,,  lloorrss  dduu  rréévveeiill  ddee  cceettttee  CCrrééaattiioonn,,  vvoouuss  
ccoonndduuiitt  iinnffaaiilllliibblleemmeenntt  vveerrss  lleess  hhaauutteeuurrss  ddee  LLuummiièèrree  eett  nnee  vvoouuss  llaaiissssee  ppaass  ssoommbbrreerr,,  qquuooii  qquu’’iill  aaddvviieennnnee  eett  
tteennttee  ddee  ssee  rraanniimmeerr  eenn  vvoouuss  !!  SSii  vvoouuss  aavveezz  ddiirriiggéé  vvoottrree  rreeggaarrdd  vveerrss  llaa  LLuummiièèrree  eenn  uunnee  ffiiddèèllee  ccoonnvviiccttiioonn,,  ssii  
vvoouuss  aavveezz  ssaaiissii  mmaa  PPaarroollee  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt  eett  ssii  vvoouuss  ll’’aavveezz  aaccccuueeiilllliiee  eenn  vvoottrree  ââmmee,,  vvoouuss  vvoouuss  ééllèèvveerreezz  
sseerreeiinneemmeenntt  hhoorrss  ddee  llaa  ccoonnffuussiioonn,,  ppuurriiffiiééss  eett  ééppuurrééss,,  lliibbrreess  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  aauurraaiitt  ppuu  aauuppaarraavvaanntt  vvoouuss  
eemmppêêcchheerr  dd’’eennttrreerr  aauu  PPaarraaddiiss..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  vveeiilllleezz  eett  pprriieezz  aaffiinn  qquuee  llaa  vvaanniittéé  eett  llaa  pprrééssoommppttiioonn,,  qquuii  
ssoonntt  lleess  pplluuss  rreeddoouuttaabblleess  eemmbbûûcchheess  ppoouurr  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ddee  cceettttee  TTeerrrree,,  nnee  ppuuiisssseenntt  ttrroouubblleerr  llaa  ccllaarrttéé  ddee  
vvoottrree  rreeggaarrdd  !!  SSooyyeezz  ssuurr  vvooss  ggaarrddeess  !!  SSeelloonn  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  vvoouuss  aauurreezz  pprrééppaarréé  llee  tteerrrraaiinn  eenn  vvoouuss,,  aaiinnssii  eenn  
aaddvviieennddrraa--tt--iill  ddee  vvoouuss  lloorrss  ddee  llaa  ppuurriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn  !!  
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KKAARRLLAA  TTUURRNNEERR  

DDuurraanntt  cceess  cciinnqq  lloonngguueess  aannnnééeess  ooùù  jj’’aaii  ééllaabboorréé  
cchhaaqquuee  ppaarrcceellllee  ddee  cceettttee  œœuuvvrree  éétteenndduuee  ssuurr  2211  
oouuvvrraaggeess  eett  ccoommppoossaanntt  pprrèèss  ddee  44000000  ppaaggeess,,  lleess  
ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  nn’’oonntt  eeuu  ddee  cceessssee  ddee  ss’’eeffffuusseerr  eenn  
mmooii..  LLeeuurr  ppaattiieennccee  aa  ééttéé  iinnffiinniiee  eett  lleeuurr  aammoouurr  
ggrraannddiioossee..  EEtt  iill  yy  aa  ppaarrmmii  lleess  ÊÊttrreess  ddee  lluummiièèrree,,  
ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  eeuu  lleeuurr  lloott  ddee  
ssoouuffffrraanncceess  eett  ddee  ddoouuttee,,  ddee  jjooiiee  eett  ddee  ppeeiinnee,,  
ppuuiissqquu’’iillss  oonntt  vvééccuu  iiccii,,  ssuurr  tteerrrree..  PPoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  
qquuee  jjee  pprréésseennttee  eennccoorree,,  eett  qquuii  ssoonntt  ppaassssééss  ddeeppuuiiss  
ddaannss  uunnee  aauuttrree  rrééaalliittéé,,  iillss  mm’’oonntt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  
lleeuurr  pprréésseennccee  lluummiinneeuussee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  
ppaarrccoouurrss..  JJee  lleeuurr  rreennddss  iiccii  hhoommmmaaggee..    

