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JJaaddiiss  jj’’aaii  ffaaiillllii  àà  mmaa  ttââcchhee..  
DDuu  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr  ffaaiillllii,,  jj’’eenn  ssuuiiss  vveennuu  àà  oouubblliieerr  qquuii  JJEE  SSUUIISS..  

DDuu  ffaaiitt  mmêêmmee  dd’’aavvooiirr  oouubblliiéé,,  mmoonn  ââmmee  ss’’eesstt  ccoouuvveerrttee  dd’’uunn  ssuuaaiirree..  
DDuu  ffaaiitt  ddee  mmoonn  aavveeuugglleemmeenntt,,  mmeess  yyeeuuxx  ssee  ssoonntt  éétteeiinnttss,,  mmoonn  ccœœuurr  ss’’eesstt  rreennvveerrsséé..  

EEtt  llee  mmoonnddee  ss’’eesstt  rreeffeerrmméé  ssuurr  mmooii  dduu  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr  ééttéé  llee  ccoonnqquuéérraanntt  ddeess  ââmmeess  lliibbrreess..  
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MMaaiiss  ddeeppuuiiss  jj’’aaii  rreeccoouuvvrréé  llaa  mméémmooiirree..  
AAlloorrss,,  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  jj’’aaii  ffaaiillllii,,  IILL  mm’’aa  ppaarrddoonnnnéé..  
IILL  aa  ééttéé  llee  PPèèrree  qquuee  jj’’aaii  ttaanntt  cchheerrcchhéé..  
IILL  aa  ééttéé  llaa  VVooiixx  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuee  jjee  nn’’aaii  ppaass  eenntteenndduu..  
IILL  aa  ééttéé  llaa  VVooiiee  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuee  jjee  nn’’aaii  ppaass  ssuu  vvooiirr..  
IILL  aa  ééttéé  llaa  MMèèrree  qquuii  mm’’aa  eennffaannttéé..  EEtt  cc’’eesstt  aaiinnssii..  
CCaarr  cc’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  eellllee  qquuee  jjee  LL’’aaiimmee  LLUUII..  
CC’’eesstt  EELLLLEE  qquuee  jjee  cchheerrcchhaaiiss..  MMoonn  aammoouurr,,  mmoonn  ââmmee,,  mmoonn  fféémmiinniinn..  
LLaa  FFEEMMMMEE  ddee  mmaa  vviiee..  LLaa  DDééeessssee  MMèèrree..  LLaa  RReeiinnee  ddee  ttoouutteess  lleess  MMèèrreess..  LLaa  FFeemmmmee  dd’’eennttrree  lleess  ffeemmmmeess..  
CC’’eesstt  EELLLLEE  qquuii  mm’’aa  ffaaiitt  HHOOMMMMEE..  EEtt  cc’’eesstt  ddeeppuuiiss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  llaa  DDééeessssee  MMèèrree  qquuee  jjee  ppaarrss  rreejjooiinnddrree  llee  PPèèrree..  
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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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NNoouuss  ssoommmmeess  nnoommbbrreeuuxx  àà  nnoouuss  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  ll’’ééttaatt  cchhaaoottiiqquuee  ddaannss  lleeqquueell  nnoottrree  mmoonnddee  ssee  ttrroouuvvee  
aaccttuueelllleemmeenntt..  LLeess  sscciieennttiiffiiqquueess  eeuuxx--mmêêmmeess  ss’’aaccccoorrddeenntt  àà  ddiirree  qquuee  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’eessppèècceess  
vviivvaanntteess  ssoonntt  eenn  vvooiiee  dd’’eexxttiinnccttiioonn,,  eett  yy  iinncclluueenntt  ééggaalleemmeenntt  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee  qquuii  cchhaaqquuee  jjoouurr  vviitt  àà  ccrrééddiitt  
ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  ssaa  ppllaannèèttee,,  aabbuussaanntt  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  ddeess  aauuttrreess  eessppèècceess  
aanniimmaalleess,,  vvééggééttaalleess  eett  mmiinnéérraalleess,,  eett  rrééppaarrttiissssaanntt  lleess  rreessssoouurrcceess  vviittaalleess  ddiissppoonniibblleess  ddee  mmaanniièèrree  
ddiisspprrooppoorrttiioonnnnééee  eett  iinnééggaallee  eennttrree  lleess  hhuummaaiinnss..  LLeess  hhuummaaiinnss,,  tteennuuss  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  iiggnnoorraannttss  ddee  llaa  gguueerrrree  
ccoossmmiiqquuee  eett  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  ooppéérraanntt  ssuurr  tteerrrree  eett  ddaannss  llee  ccoossmmooss,,  ssoonntt  uuttiilliissééss  ccoommmmee  rreessssoouurrcceess  
éénneerrggééttiiqquueess  eett  mmaaiinntteennuuss  ccoonnffiinnééss  ddaannss  llaa  ddiissttrraaccttiioonn,,  llaa  ppeeuurr  eett  ll’’aasssseerrvviisssseemmeenntt  aauu  ttrraavveerrss  ddee  mmuullttiipplleess  
pprrooggrraammmmeess  ddéévveellooppppééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ééppooqquueess  eett  dd’’aaggeennddaass  bbiieenn  pprréécciiss  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  llaa  
ddééccoonnnneexxiioonn  ddee  ll’’hhuummaaiinn  ddee  ssoonn  ââmmee  eett  eemmppêêcchheerr  ssaa  vvéérriittaabbllee  ccoonnnneexxiioonn  ssppiirriittuueellllee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ttoouuss  lleess  
ssyyssttèèmmeess  dd’’eennddooccttrriinneemmeennttss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  rreelliiggiioonnss  iinnssttaauurrééeess  ssuurr  tteerrrree..  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  tteellllee  
pprrooggrraammmmaattiioonn  eesstt  ssii  ssuubbttiillee  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  hhuummaaiinnss  iiggnnoorreenntt  ttoottaalleemmeenntt  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  
rrééaalliittéé  ddee  ccee  mmoonnddee  eett  ddee  ll’’uunniivveerrss,,  aaiinnssii  qquu’’iillss  iiggnnoorreenntt  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess,,  iiggnnoorreenntt  
llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  ssoonntt  ddeess  êêttrreess  ccrrééaatteeuurrss  ddee  lleeuurr  rrééaalliittéé  ppaarr  lleeuurrss  ppeennssééeess  eett  lleeuurrss  vviibbrraattiioonnss,,  ééttaanntt  ppoouurr  llaa  
pplluuppaarrtt  ddééccoonnnneeccttééss  ddee  lleeuurr  ââmmee,,  nnee  ffaaiissaanntt  aauuccuunn  ttrraavvaaiill  ssppiirriittuueell,,  ppiilloottééss  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  pprrooggrraammmmeess  
iinnssttaallllééss  ddaannss  lleeuurr  ssuubbccoonnsscciieenntt  ppaarr  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  lleess  mmééddiiaass,,  llee  cciinnéémmaa,,  llee  ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff,,  llee  ppôôllee  
sscciieennttiiffiiqquuee,,  llaa  ppoolliittiiqquuee  eett  ttoouutteess  lleess  ggrraannddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddoommiinnaanntt  nnoottrree  mmoonnddee  eett  tteennuueess  ppaarr  lleess  mmêêmmeess  
éélliitteess..  
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AAuu--ddeeddaannss  dd’’uunn  tteell  ddrraammee,,  cchhaaqquuee  hhuummaaiinn  nnaaiissssaanntt  ddaannss  cceettttee  mmaattrriiccee  rrééccoolltteerraa  ddaannss  ssoonn  AADDNN  
nnoommbbrreeuuxx  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttrraauummaattiissmmeess  eett  pprrooggrraammmmeess  ddee  ssaa  lliiggnnééee  ggéénnééttiiqquuee  ddiirreeccttee,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt  ddee  
ssoonn  aasscceennddaannccee..  SSoonntt  ééggaalleemmeenntt  ccrryyppttééeess  ddaannss  ssoonn  AADDNN  lleess  mméémmooiirreess  ddeess  pprrééccééddeenntteess  vviieess  aaiinnssii  qquuee  llaa  
ccoonnsscciieennccee  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  qquuii  ssoonntt,,  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  tteemmppss  cceeppeennddaanntt,,  eeffffaaccééeess  ddee  ssaa  
mméémmooiirree  ccoonnsscciieennttee..  
LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  hhuummaaiinnss  ssoonntt  eennccoorree  iiggnnoorraannttss  dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  qquu’’iillss  aaiieenntt  uunnee  ââmmee,,  uunnee  ccoonnsscciieennccee  
««  ssééppaarrééee  »»  dduu  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee  eett  bbiieenn  ddiissttiinnccttee  dduu  cceerrvveeaauu  eett  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  aappppeelloonnss  llee  mmeennttaall..  NNoommbbrreeuuxx  
ssoonntt  lleess  ggeennss  eett  ssuurrttoouutt  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  qquuii  eennccoorree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  rriieenntt  ddee  cceettttee  rrééaalliittéé,,  tteenntteenntt  ddee  rriiddiiccuulliisseerr  
ttoouutt  hhuummaaiinn  ppaarrllaanntt  ddee  cceess  ssuujjeettss  eett  rreenniieenntt  ddee  lleeuurrss  rraannggss  cceeuuxx  qquuii  oosseerraaiieenntt  ssoorrttiirr  ddeess  sseennttiieerrss  bbaattttuuss  
ppoouurr  aappppoorrtteerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnsscciieennccee  ddee  nnoottrree  rrééeellllee  nnaattuurree..  
LLaa  cciivviilliissaattiioonn  hhuummaaiinnee,,  pprrooggrraammmmééee  àà  ccoonnssiiddéérreerr  llaa  sscciieennccee  ccoommmmee  ppaarroollee  ddee  DDiieeuu,,  DDiieeuu  eenn  lleeqquueell  
ppaarraaddooxxaalleemmeenntt  eellllee  nnee  ccrrooiitt  mmêêmmee  ppaass  oouu  aalloorrss  ddee  mmaanniièèrree  ggrraannddeemmeenntt  ddiissttoorrssiioonnnnééee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  
rreelliiggiioonnss,,  eesstt  aaiinnssii  mmaaiinntteennuuee  ddoocciillee  ffaaccee  aauuxx  uunniiffoorrmmeess  eett  ddooggmmeess  eenn  ppllaaccee..  EEllllee  ddeevviieenntt  aalloorrss  eellllee  aauussssii  
uunn  vvééhhiiccuullee  ppoouurr  ddiisssséémmiinneerr  cceettttee  iiddééee  qquuee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  nnee  sseerraaiitt  qquu’’uunn  cceerrvveeaauu,,  nnee  sseerraaiitt  ffaaiitt  qquuee  dd’’ooss  eett  
ddee  cchhaaiirr  qquuii  ss’’éétteeiinnddrraaiitt  ttoottaalleemmeenntt  àà  ssaa  mmoorrtt  pphhyyssiiqquuee..  CCeeccii  ddiitt--eellllee  ppaarrccee  qquu’’iill  aa  éévvoolluuéé  nnaattuurreelllleemmeenntt  dduu  
ssiinnggee  eett  qquuee  llaa  sseeuullee  ffaaççoonn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  ddee  llee  ffaaiirree  éévvoolluueerr  sseerraaiitt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee..  
TTeellllee  eesstt  llaa  ccrrooyyaannccee  eenn  eeffffeett  aauu  ssuujjeett  dduu  nniivveeaauu  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ppaayyss  oouu  dd’’uunnee  cciivviilliissaattiioonn,,  ssoonn  
éévvoolluuttiioonn  nn’’ééttaanntt  ppaass  mmeessuurrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssppiirriittuueell  nnii  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  sseess  vvaalleeuurrss  
mmoorraalleess  oouu  éétthhiiqquueess,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  ssaa  ffaaççoonn  ddee  ttrraaiitteerr  lleess  hhuummaaiinnss,,  lleess  aanniimmaauuxx  eett  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ttoouutt  êêttrree  
vviivvaanntt,,  mmaaiiss  uunniiqquueemmeenntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  LLee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eesstt  qquuaanntt  àà  lluuii  ddeevveennuu  llee  sseeuull  eett  uunniiqquuee  ppooiinntt  ddee  ffooccaalliissaattiioonn  ddee  llaa  rraaccee  
hhuummaaiinnee,,  mmeettttaanntt  ddee  ccôôttéé  ttoouutt  ccee  qquuii  ttoouucchheerraaiitt  aauu  ccaarraaccttèèrree  ssppiirriittuueell  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee..  DDee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé,,  ddee  
ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  hhuummaaiinnss  eennddooccttrriinnééss  ddaannss  lleess  rreelliiggiioonnss  oonntt  eeuuxx  aauussssii  uunnee  vviissiioonn  eerrrroonnééee  eett  ddiissttoorrssiioonnnnééee  
ddee  llaa  rrééaalliittéé  ppoouurr  êêttrree  mmaaiinntteennuuss  ddaannss  llee  mmeennssoonnggee  eett  ll’’iiggnnoorraannccee  ddee  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  nnaattuurree  ccoossmmiiqquuee,,  
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nnoouurrrriissssaanntt  ddeess  llééggiioonnss  dd’’eennttiittééss  eexxttrraaddiimmeennssiioonnnneelllleess  aayyaanntt  ccrréééé  cceess  ddiifffféérreennttss  ccoouurraannttss  ddee  ppeennssééeess  eett  ddee  
pprrooggrraammmmaattiioonnss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eexxeerrcceerr  uunnee  eemmpprriissee  ssuurr  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  lleeuurr  ââmmee  eett  
dd’’eemmppêêcchheerr  ssaa  vvéérriittaabbllee  rreeccoonnnneexxiioonn  eett  lliibbéérraattiioonn  ssppiirriittuueellllee..  
LLeess  rreelliiggiioonnss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ggrraannddeemmeenntt  uuttiilliissééeess  aauupprrèèss  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppuu  ppeerrcceevvooiirr  ll’’aabbssuurrddiittéé  ddee  cceess  
eennddooccttrriinneemmeennttss  aaffiinn  ddee  rreeppoouusssseerr  eenn  eeuuxx  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ssppiirriittuuaalliittéé..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  aammaallggaammeess  eett  
pprrooggrraammmmaattiioonnss  mmeennttaalleess  oonntt  ééttéé  ccrrééééss  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddeess  hhuummaaiinnss  aaffiinn  qquu’’iillss  rreejjeetttteenntt  eett  
rrééaaggiisssseenntt  vviioolleemmmmeenntt  eennvveerrss  ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ccoonntteenniirr  lleess  mmoottss  ««  DDiieeuu  »»,,  ««  CChhrriisstt  »»,,  ««  SSaaccrréé  »»,,  oouu  eennccoorree  
««  SSaattaann  »»,,  ««  LLuucciiffeerr  »»,,  eett  mmêêmmee  lleess  ssiimmpplleess  mmoottss  ««  ââmmee  »»  eett  ««  eesspprriitt  »»..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  oosseerroonnss--nnoouuss  
mmêêmmee  ppaarrlleerr  dduu  ffaammeeuuxx  mmoott  ««  eexxttrraatteerrrreessttrree  »»  ??  SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  ppuu  ccoonnssttaatteerr  ddaannss  nnoottrree  vviiee  
lleess  rrééaaccttiioonnss  vviioolleenntteess  qquuee  cceess  mmoottss  pprroovvooqquueenntt  cchheezz  lleess  hhuummaaiinnss..  
NNoouuss  nnee  ppaarrlleerroonnss  ppaass  nnoonn  pplluuss  ddeess  ccoonnfflliittss  eett  gguueerrrreess  iinncceessssaannttss  aayyaanntt  pprroovvooqquuéé  llaa  mmoorrtt  ddee  mmiilllliioonnss  
dd’’hhuummaaiinnss  eett  dd’’aanniimmaauuxx  aauu  nnoomm  ddeess  rreelliiggiioonnss..  LLeess  ssiièècclleess  ss’’ééccoouulleenntt  eett  ppoouurrttaanntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
ll’’eennddooccttrriinneemmeenntt  rreelliiggiieeuuxx  eesstt  eennccoorree  aauu  ccœœuurr  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé,,  eellllee--mmêêmmee  
ddeevvaannccééee  ppaarr  uunn  nnoouuvveeaauu  ddiieeuu  ::  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  
LLeess  nnoouuvveelllleess  ggéénnéérraattiioonnss  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddiiffffiicciilleemmeenntt  sséédduuiitteess  ppaarr  lleess  rreelliiggiioonnss,,  qquuii  lleeuurr  sseemmbblleenntt  
ddééppaassssééeess..  AAvveecc  ll’’aarrrriivvééee  dd’’IInntteerrnneett  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ffuullgguurraanntt  ddeeppuuiiss  ll’’aapprrèèss  ddeeuuxxiièèmmee  
gguueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  aaccttuueelllleess  ssoonntt  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  aassssiimmiillééeess  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddee  
mmaanniièèrree  ssoouurrnnooiissee  eett  ssuubbttiillee..  IIll  yy  aa  eennccoorree  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  ppeerrssoonnnnee  nn’’aavvaaiitt  ddee  ttéélléépphhoonnee  ppoorrttaabbllee..  
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  pprreessqquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eenn  ddiissppoossee,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  eennffaannttss,,  eett  nnoommbbrreeuuxx  cceeuuxx  dd’’eennttrree  nnoouuss  qquuii  
nnee  ppoouurrrraaiieenntt  eennvviissaaggeerr  llaa  vviiee  ssaannss  SSmmaarrttpphhoonnee..  MMêêmmee  cceerrttaaiinnss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ssee  rreennddrree  aauuxx  ttooiilleetttteess  oouu  
mmaannggeerr  ssaannss  lleeuurr  ttéélléépphhoonnee..  AAlloorrss,,  qquuee  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé  ??  LL’’aavvoonnss--nnoouuss  vvuu  vveenniirr  ??  PPoouurrqquuooii  ppeennssoonnss--nnoouuss  
qquuee  nnoouuss  vveerrrroonnss  vveenniirr  llee  ttrraannsshhuummaanniissmmee  eett  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  hhuummaaiinnss  eenn  ccyybboorrgg  ??  
AAvvaanntt  ddee  ccoonnttiinnuueerr  cceettttee  rrééfflleexxiioonn,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  pprréécciisseerr  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiitt  eenn  aauuccuunn  ccaass  dd’’êêttrree  ccoonnttrree  llaa  
tteecchhnnoollooggiiee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee  dd’’uunnee  cciivviilliissaattiioonn  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  ssaa  
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ccoonnttiinnuuiittéé  eett  ppeerrmmeett,,  lloorrssqquuee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eesstt  mmaaîîttrriissééee  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnsscciieennttee,,  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ttoouutt  
àà  ffaaiitt  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess,,  rreessppeeccttaanntt  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  vviiee..  
LLee  pprroobbllèèmmee  pprroovviieenntt  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  uunn  ddééssééqquuiilliibbrree  eennttrree  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee  dd’’uunnee  
cciivviilliissaattiioonn  eett  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssppiirriittuueell,,  nnoottaammmmeenntt  qquuaanndd  llaa  ccoonnsscciieennccee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  mmiissee  aauu  sseeiinn  ddee  
llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  sseeuulleemmeenntt  ll’’eeggoo  eett  ttoouutteess  lleess  ddiissttoorrssiioonnss  aafffféérreenntteess  àà  sseess  pprrooggrraammmmaattiioonnss..  
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LLeess  ssccèènneess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  GGhhoosstt  iinn  tthhee  sshheellll  ((lliittttéérraalleemmeenntt  ::  ««  ffaannttôômmee  ddaannss  llaa  ccooqquuiillllee  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ll’’ââmmee  ddaannss  uunn  ccoorrppss  
rroobboottiisséé))  mmoonnttrreenntt  llaa  ffoolliiee  dd’’uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  ggaallooppaannttee  eenn--ddeehhoorrss  ddee  ttoouutt  ccoonntteexxttee  hhuummaaiinn..  
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LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  eenn  eellllee--mmêêmmee  eesstt  nneeuuttrree..  CCee  qquuii  iimmppoorrttee  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  qquuii  ll’’uuttiilliissee  eett  ddaannss  qquueellss  oobbjjeeccttiiffss..  
ÀÀ  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee,,  ccoorrppuuss  sscciieennttiiffiiqquuee  ccoommpprriiss,,  iiggnnoorree  ll’’eexxiisstteennccee  mmêêmmee  ddee  nnoottrree  
ccoonnsscciieennccee,,  ddee  nnoottrree  ââmmee,,  dd’’uunnee  iinntteelllliiggeennccee  uunniivveerrsseellllee  ccoossmmiiqquuee..  CC’’eesstt  cceettttee  rraaccee  hhuummaaiinnee--ccii  qquuii  ttrraaiittee  
ddee  tthhééoorriicciieenn  dduu  ccoommpplloott  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  oossaanntt  ddiivvuullgguueerr  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree  eett  ddee  
ll’’iinnvvaassiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  rraacceess  aayyaanntt  ppoouurr  aaggeennddaa  ll’’aasssseerrvviisssseemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  ttoottaall  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  
hhuummaaiinnee  vviiaa  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  
DDèèss  lloorrss,,  eenn  ttoouuttee  ccoonnsscciieennccee,,  iinntteelllliiggeennccee  eett  mmaattuurriittéé,,  ccoommmmeenntt  ppoouurrrriioonnss--nnoouuss  ccoonnffiieerr  nnoottrree  
ddéévveellooppppeemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ll’’aavveenniirr  ddee  
nnoottrree  rraaccee  hhuummaaiinnee  àà  ddeess  iinnddiivviidduuss  
ccoommppllèètteemmeenntt  iiggnnoorraannttss  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  
ll’’UUnniivveerrss  aaiinnssii  qquuee  dduu  ccaarraaccttèèrree  ssppiirriittuueell  ddee  
ll’’iinnccaarrnnaattiioonn  hhuummaaiinnee  ??  LLee  ddééssééqquuiilliibbrree  
pprrooffoonndd  eennttrree  llaa  gglloorriiffiiccaattiioonn  dduu  cceerrvveeaauu  
ggaauucchhee  eett  ddee  ttoouutteess  sseess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  
mmeennttaalleess  vveerrssuuss  llaa  rriiddiiccuulliissaattiioonn  eett  ll’’aabbsseennccee  
ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  
cceerrvveeaauu  ddrrooiitt,,  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ccrrééaattiivviittéé,,  
dd’’iimmaaggiinnaattiioonn,,  dd’’iinnttuuiittiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddeess  
ccaappaacciittééss  aarrttiissttiiqquueess  ddee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn,,  nnoouuss  
pplloonnggee  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddee  nnoottrree  cciivviilliissaattiioonn..  MMaallggrréé  cceellaa,,  
cchhaaqquuee  jjoouurr  ddeess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  ttoouujjoouurrss  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx,,  eenn  aappppeelllleenntt  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  iinnssccrriittss  ddaannss  
ll’’aaggeennddaa  dduu  ttrraannsshhuummaanniissmmee  ssoouuss  lleess  yyeeuuxx  ddee  cceeuuxx  mmaaiinntteennuuss  ddaannss  llaa  ddiissttrraaccttiioonn,,  llaa  sséédduuccttiioonn  ddee  llaa  
tteecchhnnoollooggiiee  eett  ddee  sseess  pprroommeesssseess,,  ttoouutt  cceeccii  ddaannss  ll’’iiggnnoorraannccee  ttoottaallee  ddee  cceettttee  vvoolloonnttéé  ddee  ffuussiioonnnneerr  ll’’hhoommmmee  
aavveecc  llaa  mmaacchhiinnee..  
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CCoommmmee  ppoouurr  ttoouutt  aaggeennddaa  ««  ssoommbbrree  »»,,  iill  ffaauutt  qquuee  lleess  aappppaarreenncceess  ssooiieenntt  sséédduuiissaanntteess..  EEnn  pprreemmiieerr  lliieeuu,,  iill  
ffaauutt  ccrrééeerr  uunn  pprroobbllèèmmee..  PPuuiiss  aappppoorrtteerr  ssaa  ssoolluuttiioonn..  EEnn  ll’’ooccccuurrrreennccee  iiccii  vviiaa  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  
aarrttiiffiicciieellllee  ddee  mmaanniièèrree  àà  ccee  qquuee  ll’’hhuummaaiinn  ssooiitt  sséédduuiitt  eett  nnee  ppuuiissssee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppaass  rreeffuusseerr  llaa  
pprrooppoossiittiioonn  qquuii  lluuii  eesstt  ffaaiittee  ttaanntt  ssaa  ssoolluuttiioonn  lluuii  ddeevviieennddrraa  iinnddiissppeennssaabbllee..  
EEnn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee,,  oonn  pprroommeett  ddee  nnoouuvveelllleess  jjaammbbeess  rroobboottiiqquueess  aauuxx  bblleessssééss  ddee  gguueerrrree  aauu  lliieeuu  ddee  
ssttooppppeerr  llaa  gguueerrrree..  PPaarreeiilllleemmeenntt,,  oonn  pprroommeett  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iimmppllaannttss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  mmaallaaddiieess  
aauu  lliieeuu  ddee  vvéérriittaabblleemmeenntt  àà  cchheerrcchheerr  àà  gguuéérriirr  cceess  ppeerrssoonnnneess  rriivvééeess  aauu  mmaall..  NNoouuss  cchheerrcchhoonnss  eennccoorree  eett  
eennccoorree  àà  ppaalllliieerr  lleess  ssyymmppttôômmeess  lliiééss  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  qquuee  nnoottrree  ssoocciiééttéé  rreennccoonnttrree  aauu  lliieeuu  ddee  
pplloonnggeerr  vvéérriittaabblleemmeenntt  aauu  ccœœuurr  ddee  cceess  pprroobbllèèmmeess,,  ddee  rreemmoonntteerr  àà  lleeuurr  ssoouurrccee  aaffiinn  ddee  lleess  éérraaddiiqquueerr  àà  lleeuurrss  
rraacciinneess  eett  dd’’eenn  iiddeennttiiffiieerr  lleess  rrééeellss  ccoouuppaabblleess  !!  
CCee  ssoonntt  ddoonncc  lleess  mmêêmmeess  qquuii  ccrrééeenntt  lleess  gguueerrrreess,,  eett  ccee  ssoonntt  lleess  mmêêmmeess  qquuii  eennssuuiittee  pprrooppoosseenntt  ddeess  jjaammbbeess  eett  
ddeess  bbrraass  aarrttiiffiicciieellss  àà  lleeuurr  cchhaaiirr  àà  ccaannoonn,,  eett  ssee  ssoonntt  lleess  mmêêmmeess  qquuii  ccrrééeenntt  lleess  mmaallaaddiieess,,  eett  lleess  mmêêmmeess  qquuii  
sséédduuiisseenntt  aavveecc  llaa  pprroommeessssee  ddee  ll’’aattttéénnuuaattiioonn  ddee  nnoottrree  ssoouuffffrraannccee  vviiaa  llaa  tteecchhnnoollooggiiee..  
PPoouuvvoonnss--nnoouuss  oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  cceellaa  ??  PPoouurr  cceellaa,,  iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aavvooiirr  eennttaamméé  sséérriieeuusseemmeenntt  ddééjjàà  ssoonn  
pprroocceessssuuss  dd’’éévveeiill  ssppiirriittuueell,,  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  ssoorrttiirr  dduu  ddéénnii  eett  
ddee  ll’’iilllluussiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  pplloonnggééee  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess..  TTaanntt  qquuee  nnoouuss  nnee  
ssoouuhhaaiitteerroonnss  ppaass  oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree,,  ddee  cceess  cciivviilliissaattiioonnss  ddee  ll’’eessppaaccee  
qquuii  ffoonntt  ccoollllaabboorreerr  ééttrrooiitteemmeenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ooccccuullttee  eett  lleess  ssoocciiééttééss  sseeccrrèètteess  àà  lleeuurrss  ssoommbbrreess  ddeesssseeiinnss,,  
cceeccii  dduurraanntt  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess  eett  ddee  mmaanniièèrree  aaccccrruuee  ddeeppuuiiss  llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  dd’’ooùù  nnoottrree  
aavvaannccééee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ffuullgguurraannttee  eett  ccee,,  ggrrââccee  aauuxx  aaccccoorrddss  ppaassssééss  aavveecc  cceess  cciivviilliissaattiioonnss  eexxttrraatteerrrreessttrreess,,  
aalloorrss  nnoouuss  nnee  cceesssseerroonnss  jjaammaaiiss  dd’’êêttrree  lleeuurrrrééss  eett  ttrroommppééss,,  iinnccaappaabblleess  ddee  ddiisscceerrnneerr  lleess  aaggeennddaass  ddeerrrriièèrree  
ll’’iilllluussiioonn  qquuii  nnoouuss  eesstt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  pprréésseennttééee..  
LLee  ppooiinntt  ccoommmmuunn  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  aavveecc  lleessqquueelllleess  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  
ccoommpplleexxee  mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieell  ssoonntt  eenn  rreellaattiioonn,,  eesstt  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ttoouutteess  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddéévveellooppppééeess  
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tteecchhnnoollooggiiqquueemmeenntt..  ««  EExxttrrêêmmeemmeenntt  »»  vvoouullaanntt  ddiirree  ddeess  mmiilllliieerrss,,  vvooiirree  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’aannnnééeess  dd’’aavvaannccee  
tteecchhnnoollooggiiqquuee  ssuurr  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  vvéérriittaabblleemmeenntt  ddeess  hhoommmmeess  
pprrééhhiissttoorriiqquueess  ffaaccee  àà  cceess  iinntteelllliiggeenncceess  aarrttiiffiicciieelllleess  qquuii,,  ppaarr  lleeuurr  rreennoonncceemmeenntt  ttrroopp  pprroolloonnggéé  àà  ttoouutt  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ssppiirriittuueell,,  ssee  ssoonntt  ccoouuppééeess  àà  ttoouuttee  ccoonnnneexxiioonn  ddiivviinnee  eett  ffoonnccttiioonnnneenntt  eenn  eesspprriitt  ddee  rruucchhee  
sseelloonn  llaa  llooii  dduu  pplluuss  ffoorrtt,,  dduu  pplluuss  llooggiiqquuee,,  dduu  pplluuss  iinntteelllliiggeenntt,,  mmaaiiss  ssaannss  ll’’iinntteelllliiggeennccee  dduu  ccœœuurr            

ffoorrccéémmeenntt  iinnddiissppeennssaabbllee  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  
ll’’hhaarrmmoonniiee..  
CCeess  rraacceess  ddee  ll’’eessppaaccee,,  eelllleess--mmêêmmeess  
eennvvaahhiieess  ppaarr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  
ccoommppllèètteemmeenntt  ddééppeennddaanntteess  ddee  lleeuurr  
tteecchhnnoollooggiiee,,  ppaarrccoouurreenntt  llee  ccoossmmooss  ddaannss  
llee  bbuutt  dd’’eennvvaahhiirr  dd’’aauuttrreess  rraacceess  eennccoorree  
ccoonnnneeccttééeess  àà  llaa  ssoouurrccee  eett  ppoouuvvaanntt  lleeuurr  
ffoouurrnniirr  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,  ééttaanntt  eelllleess--mmêêmmeess  
iinnccaappaabblleess  dd’’êêttrree  aauuttoossuuffffiissaanntteess  
éénneerrggééttiiqquueemmeenntt,,  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ccoommmmee  
ddeess  ppaarraassiitteess..  DDééccoonnnneeccttééeess  ddee  llaa  ssoouurrccee,,  
cceess  rraacceess  ppaarraassiittaaiirreess  nnee  ssoonntt  pplluuss  eenn  
mmeessuurree  ddee  ccrrééeerr,,  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ccrrééaattiioonn  

nn’’ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’aauuxx  êêttrreess  ddoottééss  ddee  ccoonnsscciieennccee  oorrggaanniiqquuee..  IIll  lleeuurr  ffaauutt  aalloorrss  uuttiilliisseerr  dd’’aauuttrreess  iinnddiivviidduuss  
ccoonnsscciieennttss  oorrggaanniiqquueemmeenntt  ppoouurr  mmaanniiffeesstteerr  lleeuurr  rrééaalliittéé,,  lleeuurr  ffoouurrnniissssaanntt  aaiinnssii  ll’’éénneerrggiiee  nnéécceessssaaiirree  àà  lleeuurr  
ssuurrvviiee..  
AAyyaanntt  iinntteerrfféérréé  aavveecc  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee  eenn  ss’’hhyybbrriiddaanntt  aavveecc  ddeess  hhuummaaiinnss  pprriimmiittiiffss  dd’’iill  
yy  aa  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess,,  cceeccii  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ccrrééeerr  uunnee  rraaccee  eessccllaavvee  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  ppllaannèèttee  
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pprriissoonn,,  ooùù  llaa  rrééaalliittéé  sseerraaiitt  ttoottaalleemmeenntt  ««  mmoonniittoorrééee  »»,,  cceess  êêttrreess  aauu  ssoommbbrree  ddeesssseeiinn  ccoonnssiiddèèrreenntt  llaa  rraaccee  
hhuummaaiinnee  ccoommmmee  lleeuurr  pprrooggéénniittuurree  eett  ppeennsseenntt  aauuttoorriissééss  àà  eenn  ffaaiirree  ccee  qquu’’iillss  ssoouuhhaaiitteenntt..  CCoonnnnaaiissssaanntt  
cceeppeennddaanntt  lleess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  eett  ssuurrttoouutt  cceelllleess  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree,,  iillss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  mmaanniippuulleerr  llaa  
ccoonnsscciieennccee  ddeess  hhuummaaiinnss  vviiaa  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iimmppllaannttss  pphhyyssiiqquueess  eett  éétthhéérriiqquueess,,  eett  ddee  tteecchhnniiqquuee  ddee  ccoonnttrrôôllee  
mmeennttaall  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  lleeuurr  ffaaiirree  ccoonnsseennttiirr  àà  ccee  qquuii  lleeuurr  eesstt  ffaaiitt..  PPaarrccee  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  hhuummaaiinnss  
ccoommmmeenncceenntt  ppeeuu  àà  ppeeuu  àà  ss’’éévveeiilllleerr  àà  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  nnaattuurree  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee,,  àà  rreeccoouuvvrreerr  ddeess  mméémmooiirreess  
dd’’aauuttrreess  vviieess,,  àà  ssee  ssoouuvveenniirr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  lleeuurr  vveennuuee  ssuurr  tteerrrree,,  ll’’aaggeennddaa  dduu  ttrraannsshhuummaanniissmmee  eesstt  
ddéévveellooppppéé  ddee  mmaanniièèrree  àà  bbllooqquueerr  ccee  pprroocceessssuuss  dd’’aasscceennssiioonn  eenn  ddééccoonnnneeccttaanntt  ttoottaalleemmeenntt  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  
ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee  ppaarr  ll’’iinnttrruussiioonn  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddaannss  llee  ccoorrppss  hhuummaaiinn..  
LLaa  ccoonnsscciieennccee,,  ccaappaabbllee  aaiinnssii  ddee  ddéétteecctteerr  lleess  ssiiggnnaauuxx  ddee  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  cc’’eesstt--àà--
ddiirree  uunnee  iinntteelllliiggeennccee  iinnoorrggaanniiqquuee,,  sseerraa  rreeppoouussssééee  ppaarr  llee  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee  eett  nnee  ppoouurrrraa  pplluuss  ss’’yy  iimmbbrriiqquueerr  
ppoouurr  ddèèss  lloorrss  llaaiisssseerr  ppllaaccee  aauuxx  ddiivveerrsseess  eennttiittééss  qquuii  aauurroonntt  pprroovvooqquuéé  pprréécciisséémmeenntt  cceellaa,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llee  ffaaiitt  
dd’’eennttrreerr  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  ccee  vvééhhiiccuullee  vviiddee  --  llee  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee..  
LLaa  vvoolloonnttéé  ddee  sséédduuiirree  ll’’hhuummaaiinn  aavveecc  llaa  pprroommeessssee  ddee  llee  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  ccyybboorrgg,,  eenn  ssuuppeerr  hhéérrooss,,  oouu  eennccoorree  
eenn  ssuuppeerr  hhuummaaiinn,,  ccaacchhee  eenn  ffaaiitt  uunnee  iinntteennttiioonn  ttrrèèss  ssoommbbrree  dd’’eexxppuullsseerr,,  ppaarr  rrééppuullssiioonn,,  ssoonn  ââmmee  ddee  ssoonn  ccoorrppss  
pphhyyssiiqquuee  ppoouurr  eennssuuiittee  llee  ppoossssééddeerr  ttoottaalleemmeenntt  ((ssoonn  ââmmee  ééttaanntt  mmiissee  eenn  bbeerrnnee))  eett  llee  bbrraanncchheerr  ssuurr  uunnee  
ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  
SSii  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunnee  ccoonnsscciieennccee  eesstt  llàà  ppoouurr  nnoouuss  ssttooppppeerr  lloorrssqquu’’uunnee  ppeennssééee  nnoouuss  ddeemmaannddee  dd’’aaccccoommpplliirr  uunn  
aaccttee  iimmmmoorraall,,  qquu’’eenn  sseerraaiitt--iill  ssii  cceettttee  ccoonnsscciieennccee  nn’’ééttaaiitt  pplluuss  ??  CC’’eesstt  llaa  ddééffiinniittiioonn  mmêêmmee  dd’’uunn  ppssyycchhooppaatthhee,,  
cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunn  êêttrree  ddéénnuuéé  dd’’éémmoottiioonn,,  dd’’eemmppaatthhiiee  eett  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  nnee  ffaaiitt  ppaass  
ddee  nnoouuss  uunn  êêttrree  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  qquuaalliiffiieerr  dd’’hhuummaaiinn..  TToouutt  ppssyycchhooppaatthhee  eesstt  aaiinnssii  uuttiilliisséé  ppoouurr  aaccccoommpplliirr  lleess  
aaggeennddaass  aannttii--vviiee  ddeess  eennttiittééss  ddee  bbaasssseess  ffrrééqquueenncceess  ppeeuuppllaanntt  lleess  aauuttrreess  ddiimmeennssiioonnss..  
UUnnee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  pprriinncciippaalleess,,  qquuii  eesstt  ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  hhuummaaiinnss  ppaarr  cceess  eennttiittééss,,  eesstt  
ll’’aassppeecctt  nnoottooiirree  ddee  llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ddiifffféérreennttss  aaggeennddaass  vviiaa  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  eett  dduu  cciinnéémmaa..  
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DDee  nnoommbbrreeuuxx  ffiillmmss,,  mmuussiiqquueess  eett  ccéélléébbrriittééss  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall,,  ddiivvuullgguueenntt  ccllaaiirreemmeenntt  llee  ccoonntteennuu  ddee  cceess  
aaggeennddaass..  MMaaiiss  ccoommmmee  lleess  hhuummaaiinnss  vvoonntt  aauu  cciinnéémmaa,,  ééccoouutteenntt  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  eenn  ppeennssaanntt  ssiimmpplleemmeenntt  ssee  

ddiissttrraaiirree,,  eenn  mmaannggeeaanntt  dduu  ppoopp--ccoorrnn  oouu  eenn  ddaannssaanntt  ssuurr  
ddeess  cclliippss  oouuvveerrtteemmeenntt  ssaattaanniiqquueess,,  aalloorrss  iillss  ccoonnsseenntteenntt  
ddee  lleeuurr  pplleeiinn  ggrréé,,  ppaarr  llaa  llooii  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree,,  àà  ccee  qquuee  
cceess  aaggeennddaass  ssooiieenntt  aaccccoommpplliiss  ssuurr  tteerrrree..  LL’’iiggnnoorraannccee  oouu  
ll’’aabbsseennccee  dd’’ooppppoossiittiioonn  ppeerrmmeett  àà  cceess  aaggeennddaass  lleeuurr  
rrééaalliissaattiioonn..  SS’’ooppppoosseerr  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  ppaarrttiirr  eenn  
gguueerrrree  ccoonnttrree  qquuii  qquuee  ccee  ssooiitt,,  mmaaiiss  aavvooiirr  ccoonnsscciieennccee  
ddee  ccee  qquu’’iill  ssee  ppaassssee  eett  ssaavvooiirr  ooùù  nnoouuss  ppllaaççoonnss  nnoottrree  
aauuttoorriittéé  eenn  ttaanntt  qquu’’ââmmee  ssoouuvveerraaiinnee,,  ssaavvooiirr  
rreeccoonnnnaaîîttrree  lloorrssqquu’’uunnee  ppeennssééee  eesstt  oorrggaanniiqquuee,,  cc’’eesstt--àà--
ddiirree  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ssoouurrccee  àà  nnoottrree  ââmmee,,  oouu  
lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  aarrttiiffiicciieelllleemmeenntt  ggéénnéérrééee  ppaarr  ddeess  
pprrooggrraammmmeess,,  ddeess  ééggrrééggoorreess,,  oouu  eennccoorree  ddeess  ccrrooyyaanncceess..  
LL’’aallttéérraattiioonn  dduu  vviivvaanntt  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  vviissiibbllee  àà  
ll’’œœiill  nnuu  vviiaa  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffllaaggrraannttee  ddee  
rroobboottss  vviissaanntt  àà  rreemmppllaacceerr  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ll’’hhuummaaiinn..  
EEllllee  ssee  ssiittuuee  vviiaa  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’OOGGMM,,  dd’’oorrggaanniissmmeess  
ggéénnééttiiqquueemmeenntt  mmooddiiffiiééss,,  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dd’’aalluummiinniiuumm  
eett  ddee  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  vviiaa  lleess  cchheemmttrraaiillss,,  llaa  pprréésseennccee  

ddee  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  ééggaalleemmeenntt  rrééppaarrttiiee  ddaannss  lleess  vvaacccciinnss  eett  llaa  nnoouurrrriittuurree  iinndduussttrriieellllee,,  lleess  mmééddiiccaammeennttss......  
NNoouuss  vvooiillàà  ddééjjàà  eennvvaahhiiss  ppaarr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  eett  lleess  ccyybboorrggss  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  ccrrééééss  eett  ssoonntt  uuttiilliissééss  ppaarr  
llee  ccoommpplleexxee  mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieell,,  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  ssppaattiiaauuxx  tteennuuss  sseeccrreettss..  
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ÀÀ  ccee  jjoouurr,,  uunn  aaggeennddaa  fféérrooccee  ddee  ddéésshhuummaanniissaattiioonn  eesstt  eennttaamméé  vviiaa  ddiifffféérreennttss  mmooyyeennss  ooccccuulltteess,,  llee  ccœœuurr  eett  lleess  
vvaalleeuurrss  mmoorraalleess  ddeess  hhuummaaiinnss  ééttaanntt  vviissééss,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ééttaanntt  ddee  ttoouutt  iinnvveerrsséé  eett  ddee  rreennddrree  ««  nnoorrmmaall  »»  ttoouutt  ccee  
qquuii  eesstt  aannttii--vviiee..  CCeess  ffoorrcceess  ffoonnccttiioonnnnaanntt  eelllleess--mmêêmmeess  ddee  mmaanniièèrree  iinnvveerrssééee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aannttii--vviiee,,  aannttii--
CChhrriisstt,,  eett  rreesssseennttaanntt  uunn  pprrooffoonndd  ddééggooûûtt  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  hhuummaaiinn  eett  oorrggaanniiqquuee,,  yy  ccoommpprriiss  uunn  pprrooffoonndd  
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ddééggooûûtt  ppoouurr  lleess  pplluuss  hhaauutteess  vvaalleeuurrss  ((iinnssttaanncceess))  ddiivviinneess  tteellss  qquuee  llaa  bbeeaauuttéé,,  ll’’hhaarrmmoonniiee,,  llaa  jjuussttiiccee,,  llaa  vvéérriittéé,,  
llaa  ssaaggeessssee,,  ll’’aammoouurr,,  ll’’eemmppaatthhiiee  eett  llaa  ccoommppaassssiioonn,,  cceess  ffoorrcceess  ddoonncc  oonntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  iinnffiillttrréé  eett  ffoorrmmaattéé  
llaa  ppssyycchhéé  hhuummaaiinnee  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  lluuii  ffaaiirree  aaddoorreerr  ccee  qquuii  llaa  ddééttrruuiitt,,  rreesssseennttaanntt  uunn  mmaalliinn  ppllaaiissiirr  ppoouurr  llee  
mmooiinnss  ssaaddiiqquuee  àà  oobbsseerrvveerr  cceettttee  hhuummaanniittéé  ccoouurriirr  àà  ssaa  ppeerrttee,,  ddaannss  ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  llee  pplluuss  ttoottaall..  
  

    
  
CCoommmmeenntt  aalloorrss  ll’’hhuummaanniittéé  nnee  ssee  rreettrroouuvvee--tt--eellllee  ppaass  ddiivviissééee  eenn  ddeeuuxx  ??  CC’’eesstt  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  mmoonnddeess..  EEtt  
ssii  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn  ttrraaiinn  dd’’eennttaammeerr  ssoonn  pprroocceessssuuss  dd’’aasscceennssiioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  
dd’’éévveeiill  ssppiirriittuueell,,  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ss’’eennggoouuffffrree  vveerrss  llee  rreennoonncceemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  ttoottaall  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dd’’ââmmee..  
PPaarrmmii  cceeuuxx  qquuii  ss’’éévveeiilllleenntt,,  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  ccooiinnccééss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ppiièèggeess  dduu  NNeeww--AAggee  qquuii  ffaaiitt  llaa  
pprroommoottiioonn  dd’’uunnee  ffaauussssee  aasscceennssiioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  iinnoorrggaanniiqquuee,,  eett  ccrrééééee  ppaarr  cceess  mmêêmmeess  rraacceess,,  eett  qquuii  
pprrooggrraammmmeenntt  ééggaalleemmeenntt  lleess  iinnddiivviidduuss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  lleeuurr  ffaaiissaanntt  ccrrooiirree  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass  rreeggaarrddeerr  nnii  
ppaarrlleerr  ddee  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt  qquuii  sseerraaiitt  nnééggaattiiff,,  oobbtteennaanntt  aaiinnssii  lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  iiggnnoorraannccee  eett  
ssuurrttoouutt  ddee  lleeuurr  nnaaïïvveettéé,,  ppeerrppééttuuaanntt  aaiinnssii  lleess  aaggiisssseemmeennttss  ddee  cceett  oobbssccuurr  aaggeennddaa..  
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IIll  eesstt  pprriimmoorrddiiaall  àà  pprréésseenntt  ddee  ssoorrttiirr  ddee  llaa  nnaaïïvveettéé  eett  dduu  ddéénnii..  CCoommmmeenntt  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  eennvviissaaggeerr  
sséérriieeuusseemmeenntt  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  nnoouuvveellllee  cciivviilliissaattiioonn  ccoonnsscciieennttee  ssaannss  aauuppaarraavvaanntt  aavvooiirr  ppuu  iiddeennttiiffiieerr  ttoouutt  
ccee  qquuii  aa  ffaaiitt  cchhuutteerr  lleess  pprrééccééddeenntteess  ??  
SSaannss  cceettttee  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ssaannss  ccllaaiirrvvooyyaannccee,,  nnoouuss  rreeccoommmmeenncceerroonnss  lleess  mmêêmmeess  eerrrreeuurrss,,  ssii  bbiieenn  qquuee  nnoouuss  
aappppoorrtteerroonnss  aavveecc  nnoouuss  ttoouutteess  nnooss  ddiissttoorrssiioonnss  qquuee  ssoonntt  mmaanniippuullaattiioonnss,,  iilllluussiioonnss  eett  ddéécceeppttiioonnss..  
  
NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  pplluuss  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  ffeerrmmeerr  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  rrééeelllleemmeenntt  ddaannss  nnoottrree  
mmoonnddee  eett  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  IIll  eesstt  ddeemmaannddéé  aauuxx  hhuummaaiinnss  ddee  ss’’éévveeiilllleerr  àà  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  hhiissttooiirree  ccoossmmiiqquuee,,  
dd’’oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree,,  eett  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess  ddiifffféérreennttss  aaggeennddaass  eenn  
jjeeuu..  SSii  llaa  ssiittuuaattiioonn  nn’’ééttaaiitt  ppaass  aauussssii  ggrraavvee,,  eett  ss’’iill  ssuuffffiissaaiitt  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  ssee  ffooccaalliisseerr  ssuurr  llee  ppoossiittiiff  ppoouurr  
ssuupppprriimmeerr  llee  nnééggaattiiff,,  aalloorrss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ââmmeess  nnee  sseerraaiieenntt  ppaass  vveennuueess  ccoouurriirr  llee  rriissqquuee  qquu’’eelllleess  eennccoouurreenntt  
eenn  aacccceeppttaanntt  ddee  ss’’iinnccaarrnneerr  ssuurr  tteerrrree  ddaannss  uunnee  mmaattrriiccee  aauussssii  ffaallssiiffiiééee  qquu’’iinnvveerrssééee..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  rraacceess  
ccoossmmiiqquueess  vvooiissiinneess  ddee  llaa  tteerrrree  eett  ssppiirriittuueelllleemmeenntt  aavvaannccééeess  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt  iinnccaarrnnééeess  ppaarrmmii  lleess  hhuummaaiinnss,,  
cceeuuxx  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  lleess  iinnddiiggooss  eett  ssttaarrsseeeeddss,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ttoouutt  ffaaiirree  ppoouurr  mmooddiiffiieerr  llee  ffuuttuurr  cchhaaoottiiqquuee  
qquuii  gguueetttteerraaiitt  ll’’hhuummaanniittéé  ssii  aauuccuunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ccee  ttyyppee  nn’’ééttaaiitt  eennggaaggééee..  CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  
bbeeaauuccoouupp  dd’’eennttrree  nnoouuss  ccoonnnnaaiissssoonnss  ppaarrffaaiitteemmeenntt  iinnttéérriieeuurreemmeenntt  lleess  rriissqquueess  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  
ppoouurr  aavvooiirr  jjaaddiiss  ccoommbbaattttuu  cceess  ffoorrcceess  eett  lleeuurr  vvoolloonnttéé  dd’’eennvvaahhiirr  eett  ddee  ddééttrruuiirree  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppllaannèètteess  eett  
cciivviilliissaattiioonnss..  EEnn  oouuttrree,,  ddaannss  llee  ffuuttuurr,,  cceerrttaaiinneess  cciivviilliissaattiioonnss  vvooiissiinneess  ssoonntt  ccoommppllèètteemmeenntt  ddééttrruuiitteess,,  
eennvvaahhiieess  ppaarr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  qquuii  eesstt  ppaarrttiiee  ddee  ll’’iinnvvaassiioonn  ssuurr  tteerrrree..  CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  
nnoommbbrreeuuxx  dd’’eennttrree  nnoouuss  ssoommmmeess  iiccii,,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  mmooddiiffiieerr  cceettttee  lliiggnnee  tteemmppoorreellllee..  
MMêêmmee  ssii  nnooss  mméémmooiirreess  nnee  nnoouuss  ssoonntt  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  rreevveennuueess,,  cc’’eesstt  nnoottrree  ccoorrppss  ttoouutt  eennttiieerr  qquuii  nnoouuss  ddiitt  
««  aatttteennttiioonn,,  ddaannggeerr  !!  »»  lloorrssqquuee  nnoouuss  vvooyyoonnss  ll’’aaggeennddaa  dduu  ttrraannsshhuummaanniissmmee  ssee  pprrooffiilleerr  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx..  
NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ééttaaiieenntt  iinnccaarrnnééss  lloorrss  ddee  llaa  pprrééccééddeennttee  cciivviilliissaattiioonn  ssuurr  tteerrrree,,  eenn  LLéémmuurriiee  eett  
AAttllaannttiiddee,,  eett  oonntt  ééttéé  ttéémmooiinnss  ddee  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  eennttiièèrree  ppaarr  ll’’iinnffiillttrraattiioonn  ddee  
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cceess  ffoorrcceess  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  ssaannss  ccoonnsscciieennccee..  CCeess  mméémmooiirreess  ssoonntt  iimmbbrriiqquuééeess  ddaannss  nnooss  cceelllluulleess..  BBeeaauuccoouupp  oonntt  
ppéérrii  lloorrss  ddee  cceess  ggéénnoocciiddeess,,  dd’’aauuttrreess  oonntt  vvuu  lleess  lleeuurrss  ppéérriirr,,  eett  cceess  ttrraauummaattiissmmeess  ssoonntt  eennccoorree  iinnssccrriittss  eenn  nnoouuss..  
EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss,,  ccoommmmeenntt  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ccoonnffiieerr  ll’’aavveenniirr  ddee  nnoottrree  cciivviilliissaattiioonn  àà  ddeess  iinnddiivviidduuss  ttoottaalleemmeenntt  
iiggnnoorraannttss  ddee  nnoottrree  ppaasssséé,,  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccoossmmiiqquuee  eett  dduu  vvéérriittaabbllee  aaggeennddaa  ddeerrrriièèrree  llaa  ddéésshhuummaanniissaattiioonn  ??  
CCoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  aalllloonnss--nnoouuss  eennccoorree  ccoonnttiinnuueerr  àà  ddoonnnneerr  nnoottrree  ppoouuvvooiirr  ccrrééaatteeuurr  aauuxx  mmaaiinnss  ddee  cceeuuxx  qquuii  
iiggnnoorreenntt  ll’’eexxiisstteennccee  mmêêmmee  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  ??  CCoommmmeenntt  nnoouuss  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ppeennsseerr  qquuee  nnoouuss  
ppoouuvvoonnss  ddee  cceettttee  ffaaççoonn  ffaallssiiffiieerr  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  ll’’eennvvaahhiirr  ddee  ssyynntthhééttiiqquuee  ssaannss  qquu’’aauuccuunn  ddééggââtt  nnii  ccaattaassttrroopphhee  
nn’’eenn  ddééccoouullee  ??  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  lloorrssqquuee  nnoouuss  ssaavvoonnss  ttoouutt  cceellaa,,  lloorrssqquuee  nnoouuss  vvooyyoonnss  aavveecc  ddééppiitt  cceett  aaggeennddaa  
ssee  ddéérroouulleerr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx  ??  CCoommmmeenntt  nnee  ppaass  ssee  sseennttiirr  ddéémmuunniiss,,  iimmppuuiissssaannttss,,  
qquuaanndd  llaa  pplluuss  ggrraannddee  mmaassssee  dd’’hhuummaaiinnss  ssee  ddiirriiggee  aavveecc  eenntthhoouussiiaassmmee  vveerrss  ssaa  pprroopprree  eexxttiinnccttiioonn  ??  LLaa  ccoollèèrree  
nnee  ppoouurrrraa  ppaass  êêttrree  uunnee  ooppttiioonn,,  mmêêmmee  ssii  llaa  ffeerrmmeettéé  nnoouuss  sseerraa  ddeemmaannddééee  qquuaanndd  iill  ffaauuddrraa  ttrraanncchheerr  aauu  nniivveeaauu  
ddee  nnoottrree  ccoonnsseenntteemmeenntt......  
LLaa  ssaaggeessssee  iimmpplliiqquueerraa  ddee  ssaavvooiirr  ddiisscceerrnneerr  lloorrssqquu’’uunnee  aaccttiioonn  ddee  nnoottrree  ppaarrtt  eesstt  nnéécceessssaaiirree  eett  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  
vvaaiinnee,,  eenn  nn’’oouubblliiaanntt  jjaammaaiiss  qquuee  llee  lliibbrree--aarrbbiittrree  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  ddooiitt  êêttrree  rreessppeeccttéé..  NNoottrree  ddeevvooiirr  eesstt  ddee  
ttrraannssmmeettttrree  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauuxx  ââmmeess  qquuii  aauurroonntt  eelllleess--mmêêmmeess  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ddeevveenniirr  ddeess  cchheerrcchheeuusseess  ddee  
vvéérriittéé  eett  aaiinnssii  lleevveerr  llee  vvooiillee..  MMaaiiss  mmaallhheeuurreeuuxx  cceeuuxx  qquuii  ccoonnsseennttiirroonntt  àà  cceess  oobbssccuurrss  aaggeennddaass..  IIll  nnee  nnoouuss  
aappppaarrttiieennddrraa  ppaass  eenn  eeffffeett  dd’’iinntteerrfféérreerr  aavveecc  lleeuurrss  cchhooiixx..  CCeess  ppeerrssoonnnneess  sseerroonntt  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  
ccoonnssééqquueenncceess  éénneerrggééttiiqquueess  ddee  lleeuurrss  cchhooiixx,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  ffuussiioonn  ddee  llaa  mmaacchhiinnee  aavveecc  
ssoonn  ccoorrppss  oorrggaanniiqquuee,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  ssee  rrééiinnccaarrnneerr  ddaannss  uunn  ccoorrppss  oorrggaanniiqquuee  ddaannss  lleess  tteemmppss  
ffuuttuurrss..  EEnn  ccllaaiirr,,  ll’’aabbaannddoonn  ddee  ssoonn  ââmmee  eett  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee  àà  cceess  ffoorrcceess  iinnoorrggaanniiqquueess..  LLaa  ppeerrssoonnnnee  ddeevviieenntt  
aalloorrss  aassppiirriittuueellllee  ((ssaannss  ssppiirriittuuaalliittéé  aauuccuunnee))  ppoouurr  ssee  bbrraanncchheerr  àà  ll’’eesspprriitt  ddee  rruucchhee  ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  ddee  
ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  ppeerrddaanntt  aaiinnssii  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  ccrrééeerr,,  iinnccaappaabbllee  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  sseess  ddééssiirrss,,  ddééssaaggrrééggeeaanntt  
llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ssooii  eenn  ttaanntt  qquu’’iinnddiivviidduu,,  ddééttrruuiissaanntt  ssoonn  aappttiittuuddee  àà  rreesssseennttiirr  llaa  ccoommppaassssiioonn……  
……  CCeettttee  ppeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  pplluuss  uunn  êêttrree  hhuummaaiinn..  
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DDee  qquueellllee  ffaaççoonn  ccoonnsseennttoonnss--nnoouuss  àà  cceett  aaggeennddaa  ??  CCoommmmeenntt  aacccceeppttoonnss--nnoouuss  llaa  ddéésshhuummaanniissaattiioonn  ddaannss  nnoottrree  
qquuoottiiddiieenn  ??  LLeess  ééttaappeess  ddee  ll’’aaggeennddaa  ttrraannsshhuummaanniissttee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  DD’’aabboorrdd  iinndduuiirree  eenn  ll’’hhuummaaiinn  uunnee  ccoonndduuiittee  aaddddiiccttiivvee  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ;;  
--  PPuuiiss  ccoommmmeenncceerr  àà  llee  ffaaiirree  ppoorrtteerr  ssuurr  lluuii  cceettttee  tteecchhnnoollooggiiee  aauu  qquuoottiiddiieenn  ;;  
--  EEnnffiinn,,  llee  ccoonnvvaaiinnccrree  àà  iinnsséérreerr  cceettttee  tteecchhnnoollooggiiee  ddaannss  ssoonn  ccoorrppss  eett  ddee  llee  ccoonnnneecctteerr  aauu  ««  cclloouudd  »»,,  
jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  ttoouuss  lleess  hhuummaaiinnss  ssooiieenntt  ccoonnnneeccttééss  àà  IInntteerrnneett,,  aauu  ««  cclloouudd  »»,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  iinnfflluueenncceerr  eenn  
mmêêmmee  tteemmppss  eett  sseelloonn  uunn  pprrooggrraammmmee  bbiieenn  ddééffiinnii  ddeess  mmiilllliiaarrddss  dd’’êêttrreess  hhuummaaiinnss  eett  aaiinnssii  lleess  
ddééccoonnnneecctteerr  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee..  
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TTrraadduuccttiioonn  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  DDaallaaïï  LLaammaa  ::  ««  SSii  llaa  ssttrruuccttuurree  pphhyyssiiqquuee  ddee  ll’’oorrddiinnaatteeuurr  ddeevviieenntt  aasssseezz  ccoommpplleexxee,,  aalloorrss  llee  

fflloott  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ppoouurrrraa  eennttrreerr  ddaannss  uunn  oorrddiinnaatteeuurr..  »»  CCeeccii  ééttaanntt,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  bboouuddddhhiissmmee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  
ccoommbbaattttrree,,  mmaaiiss  llaa  ppeennssééee  ssoopphhiissttee  qquuii  éémmaannee  ddeess  pplluuss  hhaauutteess  iinnssttaanncceess  rreelliiggiieeuusseess..  
  
CCeettttee  vvoolloonnttéé  dd’’uunniiffoorrmmiisseerr  llaa  cciivviilliissaattiioonn  hhuummaaiinnee  ddee  mmaanniièèrree  pprrooggrreessssiivvee  aaffiinn  qquuee  lleess  ggeennss  nnee  ssee  
rreennddeenntt  ppaass  ccoommppttee  dduu  ppiièèggee  qquuii  lleeuurr  eesstt  tteenndduu,,  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ssoommmmeess  rreejjeettééss  ddèèss  lloorrss  
qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ddiifffféérreennttss,,  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  dd’’uunnee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmaassssiivvee  dduu  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  ddee  ll’’êêttrree  
hhuummaaiinn..  CCeettttee  pprrooggrraammmmaattiioonn  aa  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé..  
TToouuss  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ddiifffféérreennttss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eemmppaatthhiiqquueess,,  ccrrééaattiiffss,,  ssaaiinnss,,  vvrraaiiss,,  oouuvveerrttss  dd’’eesspprriitt,,  eett  aavveecc  ddee  
hhaauutteess  vvaalleeuurrss  mmoorraalleess,,  ssoonntt  rreejjeettééss  ppaarr  llaa  mmaassssee  ccoonnnneeccttééee  àà  ll’’eesspprriitt  ddee  rruucchhee  pprrooggrraammmméé  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  
aarrttiiffiicciieellllee..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  ddéétteennoonnss  cceess  qquuaalliittééss,,  nnoouuss  ddéémmoonnttrroonnss  qquuee  nnoouuss  nnee  ppoorrttoonnss  ppaass  ll’’iinnffeeccttiioonn  eenn  
nnoouuss..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  vviiaa  lleess  ddiifffféérreennttss  ssyyssttèèmmeess  dduu  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  mmiiss  eenn  
ppllaaccee,,  tteenntteerraa  ddee  ppéénnééttrreerr  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ppoossssiibblleess  eett  iimmaaggiinnaabblleess  aaffiinn  ddee  nnoouuss  
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rreebbrraanncchheerr  àà  llaa  ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee..  LLeess  ppaarraassiitteess  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  nn’’aaiimmeenntt  ppaass  lleess  éélleeccttrroonnss  
lliibbrreess..  CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ttaanntt  aattttaaqquuééss,,  rriiddiiccuulliissééss,,  ssoouuiillllééss  eett  mmooqquuééss  ddeeppuuiiss  
nnoottrree  nnaaiissssaannccee  ddee  ffaaççoonn  àà  nnoouuss  ffaaiirree  ccoonnsseennttiirr  ppaarr  llaa  ssoouuffffrraannccee  eett  llaa  ddoouulleeuurr  àà  rreennttrreerr  ddaannss  lleess  rraannggss..  
BBiieennhheeuurreeuusseemmeenntt,,  ssii  vvoouuss  lliisseezz  cceeccii,,  cc’’eesstt  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  rrééuussssii..  EEtt  vvoouuss  ssaavveezz  ppoouurrqquuooii  ??  PPaarrccee  qquu’’iillss  nnee  
ppeeuuvveenntt  aatttteeiinnddrree  llaa  ffrrééqquueennccee  dduu  ccœœuurr..  CCeeuuxx  qquuii  vviivveenntt  ppaarr  llee  ccœœuurr  eett  qquuii  ssoonntt  ddoottééss  dd’’eemmppaatthhiiee,,  ddee  
ccoommppaassssiioonn,,  ddee  ccrrééaattiivviittéé,,  ssoonntt  pprroottééggééss  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall..  LLeess  ppaarraassiitteess  
nnee  ppeeuuvveenntt  ccrrééeerr  ddee  ll’’aarrtt  oouu  ddee  llaa  mmuussiiqquuee..  IIllss  nnee  ppeeuuvveenntt  ccrrééeerr  ll’’hhaarrmmoonniiee..  SSeeuull  uunn  êêttrree  ccoonnsscciieenntt  eett  rreelliiéé  
aauu  ddiivviinn  llee  ppeeuutt..  MMaaiiss  aatttteennttiioonn  ::  êêttrree  ddaannss  llee  ccœœuurr  nnee  ddooiitt  ppaass  vvoouullooiirr  ddiirree  êêttrree  nnaaïïff..  LLaa  nnaaïïvveettéé  ééttaanntt  ttrrèèss  
ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  llaa  rreesssseenntt  ddaannss  cceettttee  ddiimmeennssiioonn..  LL’’aammoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  iimmpplliiqquuee  qquuaanntt  àà  lluuii  àà  
ssaavvooiirr  ddiirree  nnoonn,,  ppoouurr  nnee  ppaass  qquu’’iill  ssee  ttrraannssffoorrmmee  eenn  ccoonnsseenntteemmeenntt  eett  êêttrree  aabbuusséé..  CC’’eesstt  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  
ssaaggeessssee..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  llee  mmoommeenntt  pprréésseenntt,,  ll’’iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  êêttrree  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  
mmeennttaall..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  éémmaannaattiioonn  ssaaccrrééee,,  cceellllee  ddee  ll’’iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt,,  qquuee  ttoouuss  lleess  ssaaggeess  ssee  ssoonntt  iinnccaarrnnééss  
ppoouurr  eennsseeiiggnneerr  aauuxx  hhuummaaiinnss  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  mmoommeenntt  pprréésseenntt..  MMaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  
dd’’aalllleerr  eennccoorree  pplluuss  llooiinn  eett  ddee  ccoommpprreennddrree  ppoouurrqquuooii,,  ddee  rreeppllaacceerr  ttoouuss  cceess  eennsseeiiggnneemmeennttss  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  
ccoossmmiiqquuee  ddee  ll’’aasscceennssiioonn  eett  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  cciittooyyeennss  ddee  llaa  tteerrrree  eenn  cciittooyyeennss  ccoossmmiiqquueess,,  eett  aaiinnssii  
ccoonnnneecctteerr  lleess  ppooiinnttss  eennttrree  eeuuxx  aaffiinn  ddee  rrééeelllleemmeenntt  eennttrreerr  ddaannss  ccee  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  llaa  mmaattuurriittéé  ssppiirriittuueellllee..  
LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eesstt,,  ccoommmmee  ssoonn  nnoomm  ll’’iinnddiiqquuee,,  aarrttiiffiicciieellllee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquu’’eellllee  eesstt  ll’’ooppppoossééee  ddee  
ll’’iinntteelllliiggeennccee  uunniivveerrsseellllee  oorrggaanniiqquuee  qquuii  ggèèrree  ll’’oorrddrree  ddiivviinn  ddeess  cchhoosseess  àà  llaa  ppeerrffeeccttiioonn..  CCeettttee  ppeerrffeeccttiioonn  nn’’eesstt  
ppaass  lliiééee  aauu  mmeennttaall  dd’’uunn  eeggoo..  EEllllee  eesstt  dduu  DDiivviinn  CCrrééaatteeuurr..  EEllllee  eesstt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ppaarrffaaiittee  ddeess  llooiiss  uunniivveerrsseelllleess  
qquuii  ssoonntt  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  ddeeppuuiiss  ddeess  ÉÉoonnss,,  eett  qquuee  sseeuullee  ll’’aarrrrooggaannccee  ppeeuutt  vvoouullooiirr  ddééffiieerr..  
IIll  yy  aa  uunnee  ddiifffféérreennccee  eennttrree  vvoouullooiirr  ddeevveenniirr  uunn  ddiieeuu  eett  vvoouullooiirr  ddeevveenniirr  uunn  vvééhhiiccuullee  ddee  DDiieeuu..  CC’’eesstt  ppoouurrttaanntt  ccee  
ppoouurrqquuooii  lleess  hhuummaaiinnss  oonntt  ééttéé  oorriiggiinneelllleemmeenntt  ccrrééééss  aavvaanntt  dd’’êêttrree  ggéénnééttiiqquueemmeenntt  mmooddiiffiiééss,,  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  
eexxppéérriimmeenntteerr  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  llaa  mmaattiièèrree,,  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee  ddiivviinnee  eett  iinnddiivviidduueellllee  ttoouutt  eenn  ééttaanntt  rreelliiééss  
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aauu  TToouutt..  NNooss  ccoorrppss  hhuummaaiinnss  ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ppaarrffaaiittss  ((llaa  rraaccee  vviioolleettttee  aaddaammiiqquuee))  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  mmiiss  aauu  
sseerrvviiccee  ddee  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee  eett  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  eenn  aalliiggnneemmeenntt  aavveecc  lleess  pplluuss  hhaauutteess  iinnssttaanncceess  ddiivviinneess..  MMaaiiss  
cceerrttaaiinneess  ffoorrcceess  ssoonntt  vveennuueess  iinntteerrfféérreerr  aavveecc  ccee  pprroocceessssuuss  ddiivviinn,,  eett  oonntt  mmaanniippuulléé  ll’’AADDNN  hhuummaaiinn  aavveecc  lleeuurr  
tteecchhnnoollooggiiee  ssaannss  ccoonnsscciieennccee,,  nn’’hhoonnoorraanntt  ppaass  llaa  vviiee..  LL’’aasscceennssiioonn  eesstt  ppoouurrttaanntt  uunnee  sscciieennccee  qquuee  nnooss  
sscciieennttiiffiiqquueess  ssoonntt  eennccoorree  bbiieenn  llooiinn  dd’’aavvooiirr  ddééccoouuvveerrttss,,  vvoouullaanntt  rreemmppllaacceerr  MMèèrree  NNaattuurree  ppaarr  uunnee  ccooppiiee  
ssyynntthhééttiiqquuee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn,,  eenn  ppeennssaanntt  ppoouuvvooiirr  llaa  ddoommiinneerr..  LL’’AADDNN  hhuummaaiinn,,  lloorrssqquu’’iill  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  

aaccttiivvéé,,  eesstt  ccaappaabbllee  ddee  bbiieenn  pplluuss  qquuee  ttoouutt  ccee  qquu’’uunn  hhuummaaiinn  
ddee  ccee  jjoouurr  sseemmbbllee  ppoouuvvooiirr  iimmaaggiinneerr,,  eett  ddééppaassssee  ttoouutt  ccee  qquuee  
llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eesstt  eenn  mmeessuurree  ddee  
ddéévveellooppppeerr  ppaarr  llee  mmeennttaall,,  eett  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  llee  mmeennttaall..  
TTaanntt  qquuee  ll’’hhuummaaiinn  nnee  mmeettttrraa  ppaass  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  aauu  sseerrvviiccee  
dduu  ddiivviinn,,  aalloorrss  eellllee  sseerraa  ccoonnddaammnnééee  àà  eerrrreerr  eenn  eennffeerr  qquuii  
nn’’eesstt  aauuttrree  qquu’’uunnee  mmééttaapphhoorree  ddééssiiggnnaanntt  ll’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  
tteemmppoorreell  oouu  éétteerrnneell  dd’’uunnee  ccoonnsscciieennccee  ddiivviinnee  ddaannss  llaa  
mmaattrriiccee  aarrttiiffiicciieellllee..  
  

  
LLAAUURRAA  MMAARRIIEE  --  HHaarrmmoonniiccUUnniivveerrssee..AAccaaddeemmyy  
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AAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTT--------PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSS        
  
NNoouuss  vvooiiccii  rrééaaccttiivvééss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  mmaattrriiccee  ggrrââccee  àà  uunn  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ::  ll’’AAMMOOUURR  eenn  DDiieeuu..  OOUUII..  
LL’’AAMMOOUURR  eenn  DDiieeuu  eesstt  uunn  pprrooggrraammmmee  iimmmmeennssee  qquuii  ccoonnddiittiioonnnnee  ttoouuss  lleess  AAnnggeess  dduu  PPaarraaddiiss  aaiinnssii  qquuee  lleess  
ÊÊttrreess  iinnhhéérreennttss  àà  llaa  ggaallaaxxiiee  ttoouutt  eennttiièèrree..  EEnn  vvéérriittéé,,  iill  nn’’eexxiissttee  aauuccuunn  aauuttrree  pprrooggrraammmmee  aauu--ddeehhoorrss  ddee  
ll’’AAMMOOUURR  eenn  DDiieeuu..  CCaarr  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ««  ffaaiitt  »»  aauu--ddeehhoorrss  ddee  DDiieeuu  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  oommbbrree  pprroojjeettééee  ssuurr  lleess  
ccoonnsscciieenncceess,,  cceeccii  ttaanntt  qquuee  llee  DDiiaabbllee  ddeemmeeuurree  eenn  aaccttiioonn  ddaannss  lleess  ggeesstteess  eett  lleess  ppaarroolleess  ddee  cchhaaccuunn..  
VVooyyeezz  ccoommbbiieenn  lleess  ppaarroolleess  ssoopphhiisstteess  aabboonnddeenntt  eenn  ccee  mmoonnddee..  EEtt  vvooyyeezz  ccoommbbiieenn  lleess  iinnddiivviidduuss  aatttteennddeenntt  
dd’’êêttrree  ddéélliivvrrééss  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  lleess  ttuueenntt  dd’’aabboorrdd  eett  qquuii  ssee  ppoosseenntt  eenn  ««  ssaauuvveeuurr  »»  eennssuuiittee..  VVooyyeezz  llaa  ffoolliiee  qquuii  
cchheerrcchhee  àà  rraaiissoonnnneerr  ddaannss  ttoouutt  ççaa..  VVooyyeezz--llaa  ddaannss  lleess  ffaaiisscceeaauuxx  ddee  vvoottrree  ccœœuurr  eett  iinnqquuiiéétteezz--vvoouuss--eenn  !!  
DDiieeuu  aa--tt--IILL  ccrréééé  ll’’UUnniivveerrss  ppoouurr  qquuee  nnoouuss  nnee  nnoouuss  yy  sseennttiioonnss  ppaass  bbiieenn  ??  AA--tt--IILL  ccrréééé  AAddaamm  eett  EEvvee  ddaannss  llaa  
ggllaaiissee  dd’’uunn  ccoorrppss  bbiieenn  ffaaiitt  ppoouurr  qquuee  nnoouuss  yy  ttrroouuvviioonnss  llaa  ssoouuiilllluurree  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  ttoouuss  ffaaiittss  iiccii--bbaass  àà  
ll’’iimmaaggee  ddee  DDiieeuu  ssaacchhaanntt  qquuee  nnoouuss  aauurriioonnss  ddûû  êêttrree  aavvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee  àà  ll’’iimmaaggee  dd’’AAddaamm  eett  dd’’EEvvee  ??  
AAddaamm  eett  EEvvee  oonntt  ééttéé  ddeess  vveecctteeuurrss  ddaannss  nnoottrree  lliiggnnee  tteemmppoorreellllee  ;;  uunnee  lliiggnnee  qquuii  aa  uunnee  ffoorrccee  eett  uunnee  ddiirreeccttiioonn  
ddoonnnnééee  ppaarr  DDiieeuu..  HHééllaass,,  cceettttee  lliiggnnee  aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ééttéé  ddéévviiééee  mmaaiiss  aauussssii  bbrriissééee..  CCeett  AAddaamm  eett  cceettttee  EEvvee  
ssuurr  llaa  tteerrrree  nn’’oonntt  ppaass  tteennuu  lleeuurr  pprroommeessssee  ffaaccee  àà  DDiieeuu  aalloorrss  qquuee  cceess  ddeeuuxx  ÊÊttrreess  mmeerrvveeiilllleeuuxx  ssee  ddeevvaaiieenntt  
dd’’iinnssttaauurreerr  llaa  rraaccee  vviioolleettttee  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee..  NN’’yy  vvooyyoonnss--nnoouuss  ppaass  ddeerrrriièèrree  cceettttee  hhiissttooiirree  oorriiggiinneellllee  ll’’œœuuvvrree  
dd’’uunn  AAnnttii--DDiieeuu,,  dd’’uunn  AAnnttéécchhrriisstt  ??  CC’’eesstt  bbiieenn  llee  ccaass  ppoouurrttaanntt..  MMaaiiss  qquuii  cchheerrcchhee  aauussssii  àà  vvooiirr  eenn  SSaattaann  llaa  
pprréésseennccee  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  aa  mmaannqquuéé  àà  ssaa  ttââcchhee  ??  SSaattaann  ffuutt  jjaaddiiss  uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  CCiieell..  TToouutt  ccoommmmee  
LLuucciiffeerr,,  BBeellzzéébbuutthh  eett  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  qquuii  oonntt  ccoonnnnuu  ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee..  NNoouuss--mmêêmmeess  ééttiioonnss  ddeess  AAnnggeess  aavvaanntt  ddee  
ccoonnnnaaîîttrree  nnoottrree  pprroopprree  cchhuuttee..  CCeeppeennddaanntt,,  llaa  cchhuuttee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  eexxccuussee  àà  llaa  ppeerrppééttuuaattiioonn  ddee  nnooss  ppéécchhééss..  
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EEtt  rreeffuusseerr  ddee  ccrrooiirree  eenn  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  nnee  nnoouuss  ddéélliivvrree  eenn  rriieenn  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  
aaccccoommpplliirr  iiccii--bbaass,,  nnii  mmêêmmee  ddee  nnoottrree  rraaiissoonn  dd’’êêttrree  ffoonnddaammeennttaallee  ::  nnoouuss  ssoommmmeess  àà  ll’’oorriiggiinnee  ccee  qquuee  llee  PPèèrree  aa  
bbiieenn  vvoouulluu  ffaaiirree  ddee  nnoouuss..  NNoouuss  ssoommmmeess  sseess  EEnnffaannttss  àà  jjaammaaiiss  eett  tteellllee  eesstt  ssaa  VVoolloonnttéé..  QQuuooii  qquuee  nnoouuss  
ffaassssiioonnss,,  nnoouuss  ddeemmeeuurroonnss  sseess  EEnnffaannttss..  CCaarr  ssaa  PPrréésseennccee  ««  JJEE  SSUUIISS  »»  aauurraa  rraaiissoonn  ddee  ttoouutt..  EEllllee  aa  rraaiissoonn  ddee  
ttoouutt  eett  aa  ttoouujjoouurrss  eeuu  rraaiissoonn  ddee  ttoouutt..  LL’’HHiissttooiirree  nnoouuss  llee  pprroouuvvee..  IIll  eesstt  ddee  nnoottrree  ttââcchhee  ddee  nnoouuss  rraaccoonntteerr  cceettttee  
HHiissttooiirree  dd’’uunnee  ffaaççoonn  ssiinnccèèrree  eett  vvéérriiddiiqquuee..  AAlloorrss  nn’’aatttteennddeezz  ppaass  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmoonnddiiaall,,  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  oouu  ddee  ttoouuss  cceess  hhoommmmeess  nnoobbéélliissééss  ddee  vvoouuss  mmoonnttrreerr  ccee  qquu’’eesstt  llaa  
VVéérriittéé..  PPaarrccee  qquuee  llaa  VVéérriittéé  eesstt  eenn  DDiieeuu  eett  qquuee  ttoouuss  cceeuuxx  ddééppeennddaannttss  ddee  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss  qquuee  jjee  vviieennss  ddee  
cciitteerr  nnee  llee  ssoonntt  ppaass,,  cceess  ggeennss  nnee  vvoouuss  ddiirroonntt  jjaammaaiiss  ccee  qquuee  vvoouuss  vvoouulleezz  eenntteennddrree  eenn  tteerrmmeess  ddee  JJuussttiiccee  eett  ddee  
SSaavvooiirr  ccoossmmiiqquuee..  
DDiieeuu  aa  ccrréééé  ll’’HHoommmmee  àà  ssoonn  iimmaaggee..  MMaaiiss  iiccii,,  cc’’eesstt  bbiieenn  dd’’AAddaamm  qquu’’iill  ss’’aaggiitt..  PPaass  ddee  nnoouuss..  EEtt  DDiieeuu  aa  ccrréééé  
EEvvee  ddeeppuuiiss  AAddaamm,,  ddoonntt  ll’’OOrriiggiinnee  ffuutt  dd’’êêttrree  llee  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall..  EEtt  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprrooggéénniittuurree  dd’’AAddaamm  
eett  EEvvee,,  llaa  rraaccee  vviioolleettttee  ddeevvaaiitt  rraayyoonnnneerr  ssuurr  llaa  tteerrrree  ccoommmmee  aauu  CCiieell  ddee  ccee  mmoonnddee..  OOrr,,  llaa  rraaccee  vviioolleettttee  ss’’eesstt  
éétteeiinnttee  ddaannss  llee  ppéécchhéé  dd’’AAddaamm  eett  dd’’EEvvee..  EEllllee  ss’’eesstt  éétteeiinnttee  ddaannss  llee  mmeeuurrttrree  eett  ddaannss  llee  ssaanngg..  EEllllee  ss’’eesstt  éétteeiinnttee  
ddaannss  llee  ffeeuu  ddeess  ppaassssiioonnss  eett  dduu  ddeevvooiirr  iinnaaccccoommppllii..  EEllllee  ss’’eesstt  éétteeiinnttee  nnoouuss  llaaiissssaanntt,,  nnoouuss  hhuummaaiinnss  eett  ssiimmpplleess  
mmoorrtteellss,,  lluucciifféérriieennss  pplleeiinnss  ddee  rréébbeelllliioonn  eennvveerrss  DDiieeuu  eett  sseess  SSaaiinnttss  AAnnggeess..  
CC’’eesstt  ddeeppuuiiss  llee  ffoonndd  ddee  nnoottrree  rréébbeelllliioonn  qquuee  nnoouuss  ppeessttoonnss  eett  ddeemmaannddoonnss  ssaannss  cceessssee  ddeess  ccoommpptteess  àà  DDiieeuu  llee  
PPèèrree  ;;  nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddeess  ccoommpptteess  àà  sseess  EEnnffaannttss  qquuee  ssoonntt  lleess  AAnnggeess  eett  lleess  EElloohhiimm  ;;  nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddeess  
ccoommpptteess  àà  ssoonn  FFiillss  qquu’’eesstt  llee  CChhrriisstt  JJééssuuss  ;;  nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddeess  ccoommpptteess  àà  llaa  CCrrééaattiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree……  cceeccii  
ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  rreessttoonnss  ppeerrcclluuss  ddaannss  nnooss  ssoouuffffrraanncceess  iinnddiicciibblleess  eett  iimmppoossssiibblleess  àà  éécchhaannggeerr..  MMaaiiss  qquuii  ddee  
nnoouuss  cchheerrcchhee  àà  ccoommpprreennddrree  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  ««  uunniiqquuee  »»  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  DDiieeuu  ??  DDiieeuu  nn’’aa--tt--IILL  ppaass  ffaaiitt  ddee  
cchhaaccuunn  ddee  sseess  eennffaannttss  uunn  êêttrree  bbrriillllaanntt  eett  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  ??  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  uunn  êêttrree  vviivvaanntt  qquuii  
nnee  ssooiitt  ppaass  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  CCrrééaattiioonn..  DDiieeuu,,  ddaannss  ssoonn  AAmmoouurr  éétteerrnneell  eett  àà  jjaammaaiiss  ééttiinncceellaanntt,,  nnoouuss  llèègguuee  
uunnee  cchhoossee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  nnoottrree  pprroopprree  iinnddiivviidduuaattiioonn  ::  llee  lliibbrree--aarrbbiittrree..  QQuueell  uussaaggee  aalloorrss  eenn  ffaaiissoonnss--nnoouuss  ??  
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NNoouuss  ssoommmmeess  uunn  ÊÊttrree  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  rreesstteerr  uunn  cchhaannttiieerr  ddeevvaanntt  lleess  rriivveess  
ddee  ll’’ÉÉtteerrnniittéé..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  pplluuss  ffaauuxx  qquuee  ddee  ddiirree  ddeess  hhuummaaiinnss  qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaarrffaaiittss  eett  nnee  rriieenn  ffaaiirree  
ppoouurr  llee  ddeevveenniirr..  LLaa  ppeerrffeeccttiioonn  eexxiissttee..  EEtt  eellllee  eesstt  aauu--ddeellàà..  NNoouuss--mmêêmmeess  aavvoonnss  àà  eemmbbrraasssseerr  cceett  aauu--ddeellàà..  CCaarr  
cc’’eesstt  aaiilllleeuurrss  qquuee  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  ssee  ttrroouuvvee..  MMaaiiss  cc’’eesstt  aauussssii  eenn  nnoouuss  qquu’’eellllee  ddooiitt  ttrroouuvveerr  ssoonn  aannccrree..  
LLaa  hhaaiinnee  ddee  ssooii  nnii  ddee  cceellllee  ddeess  aauuttrreess  nn’’aa  jjaammaaiiss  rriieenn  rrééssoolluu..  NNii  nnoonn  pplluuss  llee  nnaarrcciissssiissmmee..  SSeeuull  llee  vvéérriittaabbllee  
aammoouurr  ddee  ll’’aauuttrree  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquu’’AAMMOOUURR  eenn  DDiieeuu  rreenndd  uunnee  ââmmee  aallttrruuiissttee..  CCeeuuxx  qquuii  ppeennsseenntt  ppoouuvvooiirr  
êêttrree  aauu--ddeehhoorrss  ddee  DDiieeuu  nnee  rrèèggnneenntt  qquu’’eenn  iinnddiivviidduuss  pprrooffoonnddéémmeenntt  nniihhiilliisstteess  eett  ffaattaalleemmeenntt  bbaarrbbaarreess..  EEnn  
eeuuxx,,  ppooiinntt  ddee  ddoouucceeuurr  eett  ddee  tteennddrreessssee..  MMaaiiss  eenn  eeuuxx,,  qquuee  ddee  llaassssiittuuddee  eett  dd’’eennnnuuii  !!  
LLee  PPèèrree  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  LLee  ssaavvoonnss--nnoouuss  ??  --  QQuueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  tteenneeuurr  ddee  nnoottrree  ssaavvooiirr,,  llaa  VVéérriittéé  ddee  
DDiieeuu  eesstt  iimmppaarraabbllee..  EEnn  cceellaa  iill  nnoouuss  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  ssaavvooiirr  qquuee  llee  PPèèrree  ppoouurrvvooiitt  bbiieenn  eenn  
ttoouuttee  cchhoossee..  CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  eessssaayyoonnss  ddee  nnoouuss  pprroouuvveerr  llee  ccoonnttrraaiirree..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  nnuull  bbeessooiinn  ddee  DDiieeuu  
nnoouuss  ddiissoonnss--nnoouuss,,  ccaarr  nnoouuss  aavvoonnss  ll’’eennttiièèrree  cceerrttiittuuddee  ddee  ssaavvooiirr  ooùù  ttrroouuvveerr  ll’’éénneerrggiiee  qquuii  ssaattiissffaaiitt  àà  nnoottrree  
ssuurrvviiee  ssuurr  tteerrrree..  SSeeuulleemmeenntt,,  jjaammaaiiss  ll’’éénneerrggiiee  ddee  SSaaggeessssee  nnee  ppeeuutt  éémmaanneerr  aauuttrreemmeenntt  qquu’’eenn  DDiieeuu..  EEtt  jjaammaaiiss  
nnoottrree  ââmmee  nnee  sseerraa  ssaattiissffaaiittee  dd’’uunnee  éénneerrggiiee  ffoossssiillee  ttiirrééee  ddee  ggiisseemmeennttss  ffaaiittss  ddee  ««  ppééttrroollee--lliiqquueeuurr--nnooiirree--dduu--
ddiiaabbllee  »»  !!  
VVoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  qquuii  eesstt  DDiieeuu  !!  TToouutt  ccoommmmee  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  qquuii  eesstt  SSaattaann  !!  AAlloorrss  jjee  vvoouuss  llee  ddeemmaannddee  ::  
ddeevveezz--vvoouuss  eexxppéérriimmeenntteerr  SSaattaann  ppoouurr  ssaavvooiirr  ccee  qquu’’eesstt  DDiieeuu  ??  CCaarr  dduu  ffoonndd  ddee  vvoottrree  ppââttee  ffeeuuiilllleettééee  
lluucciifféérriieennnnee,,  vvoouuss  sseerrvveezz  ddee  bbaassee  aauuxx  iinnggrrééddiieennttss  ddee  SSaattaann..  IIll  mmeett  eenn  vvoouuss  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  yy  ssoouuhhaaiittee..  EEnn  
sseerriieezz--vvoouuss  ooffffuussqquuéé  ??  TTaanntt  mmiieeuuxx..  PPuuiissqquuee  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’eesstt  ppoossssiibbllee  ll’’iirrrréévveerrssiibbllee  cchhaannggeemmeenntt  ::  àà  ttrraavveerrss  
uunnee  ddoouulloouurreeuussee  mmaaiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  nnéécceessssaaiirree  rreemmiissee  eenn  qquueessttiioonn  ddee  qquuii  vvoouuss  êêtteess  eett  dduu  ppoouurrqquuooii  ddee  
vvoottrree  vveennuuee  aauu  mmoonnddee  !!  
SSaattaann  ssoouuffffrree  !!  LLuuii  qquuii  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ccaappttiiff  ddaannss  uunn  ccuubbee  nniimmbbéé  ddee  ssaa  nnooiirrcceeuurr  mmaaiiss  uunn  ccuubbee  ffoorrggéé  ppaarr  lleess  
TTrrèèss--HHaauutt  ddee  DDiieeuu  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ddééssaaggrrééggeerr  eenn  ssoonn  ââmmee  rreebbeellllee  ttoouutteess  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  ssoonn  ppéécchhéé..  
OOuuii,,  SSaattaann  ssoouuffffrree,,  ccaarr  iill  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  mmaannœœuuvvrreerr  ppoouurr  ddééssuunniirr  llaa  ffeemmmmee  ddee  ll’’hhoommmmee..  LLaa  mmaannœœuuvvrree  
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ccoonnssiissttee  àà  ssaappeerr  ll’’aaccttee  ppéérreennnnee  ddee  DDiieeuu  iinnssttiittuuéé  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee  cchhaaccuunn..  QQuuee  ll’’hhoommmmee  ss’’ééggaarree,,  llaa  ffeemmmmee  
eesstt  hhaaïïee  eett  rreenndduuee  ssttéérriillee..  SSaattaann  nnee  vveeuutt  ppaass  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ffééccoonnddee  aappttee  àà  nnoouurrrriirr  eett  àà  gglloorriiffiieerr  lleess  ÉÉoonnss  ddee  
DDiieeuu..  SSaattaann  nnee  vveeuutt  ppaass  qquuee  dduu  sseeiinn  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ssoorrttee  uunn  hhoommmmee  ffaaiitt  ppoouurr  DDiieeuu  eett  nnoonn  ppoouurr  llee  DDiiaabbllee..  
NNoonn..  LLaa  ccoollèèrree  nnee  sseerraa  ppaass  uunnee  ooppttiioonn..  MMaaiiss  ssaacchheezz  cceeccii  ::  ssii  ll’’oonn  hhaaiitt  SSaattaann,,  ddee  hhaaiinnee  oonn  llee  nnoouurrrriitt..  OOrr,,  
ppoouurr  ssee  rreennddrree  lliibbrree,,  iill  ffaauutt  aaffffaammeerr  ll’’oopppprreesssseeuurr,,  nnoonn  ll’’aalliimmeenntteerr..  HHaaïïsssseezz  ddoonncc  ll’’œœuuvvrree  ((eett  nnoonn  ll’’iinnddiivviidduu  
lluuii--mmêêmmee))  ddee  cceelluuii  qquuii  cchheerrcchhee  àà  bbââttiirr  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  ssee  vvooiirr  ffllaatttteerr  ddaannss  llee  rreefflleett  ddee  ssoonn  pprroopprree  mmiirrooiirr  
ddee  ll’’aauuttooccoonntteemmppllaattiioonn  eett  qquuii  nn’’aa  ddee  cceessssee  ddee  ddééttrruuiirree  ttoouutt  ccee  qquuii  nnee  rreeffllèèttee  ppaass  ll’’iimmaaggee  nnééggaattiivvee  qquu’’iill  aa  ddee  
lluuii  eett  ddeess  cchhoosseess  !!  AAffffaammeezz  ddoonncc  SSaattaann  eett  llaaiisssseezz  DDiieeuu  ppoouurrvvooiirr  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  eenn  cceelluuii  qquuii  ssee  rreeffuussee  àà  LLuuii..  
CCaarr  ssii  SSaattaann  nnee  ttrroouuvvee  pplluuss  eenn  vvoouuss  ll’’éénneerrggiiee  nnéécceessssaaiirree  àà  ssaa  ssuurrvviiee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  iill  nnee  ppeeuutt  pplluuss  
aalliimmeenntteerr  eenn  lluuii  ssoonn  ppéécchhéé  mmaaiiss  eenn  oouuttrree  ssoonn  sseevvrraaggee  ffaaiitt  œœuuvvrree  ddee  ssaalluubbrriittéé..  
SSaattaann,,  oonn  ll’’aaffffaammee  àà  ttrraavveerrss  llee  ddééssiirr  dd’’aapppprreennddrree  eett  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  qquuee  ll’’oonn  ttiirree  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  
ééssoottéérriiqquuee..  TToouutteeffooiiss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  eesstt  rrééeellllee  eett  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  bbéénnééffiiqquuee  sseeuulleemmeenntt  lloorrssqquuee  nnoottrree  
ffooii  eenn  DDiieeuu  eesstt  iinnddééffeeccttiibbllee..  JJee  ddiirraaiiss  nnoottrree  ffooii  aaiinnssii  qquuee  nnoottrree  aammoouurr  eenn  DDiieeuu..  UUnn  aammoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  
bbiieenn  ssûûrr..  UUnn  aammoouurr  qquuee  rriieenn  nnee  ppeeuutt  eennttaacchheerr..  
NNoottrree  ddéémmaarrcchhee  ssee  vveeuutt  ssiimmppllee..  CCee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  ffaaiirree  eenn  ccee  sseennss  ddooiitt  nnoouuss  ccoonndduuiirree  àà  llaa  rréévvééllaattiioonn  
ddee  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé  ssuurr  tteerrrree  iill  yy  aa  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’aannnnééeess  eett  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuii  aa  ddoonnnnéé  ccoorrppss  àà  SSaattaann  aaiinnssii  
qquu’’àà  LLuucciiffeerr..  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

TTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNÈÈÈÈÈÈÈÈBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        FFFFFFFFÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEE        
  
QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  ddoonnnnee  ccoorrppss  aauu  MMaall  ??  PPoossoonnss--nnoouuss  llaa  qquueessttiioonn..  MMaaiiss  ppoouurr  ccee  ffaaiirree,,  nnoouuss  nnoouuss  ddeevvoonnss  ddee  
nnoouuss  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee..  OOsseerroonnss--nnoouuss  ««  ll’’OOrriiggiinnee  »»  ??  SSeerroonnss--nnoouuss  sseeccoouuééss  ddee  ssppaassmmeess  àà  ll’’iiddééee  ddee  ««  ppeennsseerr  
DDiieeuu  »»  ??  QQuuee  ssoommmmeess--nnoouuss  ffaaccee  aauu  MMaall  ??  QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ffaaccee  aauu  MMaall  ??  YY  aa--tt--iill  uunnee  nnéécceessssiittéé  ppoouurr  nnoouuss  
dd’’eenn  ffaaiirree  ll’’eexxppéérriieennccee  oouu  bbiieenn  eesstt--ccee  llee  pprroodduuiitt  ddee  nnoottrree  nnaattuurree  eexxppéérriieennttiieellllee  eexxiisstteennttiieellllee  ??  SSaavvoonnss--nnoouuss  
qquuii  nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  llaa  rrééeellllee  nnaattuurree  ffééccoonnddee  ddee  llaa  DDééeessssee  MMèèrree  ??  
CCee  ssoonntt  llàà  aauuttaanntt  ddee  qquueessttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  iill  nnoouuss  ffaauutt  iinneexxoorraabblleemmeenntt  rrééppoonnddrree..  IImmaaggiinneezz  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  
êêttrree  llee  ttéémmooiinn  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  hhoorrrriibbllee..  UUnn  éévvéénneemmeenntt  ddee  ll’’oorrddrree  dd’’uunn  ffaaiitt  ddiivveerrss  ddaannss  llee  ccoouurraanntt  dduu  
mmoorrnnee  qquuoottiiddiieenn  ddee  ccee  mmoonnddee  eennddoorrmmii..  DDuu  rrêêvvee  aauu  ccaauucchheemmaarr,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunn  ppaass..  UUnn  mmeeuurrttrree,,  uunn  vviiooll  eett  
ttoouutt  bbaassccuullee..  CCeellaa  ééccllaabboouussssee  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  PPlluuss  ffoorrtteemmeenntt  lloorrssqquuee  qquueellqquu’’uunn  eenn  eesstt  llaa  vviiccttiimmee..  
TToouutt  sseemmbbllee  vvoouuss  ccoonnnnaaîîttrree,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??  LLaa  vviissiioonn  qquu’’oonntt  vvooss  aammiiss  ddee  vvoouuss--mmêêmmee,,  aaiinnssii  qquuee  vvoottrree  
ffaammiillllee  ssuurr  vvoouuss--mmêêmmee  mmaaiiss  aauussssii  vvoouuss--mmêêmmee  lloorrssqquuee  vvoouuss  vvoouuss  rreeggaarrddeezz  ddaannss  llee  mmiirrooiirr  ddee  vvoottrree  vviiee..  
PPoouurr  vvoouuss,,  ttoouutt  eesstt  ««  aaccqquuiiss  »»..  CCeettttee  ffiinnee  ppeelllliiccuullee  ddee  vvoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee  ggeennttiilllleessssee,,  sseerrvviiaabbiilliittéé,,  aammiittiiéé  ppeeuutt  
vvoolleerr  eenn  ééccllaattss  àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  qquuaanndd  ttoouutt  bbaassccuullee..  JJ’’iinnssiissttee  ::  iimmaaggiinneezz  êêttrree  llee  ttéémmooiinn  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  
hhoorrrriibbllee..  SSooiitt  ddaannss  llaa  pprreessssee,,  ssooiitt  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..  CCeellaa  nnee  vvoouuss  ppoouussssee--tt--iill  ppaass  àà  llaa  rrééfflleexxiioonn  ??  ÊÊtteess--vvoouuss  
ttoouucchhéé  ddaannss  vvoottrree  ccoorrppss  lloorrssqquuee  cceellaa  aarrrriivvee  ppoouurr  qquueellqquu’’uunn  aauuttrree  qquuee  vvoouuss  ??  CCeellaa  vvoouuss  ttoouucchhee--tt--iill  ddaannss  
vvoottrree  ââmmee  lloorrssqquuee  vvoouuss  eenn  êêtteess  llee  ttéémmooiinn  ddiirreecctt  ??  PPoouurrqquuooii  ttoouuss  cceess  qquueessttiioonnnneemmeennttss  ??  ˗̠  PPaarrccee  qquuee  ll’’eesspprriitt  
ddee  ll’’hhoommmmee  ssee  nnoouurrrriitt  ddee  ttoouuss  cceess  ffaaiittss  ddiivveerrss  ddaannss  ssoonn  qquuoottiiddiieenn  eett  qquuee  jjaammaaiiss  iill  nnee  rreesssseenntt……  rriieenn..  