  
  

AAUURREELLIIAA  LLOOUUIISSEE--JJOONNEESS  
 

ÀÀ  ttrraavveerrss  cceettttee  œœuuvvrree  ssttuuppééffiiaannttee,,  jj’’aaii  eemmpprruunnttéé  àà  cchhaaccuunn  ddee  lleeuurr  iimmmmeennssee  ttrraavvaaiill..  IIllss  oonntt  aappppoorrttéé  àà  
ll’’hhuummaanniittéé  ttoouutt  eennttiièèrree  lleeuurr  ccoonnccoouurrss  eenn  êêttrreess  ccoonnsscciieennttss..  IIllss  oonntt  nnoouurrrrii  ll’’ââmmee  hhuummaaiinnee  eett  ppllaannééttaaiirree  ddee  
lleeuurrss  pprréésseenncceess  ddee  jjooiiee  eett  dd’’aammoouurr..  JJee  rreeccoonnnnaaiiss  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  pplluuss  ppoossiittiiff  qquu’’uunn  hhoommmmee,,  qquu’’uunnee  ffeemmmmee  
vvoouuééss  àà  ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee..  CCeess  hhoommmmeess  eett  cceess  ffeemmmmeess  ddoonntt  jjee  bbrroossssee  llee  ppoorrttrraaiitt  oonntt  ééttéé  
mmeess  mmaaîîttrreess  àà  ppeennsseerr..  IIllss  oonntt  ééttéé  ll’’iimmppuullssiioonn  ddee  mmoonn  ttrraavvaaiill  eett  ssaannss  eeuuxx  iill  nnee  mm’’aauurraaiitt  ppaass  ééttéé  ppeerrmmiiss  ddee  
vvoouuss  aavvooiirr  ppaarrlléé  ccoommmmee  jjee  ll’’aaii  ffaaiitt..  
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JJEEAANN--JJAACCQQUUEESS  CCAAZZIINN  
  

  
  

CCAARRLLOOSS  CCAASSTTAANNEEDDAA  

NNoouuss  ssoommmmeess  ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  
ppeennssoonnss,,  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  rreesssseennttoonnss..  SSii  ddoonncc  llaa  
CCoonnnnaaiissssaannccee  eesstt  uunnee  nnoouurrrriittuurree  eesssseennttiieellllee  ppoouurr  
ll’’ââmmee,,  àà  pplluuss  ffoorrttee  rraaiissoonn  cceettttee  nnoouurrrriittuurree  ccoommppoossee  
lleess  ccaarraaccttèèrreess  ddee  cchhaaccuunn  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssee  vvoouueenntt  àà  
ll’’ééttuuddee..  PPoouurr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx,,  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  aa  ééttéé    
llee  ppiivvoott  ddee  lleeuurr  vviiee..  EEtt  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  yy  aa  ééttéé  aabbssoorrbbéé  
ccoommppllèètteemmeenntt,,  ssaaccrriiffiiaanntt  ddèèss  lloorrss  ssaa  vviiee  dd’’hhoommmmee  
eett  ssaa  vviiee  ddee  ffeemmmmee  oorrddiinnaaiirreess..  
LLaa  ppaassssiioonn  qquuee  jj’’éépprroouuvvee  àà  lleeuurr  ééggaarrdd  eesstt  ssaannss  
bboorrnneess..  EEllllee  eesstt  ddiiggnnee  ddee  ccee  qquuee  ll’’EEnnsseeiiggnneeuurr  aa  ffaaiitt  
ddee  mmooii..  EEllllee  nn’’eesstt  cceerrtteess  ppaass  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  
PPaassssiioonn  dduu  CChhrriisstt  ppoouurr  llee  PPèèrree,,  mmaaiiss  eellllee  eesstt  ssii  
ffoorrttee  qquu’’iill  mm’’aa  ffaalllluu  vvaaiinnccrree  ll’’aaddvveerrssiittéé  ppoouurr  
eennttrreevvooiirr  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’uunn  iinnssttaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  
ccee  lloonngg,,  ttrrèèss  lloonngg  ttrraavvaaiill..  MMooii--mmêêmmee  jj’’aarrrriivvee  àà  llaa  
ffiinn  ddee  mmoonn  eexxiisstteennccee..  CCee  sseerroonntt  llàà  mmeess  ddeerrnniieerrss  
mmoottss,,  lleess  ddeerrnniieerrss  mmoommeennttss  qquuee  jjee  ppaarrttaaggee  aavveecc  
vvoouuss,,  lleecctteeuurrss,,  eett  mmee  vvooiillàà  ttrriissttee..  
JJ’’aaii  ttaanntt  ééttéé  nniimmbbéé  dd’’eenntthhoouussiiaassmmee  lloorrss  ddee  cceettttee  
ééccrriittuurree  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  cceettttee  œœuuvvrree  aayyaanntt  ooccccuuppéé  
ttoouuss  lleess  ppaannss  ddee  mmoonn  eexxiisstteennccee..  MMoonn  aatttteennttiioonn  
ééttaaiitt  ssii  ffooccaalliissééee  ssuurr  ccee  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  àà  ttrraannssmmeettttrree  
qquuee  mmaa  vviiee  ffuutt  tteenndduuee  vveerrss  ll’’iinnffiinnii  ddee  ll’’eessppaaccee……  