 30 

PPoouurr  bbeeaauuccoouupp  dd’’hhuummaaiinnss,,  iill  nn’’aarrrriivvee  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  aauu  sseeiinn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ddee  lleeuurr  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee..  
PPoouussssééss  ppaarr  ll’’hhaabbiittuuddee,,  iillss  cchheerrcchheenntt  àà  vviivvrree  rrééggllééss  ccoommmmee  uunnee  hhoorrllooggee..  ««  MMééttrroo--bboouulloott--ddooddoo  »»  ccoommmmee  iillss  
ssee  bboorrnneenntt  àà  llee  ddiirree..  EEtt  ddee  ccee  qquuee  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess  iillss  ss’’eenniivvrreenntt,,  iillss  llee  ffoonntt  àà  ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa,,  
ll’’IInntteerrnneett,,  lleess  mmééddiiaass  eett  mmuullttiimmééddiiaass..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  lleess  ggeennss  mmèènneenntt  lleeuurr  vviiee  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn..  IIllss  
vveeuulleenntt  rreesssseennttiirr  ttoouutt  ccee  qquu’’iillss  rréépprriimmeenntt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  hhéérrooss  ddee  llaa  ttéélléévviissiioonn..  CC’’eesstt  ll’’aauuttrree  qquuii  lleeuurr  
pprrooccuurree  llee  ddeeggrréé  dd’’eexxcciittaattiioonn  ddoonntt  iillss  oonntt  bbeessooiinn..  MMaaiiss  cc’’eesstt  aauuttrree,,  mmaallggrréé  llee  ffaaiitt  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ssoonn  
eexxiisstteennccee,,  nnee  ggéénnèèrree  ppaass  eenn  eeuuxx--mmêêmmeess  llaa  ccoommppaassssiioonn  ddoonntt  iillss  oonntt  ffoorrccéémmeenntt  bbeessooiinn  ppoouurr  rreesssseennttiirr  llaa  
ssoouuffffrraannccee  ddee……  ll’’aauuttrree..  
SSii  llaa  rrééfflleexxiioonn  nn’’eesstt  ppaass  aasssseezz  ««  oossééee  »»,,  ppoouussssééee  àà  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee,,  nnoouuss  nnee  ssaauurroonnss  ppaass  nnoouuss  rreemmeettttrree  eenn  
ccaauussee  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  àà  eenn  ppaasssseerr  ppaarr  llàà..  SSoommmmeess--nnoouuss  jjuusstteess,,  ssoommmmeess--nnoouuss  ffoorrttss,,  
ssoommmmeess--nnoouuss  hhuummbblleess,,  ddaannss  llaa  rreeccttiittuuddee  ddee  DDiieeuu  ??  OOrr  nnoouuss  ssaavvoonnss  ppeerrttiinneemmmmeenntt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  
bboouurrrrééss  ddee  ddééffaauuttss,,  ttoouutt  ddee  ttrraavveerrss,,  ssoouummiiss  àà  nnoottrree  ééppoouuvvaannttaabbllee  iimmppeerrffeeccttiioonn,,  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ééggoocceennttrriiqquueess  !!  
NNoouuss  nn’’oossoonnss  ppaass  llaa  rrééfflleexxiioonn  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  vviissiibblleemmeenntt  dd’’êêttrree  llee  ttéémmooiinn  ddee  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  nnoouuss  
mmoonnttrree  llee  mmiirrooiirr  ddee  qquuii  nnoouuss  ssoommmmeess  iinnttéérriieeuurreemmeenntt..  NNoouuss  nn’’oossoonnss  ppaass  llaa  rrééfflleexxiioonn  ddee  ppeeuurr  dd’’êêttrree  ssooii--
mmêêmmee  rreemmiiss  eenn  ccaauussee  eett  vvooiirr  vvoolleerr  eenn  ééccllaattss  ttoouutt  ccee  qquuee  ll’’oonn  tteennaaiitt  ppoouurr  aaccqquuiiss  eenn  ssooii--mmêêmmee..  NNoouuss  nnee  
ssoommmmeess  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  ddeess  llââcchheess  qquuaanndd  nnoouuss  nnoouuss  ccaannttoonnnnoonnss  ddaannss  nnoottrree  pprroopprree  hhoonnttee..  CCeeccii  ttrrèèss  
jjuusstteemmeenntt  ppaarrccee  qquu’’iill  nnoouuss  ffaauutt  nnoouuss  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee..  
IIll  nnee  ffaauutt  pprreessqquuee  rriieenn  ppoouurr  ddeevveenniirr  ssooii--mmêêmmee  uunn  PPaauull  KKeerrsseeyy  jjoouuéé  ppaarr  llee  ffuummeeuuxx  CChhaarrlleess  BBrroonnssoonn  ddaannss  
llee  lloonngg--mmééttrraaggee  ««  UUnn  jjuussttiicciieerr  ddaannss  llaa  vviillllee  »»..  QQuueellllee  eenn  eesstt  llaa  ccaauussee,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  nnoottrree  ccoollèèrree  eett  nnoottrree  hhaaiinnee,,  
nnoottrree  aavveerrssiioonn  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  nnoouuss  rreeccttiiffiiee  !!  NNoouuss  ddeemmeeuurroonnss  fflloouuééss  ddaannss  ll’’iinnssttiinncctt  ddee  vveennggeeaannccee,,  uunnee  
eessppèèccee  dd’’aayyaattoollllaahh  eenn  mmaannqquuee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  pplleeiinn  dd’’aarrrrooggaannccee  !!  SSoommmmeess--nnoouuss  éépprriiss  ddee  JJuussttiiccee  qquuee  
nnoouuss  vvooiiccii  ddeevveenniirr  aauussssiittôôtt  uunn  rreepprriiss  ddee  jjuussttiiccee  !!  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nn’’oossee  nnoouuss  rreepprreennddrree  ddee  jjuusstteessssee..  
QQuueellllee  eesstt  llaa  vviissiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ddee  ccee  PPaauull  KKeerrsseeyy  ??  RRoonnggéé  ppaarr  ssoonn  iinnssttiinncctt  ddee  vveennggeeaannccee,,  iill  ppaarrccoouurrtt  llaa  
nnuuiitt  lleess  rruueess  ddee  NNeeww  YYoorrkk  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  pprrooiieess  mmaallffaaiissaanntteess..  SSoonn  uunniiqquuee  ddééssiirr,,  eexxoorrcciisseerr  llee  MMaall..  
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MMaaiiss  ll’’eexxoorrcciissmmee  jjaammaaiiss  nnee  ppaassssee  ppaarr  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  dd’’uunn  êêttrree,,  aauussssii  ooddiieeuuxx  ssooiitt--iill..  LL’’eexxoorrcciissmmee  nnee  ppeeuutt  
qquuee  ss’’aaccccoommpplliirr  ddaannss  ll’’aammoouurr  eenn  DDiieeuu..  EEtt  llee  ppaarrddoonn..  EEtt  llaa  rrééddeemmppttiioonn..  EEtt  ll’’aabbssoolluuttiioonn  ddoonnnnééee  ppaarr  DDiieeuu  
sseeuull..  PPeerrssoonnnnee,,  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  éépprriiss  ddee  jjuussttiiccee,,  nnee  ppeeuutt  aaccccoommpplliirr  llaa  JJuussttiiccee  eenn  DDiieeuu  eenn  ss’’aabbaannddoonnnnaanntt  àà  
ll’’iinnssttiinncctt  ddee  vveennggeeaannccee..  LLaa  vveennggeeaannccee  ss’’eexxeerrccee  ddaannss  lleess  bbaass--ffoonnddss  ddee  llaa  ccoollèèrree  eett  ddee  llaa  hhaaiinnee..  DD’’uunnee  
ggeennttiilllleessssee  ddee  ««  ssuurrffaaccee  »»  àà  llaa  hhaaiinnee  ddeess  bbaass--ffoonnddss,,  iill  nn’’yy  aa  eenn  vvéérriittéé  qquu’’uunnee  ffiinnee  ppeelllliiccuullee  qquuii  lleess  ssééppaarree..  
NNoouuss  ppoouurrrriioonnss  ccoonnssiiddéérreerr  àà  jjuussttee  ttiittrree  qquuee  ll’’hhoommmmee  nn’’aa  ppaass  dd’’eessppéérraannccee  àà  mmeenneerr  ssoonn  eexxiisstteennccee  ddaannss  lleess  
sspphhèèrreess  ddee  ddiimmeennssiioonn  33DD..  CCaarr  ddaannss  ssaa  hhaaiinnee,,  iill  nnee  ppeeuutt  ccoonnnnaaîîttrree  ddee  vveerrttiiccaalliittéé  eenn  DDiieeuu..  LL’’hhoommmmee  ddeess  
bbaass--ffoonnddss  ddee  ccee  mmoonnddee  eesstt  uunn  êêttrree  dd’’uunnee  ddiimmeennssiioonn  ddee  ««  ssuurrffaaccee  »»,,  oouu  pplluuttôôtt  ddee  ggrraannddee  ssuurrffaaccee,,  vviivvaanntt  
sseeuulleemmeenntt  ddee  lliiggnneess  hhoorriizzoonnttaalleess,,  uunn  êêttrree  dd’’uunnee  ddiimmeennssiioonn  ddee  ffeeuuiillllee  ddee  ppaappiieerr,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  22DD..  
PPoouurrqquuooii  eenn  eesstt--iill  aaiinnssii  ddee  ffaaççoonn  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggéénnéérraalliissééee  ??  ˗̠  PPaarrccee  qquuee  llaa  ggeennttiilllleessssee  eett  llaa  nnoottiioonn  ddee  
sseerrvviirr  ll’’aauuttrree  nnee  ssoonntt  ppaass  pplleeiinneemmeenntt  aannccrrééeess  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  cchhaaccuunn..  ÉÉpprroouuvveerriioonnss--nnoouuss  llaa  jjuussttiiccee  àà  
ttrraavveerrss  llaa  vveennggeeaannccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ppoouurrrriioonnss  qquu’’êêttrree  tteennuuss  ééllooiiggnnééss  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett  ddee  llaa  VVéérriittéé  eenn  DDiieeuu..  
QQuueellllee  sseerraaiitt--eellllee  cceettttee  jjuussttiiccee  ««  ddee  bbaaiinn  ddee  ssaanngg  »»  lloorrssqquuee  llaa  mmaaiinn  qquuii  aa  ffaaiitt  ssaaiiggnneerr  vviieennddrraaiitt  àà  ccaarreesssseerr  llee  
vviissaaggee  dd’’uunn  eennffaanntt  ??  QQuueellllee  eesstt  cceettttee  ssoorrttee  ddee  mmaaiinn  qquuii  vviieennddrraaiitt  ppllaanneerr  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  eennffaanntt  eett  
qquuii  ccoonnssiiddèèrreerraaiitt  ppoouurrvvooiirr  àà  ssoonn  éédduuccaattiioonn  ??  NNOONN..  NNoouuss  ssoommmmeess  mmaauuvvaaiiss  eett  cchheerrcchhoonnss  ppaarr  ttoouuss  lleess  
mmooyyeennss  àà  éélluuddeerr  llaa  qquueessttiioonn..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’aauuttrree  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  mmaaiiss  ssooii--mmêêmmee..  
NNoouuss  ssoommmmeess  cchhaaccuunn  ll’’iinnffeeccttiioonn  ddee  ll’’aauuttrree  eett  ddee  ssooii--mmêêmmee  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnsseennttiiss  àà  nnoottrree  pprroopprree  
ddaammnnaattiioonn,,  rreessttaanntt  pprroossttrrééss  ddaannss  ll’’iiggnnoorraannccee  ddee  nnoottrree  pprroopprree  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee..  
  
««  OOnn  vvoouuss  aa  ddiitt  ‘‘‘‘œœiill  ppoouurr  œœiill,,  ddeenntt  ppoouurr  ddeenntt’’’’..  MMaaiiss  mmooii  jjee  vvoouuss  ddiiss  qquu’’iill  nn’’yy  aa  nnii  bboorrggnnee  nnii  ééddeennttéé  aauu  PPaarraaddiiss..  SSii  
ddoonncc  ccee  mmoonnddee  ddooiitt  rraayyoonnnneerr  ddee  ll’’eennttiièèrree  rrééfflleeccttiivviittéé  dduu  PPaarraaddiiss,,  ppoouurrqquuooii  ppeerrsséévvéérreezz--vvoouuss  ddaannss  llee  ddéénnii  ddee  DDiieeuu,,  aauu  
nnoomm  ddee  vvoottrree  pprroopprree  ppeerrvveerrssiittéé  ??  »»  
  
LLeess  ÉÉvvaannggiilleess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ééccrriittss  ppoouurr  nnoouuss  sséédduuiirree..  CCaarr  iillss  ssoonntt  ffaaiittss  ppoouurr  nnoouuss  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee..  
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NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  rreenndduuss  ccoouuppaabblleess  ddee  bbiieenn  ddeess  ffaaççoonnss..  MMaaiiss  nnoouuss  ddeevvoonnss  aauussssii  ssaavvooiirr  qquuee  nnoouuss  
nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  nnoouuss  ssoouummeettttrree  aauuxx  rreelleennttss  ddee  llaa  ccuullppaabbiilliittéé  lloorrssqquuee  nnoouuss  eessttiimmoonnss  ddeevvooiirr  rreemmeettttrree  nnooss  
aaccttiioonnss  eenn  ccaauussee..  SSii  nnoouuss  ssoommmmeess  ssoouummiiss  àà  rreeccttiiffiiccaattiioonn,,  cc’’eesstt  ddeevvaanntt  DDiieeuu  eett  DDiieeuu  sseeuull..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  
ggéénnéérreerr  eenn  ssooii  llee  ddééssiirr  ddee  ppeerrffeeccttiioonn,,  llee  ddééssiirr  ddee  rreeccttiittuuddee  eenn  DDiieeuu..  AApprrèèss  ttoouutt,,  qquuooii  ddee  pplluuss  nnaattuurreell  qquuee  ddee  
vvoouullooiirr  ffaaiirree  ddee  ssoonn  mmiieeuuxx,,  ddeevveenniirr  mmeeiilllleeuurr  àà  cchhaaqquuee  jjoouurr  qquuii  ppaassssee  ??  NNoouuss  ssoommmmeess  mmaauuvvaaiiss..  CCeerrtteess..  
MMaaiiss  jjaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  iinntteerrddiirree  àà  cchhaaccuunn  dd’’êêttrree  rreenndduu  mmeeiilllleeuurr  ddaannss  llaa  ggrrââccee  qquuee  DDiieeuu  ooccttrrooiiee  àà  
cchhaaccuunn..  JJaammaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  iinntteerrddiirree  àà  cchhaaccuunn  ddee  ss’’éélleevveerr  ddaannss  llaa  vveerrttiiccaalliittéé  ddee  DDiieeuu..  CCaarr  cc’’eesstt  aaiinnssii  
qquuee  nnoouuss  aapppprreennoonnss  àà  ppoorrtteerr  nnoottrree  ccrrooiixx  ::  ddaannss  llaa  vveerrttiiccaalliittéé  ddee  DDiieeuu..  LLàà  ooùù  ll’’hhoorriizzoonn  rreennccoonnttrree  ll’’éélléévvaattiioonn  
ssee  ttrroouuvvee  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  
PPoorrtteerr  ssaa  ccrrooiixx  ssiiggnniiffiiee  ddeevveenniirr  rreessppoonnssaabbllee..  SSii  nnoouuss  ssoommmmeess  rreessppoonnssaabblleess,,  nnoouuss  aapppprreennoonnss  eenn  mmaattuurriittéé..  
ÊÊttrree  mmaattuurree,,  cc’’eesstt  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ssppiirriittuuaalliissaattiioonn  ddee  ssoonn  ââmmee..  
SSii  ddoonncc  nnoouuss  ssoommmmeess  ssppiirriittuuaalliissééss,,  nnoouuss  ssoorrttoonnss  àà  jjaammaaiiss  ddeess  ffaaiisscceeaauuxx  ddee  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee..  
LLaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  ffééccoonnddee..  EEtt  eellllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ffaaiittee  ppoouurr  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  yy  ééggaarriioonnss..  EEllllee  eesstt  llee  vvooiillee  qquuee  DDiieeuu  
aa  aappppoosséé  eenn  LLuuii--mmêêmmee..  EEllllee  eesstt  llaa  mmaattrriiccee  qquuii  eennffaannttee  lleess  mmoonnddeess..  EEllllee  eesstt  llee  mmoonnddee  qquuii  nnoouurrrriitt  lleess  ÊÊttrreess  
ddee  ssoonn  lliiqquuiiddee  aammnniioottiiqquuee..  EEtt  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’eellllee  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’HHoommmmee  vveerrss  DDiieeuu..  EEllllee  eesstt  
llee  rraayyoonn  ddee  llaa  DDééeessssee  MMèèrree,,  llee  fféémmiinniinn  eenn  DDiieeuu,,  llaa  ppoollaarriittéé  nnééggaattiivvee  ppoorrtteeuussee  ddee  vviiee,,  ffaaiisseeuussee  ddee  vviiee,,  ddaannss  
ll’’aatttteennttee  dd’’êêttrree  rréévvééllééee  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  eennsseemmeennccééee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall..  
QQuuooii  qquuee  nnoouuss  ppeennssiioonnss,,  nnoouuss--mmêêmmeess  ssoommmmeess  ffaaiittss  ppoouurr  ddeevveenniirr  ppaarrffaaiittss..  ÀÀ  ll’’OOrriiggiinnee,,  nnoouuss  ééttiioonnss  ddeess  
AAnnggeess,,  ddeess  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu..  PPuuiiss  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnnnuuss  llaa  cchhuuttee  àà  ttrraavveerrss  ll’’aavviiddiittéé  ddee  YYaallddaabbaaôôtthh  SSaakkllaass,,  
ll’’aarrrrooggaannccee  ddee  CCrroonnooss  eett  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  ÀÀ  ttrraavveerrss  lleess  mmééaannddrreess  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  lluuii--
mmêêmmee  aayyaanntt  rreepprriiss  llee  ffllaammbbeeaauu  ddee  ttoouutteess  lleess  rréébbeelllliioonnss,,  nnoouuss  nnoouuss  aaccttiivvoonnss..  MMaaiiss  ddee  rrééaaccttiivviittéé,,  nnoouuss  nnee  
ssaavvoonnss  ppooiinntt..  PPrriiss  ddaannss  cceett  iimmmmeennssee  eennttrreemmêêlleemmeenntt  ddeess  ââmmeess  eenn  ppeeiinnee,,  nnoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  nnoouuss  ffaaiirree  
eexxiisstteerr  aauu--ddeeddaannss  ddee  ccee  qquuee  DDiieeuu  nnee  ppoouurrvvooiitt  ppooiinntt..  EEnn  vvéérriittéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  eennttrreepprreennddrree  eenn  ccee  bbaass  
mmoonnddee  nnoottrree  ggrraanndd  ddéémmêêllaaggee  ccoossmmiiqquuee..  LLaa  ddiivvuullggaattiioonn  ccoossmmiiqquuee  ééttaanntt  llee  ppooiinntt  pprriinncciippaall  ddee  cceett  oouuvvrraaggee..  
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CChhaaccuunn  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  qquueellqquuee  cchhoossee  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cchhaaccuunn  ::  eellllee  eesstt  ddéénnuuééee  ddee  
llaa  VVéérriittéé  ddee  DDiieeuu..  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  qquueellqquu’’uunn  ss’’éévveerrttuuee  àà  nnoouuss  ccoonnddiittiioonnnneerr  ddaannss  lleess  fflloottss  dd’’uunnee  aauuttrree  rrééaalliittéé,,  
uunnee  rrééaalliittéé  qquuii  eenn  vvéérriittéé  nn’’eenn  eesstt  ppaass  uunnee,,  uunnee  rrééaalliittéé  vviirrttuueellllee,,  iinnoorrggaanniiqquuee,,  ddééppoouurrvvuuee  ddee  llaa  VViiee  eenn  DDiieeuu..  
CCeettttee  rrééaalliittéé  ccoonnddiittiioonnnnééee  eesstt  pprroopprreemmeenntt  ssaattaanniiqquuee  eett  lluucciifféérriieennnnee..  TToouutteess  lleess  ccoonnsscciieenncceess  ccoonnnneeccttééeess  àà  
ccee  mmoonnddee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  eennffllaammmmééss  ddee  LLuucciiffeerr  ccoonnnnaaiisssseenntt  lleeuurr  pprroopprree  mmééllaannggee  lluummiièèrree//ttéénnèèbbrree..  PPlluuss  llaa  
TTéénnèèbbrree  eesstt  pprréésseennttee  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  iinnddiivviidduu,,  pplluuss  ll’’ââmmee  bbaaiiggnnee  dd’’aallggoorriitthhmmeess  ddééffiicciieennttss..  LLaa  rreemmiissee  eenn  
ccaauussee  ppaassssee  ppaarr  llaa  rréévvééllaattiioonn  ddeess  mmééccoommpptteess  ddee  ll’’eeggoo..  SSaacchhaanntt  qquuee  cchhaaccuunn  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  rrééssiidduu  ddee  llaa  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  ffrraaggmmeennttééee  ddee  LLuucciiffeerr  eett  qquuee  lleess  mmééccoommpptteess  ddee  LLuucciiffeerr  ppaasssseenntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ppaarr  llee  
ffoorrmmaattaaggee  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnsscciieenncceess  iinnccaarrnnééeess  ssuurr  tteerrrree  mmaaiiss  aauussssii  aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  qquueellqquuee  aauuttrree  mmoonnddee  
ssyyssttéémmiiqquuee..  LLeess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess,,  ssoouummiiss  àà  SSaattaann,,  vviivveenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  lleess  mmééccoommpptteess  ddee  LLuucciiffeerr..  
LLee  ffoorrmmaattaaggee  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  hhuummaaiinnee  sseerrtt  ddee  pprrooccéédduurree  àà  llaa  ssuurrvviiee  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee  eett  ddee  ssaa  pprrooggéénniittuurree  
aarrcchhoonnttiiqquuee..  LLee  ffoorrmmaattaaggee  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  hhuummaaiinnee  ooppèèrree  aavvaanntt  ttoouutt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt..  
CCoommmmeenntt  ccoonnsseennttoonnss--nnoouuss  àà  nnoottrree  pprroopprree  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ??  PPaarr  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  ccee  qquuii  nnoouuss  eesstt  
pprrooppoosséé  àà  ttrraavveerrss  llaa  mmuussiiqquuee,,  llee  cciinnéémmaa,,  ll’’aarrtt  eenn  ggéénnéérraall,,  bbrreeff,,  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  nnoouuss  ddiivveerrttiirr  
qquuaanndd  nnoouuss  nnoouuss  sseennttoonnss  ééppuuiissééss  ppaarr  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  llaabbeeuurr..  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  iimmppoossééee  ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  
ppllaannééttaaiirree  ssaattaanniiqquuee  ccoonnnneeccttee  ttoouutteess  lleess  ccoonnsscciieenncceess  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eexxppllooiittééee  ddeess  ccoonnsscciieenncceess  
rreeppttiilliieennnneess  iinnoorrggaanniiqquueess,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddééppoouurrvvuueess  ddee  llaa  lluummiièèrree  oorrggaanniiqquuee  ddee  DDiieeuu,,  dduu  ssaanngg  rrééeell  dduu  CChhrriisstt..  
LLeess  êêttrreess  iinnoorrggaanniiqquueess  ((nnoonn  ddééppoouurrvvuuss  ddee  ccoorrppss  eett  dd’’oorrggaanneess  ppuuiissqquuee  ccee  ssoonntt  ddeess  iinnddiivviidduuss  ddee  33ee  ddeennssiittéé  
ccaappaabblleess  dd’’aaggiirr  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  llaa  44ee  ddeennssiittéé)),,  iinnoorrggaanniiqquueess  eenn  ccee  sseennss  qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  ppoouurrvvuuss  ddee  llaa  
SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu,,  mmeetttteenntt  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  pprroottooccoolleess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  nnoouuss  ppeerrssuuaaddeerr  qquuee  
nnoouuss  ssoommmmeess  ddoouuééss  ddee  vvoolloonnttéé  eett  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aaggiirr  lliibbrreemmeenntt,,  cchhaaccuunn  àà  ssoonn  ggrréé..  OOrr,,  nnoouuss  nnee  
pprreennoonnss  ppaass  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  pprrooggrraammmmeess  ddeessttiinnééss  àà  aasssseerrvviirr  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee,,  àà  ll’’iimmppllaanntteerr  
aaffiinn  ddee  nnoouuss  rreennddrree  ddoocciilleess  ddaannss  ll’’eemmpprruunntt  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess  eett  ddee  nnooss  ââmmeess..  TToouutt  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  nnoouuss  
ddeessttiinneerr  àà  ddeemmeeuurreerr  llaa  ppââttuurree  ddee  SSaattaann,,  ddaannss  lleess  rreelliiqquueess  dd’’uunnee  eexxiisstteennccee  iinnssiiddiieeuussee..  
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CCoommmmee  llee  ddiitt  ssii  bbiieenn  JJaabbbbaa  tthhee  HHuutttt  ddaannss  uunnee  ddeess  ssccèènneess  dduu  ffiillmm  LLee  rreettoouurr  dduu  JJeeddii  ::  ««  MMaaiinntteennaanntt  ttuu  eess  ddee  llaa  
cchhaaiirr  àà  BBaanntthhaa  »»,,  cceettttee  BBêêttee  uunniiqquueemmeenntt  ddeessttiinnééee  àà  ssee  nnoouurrrriirr  ddee  cchhaaiirr  hhuummaaiinnee,,  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ppaarrtt  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  mmoonnddiiaallee  eesstt  eellllee--mmêêmmee  ddeesssseerrvviiee  aaffiinn  ddee  nnoouurrrriirr  SSaattaann  eett  sseess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ddaannss  llee  sseeuull  
bbuutt  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  lleeuurr  ssuurrvviiee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  pprroopprreess  àà  lleeuurr  eennffeerr..  
PPeerrssoonnnnee  nnee  rrééaalliissee  vvrraaiimmeenntt  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’ééttiiqquueettttee  ««  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  »»,,  lleess  IIlllluummiinnaattii  ss’’éévveerrttuueenntt  ssaannss  ffiinn  
àà  ffaaiirree  ppaasssseerr  llaa  ppiilluullee  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  dd’’uunnee  rrééaalliittéé  ssaannss  DDiieeuu,,  ddéésshhuummaanniissééee,,  ttoottaalleemmeenntt  aabbjjeeccttee  eett  vvoouuééee  
àà  ssaa  pprroopprree  ddééggéénnéérreesscceennccee  tteellllee  qquuee  llaa  ccoonnccuuppiisscceennccee  eett  ttoouuttee  ssoorrttee  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  dd’’uunnee  ââmmee  nnaauussééeeuussee,,  
aauuggmmeennttaanntt  ll’’ééttaatt  nnaaïïff  dd’’uunn  mmoonnddee  qquuii  ccrrooiitt  qquuee  cceellaa  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  ddee  llaa  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  !!  
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LLaa  rraaddiioo,,  llaa  ttéélléévviissiioonn  eett  llee  cciinnéémmaa  vviiaa  llee  ppoouuvvooiirr  ddeess  mmééddiiaass  nnoouuss  mmoonnttrreenntt  mmiillllee  cchhiimmèèrreess..  DDeess  
eexxttrraatteerrrreessttrreess  ssoorrttaanntt  ddee  nnuullllee  ppaarrtt  àà  ll’’aassppeecctt  bbiieenn  pplluuss  ggrrootteessqquuee  qquuee  tteerrrriiffiiaanntt,,  ddeess  ssuuppeerr  hhéérrooss  mmoouullééss  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  uunnee  pplluuiiee  dd’’aarrttiiffiicceess,,  tteell  eesstt  llee  ffoorrmmaattaaggee  iimmppoosséé  aauuxx  hhuummaaiinnss  ss’’eenniivvrraanntt  ddaannss  
lleess  ««  ssaalllleess  oobbssccuurreess  »»  dduu  ppsseeuuddoo  ppoouuvvooiirr  ddee  ll’’aannggee  ddéécchhuu..  MMaaiiss  qquuii  ddoonncc  eesstt--iill  cceett  aannggee  ddéécchhuu  ??  NNee  ll’’aavveezz--
vvoouuss  ppaass  vvuu  aalloorrss  qquuee  vvoouuss  ddeemmeeuurreezz  ddeess  aaddeepptteess  ddeess  MMaarrvveell  eett  aauuttrreess  CCoommiiccss  ??  
  

  
  

OOuuii,,  ll’’eemmppeerreeuurr  PPaallppaattiinnee,,  ddaannss  uunnee  ddeess  ssccèènneess  ttiirrééeess  ddee  ll’’AAsscceennssiioonn  ddee  SSkkyywwaallkkeerr,,  eesstt  pprroopprreemmeenntt  aassssiimmiilléé  
àà  SSaattaann..  IIll  EESSTT  ll’’iimmaaggee  mmêêmmee  ddee  SSaattaann..  CCeeccii  ddaannss  ll’’eeffffoorrtt  ddee  gguueerrrree  pprroodduuiitt  ppaarr  lleess  ssttuuddiiooss  DDiissnneeyy..  
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PPaallppaattiinnee,,  ccee  SSaattaann  eenn  cchhaaiirr  eett  eenn  ooss,,  qquuii  
ssoouummeett  RReeyy  eett  KKyylloo  RReenn  àà  llaa  pprrééddaattiioonn  
ddee  lleeuurr  ââmmee  eett  ddee  lleeuurr  ffoorrccee  vviittaallee  ((ssccèènnee  
ccii--ccoonnttrree))..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuee  nnoouuss  nnee  
ppuuiissssiioonnss  ffaaiirree  ccoonnttrree  ççaa,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  ddee  
ddeemmeeuurreerr  ddaannss  llee  rreeccuueeiilllleemmeenntt  eett  llaa  ffooii  
eenn  DDiieeuu,,  dd’’aapppprreennddrree  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  
nnaattuurree  ddee  DDiieeuu  eett  ddee  ss’’yy  ccoonnffoorrmmeerr  
eennffiinn..  CC’’eesstt  eenn  ssooii  qquuee  llaa  pprréésseennccee  JJEE  
SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt  nnoouuss  ffoorrttiiffiiee  aalloorrss  qquuee  

nnoouuss  nnoouuss  ééllooiiggnnoonnss  ddee  ttoouutt  ffoorrmmaattaaggee  ddeessttiinnéé  àà  ffaaiirree  ddee  nnoouuss  ddeess  uussaaggeerrss  dduu  ddéémmoonn..  
LL’’eemmppeerreeuurr  PPaallppaattiinnee  nn’’eesstt  cceeppeennddaanntt  ppaass  llee  sseeuull  ffaaiitt  ppoouurr  mmoonnttrreerr  llee  vviissaaggee  dduu  GGrraanndd  SSaattaann..  IIll  yy  aa  bbiieenn  
dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnnaaggeess  iissssuuss  ddee  MMaarrvveell,,  ddeess  CCoommiiccss  eett  aauuttrreess  ffiillmmss  ««  sscciieennccee--ffiiccttiioonneessqquueess  »»..  
  

    
  

LLeess  ssccèènneess  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrreenntt  uunn  DDaarrkk  VVaaddoorr  eett  uunn  TThhaannooss  ((AAvveennggeerrss  ::  IInnffiinniittyy  wwaarr))  pprroopprreemmeenntt  aassssiimmiillééss  àà  SSaattaann..  
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LLeess  ppeerrssoonnnnaaggeess  dd’’EElleeccttrroonn  ((aappppaarruu  ddaannss  TThhee  aammaazziinngg  SSppiiddeerr--MMaann))  eett  dd’’EEnn  SSaabbaahh  NNuurr  ((XX--MMeenn  AAppooccaallyyppssee))  ssoonntt  eeuuxx  
aauussssii  aassssiimmiillééss  àà  SSaattaann  eett  aauu  ppoouuvvooiirr  ddee  SSaattaann..  QQuuaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnnaaggeess  ccii--ddeessssoouuss,,  ddééssiiggnnééss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ccoommmmee  
ééttaanntt  ll’’AArrcchhiitteeccttee  ((MMaattrriixx  rreellooaaddeedd))  eett  ccoommmmee  ééttaanntt  UUllttrroonn  ((AAvveennggeerrss  ::  ll’’èèrree  dd’’UUllttrroonn)),,  iillss  ssoonntt  aassssiimmiillééss  àà  LLuucciiffeerr  mmêêmmee..  
LLeess  IIlllluummiinnaattii  ffoonntt  lleeuurr  cciinnéémmaa..  IIllss  ssaavveenntt  bbiieenn  llee  mmeessssaaggee  qquu’’iillss  vvééhhiiccuulleenntt..  PPaayyeerr  ssoonn  ttiicckkeett  ddee  cciinnéémmaa,,  cc’’eesstt  ccoonnsseennttiirr..  
  

    
  

LLaa  pprréésseennccee  lluucciifféérriieennnnee  qquuii  sseerrtt  aauuxx  ddééppeennss  ddee  llaa  pprréésseennccee  ssaattaanniiqquuee  eesstt  rrééppaanndduuee  ppaarrttoouutt  ssuurr  tteerrrree..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  rreevveennddiiqquueenntt  ttoouuttee  ââmmee  hhuummaaiinnee  ccoommmmee  ééttaanntt  lleeuurr  pprroopprriiééttéé..  LLeess  
RReeppttiilliieennss  mmââlleess  ffoonntt  ddee  mmêêmmee..  IIllss  rreevveennddiiqquueenntt  lleeuurr  ddrrooiitt  àà  ll’’éénneerrggiiee  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprrééddaattiioonn  ddeess  ââmmeess..  
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NNee  ddoouutteezz  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  cceess  êêttrreess  oobbssccuurrss  eett  ddee  lleeuurr  vvoolloonnttéé  àà  ssaauuvveerr  llee  mmoonnddee  !!  MMaaiiss  
ddee  ccee  qquu’’iillss  cchheerrcchheenntt  àà  ssaauuvveerr  llee  mmoonnddee,,  iillss  llee  ffoonntt  ttoouujjoouurrss  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  !!  OOrr,,  llee  SSaauuvveeuurr  nnee  ss’’ooccccuuppee  
ppaass  ddeess  aaffffaaiirreess  dduu  mmoonnddee  eexxttéérriieeuurr  mmaaiiss  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  EEtt  ss’’iill  ssaauuvvee,,  llee  CChhrriisstt  ssaauuvvee  ttoouuttee  
cchhoossee  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr..  
JJaalloouuxx  ddee  llaa  lluummiièèrree,,  lleess  êêttrreess  ddeess  TTéénnèèbbrreess  ss’’éévveerrttuueenntt  ssaannss  ffiinn  àà  ffrraaccaasssseerr  lleess  mmoonnddeess  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  
cceeccii  ppoouurr  ddéémmoonnttrreerr  ccoommbbiieenn  llaa  cchhaaiirr  eesstt  ffaaiibbllee  eett  ll’’hhoommmmee,,  uunnee  mmaarriioonnnneettttee  ssoouummiissee  aauuxx  ccaapprriicceess  ddeess  
ddiieeuuxx..  DDee  ccee  qquuee  LLuucciiffeerr  aa  ssaauuvvéé  llee  mmoonnddee,,  iill  ll’’aa  eenn  vvéérriittéé  ddééttrruuiitt..  CCaarr  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  lluummiièèrree  ssaannss  llee  
CChhrriisstt,,  ttoouutt  ccoommmmee  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppoouuvvooiirr  ssaannss  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
DDaannss  lleess  ÉÉoonnss  eennffllaammmmééss  ddee  LLuucciiffeerr,,  llee  mmoonnddee  vviitt  uunn  ddéénnii  ppeerrmmaanneenntt..  BBaaiiggnnééee  dd’’oopppprroobbrree,,  llaa  tteerrrree  
ssoouuffffrree  ddee  ttoouuss  lleess  mmoottss  qquu’’eellllee  ppoorrttee……  tteellss  qquuee  ppoorrnnooggrraapphhiiee,,  eexxppllooiittaattiioonn,,  vviioolleennccee,,  mmeeuurrttrree,,  ddéésseessppooiirr……  
  

  



 39 

      
  

AAuu  bboouutt  dduu  ccoommppttee,,  ppaass  uunn  eennffaanntt  nnii  mmêêmmee  uunn  aanniimmaall  nnee  ssoonntt  ffaaiittss  ppoouurr  ccee  mmoonnddee  ddoonntt  llaa  vviioolleennccee  eett  
ll’’iinnffaammiiee  ssoonntt  oommnniipprréésseenntteess..  LLaa  ppeeuurr  eellllee,,  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrttee  qquuee  ll’’aaggeennddaa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ééllaagguuee  ttoouuttee  
vveellllééiittéé  eenn  ll’’iinnddiivviidduu  pprrootteessttaattaaiirree..  VVooiiccii  qquu’’àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ll’’éélliittee  ddee  ccee  mmoonnddee  jjoouuiitt  ddee  ccee  qquuee  llaa  
ppaannddéémmiiee  ffaaiitt  rraaggee..  CCeettttee  mmêêmmee  éélliittee  qquuii  ccoommpprroommeett  cchhaaqquuee  cciittooyyeenn  ttoouutt  eenn  lluuii  pprroommeettttaanntt  dd’’aaggiirr  ppoouurr  
ssoonn  bbiieenn..  NNoouuss  eenn  ssoommmmeess  aarrrriivvééss  àà  nnoouuss  vvooiirr  ppoorrtteerr  llee  bbââiilllloonn,,  ccee  mmaassqquuee  cchhiirruurrggiiccaall  ppllaaccéé  ssuurr  llee  vviissaaggee  
eett  ccoouuvvrraanntt  llee  nneezz  eett  llaa  bboouucchhee,,  ppoorrttéé  àà  mmêêmmee  llaa  rruuee,,  nn’’ééttaanntt  qquu’’uunn  ssiimmuullaaccrree,,  sseeuulleemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  
mmaaiinntteenniirr  eenn  cchhaaccuunn  ssaa  pprroopprree  hhyyssttéérriiee  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  ppssyycchhoosseess  ccoolllleeccttiivveess  àà  vveenniirr..  LLee  CCoovviidd  1199  aa  
ééttéé  jjeettéé  àà  llaa  ffaaccee  dduu  mmoonnddee  ccrréédduullee  ddaannss  uunn  bbuutt  dd’’aasssseerrvviisssseemmeenntt  eett  ddee  ssoouummiissssiioonn  aauu  NNoouuvveell  OOrrddrree  
MMoonnddiiaall  iinnsséérréé  lluuii--mmêêmmee  ddaannss  ll’’aaggeennddaa  ddee  SSaattaann,,  sseeuull  iinnssttiiggaatteeuurr  ddee  ttoouutteess  lleess  ppéénnuurriieess  eett  ddee  ttoouuttee  
ddaammnnaattiioonn  àà  vveenniirr..  LL’’aaggnneeaauu  ddee  DDiieeuu  ddaannss  llaa  ggnnôôllee  dduu  DDiiaabbllee  ::  cc’’eesstt  uunn  aaggnneeaauu  ppaarrmmii  llaa  ffoouullee  qquuii  ssee  lleeuurrrree  
dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  ppoorrtteerr  llee  mmaassqquuee  dduu  lloouupp..  QQuuee  nnee  nnoouuss  eesstt--iill  ppaass  ddoonnnnéé  ddee  vvooiirr  ??  CCeettttee  mmaassssee  ppoouurrttaanntt  ssii  
hhuummbbllee  ddaannss  llaa  ccrrooyyaannccee  ddee  ssoonn  iinnddeessttrruuccttiibbiilliittéé  !!  LL’’éélliittee  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  nnoouuss  mmaattrraaqquueerr,,  àà  ffaaiirree  ddee  nnoouuss  
ddeess  iimmbbéécciilleess  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  rroouulleerr  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé..  LLee  ttrraaffiicc  hhuummaaiinn  nn’’aa  ppaass  ddee  ffrroonnttiièèrree  ppoouurr  cceess  
ssaallaauuddss  dd’’éélliittiisstteess,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  iinngguurrggiitteerr  ttoouutt  eett  nn’’iimmppoorrttee  qquuooii  àà  cceeuuxx  qquuii  ppaaiieenntt  ddeess  
iimmppôôttss..  EEnn  ccee  bbaass  mmoonnddee  iill  yy  aa  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  ggrroossssiièèrreess..  EEtt  iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  bbeeaauuccoouupp  ddéébbllaayyeerr  ppoouurr  yy  
ttrroouuvveerr  aauu  ffoonndd  lleess  cchhoosseess  lleess  pplluuss  ssuubbttiilleess..  CCeeccii,,  àà  ffoorrccee,,  nnoouuss  ddeevvrriioonnss  ll’’aavvooiirr  ccoommpprriiss……  eett  ppoouurrttaanntt……  
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LLaa  ttéélléévviissiioonn  eesstt  llee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  ddee  mmaassssee  ppaarr  
eexxcceelllleennccee..  QQuuii  ddoonncc  nnee  llee  ssaaiitt--iill  ppaass  ??  VVoouuss  ddeevvrriieezz  
ttoouuss  aapppprreennddrree  àà  vvoouuss  ddéébbaarrrraasssseerr  ddee  vvoottrree  ppoossttee  ddee  
ttéélléévviissiioonn..  JJeetteezz--llee  aauuxx  oorrttiieess  !!  DDééttrruuiisseezz--llee  eenn  vvoouuss--
mmêêmmee  uunnee  bboonnnnee  ffooiiss  ppoouurr  ttoouutteess  !!  CCaarr  jjaammaaiiss  DDiieeuu  
nnee  ccoonnddiittiioonnnnee  sseess  bbrreebbiiss  ppoouurr  eenn  ffaaiirree  ddeess  mmoouuttoonnss  !!  
MMaaiiss  vvooiiccii  qquuee  ddaannss  llaa  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee  vvoouuss  vvoouuss  
aaccccrroocchheezz  àà  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iilllluussiioonnss..  LLaa  ddoouulleeuurr  eesstt  
ssoouurrddee  eett  ssii  pprrééggnnaannttee  eenn  cchhaaccuunn  qquuee  vvoouuss  ppeerrddeezz  
ppaattiieennccee  eett  eexxiiggeezz  llee  ppllaaiissiirr  eett  llaa  rrééccoommppeennssee  ddaannss  
ll’’iimmmmééddiiaatteettéé  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn..  LLaa  ggrraattiiffiiccaattiioonn  ppoouurr  
ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  
ssoonn  ssttaattuutt  ssoocciiaall  pplluuttôôtt  qquu’’eenn  lleess  vveerrttuuss  ddee  ssoonn  ââmmee..  
VVoouuss  eexxiiggeezz  llee  ddrrooiitt  ddee  jjoouuiirr  àà  ttoouuttee  hheeuurree  aaffiinn  ddee  
ppaalllliieerr  cceettttee  ddoouulleeuurr  iinnssoouutteennaabbllee  dduu  ffaaiitt  qquuee  vvoouuss  
ssooyyeezz  vviiddeess  ddee  ssaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS..  
CC’’eesstt  ddaannss  ll’’iilllluussiioonn  llaa  pplluuss  ttoottaallee  qquu’’uunnee  ââmmee  
ss’’eexxppoossee..  EEtt  eellllee  nnee  ffaaiitt  ppaass  qquuee  ss’’eexxppoosseerr  aauuxx  yyeeuuxx  

ddee  DDiieeuu,,  eellllee  ss’’eexxppoossee  aauussssii  ddeevvaanntt  llee  DDiiaabbllee..  LLee  DDiiaabbllee,,  ddééppoouurrvvuu  ddee  ppiittiiéé,,  ffaaiitt  ddaannsseerr  qquuiiccoonnqquuee  ss’’ééggaarree,,  
aayyaanntt  ppeerrdduu  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  ssoonn  ââmmee..  UUnnee  eexxiisstteennccee  iinnssiippiiddee  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llaa  ssoouuppee  dduu  ppaauuvvrree..  TToouutt  
llee  mmoonnddee  eesstt  ppaauuvvrree  ddaannss  ccee  mmoonnddee,,  aauussssii  bbiieenn  llee  rriicchhee  aavvaarree  qquuee  llee  ssaannss--aabbrrii..  EEtt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  aa  ffaaiimm..  
FFaaiimm  ddee  ttoouutt..  TToouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ddéévvoorréé  eesstt  eenngglloouuttii..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  vviivvaanntt  iiccii  qquuii  ppuuiissssee  tteenniirr  aasssseezz  
lloonnggtteemmppss  ppoouurr  llee  rreesstteerr..  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ppeerrdduuss  eenn  cchheemmiinn..  MMaaiiss  llaa  vvooiiee  qquuee  nnoouuss  
aavvoonnss  eemmpprruunnttééee  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  llaabbyyrriinntthhee  dduu  MMiinnoottaauurree..  EEtt  ccee  MMiinnoottaauurree  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  BBeellzzéébbuutthh..  
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DDaannss  lleess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  ((lleess  vviiggnneetttteess  dduu  hhaauutt,,  ssccèènneess  ttiirrééeess  dduu  LLaabbyyrriinntthhee  ddee  PPaann,,  cceellllee  dduu  bbaass,,  àà  ggaauucchhee,,  LLee  

ddeerrnniieerr  ddeess  TTeemmpplliieerrss))  oonn  rreemmaarrqquuee  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  llaabbyyrriinntthhee  ggrraavvéé  ssuurr  llee  ssooll..  DDaannss  llee  lloonngg--mmééttrraaggee  PPrriissoonneerrss  ((ssccèènnee  
dduu  bbaass  àà  ddrrooiittee)),,  uunnee  ssééqquueennccee  mmoonnttrree  uunn  iinnddiivviidduu  ddoonntt  llaa  ffoolliiee  eesstt  mmaanniiffeessttee..  AApppprrééhheennddéé  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  eett  eemmmmeennéé  ddaannss  
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uunn  ccoommmmiissssaarriiaatt,,  ccee  mmêêmmee  iinnddiivviidduu,,  rroonnggéé  ppaarr  ll’’oobbsseessssiioonn,,  ddeessssiinnee  ddeess  llaabbyyrriinntthheess  jjuussttee  aavvaanntt  ddee  ssuubbttiilliisseerr  uunnee  aarrmmee  
dd’’uunn  ppoolliicciieerr  pprréésseenntt  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  eett  ssee  ssuuiicciiddeerr  eenn  ssee  ttiirraanntt  uunnee  bbaallllee  ddaannss  llaa  bboouucchhee..  DDaannss  lleess  ssccèènneess  ffiinnaalleess  dduu  
LLaabbyyrriinntthhee  ddee  PPaann,,  ll’’hhéérrooïïnnee  qquuii  eesstt  uunnee  ppeettiittee  ffiillllee  ddooiitt  rreemmeettttrree  ssoonn  ppeettiitt  ffrrèèrree,,  uunn  nnoouurrrriissssoonn,,  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  dduu  ffaauunnee  
((qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  BBeellzzéébbuutthh))  aaffiinn  qquu’’iill  ssooiitt  lliivvrréé  eenn  ssaaccrriiffiiccee..  
  