  
  

AANNTTOONN  PPAARRKKSS  
  

  
  

KKAATTHHLLEEEENN  AADDAAIIRR  PPOOHHLLMMAANN  
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GGEEOORRGGEESS  IIVVAANNOOVVIITTCCHH  GGUURRDDJJIIEEFFFF  
  

  
  

RROOBBEERRTT  AALLLLEENN  MMOONNRROOEE  

LL’’aavveennttuurree  ddee  nnooss  vviieess  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  àà  ccee  qquuee  
nnoouuss  eenn  ffaaiissoonnss  qquuaanndd  nnoouuss  nnoouuss  aacchhaarrnnoonnss  àà  
ddeevvooiirr  ggaaggnneerr  ddee  ll’’aarrggeenntt..  LLee  mmoonnddee  eesstt  ssii  
ééttrrooiitt  eett  ccoorrrroossiiff  qquuee  nnooss  vviieess,,  eelllleess--mmêêmmeess  
ééttrrooiitteess  iiccii--bbaass,,  eenn  vviieennnneenntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  àà  ssee  
hheeuurrtteerr  aauu  ccaaddrree  ddee  ccee  mmoonnddee..  VVoouuss--mmêêmmeess  
aavveezz  bbiieenn  ccoonnsscciieennccee  qquuee  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ssii  
hheeuurreeuuxx  qquuee  vvoouuss  oosseezz  llee  pprréétteennddrree  !!  VVoouuss  
rrêêvveezz  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ccaarr  vvoouuss  ssaavveezz  qquu’’iill  eesstt  
jjuussttee  eett  nnéécceessssaaiirree..  TToouuss  lleess  êêttrreess  ddoonntt  llee  
ppoorrttrraaiitt  eesstt  iiccii  bbrroosssséé  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  aauu  
cchhaannggeemmeenntt..  EEtt  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  œœuuvvrree  eennccoorree  àà  
ll’’eennddrrooiitt  mmêêmmee  ooùù  iill  ssee  ttrroouuvvee..  EEtt  jjee  ppuuiiss  vvoouuss  
aassssuurreerr  qquuee  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  hhoorrss  dduu  
ccaaddrree  ddee  ccee  mmoonnddee  !!  
CChhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eesstt  uunn  ««  aalliimmeenntt  »»  ppoouurr  DDiieeuu,,  eett  
lleeuurrss  ccoonnsscciieenncceess  ss’’éétteennddeenntt  àà  ll’’iinnffiinnii..  EElllleess  
ssoonntt  uunn  ssééssaammee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess  ddee  llaa  
tteerrrree,,  llee  mmooyyeenn  eesssseennttiieell  ppoouurr  aaccccééddeerr  aauu  PPèèrree..  
LLee  CChhrriisstt  ss’’eesstt  eeffffuusséé  eenn  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx,,  lleeuurr  
ttéémmooiiggnnaanntt  aaiinnssii  ssoonn  aammoouurr  iinnffiinnii  eett  ll’’aammpplleeuurr  
aabbssoolluuee  ddee  ssaa  mmiisséérriiccoorrddee..  OOuuii,,  iill  nn’’yy  aa  qquuee  llaa  
ggrrââccee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ssoorrttiirr  dduu  ppuuiittss  ssaannss  
ffoonndd  ddaannss  lleeqquueell  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  ttoommbbééss..  