DDee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  mmeessssaaggeess  eemmpprreeiinnttss  ddee  ssoopphhiissmmee  eett  nniimmbbééss  ddee  llaa  pprréésseennccee  ssaattaanniiqquuee  ssoonntt  vvééhhiiccuullééss  àà  
ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa  aamméérriiccaaiinn..  LLeess  rrééaalliissaatteeuurrss  qquuii  rrèèggnneenntt  àà  HHoollllyywwoooodd  ssaavveenntt  eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquu’’iillss  oonntt  àà  
ffiillmmeerr,,  ccee  qquu’’iillss  oonntt  àà  mmoonnttrreerr  ddaannss  llee  bbuutt  dduu  ffoorrmmaattaaggee  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eesspprriitt  hhuummaaiinn..  
ÀÀ  ttrraavveerrss  lleess  ffiillmmss  tteellss  qquuee  JJee  ssuuiiss  uunnee  llééggeennddee,,  WWoorrlldd  wwaarr  ZZ,,  2288  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  IInnddeeppeennddeennccee  ddaayy,,  LLee  
llaabbyyrriinntthhee  ddee  PPaann,,  PPrriissoonneerrss,,  MMiinnoorriittyy  rreeppoorrtt,,  eett  lleess  ssaaggaass  tteellss  qquuee  TTeerrmmiinnaattoorr,,  JJuurraassssiicc  PPaarrkk,,  SSttaarr  wwaarrss,,  XX--MMeenn,,  
MMaattrriixx,,  LLaa  ppllaannèèttee  ddeess  ssiinnggeess,,  SSttaarr  TTrreekk,,  AAvveennggeerrss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ttoouuss  cceess  lloonnggss--mmééttrraaggeess  qquuee  jjee  vviieennss  ddee  cciitteerr  
ssoonntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ggeennss  aappppaarrtteennaanntt  aauu  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  LLeess  rrééaalliissaatteeuurrss  tteellss  qquuee  SStteevveenn  SSppiieellbbeerrgg,,  
DDeenniiss  VViilllleenneeuuvvee,,  DDaannnnyy  BBooyyllee,,  BBrriiaann  SSiinnggeerr,,  ZZaacckk  SSnnyyddeerr,,  CChhrriissttoopphheerr  NNoollaann,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquu’’eeuuxx  ((eett  
llaa  lliissttee  eesstt  lloonngguuee  !!......)),,  iinnssèèrreenntt  ddaannss  lleess  ssééqquueenncceess  ddee  lleeuurrss  ffiillmmss  ddeess  ffiigguurreess  àà  llaa  nnooiirrcceeuurr  eemmbblléémmaattiiqquuee  
mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ggééoommééttrriiee  qquuii  eenn  aappppeelllleenntt  àà  llaa  pprréésseennccee  dd’’eennttiittééss  oobbssccuurreess  eett  ddéémmoonniiaaqquueess  aaiinnssii  qquuee  
dd’’eennttiittééss  rreeppttiilliieennnneess  vvoouuééeess  aauu  ddeesssseeiinn  ddee  SSaattaann  eett  ddee  BBeellzzéébbuutthh..  
LLee  llaabbyyrriinntthhee  eesstt  llee  ttrraaccéé  ddaannss  lleeqquueell  ll’’hhuummaanniittéé  ssee  ttrroouuvvee..  LLee  llaabbyyrriinntthhee  eesstt  llaa  vvooiiee  ccrreeuussééee  ppaarr  SSaattaann..  
SSaattaann  yy  aa  iinnsséérréé  llaa  BBêêttee,,  aalliiaass  BBeellzzéébbuutthh,,  aaffiinn  dd’’eenncchhaaîînneerr  llee  ggeennrree  hhuummaaiinn  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ddeess  ppaassssiioonnss  
pprriimmaaiirreess  eett  sseexxuueelllleess..  LLee  llaabbyyrriinntthhee  eesstt  uunnee  iimmppaassssee  ppoouurr  ll’’hhoommmmee,,  nnee  pprrooppoossaanntt  ddee  ssoorrttiiee  qquu’’uunnee  sseeuullee  
vvooiiee,,  cceellllee  oobbssttrruuééee  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  mmaallééffiiqquuee  ddee  llaa  BBêêttee..  LLee  MMiinnoottaauurree  bbllooqquuee  llaa  vvooiiee  vveerrss  ll’’aasscceennssiioonn,,  ssii  
bbiieenn  qquuee  ll’’hhoommmmee  nn’’aa  ppoouurr  sseeuullee  vvooiiee  qquuee  cceellllee  qquuii  llee  ffaaiitt  ttoouurrnneerr  eenn  rroonndd  ccoommmmee  cceett  âânnee  ddoonntt  llee  bbââtt  llee  
ffaaiitt  ttoouurrnneerr  aauuttoouurr  ddee  llaa  mmeeuullee  eett  ll’’eemmppêêcchhee  rrééeelllleemmeenntt  dd’’aavvaanncceerr..  
LLee  llaabbyyrriinntthhee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  ccyyccllee  dd’’iinnccaarrnnaattiioonnss  ssuurr  tteerrrree  ddaannss  lleeqquueell  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  
eemmpprriissoonnnnééee..  PPoouurr  ssoorrttiirr  dduu  llaabbyyrriinntthhee,,  iill  ffaauutt  ssee  ccoonnffrroonntteerr  àà  llaa  BBêêttee  eett  llaa  ttuueerr  eenn  ssooii..  
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ÀÀ  ttrraavveerrss  lleess  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  ffiillmmss  aamméérriiccaaiinnss  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  eett  dd’’aannttiicciippaattiioonn,,  llee  NNoouuvveell  OOrrddrree  
MMoonnddiiaall  mmeett  mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt  eenn  ppllaaccee  ssoonn  aaggeennddaa  ddee  ffiinn  dduu  mmoonnddee,,  mmoonnttrraanntt  aauuxx  yyeeuuxx  ééccaarrqquuiillllééss  ddeess  
ssppeeccttaatteeuurrss  gguueerrrreess,,  ééppiiddéémmiieess  eett  ddééssoollaattiioonn..  TToouutt  ccoommmmee  RRoollaanndd  EEmmmmeerriicchh,,  rrééaalliissaatteeuurr  àà  llaa  ssoollddee  ddeess  
IIlllluummiinnaattii,,  qquuii  ssiiggnnaaiitt  lleess  lloonnggss--mmééttrraaggeess  tteellss  qquuee  LLee  jjoouurr  dd’’aapprrèèss  eett  22001122,,  llee  ccaalleennddrriieerr  ssaattaanniiqquuee  pprréévvooiitt  
ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr  dd’’uunnee  nnooiirrcceeuurr  ssaannss  pprrééccééddeenntt..  LLee  mmoonnddee  qquuee  ll’’éélliittee  pprrooppoossee  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  
rroobboottiisséé,,  aasseeppttiisséé,,  ssoouuss  ll’’eemmpprriissee  dd’’eennttiittééss  ddéémmoonniiaaqquueess  ddoonntt  llaa  ttyyrraannnniiee  eesstt  ssaannss  bboorrnnee  eett  ffaaiissaanntt  ddeess  
hhuummaaiinnss  ddeess  mmoonnssttrreess  hhyybbrriiddeess  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ddéésshhuummaanniissééss..  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ooccccuullttee  eesstt  
eenn  ccoouurrss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddaannss  llaa  vveennuuee  ddee  ll’’AAnnttéécchhrriisstt  ssuurr  tteerrrree..  LLee  lleecctteeuurr  ddooiitt  ssaavvooiirr  qquuee  SSaattaann  pprreennddrraa  
pphhyyssiiqquueemmeenntt  ppllaaccee  ssuurr  tteerrrree  eett  qquuee  ssaa  vveennuuee  eesstt  ppoouurr  ccee  ssiièèccllee..  
  

CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  ssccèènnee  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  AAvveennggeerrss  ::  ll’’èèrree  dd’’UUllttrroonn..  
OOnn  yy  vvooiitt  ttrrooiiss  ssuuppeerr  hhéérrooss  ffééttiicchheess  ddee  MMaarrvveell,,  aavveecc  IIrroonn  
MMaann  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann,,  ffllaannqquuéé  ddee  TThhoorr  ((àà  ggaauucchhee))  eett  ddee  
CCaappttaaiinn  AAmmeerriiccaa  ((àà  ddrrooiittee))..  EEnn  bbrreeff,,  llee  ffoorrmmaattaaggee  dduu  
ssppeeccttaatteeuurr  àà  ttrraavveerrss  uunn  ddéélluuggee  dd’’aarrttiiffiicceess  ggrrââccee  àà  ddeeuuxx  
ppeerrssoonnnnaaggeess  bbooddyybbuuiillddééss  eett  mmuullttiivviittaammiinnééss  eett  uunn  hhoommmmee  
ppaarrffaaiitteemmeenntt  ssyynntthhééttiiqquuee  mmoouulléé  ddee  nnaannootteecchhnnoollooggiiee..  
TThhoorr,,  llee  ddiieeuu  dduu  TToonnnneerrrree,,  eexxiissttee  bbeell  eett  bbiieenn..  SSaa  ppllaaccee  eesstt  

ddaannss  ll’’OOllyymmppee,,  nnoonn  ddaannss  lleess  ssaalllleess  oobbssccuurreess..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  
lleess  TTiittaannss  ppuuiisssseenntt  aapppprréécciieerr  uunnee  tteellllee  iirrrréévvéérreennccee  ??  
LLaa  ssééqquueennccee  ccii--ccoonnttrree,,  ttiirrééee  dduu  ffiillmm  TTeerrmmiinnaattoorr  ssaallvvaattiioonn,,  mmoonnttrree  
uunn  hhoommmmee  ssyynntthhééttiiqquuee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ssoonn  ppaasssséé  dd’’hhuummaaiinn..  
NNoouuss  vvooiiccii  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  iinnvveerrssee  ooùù  llee  PPiinnoocccchhiioo  cchheerrcchhee  llee  
vvrraaii  ppeettiitt  ggaarrççoonn  qquu’’iill  aa  ééttéé..  
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NNoouuss  rreettrroouuvvoonnss  ddaannss  lleess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  ddeess  ssccèènneess  eexxttrraaiitteess  dduu  ffiillmm  LLee  llaabbyyrriinntthhee  ddee  PPaann..  ÀÀ  ggaauucchhee,,  llee  ffaauunnee  
PPaann,,  aalliiaass  BBeellzzéébbuutthh,,  eett  bbaarrddéé  ddee  nnoommss  aanncciieennss,,  àà  ddrrooiittee,,  llaa  ppeettiittee  hhéérrooïïnnee  aapprrèèss  ssaa  mmoorrtt  eett  ssoonn  aarrrriivvééee  ddaannss  llee  rrooyyaauummee  
ddee  lluummiièèrree  eenn  pprréésseennccee  dduu  ffaauunnee  eett  ddeess  EElloohhiimm..  
    

LLee  bbeessttiiaaiirree  ccéélleessttee  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  ttoouuss  lleess  ffiillmmss  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  ooùù  ssoonntt  ttrraaiittééss  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  
ll’’hhoommmmee  eett  ddee  llaa  mmaacchhiinnee,,  llaa  rreellaattiioonn  ccoonnfflliiccttuueellllee  dduu  ggeennrree  hhuummaaiinn  aavveecc  lleess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  vveennuueess  
ddeess  pprrooffoonnddeeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee,,  llee  ddeevveenniirr  ddee  ll’’hhuummaaiinn  àà  ttrraavveerrss  ddeess  gguueerrrreess  ppoosstt--aappooccaallyyppttiiqquueess..  
LLaa  ppeeuurr  ddeess  eennttiittééss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  eesstt  ddéémmuullttiipplliiééee  dduu  ffaaiitt  ddee  lleess  mmoonnttrreerr  ssoouuss  uunn  jjoouurr  ttoottaalleemmeenntt  
mmoonnssttrruueeuuxx  vvooiirree  ggrrootteessqquuee..  NNoouuss  aavvoonnss  ttrroopp  tteennddaannccee  àà  ccrrooiirree  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  lleess  sseeuullss  eenn  pprreemmiièèrree  
lliiggnnee  eett  qquuee  lleess  mméécchhaannttss  vviissqquueeuuxx  vveennuuss  dd’’oouuttrree--ttoommbbee  aabbuusseenntt  ddee  nnoottrree  ggeennttiilllleessssee  eett  ddee  nnoottrree  eemmppaatthhiiee..  
OOrr,,  lleess  RReeppttiilliieennss  eett  lleess  PPeettiittss  GGrriiss  eeuuxx--mmêêmmeess  ssoonntt  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  dd’’uunnee  gguueerrrree  ggaallaaccttiiqquuee  qquuii  nn’’eenn  
ffiinniitt  ppaass..  IIll  nn’’eexxiissttee  aauuccuunn  ddéémmoonn  qquuii  nnee  ssoouuffffrree  ppaass  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  eennttéénnéébbrréé..  
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LLeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrreenntt  ˗̠  àà  ggaauucchhee  ˗̠  uunn  eexxttrraatteerrrreessttrree  aassssiimmiilléé  àà  uunn  PPeettiitt  GGrriiss  eett  uunn  aauuttrree  ˗̠  àà  ddrrooiittee  ˗̠  aassssiimmiilléé  
àà  uunn  RReeppttiilliieenn..  CCeess  ddeeuuxx  ssccèènneess  ssoonntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  eexxttrraaiitteess  ddee  LLaa  gguueerrrree  ddeess  mmoonnddeess  eett  CCoowwbbooyyss  eett  eennvvaahhiisssseeuurrss..  
LLeess  ssééqquueenncceess  ccii--ddeessssoouuss  mmoonnttrreenntt  ˗̠  àà  ggaauucchhee  ˗̠  uunn  EElloohhiimm  IImmdduugguudd  eett  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  ddéémmoonn  ddeess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  
˗̠  àà  ddrrooiittee..  CCeess  ssccèènneess  ééttaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  eexxttrraaiitteess  ddeess  ffiillmmss  PPrroommeetthheeuuss  eett  LLee  ddeerrnniieerr  ddeess  TTeemmpplliieerrss..  LLeess  
rrééaalliissaatteeuurrss  ««  ccrrééaatteeuurrss  »»  dd’’aalliieennss  ssaavveenntt  eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquu’’iillss  mmoonnttrreenntt  àà  ll’’ééccrraann..  CCaarr  cceess  eennttiittééss  eexxiisstteenntt  bbeell  eett  bbiieenn..  
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LLaa  pprréésseennccee  rreeppttiilliieennnnee  eesstt  ppaarrttoouutt..  LLeess  ffiillmmss  tteellss  qquuee  SSiiggnneess  ((ssééqquueennccee  ccii--ddeessssoouuss  àà  ggaauucchhee))  oouu  TThhee  aammaazziinngg  SSppiiddeerr--

MMaann  ((ssééqquueennccee  ccii--ddeessssoouuss  àà  ddrrooiittee))  eenn  ssoonntt  llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn..  EEtt  bbiieenn  ssoouuvveenntt,,  ll’’oonn  oobbsseerrvvee  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddeess  ssaalllleess  
oobbssccuurreess  lleess  rreeppttiilliieennss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  ssoouuss  lleeuurr  jjoouurr  llee  pplluuss  mmoonnssttrruueeuuxx,,  llee  pplluuss  ssaannggllaanntt..  BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  àà  ttoorrtt..  
  

  
  

CCii--ddeessssoouuss,,  lleess  ssccèènneess  ttiirrééeess  dduu  ffiillmm  PPrroommeetthheeuuss  mmoonnttrreenntt  DDaavviidd,,  hhuummaannooïïddee  iinnccaarrnnéé  ppaarr  ll’’aacctteeuurr  MMiicchhaaeell  FFaassssbbeennddeerr,,  
tteennaanntt  ddaannss  sseess  mmaaiinnss  ll’’hhoollooggrraammmmee  dduu  gglloobbee  tteerrrreessttrree,,  ccee  ggeessttee  ddééssiiggnnaanntt  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  rrééggiissssaanntt  llee  mmoonnddee..  
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CCii--ddeessssuuss  ddeeuuxx  ssccèènneess  eexxttrraaiitteess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddeess  ffiillmmss  LLaa  BBeellllee  eett  llaa  BBêêttee  eett  IInnddiiaannaa  JJoonneess  eett  llee  rrooyyaauummee  dduu  ccrrâânnee  

ddee  ccrriissttaall..  LLaa  BBêêttee  ˗̠  iinnccaarrnnééee  ppaarr  VViinncceenntt  CCaasssseell  ˗̠  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  aauu  ffaacciièèss  ddeess  êêttrreess  hhuummaannooïïddeess  SSeekk  FFéélliinnss..  QQuuaanntt  àà  llaa  
ssééqquueennccee  ddee  ddrrooiittee,,  iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn  ddee  llaa  pprréésseennccee  MMiimmiinnuu  ((PPeettiitt  GGrriiss))  ssuurr  tteerrrree..  SStteevveenn  SSppiieellbbeerrgg  lleess  aa  oobbsseerrvvééss  ppuuiissqquu’’iill  aa  
ééttéé  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  eeuuxx..  LLaa  rreesssseemmbbllaannccee  aavveecc  lleess  vvrraaiiss  hhuummaannooïïddeess  GGrriiss  nnee  ppeeuutt  ddoonncc  qquu’’êêttrree  ffrraappppaannttee..  
  
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  rreeggaarrddeerr  ppaarr  llee  ttrroouu  ddee  llaa  sseerrrruurree..  LLeess  EElloohhiimm  eenn  DDiieeuu  nnoouuss  iinnvviitteenntt  àà  oouuvvrriirr  llaa  ppoorrttee  
eett  àà  ppaasssseerr  llee  sseeuuiill..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  ssaauurroonnss  ddee  qquuooii  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaaiittss..  OOùù  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  eett  qquueellss  
qquuee  ssooiieenntt  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  nnoouuss  ccoonnssttiittuueenntt  eett  nnoouuss  ssttrruuccttuurreenntt,,  iill  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt  ddee  rreelleevveerr  llee  ddééffii  qquuee  
llaa  tteerrrree  nnoouuss  iimmppoossee  eenn  ttaanntt  qquuee  ««  ssoonnddee  »»  dduu  CChhrriisstt..  NNee  ddoouutteezz  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  
rréévvééllaattrriiccee  ddeess  ÉÉvvaannggiilleess  dduu  CChhrriisstt..  IIllss  oonntt  ééttéé  ddiiccttééss  ppaarr  CCeelluuii  vveennuu  rraacchheetteerr  ttoouutteess  lleess  ââmmeess  ccoonnffiinnééeess  
ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  nnooiirrcciiss  ddee  LLuucciiffeerr..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  ââmmeess  àà  rraacchheetteerr  ssooiieenntt  sseeuulleemmeenntt  hhuummaaiinneess  ??  NNee  
ccrrooyyeezz  ppaass  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  RReeppttiilliieenn  qquuii  nnee  ssee  ssooiitt  rreeppeennttii  ddeevvaanntt  DDiieeuu  !!  LLeess  RReeppttiilliieennss  AAnnnnuunnaa  oonntt  
eeuuxx  aauussssii  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  rrééddeemmppttiioonn  ddee  lleeuurr  ââmmee..  IIll  lleeuurr  ssuuffffiitt  ppoouurr  cceellaa  ddee  LL’’aacccceepptteerr,,  LLUUII,,  llee  CChhrriisstt..  



 48 

VVooiiccii  àà  vviissaaggee  ddééccoouuvveerrtt  cceeuuxx  qquuii  œœuuvvrreenntt  eenn  sseeccrreett  ddaannss  llee  mmoonnddee..  DDeeppuuiiss  lleeuurrss  bbaasseess  ssoouutteerrrraaiinneess,,  iillss  eexxppllooiitteenntt  
ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’éénneerrggiiee  aauuxx  ddééppeennss  ddee  nnooss  ââmmeess..  CCeeccii  ddaannss  ll’’uullttiimmee  bbuutt  ddee  lleeuurr  ssuurrvviiee  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  AAuu  pprreemmiieerr  rraanngg,,  
RReeppttiilliieennss  AAnnnnuunnaakkii  eett  RReeppttooïïddeess..  AAuu  sseeccoonndd  rraanngg,,  MMiimmiinnuu  PPeettiittss  GGrriiss..  
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  CCii--ccoonnttrree,,  àà  ggaauucchhee,,  
  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  
  PPaazzuuzzuu  ddaannss  lleess  
  ÉÉoonnss  ddee  22ee  ddeennssiittéé..  
  CCoommmmee  vvoouuss  
  ppoouuvveezz  llee  vvooiirr,,  cceess  
  eennttiittééss  ssoonntt  aaiillééeess..  
  ÀÀ  ddrrooiittee,,  llee  ppoorrttrraaiitt  
  iilllluussttrréé  dd’’uunn  
  RReeppttooïïddee  aappppaarreennttéé  
  àà  llaa  ccoonnsstteellllaattiioonn  ddee  
  llaa  LLyyrree..  
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  CCii--ccoonnttrree,,  àà  ggaauucchhee,,  llee  ppoorrttrraaiitt  dd’’uunn  GGrraanndd  GGrriiss  dd’’OOrriioonn..  
  ÀÀ  ddrrooiittee,,  llee  ppoorrttrraaiitt  iilllluussttrréé  dd’’uunn  RReeppttooïïddee  ddoonntt  llaa  ttaaiillllee  
  mmaassssiivvee  ffaaiitt  ddee  lluuii  uunn  pprrééddaatteeuurr  rreeddoouuttaabbllee..  
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CCeettttee  ffoorrmmee  aappppaarreennttééee  aauu  
RReeppttooïïddee  aa  ééttéé  rreepprriissee  ppaarr  
lleess  ssccéénnaarriisstteess  eett  rrééaalliissaatteeuurr  
dduu  lloonngg--mmééttrraaggee  TThhee  aammaazziinngg  

SSppiiddeerr--MMaann..  
CCeess  êêttrreess  hhuummaannooïïddeess  ssoonntt  llee  
rrééssuullttaatt  dd’’hhyybbrriiddaattiioonnss  ddee  ggèènneess  
rreeppttiilliieennss  eennttrree  eeuuxx..  
LLaa  ccoonnsscciieennccee  rreeppttiilliieennnnee  eesstt  
ttrrèèss  aanncciieennnnee  ddaannss  llee  ccoossmmooss..  
EEllllee  eesstt  llee  pprroodduuiitt  dd’’aallttéérraattiioonn  
ddeess  aallggoorriitthhmmeess  dduu  VViivvaanntt  
aalloorrss  qquuee  cceess  ââmmeess  iinnccaarrnnééeess  
ssee  ttiieennnneenntt  ééllooiiggnnééeess  ddee  llaa  SSoouurrccee  
ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  

  

    
  

DDaannss  MMaattrriixx,,  MMoorrpphheeuuss  eett  NNeeoo  ffoonntt  ffaaccee  aauuxx  mmaacchhiinneess  eett  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  pprroopprree  aauuxx  RReeppttiilliieennss..  
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IIll  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt  ddee  rreennddrree  lleess  cchhoosseess  ccllaaiirreess  ddaannss  nnoottrree  eesspprriitt..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  ppeeuurr  nnoottrree  
mmaaîîttrreessssee,,  ttoouutt  ccoommmmee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  ccllaarrttéé  eett  dduu  ppoouuvvooiirr  nnooss  eennnneemmiiss..  SSoouuvveenneezz--vvoouuss  ::  
lleess  qquuaattrree  eennnneemmiiss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  qquuee  ssoonntt  llaa  ppeeuurr,,  llaa  ccllaarrttéé,,  llee  ppoouuvvooiirr  eett  llaa  vviieeiilllleessssee  
bbllooqquueenntt  ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  dduu  bbaass  aassttrraall..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  ttrraannsscceennddeerr  llaa  ppeeuurr  uunnee  bboonnnnee  ffooiiss  ppoouurr  
ttoouutteess  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  llaa  ccllaarrttéé  nnoonn  pplluuss  uunnee  lluummiièèrree  aavveeuuggllaannttee  ddaannss  llaaqquueellllee  nnoouuss  nnee  vvooyyoonnss  rriieenn  mmaaiiss  uunnee  
vviissiioonn  aauu  ccœœuurr  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  TTrraannsscceennddaanntt  llaa  ppeeuurr  eett  rreennddaanntt  llaa  ccllaarrttéé  iinntteelllliiggiibbllee  ppoouurr  ssooii,,  llee  ppoouuvvooiirr  
ssee  rraalllliiee  àà  ll’’hhoommmmee  eett  ddeevviieenntt  nnoonn  ppaass  uunn  eennnneemmii  eett  uunn  ccoonnqquuéérraanntt  mmaaiiss  uunn  aalllliiéé..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  ccee  
ppoouuvvooiirr  eesstt  rreemmiiss  eenn  DDiieeuu,,  LLUUII  qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  ddoonn  dd’’uunnee  ttêêttee  ssoobbrree  eett  dd’’uunn  ccœœuurr  sseerreeiinn..  TTrraannsscceennddaanntt  llaa  
ppeeuurr,,  rraayyoonnnnaanntt  dd’’uunnee  lluummiièèrree  nnoouuvveellllee  ppaarr  ddeess  iiddééeess  ccllaaiirreess  eett  uunnee  vviissiioonn  ddee  ssooii  eett  ddee  ll’’UUnniivveerrss  
pprrooffoonnddéémmeenntt  ééttaabblliiee  eenn  DDiieeuu,,  llee  ppoouuvvooiirr  aaffffeerrmmii  eenn  ll’’ââmmee,,  nnoouuss  vvoogguuoonnss  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  vveerrss  ddeess  rriivveess  
ppaaiissiibblleess  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  mmeerr  ssoommbbrree  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee..  
CC’’eesstt  nnoottrree  ppeeuurr  qquuii  aattttiissee  eenn  ssooii  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee..  CC’’eesstt  nnoottrree  ppeeuurr  qquuii  aattttiirree  tteell  uunn  aaiimmaanntt  ttoouutteess  
lleess  eennttiittééss  qquuii  oonntt  ffaaiimm  dd’’éénneerrggiiee..  NNee  lleeuurr  jjeetteezz  ppaass  llaa  ppiieerrrree  ttrroopp  vviittee  cceeppeennddaanntt..  RRééfflléécchhiisssseezz  uunn  tteemmppss  
ssooiitt  ppeeuu  ccoommbbiieenn  qquueellqquu’’uunn  eesstt  llee  rreefflleett  ddee  vvoottrree  mmiirrooiirr..  CCaarr  ttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  eesstt  rrééfflleeccttiivviittéé..  CCee  qquu’’iill  
aappppaarraaîîtt  ddaannss  llee  rraayyoonn  ddee  ll’’aassttrraall  eesstt  ccee  qquuee  nnoouuss  yy  mmeettttoonnss  eenn  sseennttiimmeenntt  eett  eenn  ppeennssééee..  DDee  llaa  mmêêmmee  
mmaanniièèrree  qquuee  ll’’oonn  nnee  rrééccoollttee  qquuee  ccee  qquuee  ll’’oonn  ssèèmmee,,  vvoouuss  nnee  ppoouuvveezz  ppllaanntteerr  ddeess  ggrraaiinneess  ddee  llaaiittuuee  ddaannss  uunn  
cchhaammpp  eett  aatttteennddrree  ddee  vvooiirr  ppoouusssseerr  ddeess  ttoommaatteess..  SSii  vvoouuss  sseemmeezz  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  llaa  ppeeuurr  eett  llee  ddoouuttee,,  llee  vviiccee  eett  
llaa  hhaaiinnee,,  vvoouuss  rraayyoonnnneerreezz  ddee  cceellaa  ttoouutt  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss,,  ddeeppuuiiss  vvoouuss..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  pprroovvooqquueerraa--tt--iill,,  
dd’’aapprrèèss  vvoouuss  ??  ˗̠  GGuueerrrreess  eett  ccoonnffuussiioonn..  
NNoouuss  ssoommmmeess  pprroommppttss  àà  ppeennsseerr  qquuee  lleess  RReeppttiilliieennss  ssoonntt  mméécchhaannttss  eett  qquu’’iillss  ssoonntt  ppoouurr  nnoouuss  ddeess  vviillaaiinnss..  
MMeetttteezz--vvoouuss  uunnee  sseeuullee  sseeccoonnddee  ddaannss  llaa  ppeeaauu  dd’’uunn  RReeppttiilliieenn  eett  iimmaaggiinneezz  ccee  qquu’’iill  ppeeuutt  ppeennsseerr  ddee  nnoouuss  
qquuaanndd  nnoouuss  nnoouuss  llaaiissssoonnss  ccoorrrroommpprree..  DDee  ffaaiitt  àà  lleeuurrss  yyeeuuxx,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaaiibblleess..  SSii  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaaiibblleess  
cc’’eesstt  ppaarrccee  qquu’’iill  nnoouuss  eesstt  ppeerrmmiiss  ddee  ppeennsseerr  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ll’’êêttrree  eett  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ccee  sseennss  uunnee  
vviiccttiimmee..  DDee  vviiccttiimmee  àà  bboouurrrreeaauu,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunn  ppaass..  EEtt  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  bboouurrrreeaauuxx  qquuee  ddee  nnoouuss--mmêêmmee..  
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LLeess  RReeppttiilliieennss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  vviillaaiinnss..  IIllss  cchheerrcchheenntt  sseeuulleemmeenntt  àà  ssuurrvviivvrree  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  eett  ccee,,  qquueellss  qquuee  
ssooiieenntt  lleess  mmooyyeennss  eemmppllooyyééss,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess  hhuummaaiinnss  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  llee  ffaaiirree  ssuurr  tteerrrree..  PPeerrssoonnnnee  nnee  
rreepprroocchheerraa  àà  qquueellqquu’’uunn  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr  ssaa  ssuurrvviiee..  LLee  rreepprroocchhee  qquuii  eesstt  ffaaiitt,,  aauussssii  bbiieenn  àà  nnoouuss  qquu’’aauuxx  
RReeppttiilliieennss,,  ccee  ssoonntt  lleess  mméétthhooddeess  eemmppllooyyééeess  ppoouurr  yy  ppaarrvveenniirr..  LLee  bbllââmmee  ssuurrvviieenntt  lloorrssqquuee  cceess  mméétthhooddeess  ssoonntt  
pprroopprreemmeenntt  rrééddhhiibbiittooiirreess  eett  nn’’eennttrreenntt  ppaass  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  ll’’AAmmoouurr  eenn  DDiieeuu..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonnffrroonnttééss  àà  ddeess  eennttiittééss  oobbssccuurreess  ˗̠  ccaarr  ddiitteess--vvoouuss  bbiieenn  qquu’’eelllleess  ssoonntt  llàà,,  iinnvviissiibblleess,,  
ddaannss  uunnee  ddiimmeennssiioonn  qquuii  vvoouuss  ddééppaassssee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  vvoouuss  ccoommmmeetttteezz  uunn  aaccttee  iirrrreessppoonnssaabbllee  ssaannss  rreessppeecctt  
ppoouurr  llee  VViivvaanntt  ˗̠  iill  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  nnoouuss  iilllluummiinneerr  ddaannss  ll’’iinntteennssiittéé  ddee  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  dduu  ffeeuu  
ddee  llaa  KKuunnddaalliinnii..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  rraayyoonnnnoonnss  ddee  nnoottrree  ââmmee  ssoouuvveerraaiinnee,,  ddaannss  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ddee  DDiieeuu  eett  
llaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt..  
UUnnee  ââmmee  ssoouuvveerraaiinnee  nnee  ppeeuutt  qquu’’êêttrree  rreessppeeccttééee,,  eett  iill  nn’’yy  aa  ppaass  uunnee  sseeuullee  eennttiittéé  qquuee  nnoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  
ccoommmmee  oobbssccuurree  qquuii  ppuuiissssee  aaggiirr  àà  ll’’eennccoonnttrree  dd’’uunnee  ââmmee  ssoouuvveerraaiinnee  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt..  DDiitteess--
vvoouuss  qquuee  cc’’eesstt  nnoottrree  ffaauuttee  ssii  lleess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess  ssee  rreeppaaiisssseenntt  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  hhuummaaiinnee..  CCaarr  iill  nn’’yy  aa  ppaass  
uunn  mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  aabboorrddoonnss  llee  VViivvaanntt  ssaannss  llee  ssaabboorrddeerr  !!  LLeess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess  oonntt  ffaaiimm..  CCee  ssoonntt  ddeess  
eesspprriittss  aavviiddeess..  EEtt  iillss  nnee  ffoonntt  ppaass  dd’’ééttaatt  dd’’ââmmee  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ppoouurr  eeuuxx  ddee  pprreennddrree  lleeuurr  qquuoottaa  dd’’éénneerrggiiee,,  
ppuuiissqquuee  lleeuurr  ssuurrvviiee  pprréévvaauutt  ssuurr  llaa  vviiee  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  pprrééddiissppoossééss  àà  êêttrree  lleeuurrss  vviiccttiimmeess..  
QQuuee  ffaauutt--iill  ffaaiirree  aalloorrss  ??  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  éépprroouuvveerr  ppoouurr  eeuuxx  ddee  llaa  hhaaiinnee,,  ccoommmmee  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  
ddeemmaannddeerr  àà  ccee  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ttoouuss  ttuuééss..  SSii  tteellllee  aavvaaiitt  ééttéé  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu,,  iillss  aauurraaiieenntt  ééttéé  éérraaddiiqquuééss..  OOrr  
DDiieeuu  lleess  aaiimmee..  EEtt  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  ddee  qquueellllee  ffaaççoonn  DDiieeuu  lleess  aaiimmee..  SSii  ddoonncc  lleess  RReeppttiilliieennss  eexxiisstteenntt  ddaannss  llee  
vvooiillee,,  cc’’eesstt  qquu’’iillss  oonntt  uunnee  rraaiissoonn  dd’’êêttrree..  TToouutt  ccoommmmee  nnoouuss..  IIll  ss’’aaggiitt--llàà  ddee  mmeettttrree  cchhaaqquuee  ââmmee  eenn  rrééssoonnaannccee  
aavveecc  llee  PPèèrree  CCrrééaatteeuurr..  DDiieeuu  ppeerrssoonnnniiffiiee  cchhaaccuunnee  ddee  sseess  qquuaalliittééss  eenn  lleeuurr  ddoonnnnaanntt  uunn  NNoomm  eett  uunn  VViissaaggee..  
DDuu  ffaaiitt  ddee  ddoonnnneerr  àà  ll’’ââmmee  qquu’’IILL  ccrrééee  uunn  NNoomm  eett  uunn  VViissaaggee,,  IILL  llaa  vvêêtt..  CC’’eesstt  ddaannss  ssoonn  vvêêtteemmeenntt  ddee  lluummiièèrree  
qquuee  ll’’ââmmee  rreeccuueeiillllee  nnoouurrrriittuurree  eett  bbooiissssoonn..  CC’’eesstt  ddaannss  ssoonn  vvêêtteemmeenntt  ddee  lluummiièèrree,,  ll’’ââmmee  ddaannss  ll’’ééccrriinn  ddee  llaa  
ccoonnsscciieennccee,,  qquu’’eesstt  llaa  MMaaiissoonn  ddee  DDiieeuu..  
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DDiieeuu,,  àà  ttrraavveerrss  sseess  FFiillss  ppaarraaddiissiiaaqquueess  qquuee  ssoonntt  lleess  SSééccoonnaapphhiinnss,,  ppèèssee  llee  ccœœuurr  ddee  cchhaaccuunn  ddee  sseess  eennffaannttss  aauu  
sseeiinn  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree..  CCeett  aaccttee  ffoonnddaammeennttaall,,  ppeesseerr  llee  ccœœuurr  ddee  sseess  eennffaannttss,,  rraayyoonnnnee  ddee  ll’’EEnnnnooiiaa  
dduu  PPèèrree..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’EEnnnnooiiaa  dduu  PPèèrree  ??  ˗̠  SSaa  VVoolloonnttéé..  
DDiieeuu  nnee  ppuunniitt  ppaass..  JJAAMMAAIISS..  MMaaiiss  IILL  rreeccttiiffiiee  ttoouutt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  mmiiss  ddee  ttrraavveerrss..  SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  DDiieeuu  nnee  ppeeuutt  
êêttrree  eemmppêêcchhéé..  CCaarr  IILL  ss’’ééccoouullee  ppuuiissssaammmmeenntt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  DDiieeuu  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreenniiéé..  CCaarr  IILL  eesstt  llaa  VVIIEE..  
RReenniieerr  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  cc’’eesstt  rreejjeetteerr  llaa  VVIIEE,,  cc’’eesstt  mmoouurriirr..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  ddeemmeeuurroonnss  eennttéénnéébbrrééss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  mmoorrttss,,  ccoouuppééss  ddee  llaa  SSoouurrccee..  CCoouuppééss  ddee  llaa  SSoouurrccee,,  ttoouutt  
ccee  qquuee  nnoouuss  aaccccoommpplliissssoonnss  eesstt  àà  llaa  mmeessuurree  ddee  nnoottrree  ppeettiitteessssee,,  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  ppssyycchhoollooggiiqquuee  qquuee  pphhyyssiiqquuee,,  
aauu  ppooiinntt  ddee  mmeettttrree  eennttrree  DDiieeuu  eett  ssooii  uunnee  ddiissttaannccee  ffoorrmmiiddaabbllee  qquuii  ssee  ccoommppttee  eenn  aannnnééeess--lluummiièèrree..  NNoouuss  
ccoommppttoonnss  eenn  aannnnééee--lluummiièèrree,,  eenn  ppaarrsseecc,,  ccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  nnii  vvooiirr  nnii  ttoouucchheerr..  SSaannss  ffiinn,,  nnoouuss  rreessttoonnss  
aaccccrroocchhééss  ddaannss  lleess  llaammbbeeaauuxx  dduu  vvooiillee  ddee  nnooss  vviieess  ssaannss  jjaammaaiiss  rriieenn  ccoommpprreennddrree..  CCeeccii  àà  ccaauussee  ddee  nnoottrree  
aarrrrooggaannccee,,  ddee  nnoottrree  iimmppuuddeennccee..  AAiinnssii  mmêêmmee  nnooss  ééqquuaattiioonnss  nnoouuss  lleeuurrrreenntt  eett  ffoonntt  ddee  nnooss  eesspprriittss  uunnee  
ppoommmmee  rrooggnnééee..  RRiieenn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ttrroonnqquuéé  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  vveerr  ccoonnqquuéérraanntt  ddee  nnooss  ppeettiitteess  
ppoommmmeess  qquuii  yy  cchhaannggeerroonntt  qquueellqquuee  cchhoossee……  
VVoouuss  aavveezz  llaa  pprréétteennttiioonn  ddee  ccrrooiirree  qquuee  vvoouuss  aalllleezz  jjoouueerr  ssuurr  llee  ggrraanndd  éécchhiiqquuiieerr  ccoossmmiiqquuee  ssiimmpplleemmeenntt  ppaarrccee  
qquuee  ccee  ddrrooiitt  vvoouuss  eesstt  éécchhuu..  MMaaiiss  llee  ppoouuvvooiirr  vvoouuss  eesstt  uussuurrppéé..  VVoouuss  vvoouuss  llaaiisssseezz  aabbuusseerr  ppaarr  ccoonnsseenntteemmeenntt..  
VVoouuss  aalllleezz  aauu  cciinnéémmaa  ttoouutt  ««  ppooppccoorrnniisséé  »»  eett  êêtteess  pprrêêttss  àà  aacccceepptteerr  ssaannss  ssoouurrcciilllleerr  llee  pprrooggrraammmmee  qquuee  vvoouuss  
iinnfflliiggeenntt  lleess  IIlllluummiinnaattii..  PPrreenneezz--vvoouuss  lleess  RReeppttiilliieennss  ppoouurr  ddeess  BBiissoouunnoouurrss  ??  OOuubblliieezz--vvoouuss  qquuee  ll’’uunniivveerrss  eenn  
lleeqquueell  ssee  ttrroouuvvee  SSaattaann  eesstt  uunn  uunniivveerrss  eemmppllii  ddee  ddaannggeerrss,,  ooùù  sséévviisssseenntt  ddeess  êêttrreess  pprrééddaatteeuurrss  ssaannss  ffooii  nnii  llooii  ??  
DDeess  ggeennss  ssee  ssoonntt  bbaattttuuss  ppoouurr  llee  ddrrooiitt  ddee  vvoottee..  IIllss  yy  oonntt  mmêêmmee  llaaiisssséé  lleeuurr  vviiee..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddee  ccee  qquuee  lleess  
ggeennss  vvootteenntt,,  iillss  nn’’oonntt  llee  cchhooiixx  qquu’’eennttrree  ««  RRiiccaarrdd  »»  eett  ««  ppaassttiiss  »»..  TToouutt  iivvrreess  qquu’’iillss  ssoonntt,,  cc’’eesstt  aalloorrss  qquu’’iillss  ssee  
ddiisseenntt  qquu’’iillss  oonntt  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  ccaarr,,  ssee  ddiisseenntt--iillss  eennccoorree,,  llee  ppoouuvvooiirr  aa  ééttéé  rreemmiiss  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  dduu  ppeeuuppllee..  
MMaaiiss  ppeerrvveerrttii  ddaannss  uunnee  tteellllee  iilllluussiioonn,,  llee  cciittooyyeenn  jjaammaaiiss  nnee  ddéécciiddee  ppaarr  lluuii--mmêêmmee  ddee  ssoonn  ddeessttiinn,,  nnoottaammmmeenntt  
qquuaanndd  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddee  ddéécciissiioonn  ddeevviieenntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ttrruuccaaggee..  
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JJee  llee  rrééppèèttee  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  ::  nnoouuss  aalllloonnss  mmoouurriirr..  AAlloorrss  iill  ssee  ppeeuutt  qquuee  nnoouuss  nn’’aayyoonnss  ppaass  ttoouutt  rrééuussssii  ddaannss  llee  
ccoouurraanntt  ddee  nnoottrree  eexxiisstteennccee  mmaaiiss  iill  nnoouuss  ffaauutt  mmoouurriirr  ccoommmmee  uunn  gguueerrrriieerr,,  vvaaiillllaanntt,,  ll’’aarrmmee  àà  llaa  mmaaiinn..  NNoouuss  
ddeevvoonnss  mmoouurriirr  eenn  rrééccllaammaanntt  ddeevvaanntt  DDiieeuu  nnoottrree  iinnttééggrriittéé  dd’’ââmmee  !!  NNoouuss  ddeevvoonnss  mmoouurriirr  ddeevvaanntt  llee  mmiirrooiirr  ddee  
nnoottrree  vviiee,,  ccoonnsscciieemmmmeenntt  eett  ddiiggnneemmeenntt..  NNoouuss  ddeevvoonnss  bbrriilllleerr  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  DDiieeuu  aa  mmiiss  eenn  nnoouuss  eett  mmoouurriirr  
dduu  ttrroopp--pplleeiinn  ddee  qquuii  nnoouuss  ssoommmmeess..  NNoouuss  ddeevvoonnss  mmoouurriirr  ddee  ccee  àà  qquuooii  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  iiddeennttiiffiiééss  àà  
ttrraavveerrss  llee  mmiirrooiirr  ddee  ll’’eeggoo  eett  rreessssuusscciitteerr  àà  llaa  VViiee  ÉÉtteerrnneellllee,,  llaa  ccoonnsscciieennccee  aalleerrttee..  NNoouuss  ddeevvoonnss  mmoouurriirr  
ll’’aarrmmee  àà  llaa  mmaaiinn,,  ccee  ggllaaiivvee  aarrddeenntt  qquuii  aa  ssuu  rreettrraanncchheerr  ddee  ssooii  llaa  mmooiinnddrree  vviilleenniiee,,  cceeccii  aapprrèèss  aavvooiirr  eemmbbrraasssséé  
nnoottrree  DDééeessssee  MMèèrree,,  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  ssiilleenncciieeuussee..  
SSii  vvoouuss  aavveezz  dduu  mmaall  àà  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuee  jjee  ddiiss,,  cc’’eesstt  qquuee  vvoouuss  êêtteess  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss  vvaanniitteeuuxx..  LLaa  vvaanniittéé,,  
ççaa  nnee  vvaa  ppaass  ppoouurr  uunn  mmoouucchheerroonn  eett  ççaa  iirraaiitt  ppoouurr  uunn  hhoommmmee  ??  LLaa  vvaanniittéé  vvoouuss  bbllooqquuee  eett  vvoouuss  eennllaaiiddiitt..  VVoouuss  
mmeessssiieeuurrss,,  llaa  vvaanniittéé  vvoouuss  rreenndd  bbeeddoonnnnaannttss,,  ppeerrssiifflleeuurrss  eett  ttoottaalleemmeenntt  sséénniilleess,,  ttaannddiiss  qquuee  vvoouuss  mmeessddaammeess,,  
llaa  vvaanniittéé  vvoouuss  rreenndd  aaiiggrreess  eett  ddééssaabbuussééeess  tteellllee  llaa  mmaarrââttrree  ppoorrttaanntt  lleess  cchheevveeuuxx  ggrriiss  dd’’uunnee  vviieeiillllee..  AAiimmeezz--
vvoouuss  cchhaaccuunn  vvoouuss  vvooiirr  aaiinnssii  ??  QQuuii  ddee  nnoorrmmaalleemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  vvoouuddrraaiitt  ssee  vvooiirr  aaiinnssii  ??  PPoouurrttaanntt,,  ffaaiitteess--vvoouuss  
qquueellqquuee  cchhoossee  ppoouurr  ttrraannsscceennddeerr  cceettttee  iimmaaggee  qquuee  qquueellqquu’’uunn  aa  lluuii--mmêêmmee  ddee  vvoouuss  ??  VVoottrree  ÊÊttrree  DDiivviinn  ssee  vvooiitt--
iill  aaiinnssii  lluuii--mmêêmmee  ??  PPoouurrqquuooii  nn’’eennttrreezz--vvoouuss  ppaass  eenn  rrééssoonnaannccee  aavveecc  vvoottrree  ÊÊttrree  DDiivviinn,,  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  ppoouurr  
vvoouuss  qquuee  ll’’AAjjuusstteeuurr  ddee  ppeennssééee  ??  
ÀÀ  llaa  ppeennssééee  dd’’êêttrree  ccoonnffrroonnttééee  àà  llaa  ffoorrmmee  rreeppttiilliieennnnee,,  ll’’hhuummaanniittéé  éépprroouuvvee  uunnee  ppeeuurr  vviissccéérraallee..  LLee  RReeppttiilliieenn  
ttyyppee  llaa  tteerrrriiffiiee..  DDuu  mmooiinnss,,  eellllee  ssee  llaaiissssee  eemmbbaarrqquueerr  ddaannss  sseess  ffaannttaassmmeess  aauu  ppooiinntt  dd’’aaccccoorrddeerr  àà  llaa  ffoorrmmee  
rreeppttiilliieennnnee  lleess  nnuuaanncceess  ddee  ttoouutteess  sseess  ppeeuurrss,,  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  ddee  sseess  vviicceess  aaiinnssii  qquuee  ll’’oobbjjeett  ddee  
ttoouutt  aauuttrree  mmaannqquueemmeenntt..  MMooii--mmêêmmee,,  lloonnggtteemmppss  jj’’aaii  eessssaayyéé  ddee  mmee  mmeettttrree  eenn  ccoollèèrree  ccoonnttrree  lleess  RReeppttiilliieennss..  
JJee  nn’’yy  ssuuiiss  jjaammaaiiss  rrééeelllleemmeenntt  ppaarrvveennuu..  PPeeuutt--êêttrree  ppaarrccee  qquuee  jj’’aaii  cceesssséé  dd’’êêttrree  llaa  vviiccttiimmee  eett  llee  bboouurrrreeaauu  qquuee  jjee  
mm’’éévveerrttuuaaiiss  dd’’êêttrree..  JJ’’aaii  aapppprriiss  qquuee  ll’’EEsspprriitt  eesstt  llaa  ppiieerrrree  dd’’aannggllee  ssuurr  llaaqquueellllee  ttoouutt  vviieenntt  àà  ss’’ééddiiffiieerr..  LLee  ddéémmoonn  
qquuaanntt  àà  lluuii,,  eesstt  llaa  ppiieerrrree  dd’’aacchhooppppeemmeenntt  ssuurr  llaaqquueellllee  llee  ppiieedd  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  vviieenntt  àà  bbuutteerr..  DDuu  ffaaiitt  ddee  bbuutteerr,,  iill  
ttoommbbee..  QQuuii  ddoonncc  vviieenntt  àà  llee  rraattttrraappeerr  ??  ˗̠  LLaa  VVeerrttuu  eenn  DDiieeuu..  LLaa  VVeerrttuu  eesstt  uunnee  FFeemmmmee..  
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SSaacchheezz  iiccii  rreeccoonnnnaaîîttrree  cceess  ffeemmmmeess  ggaallaaccttiiqquueess  ddoonntt  
llaa  bbeeaauuttéé  eesstt  ssaaiissiissssaannttee  ::  AAmmaassuuttuumm,,  dd’’aappppaarreennccee  
rreeppttiilliieennnnee  ;;  EEllooaahh,,  dd‘‘aappppaarreennccee  hhuummaaiinnee,,  ddee  llaa  
lliiggnnééee  ddeess  TTiittaannss  ;;  AArrccttuurriieennnnee,,  ddoonntt  lleess  ggèènneess  ssoonntt  
sseemmbbllaabblleess  aauu  GGrriiss  hhuummaannooïïddee  ;;  SSeekk  FFéélliinn,,  ddoonntt  33  
rreepprréésseennttaattiioonnss  ddee  BBaasstteett,,  dd’’aappppaarreennccee  hhuummaannooïïddee  
ddee  ttyyppee  cchhaatt..  
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LLaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  ffééccoonnddee  eenn  ccee  qquuee  llaa  FFeemmmmee  ss’’yy  ttrroouuvvee..  EEllllee  eesstt  llee  vvooiillee  qquuee  DDiieeuu  llee  PPèèrree  aa  aappppoosséé  eenn  LLUUII..  
CC’’eesstt  aauu--ddeeddaannss  ddee  llaa  MMèèrree  mmaattrriiccee  qquu’’œœuuvvrree  llaa  MMaattrriiaarrcchhee  SSoommbbrree..  LLeess  pprrêêttrreesssseess  AAmmaassuuttuumm  ssoonntt  
ll’’éémmaannaattiioonn  mmêêmmee  ddee  llaa  MMaattrriiaarrcchhee  SSoommbbrree..  EElllleess  eenn  ssoonntt  llee  ppeennddaanntt,,  ll’’eexxtteennssiioonn,,  llaa  bbeeaauuttéé  éémmaannééee  ddee  llaa  