  
  

OOMMRRAAAAMM  MMIIKKHHAAEELL  AAÏÏVVAANNHHOOVV  
  

  
  

PPEETTEERR  DDEEUUNNOOVV  
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OOSSKKAARR  EERRNNSSTT  BBEERRNNHHAARRDDTT  
ddiitt  AABBDD--RRUU--SSHHIINN  

SSii  cchhaaqquuee  hhoommmmee  rreeccoonnnnaaiissssaaiitt  eennffiinn  ccoommbbiieenn  iill  
eesstt  uunniiqquuee  aauuxx  yyeeuuxx  dduu  PPèèrree,,  ccoommbbiieenn  llee  PPèèrree  
pprreenndd  nnaaiissssaannccee  eenn  ll’’ââmmee  eett  eenn  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  
cchhaaccuunn,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ss’’éévveerrttuueerraaiitt  àà  ffaaiirree  ddee  ssoonn  
mmiieeuuxx,,  eett  cchhaaccuunn  ssee  ddoonnnneerraaiitt  ttoouutt  eennttiieerr  àà  
ll’’œœuuvvrree  ggrraannddiioossee  eett  ddiiggnnee  ddee  DDiieeuu..  
NNoouuss  ssoommmmeess  bbiieenn  pplluuss  qquuee  ccee  ppoouurr  qquuooii  nnoouuss  
aaggiissssoonnss  ssuurr  tteerrrree..  NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  lleess  cciirrccuuiittss  
iinnttééggrrééss  ddee  llaa  MMèèrree  mmaattrriiccee  eett  aavvoonnss  àà  eenn  êêttrree  lleess  
rréésseeaauuxx  aaccttiiffss..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  aalliimmeenntteerr  cchhaaccuunn  
ddeess  cciirrccuuiittss  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  CChhrriisstt..  NNoouuss  
ssoommmmeess  lleess  nneeuurroonneess  ddaannss  llee  MMeennttaall  ddee  DDiieeuu..  
NNoouuss  ssoommmmeess  cceett  iimmmmeennssee  ccoommpplleexxee  ddee  ffiibbrreess  eett  
ddee  ccaannaauuxx  ddee  lluummiièèrree  rrééppaanndduu  ppaarrttoouutt  ddaannss  lleess  
ÉÉoonnss  dduu  ccoossmmooss..  

  
  