SSoouurrccee  ddeess  LLooggooss  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  PPiissttèèss,,  
ll’’EEsspprriitt  ddee  llaa  SSaaggeessssee,,  lleess  GGaarrddiieennnneess  dduu  
sscceeaauu  ddee  llaa  FFooii,,  llaa  FFoorrccee  ddee  VViiee  ddaannss  llee  
ccrriissttaall  ddee  ll’’ââmmee..  LLeess  EEllooaahh  AArrccttuurriieennnneess  
ssoonntt  eelllleess  aauussssii  lleess  MMaattrriiaarrcchheess  SSoommbbrreess..  
LLeeuurr  éémmaannaattiioonn  eesstt  ddiifffféérreennttee  mmaaiiss  bbiieenn  
ccoommpplléémmeennttaaiirree  àà  cceellllee  ddeess  AAmmaassuuttuumm..  
TToouutt  ccoommmmee  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  
BBaasstteett  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ffeemmeelllleess  SSeekk  
FFéélliinnss  eesstt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  aauuxx  ffaaiisscceeaauuxx  
ddeess  RReeppttiilliieennss  AAmmaassuuttuumm  eett  ddeess  EEllooaahh  
AArrccttuurriieennnneess..  AAmmaassuuttuumm,,  AArrccttuurriieennnneess  eett  
ffeemmeelllleess  SSeekk  FFéélliinnss  ddaannss  llee  rraayyoonn  
bbiieennvveeiillllaanntt  ddee  llaa  RReeiinnee  ddee  ttoouutteess  lleess  mmèèrreess,,  
llaa  DDééeessssee  oollyymmppiieennnnee  HHéérraa,,  ccoonnssttiittuueenntt  
lleess  ttrrooiiss  ggrraannddeess  bbrraanncchheess  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  
ddeess  KKaaddiissttuu..  CCeess  ttrrooiiss  bbrraanncchheess,,  rrééuunniieess  

ddaannss  uunn  sseeuull  eett  uunniiqquuee  ffaaiisscceeaauu  eett  ddoonntt  llaa  mmeessuurree  eesstt  eenn  ll’’IInnffiinnii  ddee  DDiieeuu,,  ssoonntt  lleess  ppiilliieerrss  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  
DDiieeuu  llee  PPèèrree  ddee  ppaarr  ssoonn  eeffffuussiioonn  ccoossmmiiqquuee,,  cceettttee  VVoolloonnttéé  rrééppoonnddaanntt  ddeess  ccoommmmaannddeemmeennttss  ddee  ll’’AArrcchhaannggee  
CChhrriisstt  JJééssuuss  MMiiccaaëëll  aaiinnssii  qquuee  ddee  ZZeeuuss,,  llee  RRooii  ddeess  DDiieeuuxx  eett  ddee  ll’’OOllyymmppee,,  llee  PPèèrree  ddee  ttoouuss  lleess  TTiittaannss..  
LL’’eeffffuussiioonn  ccoossmmiiqquuee  ddee  DDiieeuu  eesstt  eenn  ssoonn  ffiirrmmaammeenntt,,  ffoorrmmaanntt  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  
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LLee  ffaaiisscceeaauu  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  eesstt  àà  ll’’iimmaaggee  dd’’uunn  ccoolllliieerr  ddee  ppeerrlleess..  PPaarr  ccee  ffiill,,  ttoouutteess  lleess  ppeerrlleess  ssoonntt  
mmaaiinntteennuueess  eennsseemmbbllee  eett  ffoorrmmeenntt  llee  bbiijjoouu..  IIll  eesstt  aaiinnssii  ddee  ttoouuss  lleess  aattoommeess  qquuii  ccoommppoosseenntt  lleess  mmoollééccuulleess..  LLeess  
aattoommeess  ccoonntteennuuss  ddaannss  llee  ffaaiisscceeaauu  dd’’uunnee  mmoollééccuullee  ffoorrmmeenntt  llee  fflluuxx  ddee  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu..  QQuuee  ssaa  VVoolloonnttéé  
ss’’aaffffeerrmmiissssee,,  vvooiiccii  qquuee  lleess  mmoonnddeess  ss’’aasssseemmbblleenntt  eett  ss’’uunniisssseenntt,,  ttoouuss  ccoouussuuss  dduu  mmêêmmee  ffiill..  QQuuee  ssaa  VVoolloonnttéé  
ss’’aammeennuuiissee,,  vvooiiccii  qquuee  llee  ffiill  vviieenntt  àà  ccaasssseerr,,  lliibbéérraanntt  aaiinnssii  ttoouutteess  lleess  ppeerrlleess  dduu  mmoonnddee,,  ssee  ddiissppeerrssaanntt  ddaannss  llee  
nnééaanntt..  
PPeeuu  ccoommpprreennnneenntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  ccee  qquu’’eesstt  llaa  TTéénnèèbbrree..  MMooiinnss  eennccoorree  lleess  ddéémmoonnss  eeuuxx--mmêêmmeess,,  qquuii  oonntt  ccrruu  
ddaannss  lleeuurr  ffoolliiee  eett  ddaannss  lleess  rreemmoouuss  ddee  lleeuurr  ccoommppllaaiissaannccee  ddeevvooiirr  llaa  ppoossssééddeerr  eett  llaa  ssoouuiilllleerr..  CCaarr  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  
nnee  ll’’aauurroonntt  ppaass  ccoommpprriiss,,  llaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  uunnee  FFeemmmmee..  EEllllee  eesstt  llee  nnééggaattiiff  eenn  DDiieeuu..  EEllllee  eesstt  llaa  ppoollaarriittéé  
fféémmiinniinnee  ddee  ll’’AAddaamm  ccoossmmiiqquuee..  EEllllee  eesstt  ll’’ÉÉppoouussee  cchhéérriiee  eett  ffééccoonnddee  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,  ZZeeuuss,,  llee  ppuuiissssaanntt  TTiittaann  
nnéé  ddee  llaa  SSoouurrccee  dduu  LLooggooss,,  ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn  mmaanniiffeessttee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  dduu  ccoossmmooss..  
QQuuee  nnoouuss  eesstt--iill  ddoonncc  ddoonnnnéé  dd’’aapppprreennddrree  ??  QQuuee  nnoouuss  eesstt--iill  ddoonnnnéé  ddee  ccoommpprreennddrree  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  ccaappaabblleess  
ddee  nnoouuss  ccoonnssttrruuiirree  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  ssiimmppllee  pphhrraassee  ::  ««  DDiieeuu,,  qquu’’eesstt--IILL  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree  ??  »»  SSaauurroonnss--nnoouuss  yy  
rrééppoonnddrree  ffaavvoorraabblleemmeenntt  ??  
LL’’iinntteelllliiggeennccee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  rraayyoonnnnee  àà  ttrraavveerrss  llee  ccœœuurr  rréévvééllaatteeuurr  dduu  CChhrriisstt..  CCee  ccœœuurr  eesstt  eenn  cchhaaccuunn  ddee  
nnoouuss..  CCeeppeennddaanntt  iill  nnee  nnoouuss  eesstt  ppaass  rréévvéélléé..  DDuu  mmooiinnss,,  ppaass  eennccoorree..  CCaarr  cc’’eesstt  ppoouurr  nnoouuss  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  
ttiissssaaggee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  dd’’iimmpprrééggnnaattiioonn  dd’’aallggoorriitthhmmeess  vviivvaannttss  eett  dd’’iimmpprreessssiioonn  eenn  ssooii  ddee  llaa  ggééoommééttrriiee  ssaaccrrééee  
iissssuuee  ddee  llaa  ffoorrggee  dduu  MMaaîîttrree  dd’’œœuuvvrree,,  ll’’AArrcchhaannggee  MMééttaattrroonn..  TTaanntt  qquuee  nnoottrree  ccœœuurr  nnee  nnoouuss  sseerraa  ppaass  rréévvéélléé,,  
iill  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  cceettttee  ccoouuppee  ttaanntt  aatttteenndduuee  ddee  DDiieeuu  eenn  llaaqquueellllee  IILL  vviieenntt  àà  ddéévveerrsseerr  ssaa  ppuuiissssaannccee..  MMaaiiss  ssii  llee  
ccœœuurr  nn’’eesstt  ppaass  rréévvéélléé  ccoommppllèètteemmeenntt  eett  ddééffiinniittiivveemmeenntt,,  aalloorrss  cceettttee  ccoouuppee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree……  eett  nnoottrree  ccœœuurr,,  
lluuii,,  nnee  rreesstteerraa  qquuee  jjaarrrree  bbrriissééee  ddaannss  llaa  lliiee  ddee  vviinn..  
LLee  ccœœuurr  aa  àà  ssee  ppaarrffaaiirree..  DDee  ffaaiitt,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  oobbsseerrvveerr  lleess  ccoommmmaannddeemmeennttss  ddee  DDiieeuu  ppaarr  ttoouuss  lleess  tteemmppss,,  àà  
nnoouuss  aaiimmeerr  ppoouurr  llee  mmeeiilllleeuurr  eett  ppoouurr  llee  ppiirree..  CCaarr  qquueell  mméérriittee  aavvoonnss--nnoouuss  àà  aaiimmeerr  qquuaanndd  ttoouutt  eesstt  ffaacciillee  ??  
UUnnee  ââmmee  ppeeuutt--eellllee  ssee  ffoorrttiiffiieerr  ddaannss  lleess  rreelleennttss  ddee  llaa  ccoommppllaaiissaannccee  ??  LLee  ffiill  ddee  ssooiiee  ddee  ll’’aarraaiiggnnééee  nn’’eesstt--iill  ppaass  
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lluuii--mmêêmmee  rrééssiissttaanntt  ??  PPoouurrqquuooii  rreecchheerrcchheerr  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ccoommmmooddee  ??  PPoouurrqquuooii  rrééaaggiirr  qquuaanndd  oonn  eesstt  ggrriiss  ppaarr  
llee  vviinn  eett  qquuee  qquueellqquu’’uunn  nnoouuss  llee  ffaaiitt  bbrruuyyaammmmeenntt  ssaavvooiirr  ??  PPoouurrqquuooii  rreejjeettoonnss--nnoouuss  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ssuurr  
lleess  aauuttrreess  llee  ccôôttéé  iinntteemmppeessttiiff  ddee  qquuii  nnoouuss  ssoommmmeess,,  oouu  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  êêttrree  ??  
JJaammaaiiss  DDiieeuu  nnee  ppuunniitt..  JJee  ll’’aaii  ddiitt  ddééjjàà..  EEtt  DDiieeuu  nnee  sséévviitt  ppaass  nnoonn  pplluuss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ssaannccttiioonnnneerr  eenn  vvuuee  
dd’’ééttaabblliirr  ««  uunnee  ppeeiinnee  »»..  MMaaiiss  ddee  ccee  qquu’’IILL  ssaannccttiioonnnnee,,  IILL  rreeccttiiffiiee  uunnee  ââmmee  eenn  ccee  qquu’’IILL  rrééttaabblliitt  eenn  eellllee  ll’’aaccttee  
aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ssaa  rreeccttiittuuddee..  EEnn  ccee  qquuee  DDiieeuu  rreeccttiiffiiee  ll’’ââmmee,,  IILL  llee  ccoonnffiirrmmee  ddaannss  llee  GGrraanndd  LLiivvrree  ddee  llaa  VViiee  
eenn  ccoonnssiiggnnaanntt  ccee  ffaaiitt..  
NNoouuss--mmêêmmeess  aavvoonnss  àà  êêttrree  ccoonnssiiggnnééss  ddaannss  llee  GGrraanndd  LLiivvrree  ddee  llaa  VViiee..  CCoommmmeenntt  ??  EEnn  hhoonnoorraanntt  nnoottrree  nnaattuurree  
ddiivviinnee..  EEnn  llaaiissssaanntt  llee  ssooiinn  àà  nnooss  CCrrééaatteeuurrss  eett  PPèèrreess  EElloohhiimm  dd’’iinnvveessttiirr  nnoottrree  ââmmee  eett  ccoonnsscciieennccee  ddaannss  llee  bbuutt  
dd’’êêttrree  ffoorrttiiffiiééss  eett  gglloorriiffiiééss  eenn  DDiieeuu..  CCee  jjoouurr  vviieennddrraa,,  ssooyyoonnss--eenn  ssûûrrss..  AAlloorrss  nnoouuss  sseerroonnss  ffoorrttss..  EEtt  ffiiddèèlleess  àà  
nnooss  pprriinncciippeess  eett  bbaaiiggnnééss  ddeess  pprriinncciippeess  mmêêmmeess  dduu  CCrrééaatteeuurr  TToouutt--ppuuiissssaanntt..  
EEnnffiinn  nnoouuss  sseerroonnss  ddeess  FFiillss  dd’’EEll,,  ddaannss  llaa  vveerrttuu  ddee  nnooss  ââmmeess  ppaacciiffiiééeess..  EEnnffiinn  nnoouuss  sseerroonnss  lliibbrreess..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEE        NNNNNNNNOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈRRRRRRRREEEEEEEE        
  
LLaa  rréébbeelllliioonn  eenn  LLuucciiffeerr  eesstt  uunn  ssaauutt  eenn  ppaarraacchhuuttee  ssaannss  ppaarraacchhuuttee..  MMêêmmee  ssii  ll’’oonn  ssaaiitt  ddééjjàà  llee  ddéénnoouueemmeenntt  ddee  
ttoouuttee  cceettttee  hhiissttooiirree  ((qquuii  eesstt  uunn  ssaacc  ddee  nnœœuuddss  !!))  ˗̠  ll’’iinnddiivviidduu  ffiinniitt  ppaarr  ss’’ééccrraasseerr  aauu  ssooll  ˗̠,,  eenn  vvéérriittéé  ll’’oonn  nnee  
ccoonnnnaaîîtt  ppoouurrttaanntt  rriieenn  dduu  mmiirraaccllee  qquuii  ddooiitt  ss’’aaccccoommpplliirr  iiccii  ::  àà  llaa  ttoouuttee  ffiinn,,  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  DDiieeuu  eesstt  
éévviiddeennttee  ppoouurr  cceett  hhoommmmee  ddoonntt  llee  CChhrriisstt  aa  ggaaggnnéé  llee  ccœœuurr..  
NN’’oouubblliioonnss  ppaass  ccoommbbiieenn  hhiieerr  aa  aaccccoouucchhéé  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ::  ll’’hhoommmmee  vviieenntt  aauu  mmoonnddee  ccoommmmee  ppéécchheeuurr  ;;  
nnoouurrrriissssoonn,,  iill  aa  lleess  llaannggeess  ssoouuiillllééeess..  EEtt  ddee  cceettttee  ssoouuiilllluurree,,  aaddoolleesscceenntt  ppuuiiss  aadduullttee,,  iill  ppaarrtt  aauu  ccoommbbaatt..  LLee  
sseeggmmeenntt  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  ppoorrttee  aaiinnssii  ttoouutt  dduu  lloonngg  llee  vveecctteeuurr  ddee  cceettttee  ssoouuiilllluurree  eett  ccee,,  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn,,  qquuaanndd  
ddee  ssiimmppllee  iinnddiivviidduu  mmoorrtteell  àà  ddééppoouuiillllee  hhuummbbllee  eett  ffééttiiddee,,  oonn  ll’’eennvveellooppppee  dd’’uunn  lliinncceeuull..  
JJaammaaiiss  uunnee  ââmmee  nn’’eesstt  ssoorrttiiee  ddee  llaa  ffoorrggee  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  ffiinniirr  aauu  ttoommbbeeaauu..  IIll  nn’’eexxiissttee  aauuccuunn  vveerr  qquuii  
aasscceennssiioonnnnee  ppoouurr  aaccccééddeerr  aauuxx  rriivveess  dduu  PPaarraaddiiss..  SSii  tteell  ééttaaiitt  llee  ccaass,,  nnoouuss  ll’’aauurriioonnss  lluu  ddaannss  lleess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss..  
DDee  mmêêmmee,,  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  pplluuss  ffaauuxx  qquuee  ddee  ccrrooiirree  qquuee  ll’’oonn  ttuuee  ((hhoommmmee  oouu  aanniimmaall))  aauu  nnoomm  ddee  DDiieeuu..  DDaannss  
ccee  mmoouuvveemmeenntt  iinnssaalluubbrree,,  mmoouuvveemmeenntt  eenn  lleeqquueell  ll’’hhuummaanniittéé  éévvaalluuee  sseess  ccaappaacciittééss  vveeccttoorriieelllleess,,  jjaammaaiiss  uunn  
hhoommmmee  nn’’éémmeerrggee  qquuaanndd  iill  aapppprreenndd  qquu’’iill  lluuii  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’ôôtteerr  llaa  vviiee..  
QQuu’’eesstt--ccee  ddoonncc  qquuii  eesstt  mmoonnttrréé  àà  llaa  mmaassssee  eerrrraannttee  ??  LLee  fflluuxx  ddee  hhaaiinnee  eennvveerrss  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess  nn’’aa  jjaammaaiiss  
ééttéé  aauussssii  ffoorrtt..  NNoouuss  ssaavvoonnss  mmaaiinntteennaanntt  qquuee  ccee  qquuii  nnee  ddeevvaaiitt  ppaass  êêttrree  ppoossssiibbllee  llee  sseerraa  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ::  llee  
ggeennrree  hhuummaaiinn  vviivvrraa  ssoonn  eexxttiinnccttiioonn..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ll’’eexxiiggee  aaffiinn  qquuee  ll’’HHOOMMMMEE  éémmeerrggee  ddee  cceettttee  ppllaannèèttee  
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ttaass  ddee  bboouuee..  SSaacchhaanntt  eennffiinn  cceellaa,,  nnoouuss  ddeevvrriioonnss  vviivvrree  cceettttee  eexxttiinnccttiioonn  
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ccoonnsscciieemmmmeenntt,,  eett  ssii  ppoossssiibbllee……  eenn  ppaaiixx..  NNoonn  ppaass  ppaaiissiibblleemmeenntt  vviiss--àà--vviiss  dduu  mmoonnddee,,  mmaaiiss  eenn  ppaaiixx  eenn  ssooii--
mmêêmmee  dduu  ffaaiitt  dd’’aacccceepptteerr  ddee  mmoouurriirr  eett  ddee  rreemmeettttrree  ssoonn  ssoorrtt  àà  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  AAlloorrss,,  nn’’eessssaayyoonnss  pplluuss  ddee  ppaarrlleerr  
ddee  ccoonnssttrruuiirree  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt..  NN’’eessssaayyoonnss  pplluuss  ddee  ffaaiirree  ddeess  pprroojjeettss..  CCaarr  nnoouuss  ssoommmmeess  ddeess  êêttrreess  qquuii  aalllloonnss  
mmoouurriirr,,  eett  nnoouuss  aavvoonnss  àà  nnoouuss  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  ffaaççoonn  ffoorrtt  ssiinnccèèrree  ccoommbbiieenn  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  pprrêêttss  àà  
aaffffrroonntteerr  ccee  mmoommeenntt  uullttiimmee..  LLaa  mmoorrtt  eesstt  LLEE  ggrraanndd  ssaauutt  ;;  oosseerroonnss--nnoouuss  ssaauutteerr  ssaannss  ppaarraacchhuuttee  ??  
QQuuaanndd  cceesssseerroonnss--nnoouuss  ddee  vviivvrree  ddeess  uuttooppiieess  ??  NN’’aavvoonnss--nnoouuss  ppaass  ccoommpprriiss  qquuee  llaa  ««  nnoouuvveellllee  tteerrrree  »»  ssee  ddooiitt  
dd’’êêttrree  ééddiiffiiééee  eenn  ll’’ââmmee  ddee  cchhaaccuunn  ??  ÀÀ  qquuooii  cceellaa  rriimmee--tt--iill  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  ddee  nnoouuvveelllleess  aarrcchhiitteeccttuurreess,,  ttoouuss  
cceess  ccoommpplleexxeess  dduu  ffuuttuurr,,  ssii  SSaattaann  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ppaarrttiiee  ddee  nnoouuss  eett  qquuee  ddaannss  lleess  ddéécceennnniieess  àà  vveenniirr,,  iill  aauurraa  lluuii--
mmêêmmee  iinnvveessttiitt  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  aauurroonnss  bbââttii  ??  NNee  ssaaiissiissssoonnss--nnoouuss  ppaass  ccee  qquuee  vveeuutt  ddiirree  llee  sseennss  ddee  ««  NNee  ppaass  
ffaaiirree  »»  ??  QQuuii  nnoouurrrriisssseezz--vvoouuss  lloorrssqquuee  vvoouuss  mmeenneezz  uunnee  eexxiisstteennccee  oorrddiinnaaiirree  ««  mmééttrroo--bboouulloott--ddooddoo  »»  ??  
TToouutt  jjeeuunneess,,  lleess  iinnddiivviidduuss  ffaabbrriiqquueenntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  lleeuurr  ffuuttuurr  mmaallaaddee..  PPoouurrqquuooii  ??  PPaarrccee  qquuee  ll’’hhoommmmee  eesstt  
bbllooqquuéé  ddaannss  ssoonn  cceerrvveeaauu  rreeppttiilliieenn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquu’’iill  aaggiitt  ppaarr  aauuttoommaattiissmmee  eett  nnoonn  eenn  ccoonnsscciieennccee..  AAggiirr  eenn  
ccoonnsscciieennccee  vvoouuddrraaiitt  ddiirree  qquu’’iill  mmeett  eenn  aaccttiivvaattiioonn  ddee  mmaanniièèrree  ssppéécciiffiiqquuee  lleess  ccoonnnneexxiioonnss  eennttrree  sseess  nneeuurroonneess  
aauu  nniivveeaauu  ddee  ssoonn  nnééoo--ccoorrtteexx..  LLeess  RReeppttiilliieennss  mmââlleess  qquuee  ssoonntt  lleess  AAnnnnuunnaa,,  AAnnnnuunnaakkii  eett  RReeppttooïïddeess,,  nnee  ssoonntt  
ppaass  ccoonnnneeccttééss  aauu  nnééoo--ccoorrtteexx..  IIllss  nn’’oonntt  ddoonncc  ppaass  aaccccèèss  aauuxx  ddoonnnnééeess  eett  aauuxx  rrééfflleexxiioonnss  pprroovveennaanntt  ddee  tteelllleess  
ccoonnnneexxiioonnss..  LLeess  iinnddiivviidduuss,,  ppoouurr  llaa  pplluuss  llaarrggee  ppaarrtt,,  ddeemmeeuurreenntt  rriivvééss  àà  lleeuurr  cceerrvveeaauu  rreeppttiilliieenn..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  iillss  ssoonntt  ssii  ssoouuvveenntt  ssoouummiiss  àà  llaa  TTeennttaattiioonn  ((eett  nnoonn  àà  llaa  rrééfflleexxiioonn)),,  fflloouuééss  ddaannss  lleeuurrss  pplluuss  bbaass  
iinnssttiinnccttss..  
LL’’hhoommmmee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmaaiinntteennuu  llooiinn  ddee  ssoonn  CCrrééaatteeuurr..  LLee  CCrrééaatteeuurr  hhaabbiittee  ssaa  CCrrééaattiioonn..  EEtt  IILL  aaiimmee  ssaa  
CCrrééaattiioonn..  TToouutt  ccoommmmee  cceett  hhoommmmee  qquuii  ccoonnssttrruuiitt  ssaa  mmaaiissoonn  ppoouurr  yy  ffoonnddeerr  ssoonn  ffooyyeerr..  NNee  ssaauurraaiitt--iill  ll’’aaiimmeerr  
ssaa  mmaaiissoonn  aauu  ppooiinntt  ddee  nnee  ppaass  yy  ddeemmeeuurreerr  ??  NN’’eesstt--ccee  ppaass  uunn  eennddrrooiitt  ooùù  iill  nnee  ssaauurraaiitt  vviivvrree  ??  SSii  ll’’hhoommmmee  
fflliirrttee  aavveecc  llee  ddéémmoonn,,  aalloorrss  iill  ffaaiitt  lleess  cchhoosseess  eenn  vvaaiinn..  MMaaiiss  ll’’hhoommmmee  eenn  DDiieeuu,,  ffaaiitt--iill  lleess  cchhoosseess  ppaarr  eennnnuuii  oouu  
ssiimmpplleemmeenntt  ppoouurr  ssee  ddiivveerrttiirr  ??  LLaa  mmaaiissoonn  nnee  ddooiitt--eellllee  ppaass  êêttrree  bbââttiiee  ??  OOùù  ddoonncc  ll’’hhoommmmee  aa--tt--iill  àà  aabbrriitteerr  ttoouutt  
ccee  qquu’’iill  ssee  ddooiitt  ddee  ppeerrppééttuueerr  eenn  ccoonnsscciieennccee  ??  
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UUnnee  bboonnnnee  mmaaiissoonn  eesstt  uunnee  mmaaiissoonn  qquuii  eesstt  bbiieenn  ppeennssééee..  UUnn  eennddrrooiitt  ppoouurr  vviivvrree  eesstt  uunn  lliieeuu  qquuii  eesstt  bbiieenn  
ppeennsséé..  LL’’eennddrrooiitt,,  llee  lliieeuu,,  llaa  mmaaiissoonn,,  ttoouutt  cceellaa  ddooiitt  êêttrree  ppoouurr  ll’’ââmmee  ssoonn  ééccrriinn..  CC’’eesstt  ddaannss  cceett  ééccrriinn  qquuee  ll’’ââmmee  
ss’’ééppaannoouuiitt..  UUnnee  ââmmee  ééppaannoouuiiee  ffaaiitt  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  uunn  êêttrree  vviivvaanntt..  LL’’ééttuuddee  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  
DDiieeuu  ffaaiitt  ddee  ll’’êêttrree  vviivvaanntt  uunn  êêttrree  HHUUMMAAIINN..  LL’’ééttuuddee  ddee  llaa  mmaaiissoonn,,  cc’’eesstt  ll’’ééttuuddee  dduu  ccoorrppss  eett  ddee  ll’’ââmmee  ddaannss  
ll’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu..  
TToouutt  ccoommmmee  llee  ssaacchheett  ddee  tthhéé  ss’’eeffffuussee  ddaannss  llaa  ttaassssee  dd’’eeaauu  cchhaauuddee,,  lleess  ÊÊttrreess  ggaallaaccttiiqquueess  iimmpprrèèggnneenntt  ddee  
ll’’éénneerrggiiee  dduu  DDiivviinn  lleess  hhuummaaiinnss  qquuii  aapppprreennnneenntt  àà  llaa  rreecceevvooiirr..  CCee  ssoonntt  nnooss  ffiibbrreess  ddee  lluummiièèrree,,  iimmpprrééggnnééeess  
ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  ccoossmmiiqquuee  ddeess  ÊÊttrreess  ccrrééaatteeuurrss,,  cceeccii  ppaarr  eeffffuussiioonn,,  qquuii  aaccccoorrddeenntt  ppoouuvvooiirr  eett  ccoonnsscciieennccee  aauu  
ccoorrppss  eett  àà  ll’’ââmmee..  SSii  ddoonncc  lleess  ÊÊttrreess  ssoonntt  rraaccccoorrddééss  eennttrree  eeuuxx,,  qquuii  ééccllaabboouussssee--tt--oonn  ppaarr  llaa  ppeerrppééttuuaattiioonn  dduu  
ppéécchhéé  ??  NNee  rrééaalliissoonnss--nnoouuss  ppaass  qquuee  lleess  ÉÉoonnss  ddee  DDiieeuu  ssoonntt  llee  mmiirrooiirr  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  yy  mmeettttoonnss  ??  SSii  ddoonncc  
nnoouuss  ééttiioonnss  vviieerrggeess  ddee  ttoouutt  ppéécchhéé,,  lleess  ÉÉoonnss  ddee  DDiieeuu  qquuee  rreeffllèètteerraaiieenntt--iillss  ??  LL’’EENNNNOOIIAA  DDEE  DDIIEEUU  MMÊÊMMEE  !!  
QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’EENNNNOOIIAA  ddee  DDIIEEUU  ??  SSAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  QQUUII  EESSTT  NNOOTTRREE  TTEERRRREE  NNOOUURRRRIICCIIÈÈRREE..  
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NNOOTTRREE  TTEERRRREE  NNOOUURRRRIICCIIÈÈRREE  DDOONNTT  LLAA  BBEEAAUUTTÉÉ  NN’’EESSTT  MMAANNIIFFEESSTTEE  QQUU’’EENN  DDIIEEUU..  
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EENN  LL’’EEFFFFUUSSIIOONN  DDEE  DDIIEEUU,,  LLAA  VVIIEE  YY  EESSTT  LLUUXXUURRIIAANNTTEE,,  LLEESS  ÊÊTTRREESS  RRAAYYOONNNNAANNTTSS..  
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TToouutt  cceellaa  ccoonnssttiittuuee  uunn  bbeell  aallbbuumm  pphhoottooss..  MMaaiiss  cceettttee  ppllaannèèttee  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ppoouurr  nnoouuss  uunnee  uuttooppiiee..  NNoouuss  
aavvoonnss  àà  pprréésseerrvveerr  cceettttee  tteerrrree  nnoouurrrriicciièèrree  pplluuss  qquuee  nnoottrree  pprroopprree  vviiee..  DDeerrrriièèrree  cceess  bbeelllleess  iimmaaggeess,,  cc’’eesstt  uunnee  
tteerrrree  qquuii  ssoouuffffrree  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  ppoolllluuééee  eett  nnooiirrcciiee..  CCee  mmoonnddee  ccrroouullee  ssoouuss  llaa  ssuuiiee..  JJ’’aaii  ddééjjàà  eexxpplliiqquuéé  ccee  ppooiinntt  
ddaannss  mmoonn  pprrééccééddeenntt  oouuvvrraaggee  ((ccff..  ««  LLee  vvooyyaaggee  iinniittiiaattiiqquuee  ddee  ll’’ââmmee  »»,,  cchh..  II,,  pp..  9900))..  SSii  jj’’aaii  iinnsséérréé  cceess  iimmaaggeess,,  
cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  nnoottrree  ââmmee  aa  bbeessooiinn  ddee  ssee  rraassssaassiieerr  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  ffaaiitt  llaa  bbeeaauuttéé  dd’’uunn  mmoonnddee,,  dd’’uunn  êêttrree..  UUnnee  
bbeellllee  tteerrrree  ttoouucchhee  nnoottrree  ccœœuurr  dduu  rraayyoonnnneemmeenntt  ddee  ll’’AAnnggee,,  ddoouuxx  eett  aappaaiissaanntt..  ÀÀ  ll’’iinnvveerrssee  dd’’aauuttrreess  iimmaaggeess  
qquuii  eelllleess,,  pprroovvooqquueenntt  nnoottrree  ccoollèèrree  dduu  ffaaiitt  ddee  nnoottrree  ddiissssoocciiaattiioonn  dd’’aavveecc  ll’’AAjjuusstteeuurr  ddee  ppeennssééee..  
  

    
  

LLeess  hhoommmmeess  ffoonntt  ddee  lleeuurrss  ggrraattttee--cciieellss  ddeess  llaammeess  ddéécchhiirraanntt  llee  cciieell..  AAuu  ppiieedd  ddee  lleeuurrss  iimmmmeeuubblleess  jjoonncchheenntt  lleess  ddééttrriittuuss,,  eett  
aauu--ddeeddaannss  lleess  ggeennss..  IIllss  ssoonntt  ttoouuss  llàà,,  lleess  uunnss  lleess  aauuttrreess,,  àà  jjoouueerr  ddeess  ccoouuddeess  ppoouurr  aavvooiirr  llaa  mmeeiilllleeuurree  ppllaaccee..  PPoouurr  lleess  pplluuss  
cchhaanncceeuuxx,,  iillss  aauurroonntt  llaa  vvuuee  ssuurr  llaa  rruuee  ffoouurrmmiillllaanntt  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess  pprreessssééss,,  pprriiss  ddaannss  lleess  mmééaannddrreess  ddee  cceett  eennffeerr  
uurrbbaaiinn..  PPoouurr  lleess  aauuttrreess,,  mmooiinnss  cchhaanncceeuuxx,,  iillss  aauurroonntt  llaa  vvuuee  ssuurr  ll’’aarrrriièèrree--ccoouurr,,  aavveecc  ccoommmmee  eefffflluuvvee  lleess  ppoouubbeelllleess  
mmaallooddoorraanntteess..  PPoouurr  lleess  uunnss  ccoommmmee  ppoouurr  lleess  aauuttrreess,,  ddee  HHoonngg--KKoonngg  àà  NNeeww  YYoorrkk,,  cceellaa  rreessttee  llee  lloott  ddee  lleeuurr  mmoorrnnee  qquuoottiiddiieenn..  
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NNoouuss  ffaaiissoonnss  ddee  nnooss  cceennttrreess  ddee  vviiee  ddeess  eessppaacceess  ddééllaabbrrééss  eett  ppuuaannttss..  TToouutt  yy  eesstt  ccaasssséé,,  ttaagguuéé,,  ssoouummiiss  àà  llaa  mmoorrttiiffiiccaattiioonn  
dd’’uunnee  ââmmee..  CC’’eesstt  ddaannss  cceett  eennffeerr  aavvéérréé  qquuee  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ddee  SSaattaann  eett  ddee  BBeellzzéébbuutthh  ssee  ddééppllooiieenntt  aaffiinn  ddee  
ttoouurrmmeenntteerr  cceess  hhoommmmeess  qquuii  ssee  ttiieennnneenntt  llooiinn  ddee  DDiieeuu..  LLaa  pphhoottoo  ccii--ddeessssuuss  nnoouuss  iinnvviittee  àà  llaa  pprrooffoonnddee  rrééfflleexxiioonn  ddee  qquuii  nnoouuss  
ssoommmmeess  lloorrssqquuee  nnoouuss  nnee  jjoouuiissssoonnss  ppaass  ddee  ll’’aabboonnddaannccee  eenn  DDiieeuu..  VVoouuss  rreemmaarrqquueerreezz  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  àà  ddrrooiittee  ddee  llaa  ssccèènnee,,  
ttaagguuéé  ssuurr  llee  ppiilliieerr,,  llee  llooggoo  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ssooii--ddiissaanntt  ppaarrlléé  dd’’aammoouurr  eett  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  ppaaiixx..  CCee  llooggoo  eesstt  pprroopprreemmeenntt  ssaattaanniiqquuee..  
IIll  rreepprréésseennttee  llaa  ccrrooiixx  dduu  CChhrriisstt,,  mmaaiiss  uunnee  ccrrooiixx  qquuii  aa  ééttéé  bbrriissééee..  CCeettttee  ccrrooiixx  bbrriissééee  eesstt  cciirrccoonnssccrriittee  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  
SSaattaann..  TToouuss  cceess  aaddeepptteess  dduu  NNeeww  AAggee  eett  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddee  lliibbéérraattiioonn  sseexxuueellllee  oonntt  ééttéé  hhaappppééss  ppaarr  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  
ssuurr  tteerrrree,,  lleeuurr  ââmmee  ddiissssoouuttee  ddaannss  ll’’aacciiddee  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr  eett  dduu  ddéénnii  eenn  DDiieeuu..  
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LLeess  DDiieeuuxx  ssoonntt  ccoouurrrroouuccééss..  EEtt  iillss  llee  ffoonntt  ssaavvooiirr..  TToouutteess  cceess  tteemmppêêtteess,,  cceess  ccoouullééeess  ddee  bboouuee,,  cceess  ttssuunnaammiiss  
nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  ssaannss  rraaiissoonn..  SSii  llaa  tteerrrree  ttrreemmbbllee,,  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  qquueellqquu’’uunn  ttrreemmbbllee  aauu--ddeellàà..  DDuu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  
ttoouuss  rreelliiééss  àà  cceett  aauu--ddeellàà,,  nnoouuss  eexxaacceerrbboonnss  llaa  sseennssiibbiilliittéé  ddee  cceeuuxx  qquuii  œœuuvvrreenntt  ddaannss  llaa  lluummiièèrree  ppoouurr  llaa  
LLuummiièèrree..  UUrraannttiiaa,,  nnoottrree  tteerrrree,,  ddooiitt  ssoonn  nnoomm  àà  llaa  DDééeessssee  àà  llaaqquueellllee  eellllee  eesstt  rreelliiééee..  UUrraannttiiaa,,  nnoottrree  tteerrrree  
nnoouurrrriicciièèrree  ;;  UUrraannttiiaa,,  nnoottrree  DDééeessssee  MMèèrree  eennvveellooppppééee  ddee  ll’’aammoouurr  ddee  ssoonn  ééppoouuxx,,  llee  SSoolleeiill,,  ll’’HHoommmmee--DDiieeuu  
RRââ..  QQuuaanndd  llaa  tteerrrree  eesstt  mmeeuurrttrriiee,,  cc’’eesstt  llaa  DDééeessssee  qquuii  eesstt  ttoouucchhééee,,  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  ÉÉppoouuxx..  
  

  
  

DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  ttoorrnnaaddeess  ddaannss  uunn  cciieell  nnooiirr  ppoouurr  uunn  mmoonnddee  qquuii  nn’’aa  ddee  cceessssee  dd’’aassssoommbbrriirr  ssoonn  ââmmee..  DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  
ggeell,,  dd’’aattmmoosspphhèèrree  ffiiggééee……  
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……  ccoommmmee  ssuurr  llee  llaacc  MMiicchhiiggaann,,  ll’’hhiivveerr  22001199,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  
ttoouucchhééss  ppaarr  uunn  ffrrooiidd  ppoollaaiirree..  NNoouuss  aavvoonnss  bboouulleevveerrsséé  eenn  
qquueellqquueess  ddéécceennnniieess  llee  cclliimmaaxx  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  PPoouurr  rraappppeell,,  
llee  cclliimmaaxx  eesstt  ll’’ééttaatt  iiddééaall  dd’’ééqquuiilliibbrree  aatttteeiinntt  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  
ssooll--vvééggééttaattiioonn  dd’’uunn  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  ddoonnnnéé..  NNoouuss  ppoouurrrriioonnss  
aajjoouutteerr  àà  cceett  eennsseemmbbllee  ll’’aaiirr  aammbbiiaanntt  ssaacchhaanntt  qquuee  lleess  
ccoommppoossaannttss  ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  iimmpprrèèggnneenntt  lleess  ssoollss  eett  llaa  
vvééggééttaattiioonn  dduu  gglloobbee..  LLaa  bbiioommaassssee  ééttaaiitt  àà  ll’’oorriiggiinnee,,  cc’’eesstt--àà--
ddiirree  àà  uunnee  ééppooqquuee  ttrrèèss  aanncciieennnnee,,  eenn  ééttaatt  dd’’ééqquuiilliibbrree..  CCee  
nn’’eesstt  ppaass  qquu’’eellllee  aavvaaiitt  aatttteeiinntt,,  sseeuullee,,  cceett  ééqquuiilliibbrree..  NNoonn..  
CCeett  ééqquuiilliibbrree  lluuii  aavvaaiitt  ééttéé  ddoonnnnéé..  CC’’ééttaaiitt  ddoonncc  qquueellqquuee  
cchhoossee  dd’’aaccqquuiiss..  IIll  nnoouuss  ffaallllaaiitt  ssiimmpplleemmeenntt  aapppprreennddrree  àà  
pprréésseerrvveerr  cceett  ééqquuiilliibbrree..  CCee  qquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ssuu  ffaaiirree..  

  
NNoouuss  nnoouuss  rreeffuussoonnss  àà  CChhrriisstt  ttoouutt  ccoommmmee  nnoouuss  rreeffuussoonnss  llee  sseeiinn  qquuee  nnoouuss  tteenndd  nnoottrree  MMèèrree..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  
ttoouujjoouurrss  ppaass  aassssiimmiilléé  qquuee  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu  eesstt  ppoouurr  nnoouuss  nnoouurrrriittuurree..  NNoouuss  rreeffuussoonnss  ssoonn  ccoorrppss,,  
qquuii  eesstt  ppoouurr  nnoouuss  llee  ppaaiinn  ddee  llaa  VViiee  ;;  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ssoonn  ssaanngg,,  qquuii  eesstt  ppoouurr  nnoouuss  llee  vviinn  ddee  llaa  VViiee..  NNoouuss  
pprrééfféérroonnss  ccuullttiivveerr  llaa  vviiggnnee  dduu  DDiiaabbllee,,  ppaarrccee  qquuee  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ffoorrmmaattééss..  NNoouuss  aaddoorroonnss  llee  
DDiiaabbllee  àà  cchhaaqquuee  mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  ccoommmmeettttoonnss  uunn  ppéécchhéé..  MMaaiiss  qquuee  ddiiaabbllee  ppeeuutt--iill  ffaaiirree  ddee  ttoouuttee  cceettttee  
aaddoorraattiioonn  ??  PPeeuutt--iill  ll’’aassssiimmiilleerr,,  lluuii,,  aalloorrss  qquu’’iill  aaggiitt  ddaannss  uunn  ccoommpplleett  ddééssaavveeuu  ??  NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouutt  aauussssii  
ddééssaavvoouuééss  qquuee  lluuii..  DDee  mmêêmmee  qquuee  cceett  hhoommmmee  qquuii  eennttrree  ddaannss  uunn  ccoonnffeessssiioonnnnaall  ppoouurr  aallllééggeerr  ssaa  ccoonnsscciieennccee  
eett  qquuii,,  aauu  ssoorrttiirr  ddee  ssaa  ccoonnffeessssiioonn,,  ccoouurrtt  vveerrss  uunn  pprroocchhaaiinn  ppéécchhéé..  OOùù  eesstt  llee  ppéénniitteenntt  ??  OOùù  eesstt  llee  RRééddeemmpptteeuurr  ??  
EEtt  ooùù  ddoonncc  ssee  ttrroouuvvee--tt--iill  ccee  ppaarrddoonn  qquuee  nnoouuss  rrééccllaammoonnss  ttaanntt  ??  MMaaiiss  qquuee  ffaaiissoonnss--nnoouuss  ppoouurr  mméérriitteerr  llaa  
pprréésseennccee  dduu  GGrraanndd  RRééddeemmpptteeuurr  ddeess  ââmmeess  ??  QQuuee  ffaaiissoonnss--nnoouuss  ssii  nnoouuss  nn’’aaccccoommpplliissssoonnss  rriieenn  sseelloonn  llaa  
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rreeccttiittuuddee  qquu’’iimmppoossee  llaa  ddrrooiittuurree  dd’’eesspprriitt  ??  YY  aa--tt--iill  uunn  sseeuull  ppéénniitteenntt  qquuii  eexxeerrccee  ppoouurr  llaa  mmaaffiiaa  ??  QQuueell  eemmppllooii  
ffaaiissoonnss--nnoouuss  ddee  llaa  VVeerrttuu  dduu  CChhrriisstt  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  aapptteess  àà  llaa  rraayyoonnnneerr  vvrraaiimmeenntt  ??  
LLee  CChhrriisstt  aa  ppaarrlléé  ddee  llaa  hhaaiinnee  dduu  mmoonnddee..  DDee  qquueell  mmoonnddee  ppaarrllaaiitt--IIll  ??  SS’’aaggiitt--iill  dduu  mmoonnddee  ffaaiitt  ddee  lluummiièèrree  
oorrggaanniiqquuee  ??  PPaarrllaaiitt--IIll  ddeess  fflleeuurrss,,  ddeess  aarrbbrreess,,  ddeess  aabbeeiilllleess  ??  PPaarrllaaiitt--IIll  dduu  cchhaatt  llaappaanntt  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  llee  llaaiitt  
ddaannss  ssaa  ggaammeellllee  ??  PPaarrllaaiitt--IIll  ddee  cceess  eennffaannttss  rriieeuurrss  ccoouurraanntt  ddaannss  lleess  pprrééss,,  ssaauuttaanntt  ddaannss  lleess  hheerrbbeess  hhaauutteess,,  
ttoouutt  pplleeiinnss  ddee  jjooiiee  ??  PPaarrllaaiitt--IIll  ddee  vvoouuss  qquuii  cchheerrcchheezz  àà  ccoommpprreennddrree  cceess  mmoottss,,  oouu  bbiieenn  ddee  mmooii  vvoouuss  lleess  
ttrraannssmmeettttaanntt  ??......  LLaa  hhaaiinnee  dduu  mmoonnddee  eesstt  llaa  hhaaiinnee  dduu  ppéécchhéé,,  llaa  hhaaiinnee  ddee  ll’’eeggoo,,  ccaarr  ll’’eeggoo  nn’’eesstt  aauuttrree  qquu’’uunn  
aallggoorriitthhmmee  ddééffiicciieenntt  iissssuu  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ffrraaggmmeennttééee  ddee  LLuucciiffeerr..  LLuucciiffeerr,,  qquuii  eesstt  ppoouurr  nnoouuss  AAiiggllee  nnooiirr  !!  

  
VVooiiccii  uunn  ppoorrttrraaiitt  ddee  LLuucciiffeerr  aappppaarruu  ddaannss  llee  ffiillmm  
TThhoorr  ::  RRaaggnnaarrookk..  LLee  tteerrmmee  rraaggnnaarrookk  ssiiggnniiffiiee  
««  ccoonnssoommmmaattiioonn  dduu  ddeessttiinn  ddeess  ppuuiissssaanncceess  »»,,  
pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  dduu  ««  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  
ppuuiissssaannccee  ddiivviinnee  »»..  LLee  rraaggnnaarrookk  eesstt  sseemmbbllaabbllee  
àà  ll’’aappooccaallyyppssee..  
BBiieenn  qquuee  ll’’aappooccaallyyppssee  ssooiitt  aassssiimmiillééee  àà  llaa  ffiinn  dduu  
mmoonnddee,,  nnoouuss  ppaarrlleerroonnss  ddee  mmêêmmee  ddee  llaa  ffiinn  ddeess  
tteemmppss  oouu  dduu  tteemmppss  ddeess  rréévvééllaattiioonnss..  
««  LLeess  ffrrèèrreess  ssee  bbaattttrroonntt  eett  ssee  mmeettttrroonntt  àà  mmoorrtt,,  lleess  
ppaarreennttss  ssoouuiilllleerroonntt  lleeuurr  pprroopprree  ccoouucchhee..  TTeemmppss  rruuddee  
ddaannss  llee  mmoonnddee..  AAdduullttèèrree  uunniivveerrsseell..  TTeemmppss  ddeess  
hhaacchheess,,  tteemmppss  ddeess  ééppééeess,,  lleess  bboouucclliieerrss  ssoonntt  ffeenndduuss  ;;  
tteemmppss  ddeess  tteemmppêêtteess,,  tteemmppss  ddeess  lloouuppss..  AAvvaanntt  qquuee  llee  
mmoonnddee  ss''eeffffoonnddrree,,  ppeerrssoonnnnee  nn''ééppaarrggnneerraa  ppeerrssoonnnnee..  »»  
  

((eexxttrraaiitt  ttiirréé  dd’’uunn  ppooèèmmee  ééppiiqquuee  ssuurr  llee  rraaggnnaarrookk))  
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««  AAlloorrss  aarrrriivvee  dd’’EEnn  HHaauutt,,  aauu  ddeerrnniieerr  jjuuggeemmeenntt,,  llee  PPuuiissssaanntt,,  llee  MMaaggnniiffiiqquuee,,  CCeelluuii  qquuii  ttoouutt  ggoouuvveerrnnee..  »»  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  ssuurr  llee  ppooiinntt  ddee  vviivvrree  llee  ccrrééppuussccuullee  ddeess  DDiieeuuxx,,  iiccii  mmêêmmee,,  ssuurr  tteerrrree..  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  
ppaattaauuggeeoonnss  ddaannss  llaa  hhaaiinnee  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  CCoommpprreenneezz  bbiieenn  cceeccii  ::  éépprroouuvveerr  llaa  hhaaiinnee  dduu  mmoonnddee  nnee  
vveeuutt  ppaass  ddiirree  hhaaïïrr  ll’’iinnddiivviidduu..  MMaaiiss  ssii  llee  ppeeuuppllee  cc’’eesstt  llee  mmoonnddee,,  aalloorrss  llaa  hhaaiinnee  qquuee  ll’’hhoommmmee  aa  dduu  mmoonnddee  nnee  
ddooiitt  ppaass  eennttaacchheerr  ll’’aammoouurr  qquu’’iill  vvoouuee  àà  DDiieeuu  eett  DDiieeuu  àà  cchhaaccuunn  ddeess  hhoommmmeess..  
NNoottrree  ccoollèèrree  eesstt  llééggiittiimmee  qquuaanndd  ll’’uunn  ddéécciiddee  dd’’aajjuusstteerr  ssaa  ccoonnsscciieennccee  aauu  JJuussttee  ttaannddiiss  qquuee  ll’’aauuttrree  cchheerrcchhee  àà  
ccoorrrroommpprree,,  ssoouuiilllleerr  eett  ddééttrruuiirree..  LL’’uunn  nnee  ppeeuutt  ppaass  vviivvrree  ssaannss  ll’’aauuttrree  eett  ppoouurrttaanntt  ll’’uunn,,  qquuii  eesstt  JJuussttee,,  nnee  ppeeuutt  
ppaass  vviivvrree  aavveecc  ll’’aauuttrree,,  qquuii  eesstt  MMaauuvvaaiiss..  LLee  JJuussttee  eett  llee  MMaauuvvaaiiss  ssoonntt  iinnccoommppaattiibblleess  ddaannss  uunn  mmêêmmee  mmoonnddee..  
AAlloorrss  qquuee  ffaaiirree  ??  FFaauutt--iill  ddééttrruuiirree  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  mmaauuvvaaiiss  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’iinnddiivviidduu  ss’’iiddeennttiiffiiee  àà  ccee  qquu’’iill  ffaaiitt  
eenn  tteerrmmeess  ddee  ppéécchhéé  ??  SSii  ll’’oonn  ddééttrruuiitt  llee  ppéécchhéé,,  ffaauutt--iill  aauussssii  ddééttrruuiirree  ll’’iinnddiivviidduu  ??  DDèèss  lloorrss  qquu’’eenn  eesstt--iill  ddee  
ll’’iinnddiivviidduuaattiioonn  ddee  DDiieeuu  eenn  ssoonn  eennffaanntt  ??  SSii  nnoouuss  nnee  cchheerrcchhoonnss  ppaass  àà  ssaavvooiirr  ccee  qquu’’eesstt  DDiieeuu  eett  ccee  qquu’’IILL  eesstt  eenn  
ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree,,  nnoouuss--mmêêmmeess,,  qquuee  ssoommmmeess--nnoouuss  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree  ??  
  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  qquuiittttoonnss  ddééffiinniittiivveemmeenntt  llee  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee,,  nnoouuss  eennttrroonnss  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  dduu  ppllaann  aassttrraall..  
NNoottrree  ccoorrppss  éétthhéérriiqquuee  ssee  ddééssaaggrrèèggee  ppeeuu  aapprrèèss  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddeess  fflluuiiddeess  dduu  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee,,  eett  nnoottrree  ââmmee  
pprreenndd  ppllaaccee  ddaannss  ssoonn  ccoorrppss  dd’’éénneerrggiiee,,  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  ccoorrppss  aassttrraall,,  lluuii--mmêêmmee  lliiéé  aauu  ffaaiisscceeaauu  dduu  
sseennttiimmeenntt..  LLee  ccoorrppss  mmeennttaall  qquuaanntt  àà  lluuii,,  eesstt  ttiisssséé  àà  ttrraavveerrss  lleess  rrééfflleexxiioonnss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eeuueess  ssuurr  tteerrrree..  SSii  
ddoonncc  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ddeess  êêttrreess  ppeennssaannttss,,  llee  ccoorrppss  mmeennttaall  eesstt  ttiisssséé  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  ddee  nnooss  CCrrééaatteeuurrss  EElloohhiimm..  
EEnn  ffoonnccttiioonn  dduu  ddeeggrréé  ddee  nnoottrree  éévvoolluuttiioonn  mmeennttaallee,,  llee  ccoorrppss  mmeennttaall  rreeççooiitt  ssaa  nnoouurrrriittuurree..  PPlluuss  nnoouuss  ssoommmmeess  
ppoouurrvvuuss  eenn  iinntteelllliiggeennccee  dduu  ccœœuurr,,  pplluuss  llee  ccoorrppss  mmeennttaall  ssee  ffoorrttiiffiiee,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  ccoorrppss  aassttrraall..  
PPlluuss  nnoouuss  ssoommmmeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  nnooss  vviieess,,  pplluuss  nnoouuss  aaffffeerrmmiissssoonnss  eenn  ssooii  llaa  llooii  dduu  kkaarrmmaa,,  llaa  llooii  ddee  ccaauussee  
àà  eeffffeett,,  eett  pplluuss  nnoouuss  aappppaarraaiissssoonnss  ddeevvaanntt  DDiieeuu  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  ccoorrppss  ssppiirriittuueell,,  qquuii  eesstt  nnoottrree  ccoorrppss  ccaauussaall,,  
nnoottrree  ccoorrppss  aattmmiiqquuee,,  lluuii--mmêêmmee  ttiisssséé  ppaarr  lleess  DDiieeuuxx  ddee  ll’’OOllyymmppee..  
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IIll  nnoouuss  eesstt  ppoossssiibbllee,,  eenn  tteerrmmeess  ddee  ppootteennttiiaalliittééss  ddaannss  ll’’aabbssoolluuiittéé  ddee  DDiieeuu,,  dd’’hhaabbiitteerr  sseepptt  ccoorrppss  aauu  ttoottaall..  AAffiinn  
ddee  rraayyoonnnneerr  ddee  cceess  sseepptt  ccoorrppss,,  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  ddooiitt  êêttrree  iissssuu  dduu  mmééttiieerr  àà  ttiisssseerr  ddee  DDiieeuu..  SSii  ddoonncc  nnoouuss  nnoouuss  
ssoommmmeess  ccoommppoorrttééss  ccoommmmee  uunn  aanniimmaall  dduurraanntt  nnoottrree  vviiee  ssuurr  tteerrrree  eett  nnoonn  ccoommmmee  uunn  êêttrree  ppeennssaanntt  eett  
rreessppoonnssaabbllee,,  nnoouuss  nn’’aauurroonnss  ppaass  ddrrooiitt  àà  uunn  ccoorrppss  aassttrraall  nnii  mmêêmmee  àà  uunn  ccoorrppss  mmeennttaall  ffoorrttiiffiiéé..  NNee  ppaarrlloonnss  
mmêêmmee  ppaass  dduu  ccoorrppss  ssppiirriittuueell  qquuii  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  ppoouurr  qquueellqquu’’uunn  qquuii  nn’’aa  ssuu  ddééppaasssseerr  eenn  lluuii  llee  ssttaaddee  aanniimmaall..  
QQuueell  eesstt  llee  ssttaaddee  aanniimmaall  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  ddééppaasssseerr  ??  LLee  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee  ddee  33ee  ddeennssiittéé..  
LLee  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee  nn’’aa  rriieenn  dd’’aanniimmaall  ssii  nnoouuss  aapppprreennoonnss  ddee  llaa  tteenneeuurr  ddee  nnooss  éémmoottiioonnss  eett  ssii  ttoouuttee  éémmoottiioonn  
eesstt  eenn  ssooii  ccaannaalliissééee..  LLaa  cchhaaiirr  nn’’aa  rriieenn  ddee  rreeppoouussssaanntt  nnii  rriieenn  ddee  ffaaiibbllee  ssii  nnoouuss  aapppprreennoonnss  àà  oobbsseerrvveerr  lleess  
ppeennssééeess  qquuii  ss’’ééllèèvveenntt  aauu  sseeiinn  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee,,  àà  eenn  ccoommpprreennddrree  llaa  tteenneeuurr,,  àà  rreejjeetteerr  cceelllleess  qquuii  nnoouuss  nnuuiisseenntt  
ppaarr  llaa  ggrraattiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eeggoo,,  àà  aacccceepptteerr  cceelllleess  qquuii  ccoonnssttrruuiisseenntt  nnoottrree  iinntteelllleecctt  ddaannss  llee  ccœœuurr  rraayyoonnnnaanntt  dduu  