HHIINNMMAATTOONN  YYAALLAAKKTTIITT  
ddiitt  CCHHEEFF  JJOOSSEEPPHH  

PPaass  uunn  hhoommmmee  nn’’eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  llaa  ssoouuffffrraannccee..  IIll  ddooiitt  rrééaalliisseerr  qquuee  ssoonn  ccoorrppss  aa  ééttéé  ccoonnççuu  nnoonn  ppaarr  sseess  
ggéénniitteeuurrss  mmaaiiss  ppaarr  DDiieeuu,,  eett  ccee  ccoorrppss  ccoonnççuu  ppaarr  DDiieeuu  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  aaiimmeerr,,  iill  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  llaa  ccaarreessssee,,  iill  eesstt  
ffaaiitt  ppoouurr  nnoouurrrriirr  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee..  NNoouuss  ssoommmmeess  ddeess  ««  ppoorrttiioonnss  »»  ddee  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee  dduu  
ffaaiitt  dd’’êêttrree  ppoouurrvvuuss  dd’’uunnee  ââmmee..  LLaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ffoorrmmee  oovvooïïddee  eesstt  sseerrttiiee  ddee  cceettttee  ggeemmmmee  qquu’’eesstt  ll’’ââmmee..  
CC’’eesstt  ll’’ââmmee  qquuii  rreenndd  eeffffeeccttiiff  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’iinnddiivviidduuaattiioonn  ddee  DDiieeuu  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ffoorrmmee  oovvooïïddee..  
CC’’eesstt  ll’’ââmmee  qquuii  ddiifffféérreenncciiee  cceettttee  ppoorrttiioonn  ddee  ccoonnsscciieennccee  dduu  GGrraanndd  TTOOUUTT..  CC’’eesstt  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoonnsscciieennccee  
iinnccaarrnnééee  ddaannss  uunn  ccoorrppss  mmaattéérriieell  qquuee  DDiieeuu  vviitt  ssaa  ppoorrttiioonn  mmoorroonnttiieellllee  eett  éétthhéérriiqquuee,,  llooiinn  ddee  ssoonn  éémmaannaattiioonn  
ggrraannddiioossee  eett  ssppiirriittuueellllee..  CC’’eesstt  eenn  ll’’ââmmee  iinncclluussee  ddaannss  llaa  MMeerrkkaabbaa,,  llee  vvééhhiiccuullee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ffoorrmmee  
oovvooïïddee,,  qquuee  DDiieeuu  vviitt  ssaa  ppaarrtt  iinnddiivviidduueellllee  dd’’aasscceennssiioonn  ccoossmmiiqquuee..  
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DDiieeuu  vviitt  ppaarrttoouutt  ppuuiiss  ss’’eenn  rreettoouurrnnee,,  ddaannss  ll’’aasscceennssiioonn  dd’’uunnee  ââmmee,,  aauu  SSaaiinntt  ddeess  ssaaiinnttss..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  
eennvvooiiee  sseess  lliiggnneess  ddee  ppêêcchhee  aauu  pplluuss  pprrooffoonndd  ddee  ll’’eessppaaccee  iinneexxpplloorréé,,  cceett  eessppaaccee  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  LLUUII,,  ppuuiiss  
lleess  rreemmbboobbiinnee..    
NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  llee  pprroodduuiitt  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  DDiieeuu..  NNoouuss  ssoommmmeess  ccoommppoossééss  ddee  ssaa  ssuubbssttaannccee  ddee  ffeeuu,,  eenn  
ssoorrttee  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  eenn  nnoouuss  ssaa  mmooeellllee  ééppiinniièèrree..  LLee  ffeeuu  ddee  llaa  KKuunnddaalliinnii,,  qquuii  eesstt  llaa  ffoorrccee  dduu  pprraannaa,,  eesstt  llaa  
mmooeellllee  ééppiinniièèrree  ddee  DDiieeuu  aauu  sseeiinn  ddee  cchhaaccuunn  ddee  sseess  eennffaannttss..  NNoouuss  ssoommmmeess  ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’AArrbbrree  ddee  VViiee,,  lluuii--
mmêêmmee  rréévvéélléé  ddaannss  llee  ccoouurraanntt  dd’’uunnee  aasscceennssiioonn  ssppiirriittuueellllee..  LL’’AAcctteeuurr  CCoonnjjooiinntt,,  qquuii  eesstt  ll’’AArrcchhaannggee  ddee  DDiieeuu,,  
ddiissppeennssee  llaa  sseemmeennccee  ddee  DDiieeuu  ddaannss  llee  sseeiinn  ddee  cchhaaccuunn..  DDee  mmêêmmee,,  ll’’AAjjuusstteeuurr  ddee  ppeennssééee  nnoouuss  ddiissppeennssee  ddee  llaa  
nnoouurrrriittuurree  ffaaiittee  dduu  MMeennttaall  ddee  DDiieeuu,,  eett  iinnccoorrppoorree  cceettttee  nnoouurrrriittuurree  eenn  nnoottrree  iinntteelllleecctt,,  qquuii  eesstt  ll’’ââmmee..  
SSii  nnoouuss  aavvoonnss  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ppeennsseerr,,  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  DDiieeuu  nnoouuss  ddoottee  ddee  cceettttee  ffaaccuullttéé..  EEnn  ttaanntt  qquu’’êêttrree  
ppeennssaanntt,,  iill  nnoouuss  eesstt  ddèèss  lloorrss  ppoossssiibbllee  ddee  ccoonntteemmpplleerr  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu  eett  ddee  llaa  vveerrbbaalliisseerr..  CCoommmmee  llee  VVeerrbbee  
eesstt  ppuuiissssaannccee,,  iill  eennggeennddrree,,  ppaarr  llee  ssoonn,,  llaa  mmaattiièèrree  àà  mmooddeelleerr..  LLee  VVeerrbbee  eesstt  bbââttiisssseeuurr  eett  dduu  ffaaiitt  ddee  rreennddrree  lleess  
cchhoosseess  mmaanniiffeesstteess,,  IILL  lleess  aaggeennccee  eett  lleess  oorrddoonnnnee..  LLee  VVeerrbbee  eesstt  IINNTTEENNTTIIOONN  ddee  DDiieeuu..  IIll  eesstt  ll’’éémmaannaattiioonn  