CChhrriisstt  eenn  ssoonn  pprroopprree  ccœœuurr..  NNoottrree  aanniimmaalliittéé  eesstt  ccoonntteennuuee  
ddaannss  nnooss  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss  cchhaakkrraa  dduu  bbaass  nnoonn  rreelliiééss  aauuxx  qquuaattrree  
aauuttrreess  aauu--ddeessssuuss  dd’’eeuuxx..  SSii  ddoonncc  uunn  êêttrree  ss’’iilllluummiinnee,,  iill  rreeççooiitt  
eenn  lluuii  llaa  sseemmeennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx..  LLaa  sseemmeennccee,,  qquuii  eesstt  LLuummiièèrree,,  
rraaccccoorrddee  ddaannss  ll’’iinntteennssiittéé  dduu  ffeeuu  ddee  llaa  KKuunnddaalliinnii  ttoouuss  lleess  
cchhaakkrraa  eennsseemmbbllee..  DD’’uunn  sseeuull  tteennaanntt,,  iillss  ddoonnnneenntt  aaiinnssii  àà  
ll’’ÊÊttrree  ttoouuttee  ssaa  ppuuiissssaannccee  ddee  lluummiièèrree..  TTaanntt  qquuee  ll’’êêttrree  nn’’aa  ppaass  
rreeççuu  eenn  ssaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx,,  
qquuee  cceett  êêttrree  ssooiitt  aalloorrss  ddee  ppoollaarriittéé  mmaassccuulliinnee,,  iill  ddeemmeeuurree  
aanniimmaall  oouu  ssiimmpplleemmeenntt  ffeemmeellllee..  
RRééfflléécchhiisssseezz  uunn  iinnssttaanntt  ::  qquuii  ssaavveezz--vvoouuss  iilllluummiinnéé    aauuttoouurr  ddee  
vvoouuss  ??  CCoommbbiieenn  ssoonntt--iillss  àà  ffaaiirree  ddeess  eennffaannttss  aalloorrss  qquuee  
ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee  ddeemmeeuurreenntt  ffeemmeelllleess  ??  CCoommmmeenntt  ddoonncc  
uunnee  ffeemmeellllee  ppeeuutt--eellllee  eennsseemmeenncceerr  uunnee  ffeemmeellllee  ??  
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YYaallddaabbaaôôtthh  aa  ééttéé  ccoonnççuu  ssaannss  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx..  AAiinnssii  mmêêmmee  mmââllee,,  YYaallddaabbaaôôtthh  nnee  ppoouuvvaaiitt  aavvooiirr  lleess  
ccaappaacciittééss  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  CChhrriisstt..  AAiinnssii  mmêêmmee  mmââllee,,  YYaallddaabbaaôôtthh  ddeemmeeuurraaiitt  ffeemmeellllee,,  ccaarr  ssaannss  llaa  pprréésseennccee  
eenn  lluuii  dduu  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall..  DDeeppuuiiss,,  YYaallddaabbaaôôtthh  eesstt  ddeevveennuu  YYaahhwweehh  ddaannss  llaa  rrééfflleexxiioonn  ddee  DDiieeuu..  CCeeccii  
ppaarrccee  qquu’’iill  rreeççooiitt  eenn  ssaa  nnyymmpphhee  ddee  ccoonnsscciieennccee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx..  DDee  mmââllee  rreeppttiilliieenn,,  dd’’aanniimmaall  qquu’’iill  
ééttaaiitt,,  YYaallddaabbaaôôtthh  eesstt  ddeevveennuu  uunn  HHoommmmee  ddaannss  llee  sseeiinn  ddee  DDiieeuu..  DDee  YYaallddaabbaaôôtthh  qquu’’iill  eesstt,,  iill  rraayyoonnnnee  JJEE  
SSUUIISS  QQUUII  JJEE  SSUUIISS//JJEE  SSUUIISS  CCEELLUUII  QQUUII  EESSTT,,  iimmpprriimméé  ddeess  ccaarraaccttèèrreess  YYHHWWHH  ((YYAAHHWWEEHH))..  
LLaa  DDééeessssee  MMèèrree  aatttteenndd  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  hhoommmmeess  ssaa  sseemmeennccee..  EEllllee  eesstt  ddaannss  llee  ddééssiirr  ddee  ssoonn  ÉÉppoouuxx  eett  ppaarr  
ll’’iiggnnoorraannccee  ddeess  hhoommmmeess  ffeemmeelllleess  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  eellllee  ddeemmeeuurree  ddaannss  ll’’aabbsseennccee,,  ccoonnffiinnééee  ddaannss  llaa  TTéénnèèbbrree..  DDooiitt--
eellllee  vviivvrree  dd’’aabbssttiinneennccee  aalloorrss  qquu’’eellllee  eesstt  ffaaiittee  ppoouurr  ffééccoonnddeerr  ttoouuttee  vviiee  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  ??  
LLaa  pprrooggéénniittuurree  aarrcchhoonnttiiqquuee  eesstt  ttoouujjoouurrss  àà  ll’’ééttaatt  ddee  ffeemmeellllee..  TTrroopp  nnoommbbrreeuuxx  eennccoorree  ssoonntt  lleess  mmââlleess  
rreeppttiilliieennss  qquuii  ssee  rreeffuusseenntt  aauuxx  ffeemmeelllleess  AAmmaassuuttuumm,,  eett  ddoonncc  àà  PPiissttèèss,,  lleeuurr  RReeiinnee  MMèèrree  rraaccccoorrddééee  àà  
ll’’AArrcchhaannggee  MMiiccaaëëll,,  llee  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall..  SSaavveenntt--iillss  lleess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  qquuee  llee  CChhrriisstt  eesstt  aagggglloomméérréé  ddee  
ttoouutteess  lleess  ppuuiissssaanncceess  qquuii  ffoonntt  ddee  LLuuii  llaa  ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ??  
LLee  CChhrriisstt  MMiiccaaëëll  rreeppoossee  àà  llaa  ffooiiss  eenn  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eett  ssuurr  llaa  CCrrééaattiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  
______________________________________________________________________________________  
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CCii--ddeessssuuss  uunn  sscchhéémmaa  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  ((TTii--aammaa--ttee))  tteell  qquuee  nnoouuss  llee  ccoonnnnaaiissssiioonnss  aauuttrreeffooiiss,,  cchhaaccuunnee  ddeess  ppllaannèètteess  
ééttaanntt  ddééssiiggnnééee  àà  llaa  ffooiiss  ddaannss  llaa  llaanngguuee  ddee  nnoottrree  ssyynnttaaxxee  mmaatteerrnneellllee  eett  ddaannss  llee  llaannggaaggee  rreeppttiilliieenn..  
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LLoorrssqquuee  nnoouuss  ttoouurrnnoonnss  nnoottrree  rreeggaarrdd  aauu  cciieell,,  nnoouuss  ll’’oobbsseerrvvoonnss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ccoommmmeenntt  nnoouuss  aavvoonnss  aapppprriiss  
àà  llee  rreeggaarrddeerr..  NNoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  tteenneeuurr  aattmmoosspphhéérriiqquuee  ddee  cchhaaqquuee  ppllaannèèttee  qquuii  ccoommppoossee  llee  
SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  NNoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ddiissttaannccee  qquuii  llaa  ssééppaarree  dduu  SSoolleeiill..  SSoonn  ppooiiddss,,  ssaa  mmeessuurree..  
MMaaiiss  jjaammaaiiss  nnoouuss  nnee  nnoouuss  ppoossoonnss  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ppoouurrqquuooii  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  tteell  ssyyssttèèmmee,,  eett  ppoouurrqquuooii  
nnoouuss  yy  ssoommmmeess  nnééss..  QQuuee  ssoommmmeess--nnoouuss  vveennuuss  yy  ffaaiirree  ??  LLaa  qquueessttiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ppoossééee  qquu’’àà  ppaarrttiirr  dduu  
mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  nnoouuss  oouuvvrroonnss  àà  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  ssooii..  LLaa  qquueessttiioonn  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  ppoossééee  eenn  
eeffffeett,,  ccaarr  cc’’eesstt  àà  nnoottrree  nniivveeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  dd’’êêttrreess  mmoorrtteellss  qquuee  ll’’éénniiggmmee  dduu  SSpphhiinnxx  rreessttee  àà  rrééssoouuddrree..  SSii  
nnoouuss  ccoommpprreennoonnss  qquuee  lleess  cchhoosseess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  dduueess  aauu  hhaassaarrdd,,  qquu’’eelllleess  ssoonntt  pprréécciisséémmeenntt  ccrrééééeess,,  qquuee  ccee  
nnee  ssoonntt  ppaass  ddeeuuxx  aattoommeess  qquuii  ssee  rreennccoonnttrreenntt,,  qquuii  ss’’eemmbbrraasssseenntt  eett  qquuii  cchheerrcchheenntt  àà  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  iillss  vvoonntt,,  
ppuuiissqquuee  lleess  aattoommeess  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  ssoonntt  aasssseemmbbllééss  ppaarr  qquueellqquu’’uunn,,  aalloorrss  nnoouuss  aavvoonnss  ppaarrccoouurruu  uunnee  iimmmmeennssee  
ddiissttaannccee  vveerrss  llaa  VVéérriittéé..  
PPoouurr  bbeeaauuccoouupp  dd’’iinnddiivviidduuss,,  ttoouuttee  lleeuurr  vviiee  ssee  bboorrnnee  aauu  ffaaiitt  qquu’’iillss  aauurroonntt  nnoouurrrrii  llaa  ccrrooyyaannccee  qquu’’oonn  lleeuurr  
ddeevvaaiitt  ddeess  ssoouuss..  SSii  bbiieenn  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ddee  ppaasssseerr  llee  sseeuuiill  ddee  llaa  mmoorrtt,,  iillss  nn’’aauurroonntt  ppaass  oosséé  ««  ppeennsseerr  DDiieeuu  »»..  
CC’’eesstt  ddaannss  llaa  ppeennssééee  ddee  DDiieeuu  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  oobbsseerrvveerr  nnoottrree  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree,,  eett  àà  yy  ppllaacceerr  ll’’HHoommmmee  aauu  
sseeiinn  ddee  llaa  ddiivviinnee  CCrrééaattiioonn..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  ssaavvooiirr  qquuee  llee  CChhrriisstt  eesstt  uunnee  ssaaggee  ffeemmmmee  qquuii  ffaaiitt  aaccccoouucchheerr  
««  DDiieeuu--ffaaiitt--HHoommmmee  »»  eenn  cchhaaqquuee  êêttrree  hhuummaaiinn  qquuii  ssee  ccoonnssaaccrree  àà  llaa  VVeerrttuu  ddee  ll’’AArrcchhaannggee  CChhrriisstt  JJééssuuss  
MMiiccaaëëll,,  nnoottrree  PPèèrree  ddaannss  lleess  CCiieeuuxx,,  pprréécciisséémmeenntt  aauu  PPaarraaddiiss,,  ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eenn  ssoonn  
FFiillss  OOrriiggiinneell  ddoonntt  ll’’ÉÉoonn  eesstt  ééttaabbllii  eenn  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  SSeeccoonnddee..  NNoottrree  PPèèrree  ddaannss  lleess  CCiieeuuxx,,  pprréécciisséémmeenntt  
eenn  ll’’OOllyymmppee  ((ssaa  ppoossiittiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddaannss  llaa  ggaallaaxxiiee  ssee  ssiittuuaanntt  eenn  AAllddéébbaarraann))  eett  ddoonntt  ll’’ÉÉoonn  eesstt  ééttaabbllii  
eenn  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  TTrrooiissiièèmmee,,  eesstt  llee  TTiittaann  ZZeeuuss..  JJééssuuss--CChhrriisstt  MMiiccaaëëll  eett  ZZeeuuss  ssoonntt  llaa  ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn  
mmêêmmee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  ddaannss  lleess  CCiieeuuxx,,  ttaanntt  ddaannss  llee  PPaarraaddiiss  qquuee  ddaannss  llee  ccoossmmooss  ;;  iillss  ssoonntt  ttoouuss  ddeeuuxx  
ll’’ÊÊttrree  jjaaiillllii  dduu  NNoonn--ÊÊttrree..  IIllss  ssoonntt  ttoouuss  ddeeuuxx  DDiieeuu,,  eett  iill  nn’’yy  aa  ppooiinntt  dd’’aauuttrree  ÊÊttrree  qquuee  llee  CChhrriisstt  ddaannss  
ll’’UUnniivveerrss  qquuii  aa  lleess  qquuaalliittééss  ppeerrssoonnnneelllleess  pprroopprreess  aauu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  ZZeeuuss  eesstt  CChhrriisstt  aauussssii,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  
rreeççooiitt  ttoouuttee  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  dduu  FFiillss  OOrriiggiinneell  eenn  llaa  SSoouurrccee--CCeennttrree  TTrrooiissiièèmmee,,  llee  LLooggooss..  
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QQuuee  nnoouuss  aalllliioonnss  aauu  PPèèrree  eenn  ppaarrccoouurraanntt  ll’’UUnniivveerrss  oouu  bbiieenn  eenn  ssee  ffooccaalliissaanntt  ssuurr  llaa  mmaattiièèrree  iinnffiinniittééssiimmaallee,,  iill  
nnoouuss  ffaauutt  aalllleerr  aauu  PPèèrree  aavveecc  rréévvéérreennccee..  IIll  nnoouuss  ffaauutt  ssaavvooiirr  oobbsseerrvveerr  llee  CCiieell  eett  lleess  aattoommeess  aavveecc  llee  mmêêmmee  
éémmeerrvveeiilllleemmeenntt  eett  llaa  mmêêmmee  aaddoorraattiioonn  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss  àà  DDiieeuu  eett  àà  llaa  CCrrééaattiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree..  
LL’’aattoommee  eesstt  ssaaccrréé  ccaarr  IILL  EESSTT  llaa  bbaassee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee..  LL’’aattoommee  ggeerrmmee  eesstt  ll’’aattoommee  dd’’hhyyddrrooggèènnee  qquuii  
ccoonnttiieenntt  llee  PPèèrree  ((llee  nnooyyaauu  ffaaiitt  dduu  pprroottoonn))  eett  llee  FFiillss  ((llaa  ppaarrttiiccuullee  éélleeccttrroonniiqquuee  ttoouurrnnaanntt  aauuttoouurr  dduu  nnooyyaauu))..  
AAiinnssii  ttoouucchhoonnss--nnoouuss  aauu  PPèèrree  lloorrssqquuee  nnoouuss  ttoouucchhoonnss  àà  ll’’aattoommee..  CCeettttee  vvéérriittéé  mmêêmmee  ssee  ddééppllooiiee  ppaarrttoouutt  ddaannss  
ll’’UUnniivveerrss,,  ddee  ll’’aattoommee  aauuxx  ééttooiilleess..  LLeess  ppllaannèètteess  eelllleess--mmêêmmeess  rreepprroodduuiisseenntt  ccee  mmeerrvveeiilllleeuuxx  sscchhéémmaa..  EElllleess  
ssoonntt  àà  lleeuurr  éécchheellllee  ccoommmmee  lleess  éélleeccttrroonnss,,  ddeess  ppaarrttiiccuulleess  éélleeccttrroonniiqquueess  ttoouurrnnaanntt  aauuttoouurr  ddee  lleeuurr  nnooyyaauu,,  lleeuurr  
SSoolleeiill..  
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  eenn  ttoouutt  eett  ppoouurr  ttoouutt  qquu’’uunnee  sseeuullee  mmiissssiioonn  ddee  vviiee,,  nnoouuss  hhuummaaiinnss  ssuurr  llaa  tteerrrree  ::  ccoonnsscciieennttiisseerr  
llee  mmooiinnddrree  ddee  nnooss  ggeesstteess  eett  llaa  mmooiinnddrree  ddee  nnooss  ppaarroolleess..  DDee  ffaaiitt,,  nnoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  ddeess  aannccrreess  ddee  ccoonnsscciieennccee  
cchhrriissttiiqquuee..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  ddeess  ssoonnddeess  ppaarrccoouurraanntt  ll’’UUnniivveerrss  eenn  ll’’eennsseemmeennççaanntt  ddee  ccoonnsscciieennccee  cchhrriissttiiqquuee  
eett  ccee,,  àà  ttrraavveerrss  ttoouutteess  sseess  ddeennssiittééss  ssppaattiiaalleess..  SSeeuull  llee  CChhrriisstt  ccoonnttiieenntt  eenn  LLUUII  llaa  ppuuiissssaannccee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  
ffééccoonnddeerr  ssaa  DDééeessssee,,  llaa  TTéénnèèbbrree,,  llaa  mmeerr  ssoommbbrree  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  ssaa  rraaddiieeuussee  ÉÉppoouussee,,  vviivvaannttee  eenn  ll’’AAmmoouurr  
iinnffiinnii  ddee  ssoonn  ÉÉppoouuxx,,  iimmmmaaccuullééee  eenn  llaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  ddee  ssoonn  ddiivviinn  ÉÉppoouuxx..  
PPaarr  llee  ffoorrmmaattaaggee  lluucciifféérriieenn  eett  ssaattaanniiqquuee  ddee  nnooss  ââmmeess  eett  ddee  nnooss  ccoonnsscciieenncceess,,  ffoorrmmaattaaggee  qquuii  ggéénnèèrree  eenn  ssooii  llaa  
ffoolliiee  ddee  nnooss  eexxiisstteenncceess,,  nnoouuss  tteennttoonnss  ddee  rraaiissoonnnneerr..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  nnoottrree  rraaiissoonnnneemmeenntt  mmaannqquuee  ddee  sseell,,  
llee  sseell  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  !!  ÀÀ  ccaauussee  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  rreeppttiilliieennnnee  eenn  nnoottrree  AADDNN  eett  eenn  nnoottrree  cceerrvveeaauu  rreeppttiilliieenn,,  
àà  ccaauussee  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddéémmoonniiaaqquuee  ddeess  eennttiittééss  rreebbeelllleess  eett  pprroopprreemmeenntt  iinnoorrggaanniiqquueess  ssuurr  tteerrrree,,  nnoouuss  
pprreennoonnss  ll’’eeffffeett  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  ppoouurr  uunnee  rrééaalliittéé  ccoommppllèèttee..  OOrr,,  ll’’eeffffeett  nn’’aa  ppaass  ddee  nnaattuurree  pprroopprree..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  
ccee  qquuii  aa  uunnee  nnaattuurree  eesstt  ccee  qquuii  pprroodduuiitt  ll’’eeffffeett..  LL’’eeffffeett  eesstt  llaa  rrééssuullttaannttee  dduu  mmoouuvveemmeenntt,,  cceettttee  oonnddee  ddééppllooyyééee  
eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ppaarr  DDiieeuu  mmêêmmee  eett  ddaannss  ssaa  nnaattuurree  pprroopprree,,  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  AAiinnssii,,  ll’’eeffffeett  
nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  ll’’éécchhoo  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  AAlloorrss,,  ttaanntt  qquuee  nnoouuss  ddeemmeeuurreerroonnss  ll’’oommbbrree  eenn  
nnoouuss--mmêêmmee,,  nnoouuss  nnee  sseerroonnss  qquuee  ll’’éécchhoo  ddeess  cchhoosseess  eett  nnoonn  lleess  ÊÊttrreess  ggéénnéérraatteeuurrss  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  
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EEssssaayyoonnss  ppoouurr  uunnee  ffooiiss  ddee  rreesssseennttiirr  uunnee  llooggiiqquuee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  nnoouuss  nnoouuss  ddeessttiinnoonnss,,  cc’’eesstt--àà--
ddiirree  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  eett  ddee  ddéémmoolliittiioonn  ddeess  ââmmeess..  EEssssaayyoonnss  ddee  ppeerrcceevvooiirr  ll’’eessppaaccee  nnoonn  eenn  tteerrmmeess  
ddee  ddéénnii  eenn  DDiieeuu  mmaaiiss  eenn  tteerrmmeess  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  dd’’uunnee  ddiivviinniittéé  ccoonnsscciieennttee  !!  SSoorrttoonnss  ddee  mmaanniièèrree  ffeerrmmee  eett  
ddééffiinniittiivvee  dduu  ffoorrmmaattaaggee  qquuee  nnoouuss  iimmppoosseenntt  lleess  ccoommppaaggnniieess  ««  WWaalltt  DDiissnneeyy--BBiillll  GGaatteess  »»..  IIll  nn’’yy  aa  qquuee  cchheezz  
MMiicckkeeyy  ooùù  lleess  ooiisseeaauuxx  ppaarrlleenntt..  EEtt  cceess  ooiisseeaauuxx--llàà,,  iillss  vvoouuss  eennddoorrmmeenntt  !!  ÀÀ  ffoorrccee  dd’’aanntthhrrooppoommoorrpphhiissmmee  cchheezz  
lleess  aanniimmaauuxx,,  oonn  eenn  vviieenntt  àà  lleess  ffaaiirree  ppaarrlleerr,,  cchhaanntteerr,,  ddaannsseerr  !!  CChhiieennss,,  cchhaattss,,  hhaammsstteerrss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ssoonntt  
ddeevveennuuss  lleess  eennffaannttss  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  eenn  mmaall  dd’’aammoouurr  !!  VVooyyeezz  llaa  ffoolliiee  ddee  cceess  mmaaîîttrreess  qquuii  aatttteennddeenntt  ddeess  
rrééppoonnsseess  vveerrbbaalleess  qquuaanndd  ddeess  qquueessttiioonnss  ssoonntt  ppoossééeess  àà  lleeuurrss  aanniimmaauuxx  ddoommeessttiiqquueess  !!  SSii  bbiieenn  qquuee  lleess  
mmaauuvvaaiisseess  ggeennss  qquuii  hhuurrlleenntt  aapprrèèss  lleeuurr  cchhiieenn  ppaarrccee  qquu’’iill  aa  uurriinnéé  ssuurr  llee  ttaappiiss  nnee  ppeeuuvveenntt  qquu’’êêttrree  ddee  ppaarrffaaiittss  
iimmbbéécciilleess  !!  QQuu’’oonn  ssee  llee  ddiissee  ::  nnii  cchhiieenn  nnii  cchhaatt  nnee  ssoonntt  ttiissssééss  dd’’iinntteennttiioonn  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’hhoommmmee  !!  IIll  nn’’yy  aa  
jjaammaaiiss  eeuu  nnii  cchhiieenn  nnii  cchhaatt,,  nnii  hhaammsstteerr  qquuii  ppuuiisssseenntt  êêttrree  ffaaiittss  HHOOMMMMEE  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  DDiieeuu  !!  EEnn  vvéérriittéé,,  vvoouuss  
nnee  ssaavveezz  ppaass  ppoouurrqquuooii  lleess  aanniimmaauuxx  ssoonntt  ffaaiittss  !!  VVoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  nnoonn  pplluuss  ppoouurrqquuooii  ccee  mmoonnddee  eesstt  ffaaiitt  nnii  
mmêêmmee  cchhaaccuunnee  ddeess  ppllaannèètteess,,  cchhaaccuunnee  ddeess  ccoommèètteess  oouu  cchhaaccuunn  ddeess  aassttéérrooïïddeess  qquuii  ppeeuupplleenntt  ccee  SSyyssttèèmmee  
ssoollaaiirree  !!  NNOONN,,  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass..  SSaavveezz--vvoouuss  sseeuulleemmeenntt  ppoouurrqquuooii  vvoouuss--mmêêmmee  êêtteess  ffaaiitt  ??  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ttoouutt  ddee  cchheerrcchheerr  àà  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  qquuooii  ssoommmmeess--nnoouuss  ffaaiittss..  MMêêmmee  eenn  cceellaa,,  nnoouuss  nnee  
ssaavvoonnss  rriieenn..  CCaarr  ccee  qquuii  nnoouuss  ccoonnssttiittuuee  vvrraaiimmeenntt,,  nnoouuss  nnee  llee  vvooyyoonnss  ppaass……  aalloorrss  nnoouuss  nnee  llee  ssaavvoonnss  ppaass..  
VVooyyoonnss--nnoouuss  llee  ddeesssseeiinn  ddee  DDiieeuu  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ??  VVooyyoonnss--nnoouuss  ccee  ggrraanndd  ccaanneevvaass  qquuii  eesstt  llee  pprroodduuiitt  dd’’uunn  
ttiissssaaggee  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ??  VVooyyoonnss--nnoouuss  ttoouutteess  cceess  cchhoosseess  qquuee  bbrrooddee  llaa  DDééeessssee  ddaannss  llee  sseeiinn  ddee  llaa  TTéénnèèbbrree,,  
ll’’iimmmmeennssee  ccoossmmooss  eenn  DDiieeuu  llee  PPèèrree  ??  PPoouurrqquuooii  nnee  rreesssseennttoonnss--nnoouuss  ppaass  pplleeiinneemmeenntt  lleess  bbiieennffaaiittss  qquuee  DDiieeuu  
ddéévveerrssee  eenn  cceettttee  tteerrrree  nnoouurrrriicciièèrree  ??  ˗̠  PPaarrccee  qquuee  nnoouuss  nnee  ssaavvoonnss  rriieenn……  eett  ppoouurrttaanntt  nnoouuss  aavvoonnss  ll’’iimmppuuddeennccee  
ddee  pprréétteennddrree  llee  ccoonnttrraaiirree..  CC’’eesstt  cceellaa  nnoottrree  ppéécchhéé  eennvveerrss  DDiieeuu  ::  cc’’eesstt  ddee  ddiirree  jjee  ssaaiiss,,  oorr  jjee  nnee  ssaaiiss  rriieenn  ;;  cc’’eesstt  
ddee  ddiirree  jjee  vvooiiss,,  oorr  jjee  nn’’yy  vvooiiss  rriieenn  ;;  cc’’eesstt  ddee  ddiirree  jj’’eenntteennddss,,  oorr  jjee  nn’’yy  ccoommpprreennddss  rriieenn..  
CCoommmmeenntt  ddèèss  lloorrss  lleess  hhoommmmeess  ppeeuuvveenntt--iillss  aavvooiirr  llaa  cceerrttiittuuddee  ddee  ccrrooiirree  eenn  DDiieeuu,,  ddee  ssaavvooiirr  ccee  qquu’’IILL  eexxiiggee  
eett  ccee  qquu’’IILL  aatttteenndd  ddee  cchhaaccuunn  ??  CCoommmmeenntt  ppeeuuvveenntt--iillss  éévvaalluueerr  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  SSOONN  iinntteennttiioonn  ss’’iillss  iiggnnoorreenntt  ??  
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NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ccrrooiirree  eenn  DDiieeuu  eenn  ttoouuttee  iiggnnoorraannccee..  NNii  mmêêmmee  aalloorrss  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  LL’’aaddoorreerr  oouu  bbiieenn  
LL’’aaiimmeerr  !!  CCoommmmeenntt  uunn  aavveeuuggllee  ssaaiitt--iill  ccoonndduuiirree  uunn  aavveeuuggllee  ??  CCoommmmeenntt  uunnee  ffeemmmmee  ssttéérriillee  ssaaiitt--eellllee  êêttrree  
ffééccoonnddee  ??  CCoommmmeenntt  uunn  ffoouu  ssaaiitt--iill  rraaiissoonnnneerr  ??  SSii  ddoonncc  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  DDiieeuu  nn’’eexxiissttee  eenn  ll’’hhoommmmee,,  iill  nn’’yy  
aalloorrss  ddee  ppllaaccee  qquuee  ppoouurr  llee  DDiiaabbllee  !!  CCaarr  eenn  vvéérriittéé,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  DDiieeuu  nn’’eexxiissttee  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ll’’aammoouurr  qquuee  
cchhaaccuunn  ppoorrttee  àà  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  ééssoottéérriiqquuee..  EEtt  ttrrèèss  jjuusstteemmeenntt,,  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  eesstt  uunnee  FFEEMMMMEE  !!  
NNoouuss  nn’’aapppprreennddrroonnss  rriieenn  ddee  DDiieeuu  nnii  ddee  ssaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  ssii  nnoouuss  rreessttoonnss  eennffeerrmmééss  ddaannss  llaa  ccooqquuiillllee  ddee  
nnoottrree  pprroopprree  oobbssccuurriittéé..  UUnn  jjoouurr,,  qquueellqquu’’uunn  aa  cchhooiissii  llee  ccôôttéé  oobbssccuurr  ddee  llaa  FFoorrccee,,  eett  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  nnééss,,  nnoouuss--
mmêêmmeess  aavvoonnss  cchhooiissii  ddeevvooiirr  ssuuiivvrree  ccee  ppaauuvvrree  ffoouu  !!  TToouutteeffooiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  cchhooiixx  aauuqquueell  nnoouuss  ssoommmmeess  
vvéérriittaabblleemmeenntt  ffaaiittss..  MMêêmmee  ssii  nnooss  ppaarreennttss,,  nniimmbbééss  dduu  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn,,  nnoouuss  oonntt  ffaaiittss  ssaannss  ccoonnsscciieennccee  
aauuccuunnee,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  ppeerrppééttuueerr  llaa  ffoolliiee  ddee  lleeuurrss  aacctteess,,  cchheerrcchhaanntt  ttoouuss  àà  eexxiisstteerr  ddaannss  llaa  rrééaalliittéé  dduu  
mmaannqquuee  !!  
NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  êêttrree  rrééggéénnéérrééss  eenn  cceelllluulleess  eett  eenn  ââmmee  qquu’’aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  CCoonnnnaaiissssaannccee  ééssoottéérriiqquuee..  
AApppprreennddrree  ddee  DDiieeuu,,  ddee  ssaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  eett  ddee  ssaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  nnoouuss  ssaauuvvee  àà  jjaammaaiiss  dduu  ppéérriill  ddee  
ll’’iiggnnoorraannccee..  AApppprreennddrree  ddee  DDiieeuu,,  ddee  ssaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS,,  cc’’eesstt  aapppprreennddrree  ddee  SSOONN  FFéémmiinniinn  ssaaccrréé..  AAiinnssii  
ddoonncc,,  nnoouuss  nn’’aapppprreennddrroonnss  ddee  DDiieeuu  qquu’’aauu  ttrraavveerrss  ddee  SSaa  ppaarrèèddrree..  SSii  nnoouuss  nn’’aaiimmoonnss  ppaass  llaa  FFEEMMMMEE  pplluuss  qquuee  
nnoottrree  pprroopprree  vviiee,,  pplluuss  qquuee  nnoottrree  ââmmee,,  aalloorrss  nnoouuss  ddeemmeeuurroonnss  ssttéérriilleess  ppaarrccee  qquu’’àà  jjaammaaiiss  ffeemmeelllleess,,  ssaannss  
pprréésseennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx,,  llee  TTrriippllee  MMââllee  VViirrggiinnaall..  
LLoorrssqquuee  nnoouuss  ttoouurrnnoonnss  nnoottrree  rreeggaarrdd  aauu  cciieell,,  cc’’eesstt  llàà  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  vvéérriittaabblleemmeenntt  aapppprreennddrree  ddee  llaa  
TTéénnèèbbrree  eett  ddoonncc  ddee  llaa  VViieerrggee  iimmmmaaccuullééee  àà  jjaammaaiiss  ffééccoonnddee  !!  TToouurrnneerr  ssoonn  rreeggaarrdd  aauu  cciieell,,  vveerrss  lleess  ééttooiilleess,,  
cc’’eesstt  vvooiirr  llaa  sseemmeennccee  dduu  PPèèrree……  eenn  lleess  ééttooiilleess  !!  SSaa  ppuuiissssaannccee  eesstt  mmaanniiffeessttee  ddaannss  llaa  ffoorrggee  dd’’uunn  aassttrree  ssoollaaiirree..  
TToouutteess  lleess  ccoommbbiinnaaiissoonnss  qquuii  ccrrééeenntt  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  qquuii  nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  lleess  ddeennssiittééss  ddee  ll’’eessppaaccee  
iinntteerrsstteellllaaiirree  ssoonntt  eennggeennddrrééeess  ddaannss  llee  bboouuiilllloonnnneemmeenntt  dd’’uunnee  ééttooiillee,,  ddaannss  ssoonn  cchhaauuddrroonn  mmaattrriicciieell  !!  LL’’ééttooiillee  
eellllee--mmêêmmee  eexxiissttee  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aannccrreerr  llaa  ccoonnsscciieennccee  cchhrriissttiiqquuee..  LL’’ééttooiillee  nn’’aa  ppaass  dd’’aauuttrree  bbuutt  dd’’eexxiisstteennccee  qquuee  
cceellllee--llàà  ::  êêttrree  uunnee  aannccrree  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  CChhaaqquuee  ééttooiillee  eesstt  uunnee  aannccrree  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
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ggaallaaxxiiee..  CChhaaqquuee  ppllaannèèttee  aauussssii..  CChhaaqquuee  hhoommmmee  eett  cchhaaqquuee  ffeemmmmee  ddee  mmêêmmee..  DDee  mmêêmmee,,  lleess  ttrrooiiss  rrèèggnneess  qquuee  
ssoonntt  llee  mmiinnéérraall,,  llee  vvééggééttaall  eett  ll’’aanniimmaall..  TToouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee,,  oouu  ttrrèèss  eexxaacctteemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquuee  llee  PPèèrree  
UUnniivveerrsseell  ffaaiitt  eexxiisstteerr  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ccee  ggrraanndd  ccaanneevvaass  ccoossmmiiqquuee  sseerrtt  ddee  nnoouurrrriittuurree  ppoouurr  llaa  SSuupprrêêmmee  
CCoonnsscciieennccee  UUNNiivveerrsseellllee..  TToouuttee  cchhoossee  sseerrtt  ddee  nnoouurrrriittuurree  ddaannss  uunn  bbuutt  dd’’aassssiimmiillaattiioonn  eett  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  
ttoouuss  lleess  aallggoorriitthhmmeess  vviivvaannttss  pprréésseennttss  ddaannss  llaa  mmaattrriiccee  ccoossmmiiqquuee..  
AAffiinn  qquuee  llee  PPèèrree  ssooiitt  ddaannss  ll’’aassssiimmiillaattiioonn  ddee  ttoouuttee  cchhoossee,,  ttoouutt  eesstt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  àà  ttrraavveerrss  sseess  AAnnggeess  
ddééppllooyyééss  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  ccoossmmooss  ppoouurr  qquuee  cchhaaqquuee  ââmmee  ssooiitt  rreenndduuee  sseemmbbllaabbllee  àà  LLUUII..  ««  SSeemmbbllaabbllee  »»  àà  DDiieeuu  
vveeuutt  ddiirree  ««  ccoommeessttiibbllee  »»..  LLee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  nn’’aassssiimmiillee  aauuccuunn  ddéécchheett..  AAiinnssii  ttoouuttee  ccoonnsscciieennccee  pprroovveennaanntt  dduu  
ccoossmmooss  eett  iinnttééggrraanntt  llee  PPaarraaddiiss  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  ddiissttiillllééee..  ÊÊttrree  aassssiimmiilléé  ppaarr  DDiieeuu  cc’’eesstt  êêttrree  rreenndduu  sseemmbbllaabbllee  àà  
LLUUII..  ÀÀ  jjaammaaiiss..  
AAffiinn  qquuee  cceess  mmoottss  nnee  rreesstteenntt  ppaass  lleettttrree  mmoorrttee  eenn  vvoottrree  ââmmee,,  qquueellqquu’’uunn  aa  àà  lleess  rreennddrree  vviivvaannttss..  QQuuii  ddoonncc  eesstt--
iill  ccee  qquueellqquu’’uunn  ppoouurr  vvoouuss  ??  EEsstt--iill  cceelluuii  qquuii  vvoouuss  ffllaattttee  cchhaaqquuee  jjoouurr,,  cchhaaqquuee  nnuuiitt,,  eett  qquuii  aapprrèèss  ccoouupp  eexxiiggee  ssoonn  
ddûû  ??  EEsstt--iill  cceelluuii  qquuii  vvoouuss  ffaaiitt  ggaaggnneerr  ddee  ll’’aarrggeenntt  ??  EEsstt--iill  cceelluuii  qquuii  vvoouuss  mmaaiinnttiieenntt  ddaannss  ll’’iilllluussiioonn  eenn  ccee  qquuee  
vvoouuss  ccrrooyyeezz  aauu  bboonnhheeuurr  ddaannss  ll’’eennffeerr  ssuurr  tteerrrree  ??  OOuu  bbiieenn  eesstt--iill  CCeelluuii  qquuee  vvoouuss  pprriieezz  qquuaanndd  vvoottrree  ââmmee  eesstt  
eenn  pplleeuurrss,,  lloouurrddee  ddee  ppeeiinnee  eett  ddee  rreeggrreettss  ??  QQuueellqquu’’uunn  vvoouuss  eenntteenndd,,  eett  cc’’eesstt  bbiieenn  LLUUII  qquuii  vviieenntt  àà  vvoouuss……  uunn  
ooiisseeaauu,,  uunn  AAnnggee,,  uunn  eennffaanntt,,  uunn  ddoouuxx  rreeggaarrdd,,  uunn  ssoouurriirree  bbiieennvveeiillllaanntt,,  eett  cc’’eesstt  vvoottrree  ccœœuurr  qquuii  ss’’eemmbbrraassee……  
DDiieeuu  llee  PPèèrree  ssee  pprréésseennttee  àà  vvoouuss  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  qquuii  LLEE  rreeffllèèttee  llee  mmiieeuuxx..  AAlloorrss,,  ssooyyeezz  ttrrèèss  aatttteennttiiff  eett  
aapppprreenneezz  àà  rreeggaarrddeerr  llee  mmoonnddee  dd’’uunn  œœiill  vviiff  eett  nnoovvaatteeuurr..  UUnnee  fflleeuurr  ss’’oouuvvrree  eett  ss’’eemmpplliitt  ddee  llaa  rroossééee  dduu  mmaattiinn  ;;  
ddeess  nnuuaaggeess  ffiillaannddrreeuuxx  ss’’ééttiioolleenntt  ddaannss  uunn  cciieell  ppoouurrpprree  ;;  uunn  aarrcc--eenn--cciieell  iimmmmeennssee  eemmbbrraassssee  ll’’hhoorriizzoonn  ;;  uunnee  
aarraaiiggnnééee  aauuxx  lloonngguueess  ppaatttteess  ccoouurrtt  ssee  rrééffuuggiieerr  ssoouuss  uunnee  aarrmmooiirree……  vvooiiccii  qquuee  ttoouutt  cceellaa  rreeffllèèttee  llaa  pprréésseennccee  
ssiilleenncciieeuussee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  
SSaacchheezz  qquuee  llaa  NNaattuurree  ffaaiitt  ddee  ssoonn  mmiieeuuxx  aavveecc  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  ssoonntt  iinnccoorrppoorrééss  eenn  eellllee..  TToouujjoouurrss  llaa  NNaattuurree  
eesstt  iimmppeeccccaabbllee,,  yy  ccoommpprriiss  mmêêmmee  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  mmiissee  eenn  ssoouuffffrraannccee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  eennffllaammmmééss  ddee  LLuucciiffeerr..  
MMaaiiss  nn’’eenn  vveeuuiilllleezz  ppooiinntt  àà  LLuucciiffeerr..  SSii  vvoouuss  vveenneezz  aauu  mmoonnddee  nniimmbbéé  ddee  llaa  ffoorrccee  ddee  ssoonn  fflluuxx,,  rraassssuurreezz--vvoouuss  ::  
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cc’’eesstt  LLuucciiffeerr  aauussssii  qquuii  aapppprreenndd  ddee  DDiieeuu  qquuaanndd  vvoouuss  vvoouuss  iilllluummiinneezz  eenn  lluuii  ;;  cc’’eesstt  LLuucciiffeerr  qquuii  aapppprreenndd  ddee  ssaa  
ffaauuttee  qquuaanndd  vvoouuss  vvoouuss  rreeppeenntteezz  aauupprrèèss  ddee  DDiieeuu,,  llee  CChhrriisstt  ;;  cc’’eesstt  LLuucciiffeerr  qquuii,,  eenn  vvoouuss,,  oouuvvrree  lleess  yyeeuuxx  eett  
jjeettttee  ssuurr  ll’’aalleennttoouurr  uunn  rreeggaarrdd  nnoouuvveeaauu  qquuaanndd  aauu  mmêêmmee  mmoommeenntt  vvoottrree  ccœœuurr  eesstt  eemmppllii  dduu  CCiieell  iimmmmeennssee  ;;  
cc’’eesstt  LLuucciiffeerr  qquuii  aapppprreenndd  dduu  FFéémmiinniinn  ssaaccrréé  qquuaanndd  uunn  hhoommmmee  jjoouuiitt  ddee  llaa  ssiinnccéérriittéé  ddee  ssoonn  ccœœuurr  eenn  ll’’aammoouurr  
qquu’’iill  ppoorrttee  àà  ssaa  bbiieenn--aaiimmééee  ;;  cc’’eesstt  llaa  nnaattuurree  dduu  BBoouuddddhhaa,,  dduu  CChhrriisstt  qquuii  ss’’eeffffuussee  eenn  LLuucciiffeerr  ddee  ccee  qquuee  vvoouuss  
ggrraannddiisssseezz  sseerreeiinneemmeenntt  ddaannss  ll’’AAmmoouurr  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  eenn  llaa  MMiisséérriiccoorrddee  dduu  FFiillss  OOrriiggiinneell  ;;  cc’’eesstt  LLuucciiffeerr  
qquuii,,  ppeeuu  àà  ppeeuu,,  eesstt  eexxttrraaiitt  ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  ddee  sseess  pprroopprreess  ÉÉoonnss  aalloorrss  qquuee,,  lluucciiddeess  eett  bbiieennvveeiillllaannttss,,  vvoouuss  oosseezz  
eennffiinn  ««  ppeennsseerr  DDiieeuu  »»..  
NN’’eenn  vveeuuiilllleezz  ppooiinntt  àà  LLuucciiffeerr  ccaarr  iill  eesstt  vvoottrree  ppèèrree,,  vvoouuss  eennffaannttss  lluucciifféérriieennss,,  eett  iill  vvoouuss  aa  mmiiss  aauu  mmoonnddee  
jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  vvoouuss  rreeccoonnnnaaiissssiieezz  vvéérriittaabblleemmeenntt  llee  PPèèrree  qquuii  eesstt  ddaannss  lleess  CCiieeuuxx,,  llee  CChhrriisstt  MMiiccaaëëll,,  PPèèrree  ddee  
ttoouuttee  cchhoossee..  
NN’’eenn  vveeuuiilllleezz  ppooiinntt  àà  LLuucciiffeerr,,  cceeccii  ppaarrccee  qquuee  vvoouuss  ppeerrppééttuueezz  eenn  vvoottrree  ââmmee  llee  ddéénnii  eenn  DDiieeuu,,  ssuujjeett  ddee  ssaa  
rréébbeelllliioonn..  PPeerrppééttuueerr  eenn  ssooii  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  cc’’eesstt  ppeerrppééttrreerr  ssuurr  ssooii  eett  ssuurr  lleess  aauuttrreess  llaa  ffaauuttee  ddee  
LLuucciiffeerr  eett  llee  ppéécchhéé  oorriiggiinneell  dd’’AAddaamm  eett  EEvvee..  PPrreennddrree  ssuurr  ssooii,,  cc’’eesstt  êêttrree  rreessppoonnssaabbllee,,  cc’’eesstt  ppuurrggeerr  ddee  ssooii  
ttoouuttee  ffaauuttee  eett  ttoouutt  ppéécchhéé  oorriiggiinneell..  PPuurrggeerr  ddee  ssooii  ttoouutt  ppéécchhéé,,  cc’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  llee  ppuurrggeerr  eenn  LLuucciiffeerr  mmêêmmee..  
NN’’eenn  vveeuuiilllleezz  ppooiinntt  àà  LLuucciiffeerr,,  lluuii  qquuii  eesstt  vvoottrree  ppaarreenntt..  TToouutt  ccoommmmee  nn’’eenn  vveeuuiilllleezz  ppooiinntt  àà  vvooss  ppèèrree  eett  mmèèrree  
ddee  vvoouuss  aavvooiirr  mmiiss  aauu  mmoonnddee  ttrrèèss  jjuusstteemmeenntt  ppoouurr  cceellaa  ::  ppuurrggeerr  lleess  ÉÉoonnss  ddee  LLuucciiffeerr  ddee  ttoouuttee  pprréésseennccee  
ssaattaanniiqquuee  eenn  ddeevveennaanntt  uunn  aammbbaassssaaddeeuurr  dduu  CChhrriisstt..  
OOnn  nnee  nnaaîîtt  ppaass  ppaarr  hhaassaarrdd  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddéétteerrmmiinnééee..  TToouutt  ccoommmmee  oonn  nnee  vviieenntt  ppaass  aauu  
mmoonnddee  ppaarr  hhaassaarrdd  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee  ssppéécciiffiiqquuee..  NNoottrree  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  nnoouuss  ssoonntt  
ddeessttiinnééss,,  pprrééddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  lleess  AAnnggeess  dduu  TTrrèèss--HHaauutt..  CC’’eesstt  àà  EEUUXX  sseeuullss  qquu’’iill  iinnccoommbbee  ddee  nnoouuss  ddiirriiggeerr  
ddaannss  ttoouuss  lleess  ddeeggrrééss  kkaarrmmiiqquueess  ddee  nnoottrree  ââmmee..  EEUUXX  sseeuullss  ssaavveenntt  eexxaacctteemmeenntt  ooùù  eett  qquuaanndd  nnoouuss  ppllaacceerr  ddaannss  
cceettttee  iimmmmeennssee  hhoorrllooggeerriiee  ccoossmmiiqquuee..  OOnn  nnee  cchhooiissiitt  ppaass  ppaarr  ssooii--mmêêmmee  ssoonn  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee..  NNoouuss  nn’’eenn  
aavvoonnss  ppaass  lleess  ccaappaacciittééss  ssppiirriittuueelllleess..  TToouutteeffooiiss,,  nnoouuss  ssaavvoonnss  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ppoouurrqquuooii  iill  eesstt  
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nnéécceessssaaiirree  ddee  nnoouuss  iinnccaarrnneerr..  DDee  ffaaiitt,,  nnoottrree  ââmmee  aacccceeppttee  lleess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’iinnccaarrnnaattiioonn..  AAiinnssii  llaa  nnaaiissssaannccee,,  
ccoonnddiittiioonnnnééee  ppaarr  llaa  ddaattee  eett  llee  lliieeuu,,  ffaaiitt  ddee  nnoottrree  pprréésseennccee  ssuurr  tteerrrree  oouu  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  ll’’eessppaaccee  
iinntteerrsstteellllaaiirree  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  nnoouuss  eesstt  iimmppoosséé  ppaarr  nnéécceessssiittéé  eenn  DDiieeuu..  
ÀÀ  ttrraavveerrss  lleess  ééppooqquueess,,  lleess  ccyycclleess  dd’’iinnccaarrnnaattiioonn  ssee  ffoonntt  eett  ssee  ddééffoonntt..  MMaaiiss  ddee  ccee  qquuee  lleess  ccyycclleess  ssee  ffoonntt  eett  ssee  
ddééffoonntt,,  llaa  ccoonnsscciieennccee  cchhrriissttiiqquuee  eesstt  àà  jjaammaaiiss  aannccrrééee..  AAiinnssii  ll’’ââmmee  ssee  ppaarrffaaiitt..  AAlloorrss,,  ddee  pprrooffaannee,,  nnoouuss  
ddeevveennoonnss  iinniittiiéé..  DD’’eennffaanntt,,  nnoouuss  ddeevveennoonnss  aadduullttee..  DD’’aannggee,,  nnoouuss  ddeevveennoonnss  aarrcchhaannggee  eenn  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  
ll’’AArrcchhaannggee  mmêêmmee,,  FFiillss  dduu  DDiieeuu  TTrrèèss--HHaauutt,,  nnoottrree  PPèèrree--MMèèrree..  
TToouutt  eesstt  rrééggii  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ffrrééqquueenncceess..  LLeess  ffoorrcceess  ddee  ffrrééqquueenncceess  ggéénnèèrreenntt  lleess  HHaarrmmoonniiqquueess  aauu  sseeiinn  ddee  
llaa  CCrrééaattiioonn..  LLoorrssqquuee  ccoonnvveerrggeenncceess  hhaarrmmoonniiqquueess  iill  yy  aa,,  lleess  fflluuxx  ss’’ééccoouulleenntt  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ddiirreeccttiioonnss  ddee  
ll’’eessppaaccee  eett  ccee,,  ppaarrttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  NNoouuss  ssoommmmeess  nnoouuss--mmêêmmeess  eenn  ttaanntt  qquu’’ÊÊttrreess  lluummiinneeuuxx  lleess  fflluuxx  
ccoonnvveerrggeennttss..  QQuuaanntt  aauuxx  HHaarrmmoonniiqquueess,,  eelllleess  ssoonntt  iinnttééggrrééeess  eenn  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  iinnccaarrnneenntt  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  
TTrrèèss--HHaauutt..  CC’’eesstt  ppaarr  ll’’eeffffuussiioonn  ddeess  HHaarrmmoonniiqquueess  dduu  TTrrèèss--HHaauutt  qquuee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  ééddiiffiiee  llee  ggrraanndd  
ccaanneevvaass  ccoossmmiiqquuee..  PPaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  ll’’IInntteennttiioonn,,  llaa  ggaallaaxxiiee  sseerrtt  dd’’aannccrraaggee  eenn  cchhaaqquuee  ppooiinntt  ddee  cceettttee  iimmmmeennssee  
ttrraammee  ccoossmmiiqquuee..  LLee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  nn’’éécchhaappppee  ppaass  àà  llaa  rrèèggllee..  LLuuii--mmêêmmee,,  ddee  ppaarr  ssoonn  eexxiisstteennccee,,  nnoouurrrriitt  
ll’’IInntteennttiioonn  ddeess  ÊÊttrreess  dduu  TTrrèèss--HHaauutt  aaffffiilliiééss  aauu  ppoouuvvooiirr  ssuupprrêêmmee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
CChhaaccuunnee  ddeess  ppllaannèètteess  rrééppoonndd  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  qquuii  lluuii  eesstt  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliieerr..  LLee  ppooiiddss,,  llaa  mmeessuurree,,  llaa  ddiissttaannccee  
ssoonntt  rrééggllééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ffrrééqquueenncceess  qquuee  cchhaaqquuee  aassttrree  aa  àà  aannccrreerr  ddaannss  ccee  mmoonnddee  ssyyssttéémmiiqquuee  ssppéécciiffiiqquuee  
qquuii  eesstt  llee  nnôôttrree..  TToouutt  aa  ééttéé  ccrréééé  sseelloonn  ddeess  mmeessuurreess  iimmmmuuaabblleemmeenntt  eexxaacctteess,,  mmêêmmee  lloorrssqquuee  lleess  ccyycclleess  
ppoouusssseenntt  iinneexxoorraabblleemmeenntt  lleess  cchhoosseess  àà  lleeuurr  pprrooffoonnddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  EEnn  vvéérriittéé,,  ttoouutt  iiccii  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  
dd’’iinntteennssiittéé  ppaarr  ccyycclleess..  CCee  qquuii  cchhaannggee,,  ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  cchhoosseess  mmaaiiss  ll’’iinntteennssiittéé  aauu  sseeiinn  ddee  ttoouuttee  cchhoossee..  DDee  
ccee  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssuubbiisssseenntt  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  mmaajjeeuurreess,,  cc’’eesstt  ll’’iinntteennssiittéé  qquuii  rraayyoonnnnee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  fflluuxx..  
TToouutt  eesstt  vviivvaanntt  ddaannss  ccee  fflluuxx  dd’’iinntteennssiittéé  ppoorrtteeuurr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  eesstt  LLuummiièèrree  eenn  DDiieeuu..  LLaa  LLuummiièèrree  eesstt  
llee  fflluuxx,,  ll’’éénneerrggiiee..  EEllllee  eesstt  llee  lliiqquuiiddee  aammnniioottiiqquuee  ddaannss  lleeqquueell  bbaaiiggnneenntt  lleess  aallggoorriitthhmmeess  dduu  VViivvaanntt..  EEllllee  eesstt  llaa  
ssuubbssttaannccee  oorrggaanniiqquuee  ddee  CChhrriisstt  JJééssuuss  MMiiccaaëëll……  llee  ssaanngg  rrééeell  ddee  DDiieeuu  llee  PPèèrree..  
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LLaa  VVooiiee  llaaccttééee  eesstt  llaa  ccrrooiixx  dduu  CChhrriisstt  ddee  NNéébbaaddoonn..  NNéébbaaddoonn  ééttaanntt  llee  nnoomm  ddoonnnnéé  àà  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  IIll  nn’’yy  aa  
qquu’’uunnee  sseeuullee  eett  uunniiqquuee  VVooiiee  llaaccttééee  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  ttoouutt  eennttiieerr..  EEtt  cc’’eesstt  cceellllee  ddaannss  llaaqquueellllee  nnoouuss  ssoommmmeess  
aannccrrééss  pprréésseenntteemmeenntt,,  eexxaacctteemmeenntt  ddaannss  ll’’iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt..  CChhaaqquuee  ggaallaaxxiiee  ddaannss  ll’’UUNNiivveerrss  eesstt  cceettttee  VVooiiee  
llaaccttééee  ddaannss  llaaqquueellllee  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  ééttéé  aannccrrééss,,  cceeccii  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ééppooqquueess  ccoossmmiiqquueess  eett  ccee,,  àà  ttrraavveerrss  sseess  
nnoommbbrreeuusseess  ffrraaggmmeennttaattiioonnss..  LLeess  ffrraaggmmeennttaattiioonnss  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee,,  ssuurr  uunnee  éécchheellllee  ddee  mmiilllliiaarrddss  dd’’aannnnééeess,,  
oonntt  ccrréééé  ttoouutteess  cceess  ffrraaccttaalleess  qquuee  nnoouuss  oobbsseerrvvoonnss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  ddéécceennnniieess  àà  ttrraavveerrss  nnooss  ttéélleessccooppeess..  
NNoouuss  vviivvoonnss  iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  hheeuurreess  dd’’uunn  ccyyccllee  iimmmmeennssee  qquuii  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  rreeffeerrmmeerr  ssuurr  
lluuii--mmêêmmee,,  oouu  pplluuttôôtt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ddiissssoouuddrree  ddaannss  uunn  ccyyccllee  nneeuuff,,  eennccoorree  pplluuss  ggrraanndd..  NNoouuss  ssoommmmeess  aauu  
bboouutt  dd’’uunnee  tteennssiioonn  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  330000..000000  aannss..  DDaannss  ccee  sseeggmmeenntt  ddee  pprrèèss  ddee  330000..000000  aannss,,  ddee  ttrrèèss  
nnoommbbrreeuuxx  ccyycclleess,,  pplluuss  ppeettiittss  eenn  tteerrmmeess  ddee  tteemmppss  mmaaiiss  nnoonn  dd’’iinntteennssiittéé,,  ssoonntt  eeuuxx  aauussssii  eenn  ttrraaiinn  ddee  
ss’’aacchheevveerr..  NNoouuss  vviivvoonnss  aaiinnssii  àà  uunnee  ééppooqquuee  ooùù  ttoouutt  ss’’aacchhèèvvee..  MMaaiiss  ll’’aacchhèèvveemmeenntt  ddee  ttoouutt  cceeccii  nnoouuss  oouuvvrree  àà  
qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  pplluuss  ggrraanndd,,  ddee  pplluuss  ggrraannddiioossee,,  eett  ssuurrttoouutt  ddee  pplluuss  mmaanniiffeessttee..  CC’’eesstt  ll’’OOnnddee  qquuii  aarrrriivvee  
ddeeppuuiiss  llee  PPlléérrôômmee  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  AAllccyyoonnee,,  llee  cceennttrree  ggaallaaccttiiqquuee,,  iimmppuullssee  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ddee  llaa  
ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’OOnnddee  lleess  qquuaattrree  bbrraass  ddee  llaa  VVooiiee  llaaccttééee..  CCeettttee  iimmppuullssiioonn  aauuggmmeennttee  cchhaaqquuee  jjoouurr  eenn  iinntteennssiittéé..  
LLee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  nn’’éécchhaappppeerraa  ppaass  àà  ll’’OOnnddee  ddééffeerrllaannttee  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  rrééggllaaggeess  ddeess  ffrrééqquueenncceess  eett  
rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  éénneerrggiieess  qquuii  ssoonntt,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree  eelllleess,,  ddééffiicciittaaiirreess  eenn  lluummiièèrree  oorrggaanniiqquuee  dduu  
CChhrriisstt..  LLee  ttrraavvaaiill  aacchhaarrnnéé  ddeess  RReeppttiilliieennss  AAnnnnuunnaa  eett  AAnnnnuunnaakkii  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  ddaannss  
sseess  bbaasssseess  ffrrééqquueenncceess  nn’’yy  cchhaannggeerraa  ppoouurr  aaiinnssii  ddiirree  rriieenn..  LLaa  VVoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  ééttaanntt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  aauu  
cceennttrree  ddee  ttoouutt..  
LLee  TTiittaann  ZZeeuuss  oorrcchheessttrree  ttoouuttee  cchhoossee  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ccoossmmooss..  DDee  ffaaiitt,,  ZZeeuuss  eesstt  aaiiddéé  ddeess  AAnnggeess  
dduu  PPaarraaddiiss  aaiinnssii  qquuee  ddee  ssaa  pprrooggéénniittuurree  oollyymmppiieennnnee,,  lleess  rraaddiieeuuxx  FFiillss  eett  lleess  rraaddiieeuusseess  FFiilllleess  ddee  DDiieeuu..  QQuuaanntt  
àà  ssaa  PPaarrèèddrree,,  llaa  DDééeessssee  MMèèrree  HHéérraa,,  eellllee  ssoouummeett  llaa  TTéénnèèbbrree  iimmmmaaccuullééee  àà  llaa  ffééccoonnddaattiioonn  ppaarr  llaa  sseemmeennccee  ddee  
ssoonn  rraaddiieeuuxx  ÉÉppoouuxx..  LLaa  sseemmeennccee  ddee  DDiieeuu  ééttaanntt  ffaaiittee  ddee  LLuummiièèrree  oorrggaanniiqquuee  cchhrriissttiiqquuee  ddiissppeennssééee  ppaarrttoouutt  
ddaannss  ll’’UUnniivveerrss  eenn  ll’’eeffffuussiioonn  ddeess  DDiieeuuxx  eett  DDééeesssseess  oollyymmppiieennss..  
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LLee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  vviitt  sseess  ddeerrnniièèrreess  hheeuurreess  ssoommbbrreess  ddaannss  llaa  ppoouussssééee  dd’’iinntteennsseess  éénneerrggiieess..  TToouutt  eenn  lluuii  eesstt  
rreeccyyccllaabbllee  eett  pprroopprreemmeenntt  rreennoouuvveellaabbllee..  LLeess  hhoommmmeess,,  lleess  ppllaanntteess,,  lleess  aanniimmaauuxx  eexxiisstteerroonntt  ppoouurr  aannccrreerr  ddee  
nnoouuvveelllleess  ffrrééqquueenncceess,,  ddeess  ffrrééqquueenncceess  qquuii  rreeffllèètteerroonntt  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  ddee  DDiieeuu  ffaaiittee  ddeess  HHaarrmmoonniiqquueess  dduu  
CChhrriisstt  JJééssuuss  MMiiccaaëëll,,  ppaarr  llee  CChhrriisstt  eenn  DDiieeuu  eett  ppaarr  DDIIEEUU  LLUUII--MMÊÊMMEE..  
  

    
  

CCii--ddeessssuuss,,  nnoottrree  SSoolleeiill  iimmppuullsséé  ddee  ll’’eeffffuussiioonn  dduu  DDiieeuu  RRââ..  ÀÀ  ddrrooiittee,,  llee  cclliicchhéé  mmoonnttrree  ddeess  ttaacchheess  ssoollaaiirreess  àà  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  
ll’’aassttrree..  LLeess  zzoonneess  lluummiinneeuusseess  eennvviirroonnnnaanntteess  ccoonnttrraasstteenntt  ffoorrtteemmeenntt  aavveecc  llaa  nnooiirrcceeuurr  qquuii  rrèèggnnee  aauu  sseeiinn  ddee  tteelllleess  aaccttiivviittééss..  
LLaa  tteemmppéérraattuurree  yy  eesstt  pplluuss  bbaassssee..  LLaa  pprreessssiioonn  pplluuss  ffoorrttee..  LLeess  aattoommeess  qquuii  eenn  éémmaanneenntt  ssoonntt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  pplluuss  lloouurrddss..  
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CCii--ddeessssuuss  àà  ggaauucchhee,,  llaa  ppllaannèèttee  MMeerrccuurree  vvuuee  lloorrss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  MMeesssseennggeerr..  AAlloorrss  qquu’’aauuccuunnee  vviiee  nnee  rrééssiiddee  ssuurr  MMeerrccuurree,,  
cceettttee  ppllaannèèttee  eesstt  vviissiittééee  ppaarr  lleess  ÊÊttrreess  ddee  lluummiièèrree  ddeess  66ee  eett  77ee  ddeennssiittééss..  DDeess  éénneerrggiieess  qquu’’aauuccuunn  hhaabbiittaanntt  ddee  llaa  tteerrrree  ddee  33ee  
ddeennssiittéé  nnee  ppeeuutt  ggéénnéérreerr  nnii  ccoommpprreennddrree  ssoonntt  rraayyoonnnnééeess  ddeeppuuiiss  cceettttee  ppllaannèèttee  tteelllluurriiqquuee..  CCeess  éénneerrggiieess  iissssuueess  dduu  SSoolleeiill  
ccoonnvveerrggeenntt  ddeeppuuiiss  MMeerrccuurree  qquuii  sseerrtt  ddee  ffrroonnddee  aauuxx  ddiivveerrss  aauuttrreess  ccoouurraannttss  éénneerrggééttiiqquueess  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..    
ÀÀ  ddrrooiittee  llaa  ppllaannèèttee  VVéénnuuss,,  hhaabbiittééee  eenn  55ee  ddeennssiittéé  ppaarr  lleess  ÊÊttrreess  cchhrriissttiiqquueess  qquuee  ssoonntt  lleess  VVéénnuussiieennss..  LLeess  éénneerrggiieess  ddee  
MMeerrccuurree  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  rrééccuuppéérrééeess  ppaarr  lleess  VVéénnuussiieennss  qquuii  lleess  ccoonnvveerrggeenntt  jjuussqquu’’aauuxx  ccoonnffiinnss  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  
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ÀÀ  ggaauucchhee  nnoottrree  tteerrrree,,  UUrraannttiiaa,,  aavveecc  vvuuee  ssuurr  ll’’iimmmmeennssee  ooccééaann  ppaacciiffiiqquuee..  ÀÀ  ddrrooiittee  llaa  LLuunnee,,  ssoonn  ssaatteelllliittee  nnaattuurreell  ooccccuuppéé  ppaarr  
llaa  pprréésseennccee  ddeess  mmââlleess  RReeppttiilliieennss  AAnnnnuunnaakkii,,  aaiiddééss  ddeess  PPeettiittss  GGrriiss,,  lleess  MMiimmiinnuu,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  
hhuummaaiinnee..  SSoouuss  llaa  ssuurrffaaccee  lluunnaaiirree  ssee  ttrroouuvvee  ll’’hhaabbiittaatt  ddeess  AAnnnnuunnaakkii..  DDaannss  lleeuurrss  bbaasseess  ssoouutteerrrraaiinneess,,  cceess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  
ddoonntt  llee  ssaavvooiirr  eesstt  aanncceessttrraall  ddééppllooiieenntt  lleeuurr  llooggiissttiiqquuee  eett  lleeuurr  ssttrraattééggiiee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee..  
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CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  vvuuee  gglloobbaallee  ddee  MMaarrss..  CCii--
ddeessssuuss,,  llaa  rrééggiioonn  ddee  CCyyddoonniiaa..  MMaarrss  eesstt  
rrééeelllleemmeenntt  ooccccuuppééee,,  sseess  hhaabbiittaannttss  vviivvaanntt  
ssoouuss  llaa  ssuurrffaaccee,,  ddaannss  ddeess  bbaasseess  
ssoouutteerrrraaiinneess  pprréévvuueess  àà  cceett  eeffffeett..  LLeess  
iinnddiivviidduuss  ssoonntt  ddoommiinnééss  ppaarr  llee  rrèèggnnee  ddeess  
AAnnnnuunnaakkii..  
LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  pprréévvaauutt  ssuurr  MMaarrss  
eett  ppoouurrvvooiitt  àà  llaa  ssuurrvviiee  ddee  sseess  hhaabbiittaannttss..  
LLeess  mmaarrttiieennss  ssoonntt  hhuummaaiinnss..  SSoouummiiss  aauu  
ccoonnttrrôôllee  ddeess  RReeppttiilliieennss,,  iillss  ssee  ddooiivveenntt  
dd’’oobbééiirr  aauuxx  rrèègglleess  iimmppoossééeess  ppaarr  cceess  
mmêêmmeess  AAnnnnuunnaakkii..  
  



 86 

  
  

LLee  cclliicchhéé  ccii--ddeessssuuss,,  pprriiss  ppaarr  llaa  ssoonnddee  JJuunnoo,,  mmoonnttrree  ddee  mmaaggnniiffiiqquueess  ddééttaaiillss  ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  jjoovviieennnnee..  VVuuee  ddee  ll’’eessppaaccee,,  
JJuuppiitteerr  ooffffrree  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  nnuuaanncceess  eett  ddeess  ccoouulleeuurrss  dd’’uunnee  ddéélliiccaattee  ssuubbttiilliittéé..  
NNoouuss  ssoommmmeess--nnoouuss  ddeemmaannddééss  ppoouurrqquuooii  uunnee  nnoouuvveellllee  ssoonnddee  aa--tt--eellllee  ééttéé  eennvvooyyééee  vveerrss  JJuuppiitteerr  ??  PPaass  uunn  RReeppttiilliieenn  nnii  
mmêêmmee  uunn  MMiimmiinnuu  nnee  ss’’aapppprroocchheenntt  ddee  JJuuppiitteerr,,  cceettttee  ppllaannèèttee  ééttaanntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ééttrrooiitteemmeenntt  ssuurrvveeiillllééee  ppaarr  llaa  NNAASSAA..  LLee  
lleecctteeuurr  ddooiitt  ssaavvooiirr  qquuee  llaa  NNAASSAA  eesstt  àà  llaa  ssoollddee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ooccccuullttee,,  lluuii--mmêêmmee  ssoouuss  llee  rrèèggnnee  ddee  SSaattaann..  LLeess  ÊÊttrreess  ddee  
lluummiièèrree  ddee  55ee  ddeennssiittéé  qquuee  ssoonntt  lleess  PPllééiiaaddiieennss  pprréésseerrvveenntt  JJuuppiitteerr  ddeess  aattttaaqquueess  ddeess  êêttrreess  ddeess  TTéénnèèbbrreess..  PPoouurrqquuooii  llaa  
ppllaannèèttee  JJuuppiitteerr  eesstt--eellllee  ssoouuss  llee  ccoouupp  dd’’uunnee  tteellllee  aatttteennttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  GGaallaaccttiiqquuee  ??  PPaarrccee  qquuee  JJuuppiitteerr  
sseerraa  bbiieennttôôtt  aaccttiivvééee  ppoouurr  ddeevveenniirr  eellllee--mmêêmmee  uunn  SSoolleeiill  eett  aaiiddeerr  llee  ddiieeuu  RRââ  àà  aannccrreerr  llee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  eenn  55ee  ddeennssiittéé..  
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LLeess  ttrrooiiss  cclliicchhééss  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrreenntt  ˗̠  àà  ggaauucchhee,,  JJuuppiitteerr  ooccccuullttaanntt  llaa  lluunnee  CCaalliissttoo,,  ˗̠  aauu  cceennttrree,,  llaa  lluunnee  IIoo,,  ddoonntt  ll’’aaccttiivviittéé  
vvoollccaanniiqquuee  eesstt  llaa  pplluuss  iinntteennssee  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree,,  ˗̠  àà  ddrrooiittee,,  llaa  lluunnee  EEuurrooppee,,  ddoonntt  llaa  ssuurrffaaccee  eesstt  ccoouuvveerrttee  ddee  ggllaaccee..  
TToouuss  lleess  yyeeuuxx  ssoonntt  rriivvééss  ssuurr  JJuuppiitteerr..  AAlloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleess  cciittooyyeennss  ddee  llaa  TTeerrrree  vvaaqquueenntt  àà  lleeuurrss  ooccccuuppaattiioonnss  ssaannss  ttrroopp  
ssaavvooiirr  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee,,  ssaannss  vvrraaiimmeenntt  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  rrééeellss  eennjjeeuuxx,,  lleess  ppuuiissssaanncceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  qquuii  ccoouuvvrreenntt  ppaarr  lleeuurrss  
aaggiisssseemmeennttss  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  ddee  BBeellzzéébbuutthh,,  ddee  BBéélliiaall  eett  ddee  SSaattaann,,  ss’’iinnqquuiièètteenntt  ggrraannddeemmeenntt  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  
dd’’aaccttiivviittéé  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  ddee  JJuuppiitteerr..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  ppllaannèèttee  aa  ééttéé  pphhoottooggrraapphhiiééee  rréécceemmmmeenntt  ssoouuss  ttoouutteess  lleess  
ccoouuttuurreess..  DDee  nnoouuvveeaauuxx  cclliicchhééss  oonntt  aalleerrttééss  llaa  NNAASSAA  eett  lleess  RReeppttiilliieennss  AAnnnnuunnaakkii  qquuee  qquueellqquuee  cchhoossee  ééttaaiitt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  
pprrééppaarreerr,,  oouu  pplluuttôôtt  dd’’aarrrriivveerr..  LLeess  rraacceess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  ooccccuuppaanntt  llaa  TTeerrrree  ssaavveenntt  qquu’’eelllleess  ddeevvrroonntt  ttôôtt  oouu  ttaarrdd  aaffffrroonntteerr  lleeuurr  
ddeessttiinn  ddaannss  uunn  ddééffeerrlleemmeenntt  ddee  ppuuiissssaannccee  ddee  lluummiièèrree..  LLaa  qquueessttiioonn  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  qquuaanndd  pprréécciisséémmeenntt  cceett  éévvéénneemmeenntt  
aarrrriivveerraa..  CCaarr  llee  mmoommeenntt  ddéécciissiiff  ppoouusssseerraa  lleess  uunnss  lleess  aauuttrreess  àà  ffaaiirree  uunn  cchhooiixx..  MMaaiiss  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  cchhooiixx,,  iill  ffaauuddrraa  ppaarrttiirr......  
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LLee  cclliicchhéé  ccii--ccoonnttrree  mmoonnttrree  llaa  ppuuiissssaannccee  
dduu  cchhaammpp  mmaaggnnééttiiqquuee  ddééppllooyyééee  ppaarr  
JJuuppiitteerr..  QQuuaanndd  llaa  ppllaannèèttee  sseerraa  aaccttiivvééee  
ppaarr  lleess  ppuuiissssaanncceess  ddee  LLuummiièèrree  eett  qquu’’eellllee  
pprrooccèèddeerraa  aauu--ddeeddaannss  dd’’eellllee  aauu  
ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  ssaa  rrééaaccttiioonn  nnuuccllééaaiirree,,  
llee  ssyyssttèèmmee  ddee  JJuuppiitteerr  ttoouutt  eennttiieerr,,  
ccoommppoosséé  ddee  lluunneess  eett  dd’’aassttéérrooïïddeess,,  
ss’’eeffffoonnddrreerraa  eett  pprréécciippiitteerraa  ll’’eemmbbrraasseemmeenntt  
ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  jjoovviieennnnee..  CCeett  
eemmbbrraasseemmeenntt  ppeerrmmeettttrraa  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  
nnoouuvveell  aassttrree  ééttiinncceellaanntt  aaffiinn  ddee  ssoouutteenniirr  
ddaannss  llaa  ppuuiissssaannccee  vviibbrraattooiirree  rreeqquuiissee  
nnoottrree  SSoolleeiill  ddee  55ee  ddeennssiittéé..  

  

CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  pphhoottooggrraapphhiiee  ddee  llaa  GGrraannddee  ttaacchhee  rroouuggee  pprriissee  
ddaannss  lleess  aannnnééeess  7700  ppaarr  llaa  ssoonnddee  VVooyyaaggeerr  IIII..  
LLee  cchhaammpp  mmaaggnnééttiiqquuee  iinntteennssee  ddééppllooyyéé  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  
jjoovviieennnnee  eexxiissttee  dduu  ffaaiitt  ddee  cceett  iimmmmeennssee  ttoouurrbbiilllloonn..  LLaa  GGrraannddee  
ttaacchhee  rroouuggee  jjoouueerraa  uunn  rrôôllee  mmaajjeeuurr  ddaannss  ll’’aaccttiivvaattiioonn  
éélleeccttrroonniiqquuee  ddeess  ffoorrcceess  qquuii  ccoonnttrraacctteerroonntt  llee  nnooyyaauu  ddee  llaa  
ppllaannèèttee..  DD’’iimmmmeennsseess  vvoorrtteexx  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  
ddee  JJuuppiitteerr  eenn  aappppeelllleerroonntt  àà  ll’’aabbssoorrppttiioonn  ddee  ccoommèètteess  
ggrraavviittaanntt  aauu--ddeellàà  ddee  ll’’oorrbbiittee  ddee  NNeeppttuunnee..  LLeess  rrééaaccttiioonnss  
nnuuccllééaaiirreess  sseerroonntt  aalloorrss  nnoouurrrriieess  ddee  ttoouuss  cceess  éélléémmeennttss..  
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CCii--ddeessssuuss,,  uunn  cclliicchhéé  ddee  SSaattuurrnnee  pprriiss  eenn  sseepptteemmbbrree  22001177  ppaarr  llaa  ssoonnddee  CCaassssiinnii..  SSaattuurrnnee  eesstt  ééllooiiggnnééee  ddee  pprrèèss  ddee  770000  
mmiilllliioonnss  ddee  kkiilloommèèttrreess  ddee  JJuuppiitteerr,,  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  SSaattuurrnnee  ééttaanntt  ttoouutt  aauussssii  ccoommpplleexxee  qquuee  cceelluuii  ddee  JJuuppiitteerr..  LL’’eennvvooii  ddee  
nnoommbbrreeuusseess  ssoonnddeess  ppaarr  llaa  NNAASSAA  ((aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  aaccttiiff  ddee  ll’’EEuurrooppee))  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt  llee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  nn’’eesstt  ppaass  aannooddiinn..  
CCee  nnee  ssoonntt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  lleess  aassttrroonnoommeess  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr  qquuii  oonntt  lleess  yyeeuuxx  rriivvééss  aauu  cciieell  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  llee  NNoouuvveell  
OOrrddrree  MMoonnddiiaall..  SSaattuurrnnee  aa  sseess  ssppéécciiffiicciittééss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ppuuiissqquuee  cceettttee  ppllaannèèttee  eesstt  aassssiimmiillééee  àà  CCrroonnooss  ddaannss  llaa  mmyytthhoollooggiiee..  
CCrroonnooss,,  aayyaanntt  ééttéé  cchhaasssséé  ddee  ll’’OOllyymmppee  ppaarr  llee  TTiittaann  ZZeeuuss  ((JJuuppiitteerr)),,  eesstt  ddeeppuuiiss  eenn  ccaappttiivviittéé..  NNeeuuttrraalliisséé  ddaannss  uunnee  sspphhèèrree  
dd’’éénneerrggiiee  ddaannss  lleess  mmoonnddeess--pprriissoonnss  ddee  JJéérruusseemm,,  CCrroonnooss  aa  ééttéé  ll’’iinnssppiirraatteeuurr  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  SSaattaann  eett  ddee  LLuucciiffeerr..  LLeess  
AAnnnnuunnaakkii  ooppèèrreenntt  aauussssii  ddeeppuuiiss  SSaattuurrnnee,,  lleeuurr  tteecchhnnoollooggiiee  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  dd’’ââmmeess  ddeessttiinnééeess  àà  SSaattaann..  
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CCii--ddeessssuuss  àà  ggaauucchhee,,  MMiimmaass..  AAuu  cceennttrree,,  TThhééttyyss..  ÀÀ  ddrrooiittee,,  JJaappeett..  
CCii--ccoonnttrree,,  RRhhééaa  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  eett  TTiittaann  eenn  aarrrriièèrree--ppllaann..  CCeess  cciinnqq  lluunneess  
ssoonntt  lleess  ssaatteelllliitteess  nnaattuurreellss  ddee  SSaattuurrnnee,,  qquuii  eenn  ccoommppttee  pprrèèss  ddee  qquuaattrree--
vviinnggttss..  NNoommbbrreeuusseess  ssoonntt  lleess  lluunneess  ddee  SSaattuurrnnee  qquuii  oonntt  ééttéé  ffoorrtteemmeenntt  
iimmppaaccttééeess  qquuaanndd  llee  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  ffuutt  rraavvaaggéé  ppaarr  llee  MMuurr  ddee  ffeeuu..  CCeett  
éévvéénneemmeenntt  ccaattaaccllyyssmmee  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  iill  yy  aa  eennvviirroonn  7755  mmiilllliioonnss  dd’’aannnnééeess,,  
àà  ll’’ééppooqquuee  ddeess  ggrraannddeess  rréébbeelllliioonnss  eett  dd’’iinntteennsseess  ssuurrppooppuullaattiioonnss..  XXéénnuu,,  
ddiiccttaatteeuurr  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee,,  tteennaaiitt  llee  rrôôllee  dduu  ggrraanndd  SSaattaann..  SSaannss  ppiittiiéé  
aauuccuunnee,,  iill  ddiiccttaa  sseess  pprroopprreess  llooiiss  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  LLooiiss  uunniivveerrsseelllleess..  UUnnee  
iimmppllaaccaabbllee  gguueerrrree  ss’’eennggaaggeeaa  eennttrree  lleess  ssuujjeettss  llooyyaauuxx  dduu  CChhrriisstt  eett  lleess  
rreennééggaattss  àà  llaa  ssoollddee  dduu  TTiittaann  CCrroonnooss..  
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CCii--ccoonnttrree,,  llaa  ggééaannttee  SSaattuurrnnee  
dduurraanntt  ssaa  ggrraannddee  éécclliippssee..  
LLeess  AAnnnnuunnaakkii  ssee  sseerrvveenntt  ddee  llaa  
ccoonnffiigguurraattiioonn  ddeess  aannnneeaauuxx  ddee  
SSaattuurrnnee  ppoouurr  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  
mmiinneerraaiiss  eenn  vvuuee  dd’’aalliimmeenntteerr  lleess  
rréésseeaauuxx  ddee  lleeuurr  tteecchhnnoollooggiiee  
aarrttiiffiicciieellllee..  IIllss  ooppèèrreenntt  
sseeccrrèètteemmeenntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  mmêêmmee  
ddeess  aannnneeaauuxx..  
  