mmêêmmee  ddee  SSaa  VVoolloonnttéé..  
SSii  vvoouuss  êêtteess  aarrrriivvééss  jjuussqquu’’iiccii  ddaannss  llaa  lleeccttuurree  ddee  cceettttee  œœuuvvrree  ccoommpplleexxee  eett  mmaarrqquuaannttee,,  cc’’eesstt  qquuee  vvoouuss  êêtteess  
eennffiinn  ppaarrvveennuuss  àà  llaa  ffiinn  dduu  cchhaappiittrree  ddee  vvoottrree  eexxiisstteennccee  dd’’hhoommmmee  eett  ddee  ffeemmmmee  oorrddiinnaaiirreess..  UUnnee  ppoorrttee  
ss’’oouuvvrree  aalloorrss  àà  vvoouuss,,  eett  eellllee  ss’’oouuvvrree  ssuurr  llaa  vvooiiee  qquuii  mmèènnee  àà  ll’’iinnffiinnii..  CCaarrllooss  CCaassttaanneeddaa  ppaarrllaaiitt  dduu  ccôôttéé  aaccttiiff  ddee  
ll’’iinnffiinnii..  NNoouuss  ssoommmmeess  llee  ccôôttéé  aaccttiiff  ddee  ll’’iinnffiinnii  lloorrssqquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  iilllluummiinnééss  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  dduu  CChhrriisstt..  
CCeettttee  ssuubbssttaannccee  eesstt  nnoottrree  eesssseennccee,,  ll’’eesssseennccee  ddee  nnoottrree  vvééhhiiccuullee  aassttrraall,,  llaa  MMeerrkkaabbaa,,  eett  cc’’eesstt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ccee  
vvééhhiiccuullee  nnoouurrrrii  eenn  eesssseennccee  qquuee  llaa  ccoonnsscciieennccee  iinnddiivviidduueellllee  ssee  pprroojjeettttee  ddaannss  lleess  pprrooffoonnddeeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee..  
NNoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ccrrééééss  eenn  ttaanntt  qquuee  ssoonnddeess  ddee  llaa  CCoonnsscciieennccee  SSuupprrêêmmee,,  eett  cc’’eesstt  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  nnoouuss  iilllluummiinneerr  
qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  llaa  sseemmeennccee  ddee  DDiieeuu  mmêêmmee  iinnccoorrppoorrééee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  TTéénnèèbbrree,,  qquuii  eesstt  llaa  MMèèrree  mmaattrriicciieellllee,,  
llaa  ccoonnttrreeppaarrttiiee  fféémmiinniinnee  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  LLaa  TTéénnèèbbrree  eenn  eellllee--mmêêmmee  nn’’aa  rriieenn  ddee  mmyyssttéérriieeuuxx..  LLee  MMyyssttèèrree  
pprroovviieenntt  dduu  PPèèrree,,  ddee  ccee  qquu’’IILL  rréévvèèllee  lleess  aallggoorriitthhmmeess  eenn  llaatteennccee  eett  lleess  ééccllaaiirree  dd’’uunnee  lluummiièèrree  nnoouuvveellllee..  
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CC’’eesstt  àà  llaa  ttoouuttee  ffiinn  qquuee  llee  vvooiillee  ssee  llèèvvee..  ÀÀ  llaa  ttoouuttee  ffiinn,,  lleess  sseennss  ssee  ddiissssoollvveenntt  eett  ffoonntt  ppllaaccee  àà  uunnee  aatttteennttiioonn  
ttoouuttee  ppaarrttiiccuulliièèrree  lliiééee  àà  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dd’’uunnee  ââmmee..  LL’’ââmmee,,  tteell  uunn  ffaaiisscceeaauu  llaasseerr,,  ddeevviieenntt  uunn  pprriissmmee  ppaarr  
lleeqquueell  éémmeerrggee  ll’’uullttiimmee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu..  CC’’eesstt  ll’’ââmmee,,  ddaannss  llaa  ssaavveeuurr  dd’’uunnee  tteellllee  
ccoommpprrééhheennssiioonn,,  qquuii  eesstt  llee  ffrruuiitt  ssaavvoouurreeuuxx  ddee  DDiieeuu..  EEtt  cc’’eesstt  ccee  ffrruuiitt  ssaavvoouurreeuuxx  qquuee  DDiieeuu  aabbssoorrbbee  ppoouurr  llee  
rreennddrree  sseemmbbllaabbllee  àà  LLUUII--MMÊÊMMEE..  
JJee  rreemmeerrcciiee  ddee  ttoouutt  mmoonn  êêttrree  lleess  eennffaannttss  cchhéérriiss  ddee  DDiieeuu,,  lleess  ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  ddoonntt  lleess  ppoorrttrraaiittss  ssoonntt  uunnee  
nnoouuvveellllee  ffooiiss  pprréésseennttééss  iiccii..  JJee  lleeuurr  ddooiiss  llee  fflluuxx  ddee  mmaa  ccoonnsscciieennccee,,  llaa  nnoouurrrriittuurree  ddee  mmoonn  ââmmee  eett  llee  ddeevveenniirr  
ddee  mmoonn  êêttrree..  MMoonn  ââmmee  tteenndd  iinneexxoorraabblleemmeenntt  vveerrss  mmoonn  PPèèrree,,  llee  CChhrriisstt  JJééssuuss,,  ddee  ttoouuttee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  
ll’’aammoouurr  qquuee  jjee  LLUUII  ppoorrttee  eett  àà  jjaammaaiiss  rreennoouuvveelléé..  MMeess  rreemmeerrcciieemmeennttss  vvoonntt  ééggaalleemmeenntt  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  
mm’’oonntt  ssuuiivvii  ddaannss  cceettttee  ffoorrmmiiddaabbllee  aavveennttuurree..  LLeecctteeuurrss,,  jjee  vvoouuss  aaiimmee..  FFaaiitteess  ddee  vvooss  vviieess  llee  ffaaiisscceeaauu  ffooccaalliisséé  
ddee  DDiieeuu..  QQuuee  DDiieeuu  vvoouuss  bbéénniissssee..  QQuuee  llaa  ppaaiixx  dduu  CChhrriisstt  ssooiitt  ssuurr  ttoouuss  lleess  ÊÊttrreess  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn……  
ÀÀ  bbiieennttôôtt,,  eenn  cchheemmiinn  oouu  àà  llaa  mmaaiissoonn..  
  

          
  

                                                                                            CCoouuppllee  ddee  PPllééiiaaddiieennss                          EElllluuhh,,  rraaddiieeuussee  ffiillllee  ddee  DDiieeuu  
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AADDAAMMAA  
    

  
  

SSEERRAAPPIISS  BBEEYY  

  
  

SSAAIINNTT  GGEERRMMAAIINN  

  
  

EELLOOAAHH  AARRCCTTUURRIIEENNNNEE  

  
  

SSAANNAATT  KKUUMMAARRAA  

  
    

LLAADDYY  VVEENNUUSS  

  
    

EELLOOHHIIMM  AARRYYEENN  

  
    

EELLOOHHIIMM  PPLLÉÉIIAADDIIEENN  
  



 138 

  
  

PPRRÊÊTTRREESSSSEE  AAMMAASSUUTTUUMM  
    

  
  

EELLOOHHIIMM  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  
IINNTTEERRGGAALLAACCTTIIQQUUEE  

    

  
  

SSIIDDDDHHAARRTTHHAA  GGAAUUTTAAMMAA,,  
LLEE  BBOOUUDDDDHHAA  

  
  

AASSHHTTAARR  SSHHEERRAANN  

  
  

PPLLÉÉIIAADDIIEENNNNEE  AASSKKEETT  

  
  

KKOOOOTTHHOOOOMMII  
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AARRCCHHAANNGGEE  MMÉÉTTAATTRROONN  

  
  

AARRCCHHAANNGGEE  CCHHRRIISSTT  JJÉÉSSUUSS  MMIICCAAËËLL  

  
  

AARRCCHHAANNGGEE  GGAABBRRIIEELL  
    

                                                                                                                                                              ZZEEUUSS  EETT  SSAA  PPAARRÈÈDDRREE  
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LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ll’’ââmmee  ppaarrttiicciippee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ggrraanndd  ccaanneevvaass  ccoossmmiiqquuee..  
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TTOOUUTT  EESSTT  AACCCCOOMMPPLLII  
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