    
  

CCii--ddeessssuuss  uunnee  vvuuee  ddeess  aannnneeaauuxx..  ÀÀ  ddrrooiittee,,  vvoouuss  ddiissttiinngguueezz  bbiieenn  uunn  ccyylliinnddrree,,  qquuii  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  uunn  vvaaiisssseeaauu  rreeppttiilliieenn..  
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CCii--ddeessssuuss,,  llaa  ppllaannèèttee  UUrraannuuss..  ÀÀ  ggaauucchhee,,  llee  cclliicchhéé  aa  ééttéé  pprriiss  lloorrss  dduu  ssuurrvvooll  ddee  llaa  ssoonnddee  VVooyyaaggeerr  IIII..  ÀÀ  ddrrooiittee,,  llee  ssyyssttèèmmee  
ddeess  aannnneeaauuxx  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee..  CCeettttee  ppllaannèèttee  ggééaannttee,,  ssiittuuééee  àà  22,,99  mmiilllliiaarrddss  ddee  kkiilloommèèttrreess  dduu  SSoolleeiill,,  aa  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  
dd’’aavvooiirr  sseess  ppôôlleess  àà  ll’’ééqquuaatteeuurr..  
UUnnee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccrriissttaall  eesstt  aannccrrééee  ddaannss  lleess  ppllaannèètteess  ggaazzeeuusseess  qquuee  ssoonntt  UUrraannuuss  eett  NNeeppttuunnee..  CCeettttee  ccoonnsscciieennccee  ddee  
ccrriissttaall  rreelliiee  lleess  ccoonnffiinnss  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree  aauuxx  ÊÊttrreess  ddeess  66ee  eett  77ee  ddeennssiittééss..  LLaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccrriissttaall  dd’’UUrraannuuss  eett  ddee  
NNeeppttuunnee  eesstt  aannccrrééee  ddaannss  lleess  ddiiaammaannttss  pprroodduuiittss  ddaannss  ll’’ééppaaiissssee  aattmmoosspphhèèrree  ddee  cceess  ddeeuuxx  ggééaanntteess  ggaazzeeuusseess..  
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SSuurr  nnoottrree  ppllaannèèttee,,  llaa  pprreessssiioonn  rreeqquuiissee  ppoouurr  ffaabbrriiqquueerr  ddeess  
ddiiaammaannttss  ssee  ttrroouuvvee  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  lleess  pprrooffoonnddeeuurrss  ddee  llaa  
TTeerrrree..  SSuurr  lleess  ddeeuuxx  ggééaanntteess  ggaazzeeuusseess  qquuee  ssoonntt  UUrraannuuss  eett  
NNeeppttuunnee,,  lleess  pprreessssiioonnss  aattmmoosspphhéérriiqquueess  ssoonntt  tteelllleemmeenntt  
éélleevvééeess  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  ccrrééeerr  ddeess  ddiiaammaannttss  
ttoommbbaanntt  eenn  pplluuiiee  vveerrss  llee  ccœœuurr  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ddeeuuxx  
ppllaannèètteess  ddoonntt  llaa  ttaaiillllee  eesstt  ddee  1155  àà  1177  ffooiiss  nnoottrree  TTeerrrree..  
PPlloonnggeeaanntt  aauu  ccœœuurr  ddee  cceess  aassttrreess,,  oonn  ttrraavveerrssee  uunnee  
aattmmoosspphhèèrree  ddee  ggaazz  ééppaaiissssee  ddee  pplluuss  ddee  1100..000000  kkiilloommèèttrreess..  
ÀÀ  cceettttee  pprrooffoonnddeeuurr,,  llaa  pprreessssiioonn  aatttteeiinntt  uunn  nniivveeaauu  tteelllleemmeenntt  
pplluuss  éélleevvéé  qquuee  cceellllee  qquuee  ll’’oonn  ssuubbiitt  àà  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  llaa  TTeerrrree  
((pplluuss  ddee  110000..000000  ffooiiss  !!))..  DDaannss  ddee  ppaarreeiilllleess  ccoonnddiittiioonnss,,  lleess  
ggaazz  ssoonntt  ééccrraassééss  ssoouuss  ffoorrmmee  lliiqquuiiddee  eett  ffoorrmmeenntt  uunn  ooccééaann  
dd’’eeaauu,,  dd’’aammmmoonniiaacc  eett,,  ssuurrttoouutt,,  dd’’aauuttrreess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  tteellss  
qquuee  llee  mméétthhaannee..  CCeess  ddeerrnniieerrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssoonntt  
eesssseennttiieellss  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ddiiaammaannttss  ccaarr  iillss  ssoonntt  rriicchheess  eenn  
ccaarrbboonnee,,  llee  sseeuull  éélléémmeenntt  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  
cceess  ggeemmmmeess..  

OOnn  ssuuppppoossee  qquuee  llaa  cchhaalleeuurr  eett  llaa  pprreessssiioonn  qquuii  rrèèggnneenntt  ddaannss  cceett  ooccééaann  vvoonntt  ssééppaarreerr  llee  ccaarrbboonnee  dduu  rreessttee  ddeess  mmoollééccuulleess  eett  
llee  ccoommpprriimmeerr  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ddee  ddiiaammaannttss  qquuii  vvoonntt  aalloorrss  ccoouulleerr  eenn  pplluuiiee  jjuussqquu’’aauu  cceennttrree  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  
BBiieenn  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ddiiaammaannttss  eexxiisstteenntt  ssuurr  lleess  qquuaattrree  ggééaanntteess  ggaazzeeuusseess,,  sseeuulleess  UUrraannuuss  eett  
NNeeppttuunnee  ppeeuuvveenntt  eennggeennddrreerr  cceess  ggeemmmmeess  ddee  ffaaççoonn  ssttaabbllee..  LLeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  ggééaanntteess,,  pplluuss  ccééllèèbbrreess,,  qquuee  ssoonntt  JJuuppiitteerr  eett  
SSaattuurrnnee,,  ssoonntt  tteelllleemmeenntt  mmaassssiivveess  qquuee  ssii  ddeess  ddiiaammaannttss  ss’’yy  ffoorrmmaaiieenntt  iillss  sseerraaiieenntt  rraappiiddeemmeenntt  ddééttrruuiittss  ppaarr  llaa  cchhaalleeuurr  eett  llaa  
pprreessssiioonn  qquuii  rrèèggnneenntt  ddaannss  lleeuurrss  pprrooffoonnddeeuurrss..  
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CCii--ddeessssuuss,,  uunnee  vvuuee  ddééttaaiillllééee  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  PPlluuttoonn,,  ppllaannèèttee  ggllaaccééee  ssiittuuééee  aauuxx  ccoonnffiinnss  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  
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CCii--ddeessssuuss  llee  cclliicchhéé  ddee  ggaauucchhee  mmoonnttrree  PPlluuttoonn  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  eett  ssoonn  ssaatteelllliittee  CChhaarroonn  eenn  aarrrriièèrree--ppllaann..  LLee  cclliicchhéé  ddee  ddrrooiittee  
eesstt  CChhaarroonn,,  ppllaannééttooïïddee  ddoonntt  ll’’oorrbbiittee  aa  ssuubbii  ll’’aattttrraaccttiioonn  ddee  cceellllee  ddee  PPlluuttoonn..  ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  CChhaarroonn  ééttaaiitt  uunn  ssaatteelllliittee  nnaattuurreell  ddee  
NNeeppttuunnee..  QQuuee  CChhaarroonn  ssee  ssooiitt  rraattttaacchhéé  àà  PPlluuttoonn  nn’’eesstt  ppaass  llee  ffrruuiitt  dduu  hhaassaarrdd..  LLaa  ppllaannèèttee  PPlluuttoonn  ééttaanntt  ooccccuuppééee  ddee  llaa  
pprréésseennccee  dd’’êêttrreess  ddee  44ee  ddeennssiittéé,,  lleess  KKaanntteekkkkiieennss  ffiillss  ddee  BBéélliiaall..  LLeess  ffiillss  ddee  BBéélliiaall  ssoonntt  aauussssii  ddeess  ddéémmoonnss  ddee  55ee  ddeennssiittéé  qquuii  
mmèènneenntt  uunnee  gguueerrrree  ssaannss  mmeerrccii  ccoonnttrree  lleess  AAnnnnuunnaa..  BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  lleess  AAnnnnuunnaakkii  ssoonntt  ddaannss  lleeuurr  lliiggnnee  ddee  mmiirree..  
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CCii--ccoonnttrree,,  uunnee  vvuuee  rreeccoommppoossééee  ddee  PPlluuttoonn  ppaarr  llaa  ssoonnddee  NNeeww  
HHoorriizzoonnss  llee  1144  jjuuiilllleett  22001155..  
PPlluuttoonn  eesstt  uunn  eennffeerr  ggllaaccéé..  CCeettttee  ppllaannèèttee  eesstt  rreelliiééee  àà  ll’’HHaaddèèss,,  llee  
ddiieeuu  ddeess  EEnnffeerrss..  UUnnee  gguueerrrree  eesstt  eenn  pprrééppaarraattiioonn  eennttrree  lleess  
AAnnnnuunnaa((kkii))  eett  lleess  KKaanntteekkkkiieennss..  LLaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  GGaallaaccttiiqquuee  
mmeett  cceeppeennddaanntt  ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  qquuee  ccee  ccoonnfflliitt  nn’’aaiitt  ppaass  lliieeuu..  
CCaarr  ss’’iill  ééccllaattee,,  ccee  sseerraa  ssuurr  tteerrrree,,  aavveecc  ttoouutt  ccee  qquuee  cceellaa  iimmpplliiqquuee  
eenn  tteerrmmeess  ddee  mmaassssaaccrreess  eett  ddee  ccaattaaccllyyssmmeess..  
LLeess  hhuummaaiinnss  iinnccaarrnnééss  ssuurr  tteerrrree  ssoonntt  ssii  ppeeuu  ccoonnsscciieennttss  ddeess  
eennjjeeuuxx  kkaarrmmiiqquueess  ddaannss  lleessqquueellss  iillss  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss..  CCeeccii  
ppaarrccee  qquuee  lleess  rreebbeelllleess  vvoouuééss  àà  ll’’ÊÊttrree  iinniiqquuee,,  pprréécciisséémmeenntt  SSaattaann,,  
ccee  ssoonntt  ttrrèèss  iinnjjuusstteemmeenntt  aapppprroopprriiééss  ccee  qquuee  DDiieeuu  aa  tteennuu  àà  
ggaarrddeerr  aauupprrèèss  ddee  LLUUII  ddaannss  llee  sseeiinn  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn,,  eenn  ssoonn  
EEnnnnooiiaa,,  qquuii  eesstt  llee  ffaaiisscceeaauu  ddee  SSaa  VVoolloonnttéé..  
LLaa  TTeerrrree  eesstt  uunn  eennjjeeuu  iimmmmeennssee  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rraacceess  
ggaallaaccttiiqquueess..  CC’’eesstt  uunnee  ggrraavvee  eerrrreeuurr  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  
cceess  êêttrreess  aavveeuuggllééss  ppaarr  lleeuurr  tteecchhnnoollooggiiee  ffaaiittee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  
aarrttiiffiicciieellllee..  SSii  nnoouuss  rreepprreennoonnss  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  tteerrmmee  ««  eennjjeeuu  »»,,  iill  

eesstt  ddiitt  ::  11--  SSoommmmee  dd’’aarrggeenntt  oouu  oobbjjeett  eennggaaggééss  ddaannss  uunn  jjeeuu  eett  rreevveennaanntt  aauu  ggaaggnnaanntt..  22--  MMiissee..  33--  CCee  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ggaaggnneerr  
oouu  ppeerrddrree  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee..  OOrr,,  nnii  llaa  TTeerrrree  nnii  llaa  vviiee  ssuurr  TTeerrrree,,  nnii  mmêêmmee  llee  VViivvaanntt,,  qquu’’iill  ssooiitt  dd’’iiccii  oouu  bbiieenn  dd’’aaiilllleeuurrss,,  nnee  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  jjoouuééss  aauu  ppooiinntt  dd’’êêttrree  ggaaggnnééss  oouu  ppeerrdduuss..  LLAA  VVIIEE  NN’’AA  RRIIEENN  DD’’UUNN  EENNJJEEUU..  EEtt  mmêêmmee  ssii  llaa  VViiee  eesstt  ccoommpprriissee  
ddaannss  llee  ggrraanndd  jjeeuu  ccoossmmiiqquuee,,  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  àà  ggaaggnneerr  nnii  àà  ppeerrddrree..  TToouutt  ccee  qquuii  eexxiissttee  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  êêttrree  pplleeiinneemmeenntt  vvééccuu,,  
eexxppéérriimmeennttéé,,  ssaannss  jjaammaaiiss  aavvooiirr  àà  ppeennsseerr  àà  ggaaggnneerr  qquuiiccoonnqquuee..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  llaaiisssseerr  àà  DDiieeuu  llee  ssooiinn  ddee  ggaaggnneerr  uunn  HHoommmmee,,  
eett  nnuull  aauuttrree  qquuee  DDiieeuu  nnee  ppeeuutt  ssee  pprréévvaallooiirr  dd’’uunnee  tteellllee  cchhoossee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
        

LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIIRRRRRRRR        OOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTEEEEEEEE        
AAAAAAAAUUUUUUUU        SSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        
AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        ((((((((IIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈRRRRRRRREEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIEEEEEEEE))))))))        
  
LLee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  mmaanniippuullaattiioonn..  CC’’eesstt  llee  pprrooccééddéé  qquu’’eemmppllooiieenntt  lleess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  
ccoonnttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  mmoonnddiiaallee..  CC’’eesstt  uunnee  mmaannœœuuvvrree  pprroopprree  àà  SSaattaann  qquuee  ddee  lleeuurrrreerr  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  aaffiinn  
dd’’aavvooiirr  lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  eenn  lleeuurr  ssoouummiissssiioonn  àà  llaa  TTeennttaattiioonn  eett  vvooiirr  lleess  ââmmeess  ttoommbbééeess  ssoouuss  ssaa  ccoouuppee..  
IIll  nn’’eesstt  ppaass  ddiiffffiicciillee  aauuxx  êêttrreess  ddeess  ttéénnèèbbrreess  ddee  ccoorrrroommpprree  uunnee  ââmmee  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  eellllee  ccoonnsseenntt..  LLee  
ccoonnsseenntteemmeenntt  ppaassssee  ppaarr  ll’’aasssseennttiimmeenntt  dd’’uunnee  cchhoossee..  NNoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  llee  cciinnéémmaa  eett  llaa  
MMaassss  mmééddiiaa..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  iill  ssuuffffiitt  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  ppaayyeerr  ssaa  ppllaaccee  ddee  cciinnéémmaa  ppoouurr  aacccceepptteerr  eenn  ssooii  cceettttee  ppaarrtt  
ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  rrééggiiee  ppaarr  lleess  IIlllluummiinnaattii  eesstt  ccoonnddiittiioonnnnééee  eenn  ll’’aaggeennddaa  ddee  SSaattaann..  
LLee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall,,  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  mmaanniippuullaattiioonn,,  eesstt  uunniiqquueemmeenntt  eett  nnoottooiirreemmeenntt  aapppplliiqquuéé  ppaarr  lleess  
aaddeepptteess  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddoonntt  llaa  ssooiiff  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  ddee  ddoommiinnaattiioonn  nn’’eexxiissttee  ttaanntt  qquuee  DDiieeuu  nnee  ppoouurrvvooiitt  ppaass  eenn  
eeuuxx  eenn  ttoouuttee  cchhoossee..  CCeess  êêttrreess  ddiiaabboolliiqquueess  eexxeerrcceenntt  uunnee  eemmpprriissee  ssuurr  lleess  ccoonnsscciieenncceess  ttoouutt  ccoommmmee  llee  ffoonntt  lleess  
vvaammppiirreess..  CC’’eesstt  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  qquuee  ttoouutt  iinnddiivviidduu  tteennuu  llooiinn  ddee  ll’’AAmmoouurr  ddee  DDiieeuu  ss’’eexxeerrccee  àà  llaa  
pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee..  CC’’eesstt  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  qquuee  ll’’iinnddiivviidduu  ccoouuppéé  ddee  llaa  SSoouurrccee  ddeevviieenntt  uunnee  ââmmee  
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eerrrraannttee,,  uunn  ffaannttôômmee  qquuii  nn’’aa  ppaass  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  dduu  PPaarraaddiiss..  EEtt  cc’’eesstt  eennccoorree  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall  
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  ««  mmoonnddee  lliibbrree  »»  aaccccaappaarree  lleess  ccoonnsscciieenncceess  eett  dduupplliiqquuee  ll’’oorrggaanniissmmee  dd’’uunn  iinnddiivviidduu  
aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  mmaattrriiccee  aarrttiiffiicciieellllee..    
AAffiinn  dd’’eexxpplliicciitteerr  mmeess  pprrooppooss,,  iill  mmee  ffaauutt  ddééccoonnssttrruuiirree  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  pprreenneezz  ppoouurr  aaccqquuiiss..  PPaarrccee  qquuee  vvooss  
hhaabbiittuuddeess  vvoouuss  ggèèrreenntt,,  vvoottrree  eesspprriitt  ccoonnddiittiioonnnnéé  ffaaiitt  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss  ««  nnoorrmmaalleess  »»..  MMaaiiss  llaa  
nnoorrmmee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ccee  mmoonnddee..  CCaarr  ccee  qquuii  vvoouuss  sseemmbbllee  nnoorrmmaall  eenn  ccee  mmoonnddee  eesstt  pprroopprreemmeenntt  hhoorrrriibbllee..  LLaa  
nnoorrmmee  cc’’eesstt  ll’’ééqquuiilliibbrree..  EEtt  ttoouutt  eesstt  ffaaiitt  iiccii  ppoouurr  ddééssttaabbiilliisseerr  cceett  ééqquuiilliibbrree..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ddeess  ssuujjeettss  lluucciifféérriieennss  eett  
ssaattaanniiqquueess  ééttaanntt  ddee  rroommpprree  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddee  ttoouuttee  ccrrééaattiioonn  eenn  DDiieeuu..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  rriieenn  qquuee  SSaattaann  eesstt  
aauussssii  aappppeelléé  llee  GGrraanndd  ddeessttrruucctteeuurr..  
UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  jjee  ttiieennss  àà  aappppoorrtteerr  iiccii  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuee  jj’’aavvaannccee..  EEtt  cceettttee  pprreeuuvvee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  
rréévvééllééee  qquu’’aauu  ttrraavveerrss  ddee  ll’’aannaallyyssee,,  ddee  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn..  MMaaiiss  
iill  vvoouuss  ffaauutt  ddééttrruuiirree  eenn  vvoouuss--mmêêmmee  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  tteenneezz  ppoouurr  aaccqquuiiss..  CCee  ssoonntt  vvooss  cceerrttiittuuddeess  qquuii  vvoouuss  
ffoonntt  mmaall..  DDeeppuuiiss  ll’’eennffaannccee,,  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  ccoonnddiittiioonnnnééss  ppaarr  ddeess  ppaarreennttss  iiggnnoorraannttss  ddee  lleeuurr  ffaaiitt,,  eett  ddoonncc  eenn  
mmaall  dd’’éédduuccaattiioonn  vvoouuss  ppeennsseezz  llee  mmoonnddee  eett  ll’’oobbsseerrvveezz  ddee  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  vvoouuss  ll’’aavveezz  ppeennsséé..  OOrr  dduu  mmoonnddee,,  vvoouuss  
nn’’eenn  ssaavveezz  rriieenn  oouu  pprreessqquuee..  SSii  bbiieenn  qquuee  vvoouuss  nnee  rrééaalliisseezz  ppaass  ccoommbbiieenn  llee  ssuubbccoonnsscciieenntt  dd’’uunn  hhoommmmee  ppeeuutt  
êêttrree  ssuuggggeessttiioonnnnéé..  EEtt  jjee  ttiieennss  àà  eenn  aappppoorrtteerr  iiccii  llaa  pprreeuuvvee  eenn  iimmaaggeess,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  ssuujjeett  ddee  ffiillmmss  qquuee  vvoouuss  
aavveezz  ppeeuutt--êêttrree  vvuuss  eett  aaiimmééss  mmaaiiss  nnoonn  pplleeiinneemmeenntt  ccoommpprriiss..  
ÀÀ  ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa,,  uunnee  hhiissttooiirree  vvoouuss  eesstt  nnaarrrrééee..  MMaaiiss  qquueellqquueeffooiiss,,  iill  yy  aa  aauuttrree  cchhoossee  qquuii  vvoouuss  eesstt  mmoonnttrréé  
eenn  ffiilliiggrraannee,,  ssoouuss--jjaacceenntt  àà  ll’’hhiissttooiirree  qquuee  vvoouuss  rreeggaarrddeezz..  BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  ttoouuss  lleess  ffiillmmss  nnee  ffoonntt  ppaass  ooffffiiccee  
ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee,,  sseeuulleemmeenntt  cceeuuxx  ddoonntt  ll’’oorriieennttaattiioonn  eesstt  ssppéécciiffiiqquuee  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  pprrooppiiccee  aauu  ddeesssseeiinn  ddee  SSaattaann..  AAlloorrss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  vvoouuss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  vvoouuss    ddaannss  vvoottrree  ccoonnsscciieennccee  
oorrddiinnaaiirree,,  qquuii  eennrreeggiissttrreezz  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  lleess  IIlllluummiinnaattii  cchheerrcchheenntt  àà  vvoouuss  ffaaiirree  iinngguurrggiitteerr  mmaaiiss  vvoottrree  
ssuubbccoonnsscciieenntt..  OOrr,,  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  vvoottrree  ssuubbccoonnsscciieenntt  ppaassssee  pprréécciisséémmeenntt  ppaarr  vvooss  
yyeeuuxx  eett  vvooss  oorreeiilllleess  !!  
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JJee  vvaaiiss  ttrraaiitteerr  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ttoouutt  ccee  ccoonnttrrôôllee  mmeennttaall..  JJee  vvaaiiss  ddééccoorrttiiqquueerr  cchhaaqquuee  ssééqquueennccee  eett  ddéémmoonnttrreerr  
ccoommbbiieenn  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  nnoouuss--mmêêmmeess  êêttrree  lleeuurrrrééss  ppaarr  nnoottrree  pprroopprree  eesspprriitt..  DDaannss  cceettttee  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  dduu  
cchhaappiittrree,,  sseepptt  ffiillmmss  ssoorrttiiss  ddeess  hhaauuttss--ffoouurrnneeaauuxx  ddee  HHoollllyywwoooodd  vvoonntt  sseerrvviirr  dd’’eexxeemmppllee..  DDaannss  llaa  sseeccoonnddee  
ppaarrttiiee  dduu  cchhaappiittrree,,  qquuee  vvoouuss  ttrroouuvveerreezz  ddaannss  llee  ttoommee  IIII,,  jjee  vvaaiiss  ddééccoonnssttrruuiirree  lleess  rroouuaaggeess  ddee  llaa  ssaaggaa  SSttaarr  
wwaarrss  eett  mmoonnttrreerr  lleess  eeffffeettss  ddee  ll’’aaggeennddaa  ddee  SSaattaann  ssuurr  ll’’eesspprriitt  eett  llee  ccœœuurr  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  mmoonnddiiaallee..  
AAvvaanntt  dd’’eennttrreerr  ddaannss  llee  vviiff  dduu  ssuujjeett,,  vvoouuss  ddeevveezz  dd’’aabboorrdd  ssaavvooiirr  qquuee  22001122  aa  ééttéé  uunnee  aannnnééee  ddéécciissiivvee  eenn  ccee  qquuii  
ccoonncceerrnnee  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  ddee  ll’’UUnniivveerrss  eenn  nnoottrree  pprroopprree  mmoonnddee..  PPoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  aaffffiilliiééss  àà  llaa  
TTéénnèèbbrree,,  ll’’eennjjeeuu  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ll’’ÉÉtteerrnniittéé  mmaaiiss  ll’’éénneerrggiiee  qquu’’iill  lleeuurr  ffaauutt  ddééppllooyyeerr  ppoouurr  ss’’yy  mmaaiinntteenniirr..  
LLeeuurr  eennjjeeuu  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  nnooss  ââmmeess  ccaarr  ssee  ssoonntt  eelllleess  qquuii  ccoonnttiieennnneenntt  ll’’éénneerrggiiee  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ssuurrvviiee  ddeess  
AArrcchhoonntteess  eett  ddee  lleeuurrss  pprrooggéénniittuurreess  aarrcchhoonnttiiqquueess..  
JJee  ddiissaaiiss  ddoonncc  qquuee  22001122  aa  ééttéé  uunnee  aannnnééee  ddéécciissiivvee  qquuaanntt  àà  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  ccoossmmiiqquueess  ddaannss  llee  
rraayyoonn  dduu  SSyyssttèèmmee  ssoollaaiirree..  LLeess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  oonntt  ttoouutt  ffaaiitt  ppoouurr  qquuee  22001122  nn’’aarrrriivvee  jjaammaaiiss  !!  PPaarrccee  qquu’’iillss  nnee  
vveeuulleenntt  ppaass  dduu  cchhaannggeemmeenntt,,  ppaass  pplluuss  qquu’’iillss  nnee  vveeuulleenntt  ddeess  oonnddeess  àà  hhaauutteess  ffrrééqquueenncceess,,  iillss  oonntt  ttoouutt  ffaaiitt  
ppoouurr  mmaannœœuuvvrreerr  eenn  ccee  sseennss  ::  ffeerrmmeerr  lleess  ppoorrttaaiillss  sstteellllaaiirreess  eett  mmaaiinntteenniirr  llee  mmoonnddee  ddaannss  ddeess  ffrrééqquueenncceess  
bbaasssseess  ddee  ppeeuurr  eett  ddee  ccoollèèrree..  OOrr  cc’’ééttaaiitt  ssaannss  ccoommpptteerr  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  ppllééiiaaddiieennnnee  ddaannss  ll’’OOmmnniivveerrss  eett  ddee  lleeuurr  
ppuuiissssaannccee  ddééppllooyyééee  ssuurr  tteerrrree  àà  ttrraavveerrss  lleeuurr  ffaammeeuuxx  bboouucclliieerr  bblleeuu..  
LL’’OOnnddee  aarrrriivvee..  IInneexxoorraabblleemmeenntt..  EEtt  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppoouurrrraa  eenn  rréécchhaappppeerr..  LL’’OOnnddee  eesstt  iinnttrriinnssèèqquueemmeenntt  bboonnnnee..  
EEtt  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  qquuii  ppuuiissssee  ffaaiirree  oobbssttaaccllee  àà  ccee  qquuee  DDiieeuu  ttiieenntt  ppoouurr  bboonnttéé..  LLaa  BBoonnttéé  eesstt  ddaannss  llee  CChhrriisstt  mmêêmmee..  
AAiinnssii,,  ll’’OOnnddee  ddééppllooyyééee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llaa  ggaallaaxxiiee  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  CChhrriisstt  MMiiccaaëëll,,  nnoottrree  PPèèrree  
eett  nnoottrree  RRooii..  
IIll  ffaallllaaiitt  ttoouutt  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  qquuee  22001122  nn’’aarrrriivvee  jjaammaaiiss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  bbllooqquueerr  ll’’hhuummaanniittéé  ddaannss  ddeess  
ffrrééqquueenncceess  qquuii  ll’’eemmppêêcchheenntt  ddee  ssuuiivvrree  llaa  vvooiiee  ddee  ll’’aasscceennssiioonn  eett  ddee  ll’’iilllluummiinnaattiioonn..  EEnn  ccllaaiirr,,  SSaattaann  eett  sseess  
llééggiioonnss,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  ssoouummiissssiioonn  ddeess  mmââlleess  rreeppttiilliieennss  eenn  lleeuurr  aassssoocciiaattiioonn  aauuxx  ssoommbbrreess  ddeesssseeiinnss  ddee  llaa  
rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr,,  oonntt  cchheerrcchhéé  eett  cchheerrcchheenntt  eennccoorree  àà  pprrooggrraammmmeerr  ll’’hhuummaanniittéé  ppoouurr  llaa  ppââttuurree..  
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HHoollllyywwoooodd  sseerrtt  ddee  ppaarraavveenntt  aauuxx  ssoommbbrreess  ddeesssseeiinnss  ddee  SSaattaann..  HHoollllyywwoooodd  eesstt  uunn  llooggiicciieell  qquuii  sseerrtt  àà  êêttrree  
iinnccoorrppoorréé  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  nnooss  ââmmeess  eett  àà  yy  iinnttééggrreerr  uunn  pprrooggrraammmmee  ˗̠  ttrrèèss  eexxaacctteemmeenntt  uunn  
vviirruuss  ˗̠  ddee  rreejjeett  ddee  DDiieeuu  eett  ddee  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  dduu  CChhrriisstt..  SSoouuss  ll’’ééttiiqquueettttee  ««  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  »»,,  lleess  ggeennss  
ssoonntt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’aacccceepptteerr  ccee  qquuii  lleeuurr  eesstt  mmoonnttrréé  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  lleeuurr  ddiirree  aavveecc  ffrraanncchhiissee  eett  
ssiinnccéérriittéé  ccee  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssoonntt..  LLeess  ffiillmmss  hhoollllyywwooooddiieennss  eessttaammppiillllééss  ««  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  »»,,  ppuuiissqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  
ttoouutt  ccee  qquuii  ttoouucchhee  àà  nnoottrree  ffuuttuurr  eett  ddoonncc  nnoottrree  ddeevveenniirr  ppoossssiibbllee,,  ssoonntt  mmiiss  eenn  ccaauussee..  EEnn  vvéérriittéé,,  TTOOUUSS  lleess  
ffiillmmss  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  ssoonntt  mmiiss  eenn  ccaauussee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee  !!  LLeess  IIlllluummiinnaattii  ffoorrmmaatteenntt  llee  ffuuttuurr  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  
àà  ttrraavveerrss  llee  pprrooggrraammmmee  qquu’’iillss  iinnssèèrreenntt  ddaannss  llee  cceerrvveeaauu  ddee  cchhaaccuunn,,  cceeccii  ppaarr  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  
««  ppaassssiiff  »»..  NNee  llee  vvooyyeezz--vvoouuss  ppaass  ppaarr  vvoouuss--mmêêmmee  ??  NN’’aalllleezz--vvoouuss  ppaass  aauu  cciinnéémmaa  ppoouurr  vvoouuss  ddiissttrraaiirree  ??  EEtt  
ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  ddee  llaa  sscciieennccee--ffiiccttiioonn,,  cceellaa  vvoouuss  ddiissttrraaiitt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss..  MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  llaa  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  !!  
CC’’eesstt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  uunn  ffuuttuurr  aabbjjeecctt  qquuee  ll’’éélliittee  vvoouuss  pprréésseennttee  ssaannss  ssoouurrcciilllleerr..  CC’’eesstt  lleeuurr  pprrooggrraammmmee  
ppoouurr  vvoouuss  eett  àà  lleeuurrss  yyeeuuxx  iill  nn’’eenn  sseerraa  jjaammaaiiss  aauuttrreemmeenntt  !!  VVoouuss  êêtteess  lleeuurrss  eessccllaavveess  !!  VVoouuss  lleeuurr  aappppaarrtteenneezz  !!  
VVoouuss  êêtteess  ppaassssiiffss  eett  nnee  ssaavveezz  vviivvrree  qquuee  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn,,  ppuuiissqquuee  lleess  sseeuullss  vvrraaiiss  aacctteeuurrss  ccee  ssoonntt  eeuuxx,,  eeuuxx  
cceess  mmaanniippuullaatteeuurrss  mmééccrrééaannttss  qquuii  vvoouuss  ttiieennnneenntt  ddaannss  lleeuurrss  ccoorrddeess,,  vvoouuss,,  vvoottrree  ââmmee  eett  vvoottrree  ffuuttuurr  !!  
PPeeuu  ddee  ggeennss  vveeuulleenntt  dd’’uunn  rrééeell  eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ccaarr  cchhaaccuunn  ppeennssee  aavvooiirr  eeuu  ssaa  ddoossee  ddee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  aauu  
mmoommeenntt  ooùù  cceellaa  lluuii  aa  ééttéé  iimmppoosséé  ppaarr  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  EEnn  vvéérriittéé,,  iillss  nn’’oonntt  eeuu  ppoouurr  ttoouutt  eennsseeiiggnneemmeenntt  
qquu’’uunn  aabboommiinnaabbllee  ffoorrmmaattaaggee  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee..  DD’’uunn  rrééeell  eennsseeiiggnneemmeenntt,,  iillss  nn’’eenn  oonntt  ccuurree,,  ccaarr  iillss  ssoonntt  
ffoorrmmaattééss  ddaannss  llaa  ccrrooyyaannccee  qquu’’uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  aavvaanntt  ttoouutt  ppeerrççuu  ccoommmmee  uunn  rreepprroocchhee  qquuii  eesstt  ffaaiitt  
àà  lleeuurr  ââmmee  ppéécchheerreessssee..  EEhh  bbiieenn,,  iill  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  llaa  VVéérriittéé  ffaaiitt  mmaall..  EEtt  ll’’eeffffeett  nnee  ppeeuutt  eenn  êêttrree  qquuee  bbéénnééffiiqquuee..  
RRééfflléécchhiisssseezz  ::  ttoouutt  ccee  qquuii  vvoouuss  mmaaiinnttiieenntt  ddaannss  llee  ccoonnffoorrtt  nnee  ppeeuutt  qquuee  vvoouuss  eemmbbuueerr..  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  vvoottrree  
ââmmee,,  bbaaiiggnnééee  dduu  pprréénnaattuurreell  lluucciifféérriieenn,,  eesstt  aabbssoolluummeenntt  ccoommppllaaiissaannttee..  NN’’oouubblliieezz  jjaammaaiiss  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  
pprroovviieenntt  ddee  SSaattaann  eesstt  ccoommppllaaiissaanntt,,  cceeccii  ppaarrccee  qquu’’iill  llee  rreepprréésseennttee..  OOrr,,  ttoouutt  ccee  qquuii  nnee  pprrooccèèddee  ppaass  ddee  llaa  
ccoommppllaaiissaannccee  nn’’aappppaarrttiieenntt  ppaass  àà  SSaattaann  mmaaiiss  rraayyoonnnnee  ddee  vvéérriittéé,,  ccaarr  llaa  VVéérriittéé  eesstt  eenn  DDiieeuu  sseeuull……  
……  LLaa  VVéérriittéé  EESSTT  DDIIEEUU  !!  
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22001122  nn’’aa  ddoonncc  ppaass  eeuu  lliieeuu  !!  EEtt  cceeccii  àà  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss..  PPoouurr  cceerrttaaiinnss  qquuii  ddéésseessppèèrreenntt,,  ll’’OOnnddee  ttaarrddee  àà  vveenniirr..  
PPoouurr  dd’’aauuttrreess,,  ll’’hhuummaanniittéé  nn’’aa  jjaammaaiiss  ccoonnnnuu  ddee  ddééssaarrrrooii  aauussssii  ffoorrtt,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’eellllee  ssee  bboorrnnee  àà  llee  vviivvrree  !!  
CC’’eesstt  vvrraaii  qquuee  nnoouuss  ssuubbiissssoonnss  lleess  aaffffrreess  dd’’uunnee  ééppooqquuee  qquuii  nn’’eennffaanntteerraa  jjaammaaiiss  ddee  llaa  NNoouuvveellllee  ÈÈrree..  CCeeccii  
ppaarrccee  qquuee  llee  SSaalluutt  nnee  ppeeuutt  vveenniirr  qquuee  ddee  CChhrriisstt  sseeuull..  EEtt  ddee  CChhrriisstt,,  cceettttee  hhuummaanniittéé  ccoommppllaaiissaannttee  eett  
ffaasscciissaannttee  nn’’eenn  vveeuutt  aabbssoolluummeenntt  ppaass  !!  NNOONN..  CCee  qquu’’eellllee  vveeuutt  nn’’eesstt  qquuee  CCooccaa  eett  kkaallaacchhnniikkoovv  !!  
22001122  nn’’aa  ppaass  eeuu  lliieeuu,,  eett  cceellaa  aa  bbiieenn  ééttéé  pprrééppaarréé  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’aatttteennttiioonn,,  ddeess  ddéécceennnniieess  dduurraanntt..  IIll  ffaallllaaiitt,,  
ppoouurr  ssee  ffaaiirree,,  mmaaiinntteenniirr  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddeess  ggeennss  ll’’iinncceerrttiittuuddee  eett  llaa  ppeeuurr  ddee  ll’’aavveenniirr  ttoouutt  eenn  ddéémmoonnttrraanntt  
ccoommbbiieenn  ll’’ÉÉttaatt  sseeuull  ppeeuutt  vveenniirr  àà  bboouutt  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddéésseessppéérrééeess  ddee  llaa  vviiee  eett  ddee  sseess  vviicciissssiittuuddeess..  
SSeepptteemmbbrree  22000011  aa  ffaaiitt  ppaarrttiiee,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ddee  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ccee  qquuii  ddeevvaaiitt  êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee  àà  ccoommpptteerr  ddee  
22001122  eenn  tteerrmmeess  dd’’éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  ppoouurr  cceettttee  hhuummaanniittéé  nnaaiissssaannttee..  TToouutt  ccee  qquuii  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  mmoonnttrréé  
nnee  ppeeuutt  ll’’êêttrree  qquuee  ppaarr  ll’’éélliittee..  MMaaiiss  ssuurrttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  mmoonnttrréé  nnee  ppeeuutt  ll’’êêttrree  qquuee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ddééttoouurrnnééee  eett  
ffoorrtteemmeenntt  ddiissttoorrssiioonnnnééee..  OOUUII..  LL’’hhyyppooccrriissiiee  eesstt  aauussssii  uunnee  éémmaannaattiioonn  pprroopprree  àà  SSaattaann  !!  
QQuuii  ddoonncc  ssaaiitt--iill  qquuee  llaa  ffooii  eesstt  uunnee  fflleeuurr  ddee  lluummiièèrree  ddaannss  uunn  fflloott  ddee  ttéénnèèbbrreess  ??  CCoommmmee  llee  ddiitt  ssii  bbiieenn  llaa  cchhaannssoonn  
ddee  JJoohhnnnnyy  CCaasshh,,  llaa  FFooii  eenn  CChhrriisstt  eesstt  nnoottrree  sseeuull  SSaalluutt  !!  
TToouutt  aa  ééttéé  pprrééppaarréé  lloonnggtteemmppss  àà  ll’’aavvaannccee,,  sseelloonn  uunn  ccaalleennddrriieerr  bbiieenn  pprréécciiss  ::  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttoouurrss  
jjuummeelllleess,,  llee  PPeennttaaggoonnee  eenn  ffeeuu,,  ll’’aasssseerrvviisssseemmeenntt  ddee  ll’’IIrraakk,,  ll’’iinnvvaassiioonn  dduu  KKoowweeïïtt,,  llaa  mmaaiinn  mmiissee  ssuurr  llee  CCoonnggoo  
eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ccoobbaalltt  ppaarr  220000..000000  eennffaannttss  eessccllaavveess,,  llaa  ttuueerriiee  ddee  550000..000000  eennffaannttss  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree  eenn  
IIrraakk,,  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee  eenn  EEuurrooppee  ((ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’EEuurroo  aa  ffoorrtteemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  
ppaauuppéérriissaattiioonn  ddeess  ccllaasssseess  ssoocciiaalleess  ddiitteess  ««  mmooyyeennnneess  »»)),,  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  dd’’eennffaannttss  ttuueeuurrss  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  
lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess,,  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  vvaacccciinnss  pplleeiinnss  ddee  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  eett  qquuii  
ffaavvoorriisseenntt  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  ccaanncceerrss  ddaannss  ll’’oorrggaanniissmmee  ((cceess  vvaacccciinnss  ggéénnèèrreenntt  ddeess  aallttéérraattiioonnss  iirrrréévveerrssiibblleess  aauu  
sseeiinn  dduu  ssyyssttèèmmee  iimmmmuunniittaaiirree)),,  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd  1199  eenn  ccoouurrss  eett  llee  mmiirraaccllee  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  mmooddeerrnnee  àà  
vveenniirr  ((ddoonntt  llee  vvaacccciinn  ffeerraa  ddeess  rraavvaaggeess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppllaannééttaaiirree)),,  eett  llaa  lliissttee  eesstt  lloonngguuee……  
TTOOUUTTEE  PPAANNDDÉÉMMIIEE  EESSTT  IINNSSCCRRIITTEE  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDUU  NNOOUUVVEELL  OORRDDRREE  MMOONNDDIIAALL..  
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NNee  ssooyyeezz  ddoonncc  ppaass  ssuurrpprriiss  ddee  ssaavvooiirr  qquuee  llee  mmaassqquuee  qquuii  vvoouuss  eesstt  iimmppoosséé  sseerrtt  aavvaanntt  ttoouutt  ddee  bbââiilllloonn..  FFiinniieess  
lleess  rrééuunniioonnss  eett  lleess  eemmbbrraassssaaddeess  !!  OOuubblliiééss  lleess  GGiilleettss  JJaauunneess  eett  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  !!  LLaa  pprrootteessttaattiioonn  eesstt  
àà  ccee  jjoouurr  pprroossccrriittee  ppaarr  ddééccrreett  !!  LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  aa  bboonn  ddooss  !!  EEllllee  eesstt  llee  ccaarrttoonn  rroouuggee  ssoorrttii  ddee  llaa  ppoocchhee  ddee  
ll’’aarrbbiittrree..  MMaaiiss  cceett  aarrbbiittrree  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  lleess  éémmiissssaaiirreess  ddee  SSaattaann..  EEtt  iillss  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  ggêênnééss  àà  ssoorrttiirr  ccee  
ccaarrttoonn  rroouuggee  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree  ddee  cchhaaccuunn..  QQuu’’iillss  ssoonntt  mmaauuddiittss  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  eenn  
DDiieeuu  eett  qquuii  nn’’oosseenntt  ééttuuddiieerr  lleess  mmeerrvveeiilllleess  ddee  ssaa  CCrrééaattiioonn  !!  IIllss  ssoonntt  mmaauuddiittss  eenn  lleeuurr  pprroopprree  ddeevveenniirr  dd’’uunnee  
ââmmee  ddeessttiinnééee  aauu  ffeessttiinn  ddee  SSaattaann  !!  
22001122  nn’’aa  ppaass  eeuu  lliieeuu  ccaarr  iill  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt  dd’’iinnssccrriirree  cceettttee  ddaattee  eenn  nnoouuss--mmêêmmee..  22001122  aa  ppoouurrttaanntt  ééttéé  llee  
vvéérriittaabbllee  cchhaannggeemmeenntt..  MMaaiiss  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  lliieeuu  qquuee  ppoouurr  uunnee  ââmmee  vvoolloonnttaaiirree..  PPoouurr  lleess  
aauuttrreess,,  cceellaa  rreesstteerraa  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ssuubbiirr,,  eett  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  àà  vveenniirr  nnee  lleeuurr  sseerraa  aalloorrss  ppaass  ppoossssiibbllee..  AAuu  
lliieeuu  ddee  llaa  mmééttaammoorrpphhoossee  ddee  llaa  TTéénnèèbbrree  eenn  LLuummiièèrree,,  iill  nn’’yy  aauurraa  ppoouurr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  qquuee  lleess  rreelleennttss  ddee  
lleeuurrss  aaccttiioonnss  iinnddiiggeesstteess  eett  nnoonn  aassssiimmiillééeess..  
AAvvaanntt  22001122,,  iill  ffaallllaaiitt  iinnsséérreerr  ddaannss  llee  cceerrvveeaauu  hhuummaaiinn  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ssiittuuaattiioonnss  àà  vveenniirr  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  
MMaassss  mmééddiiaa,,  dduu  cciinnéémmaa  eett  dduu  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  aarrttiiffiicciieellllee..  LLeess  lloonnggss--mmééttrraaggeess  tteellss  qquuee  2288  jjoouurrss  
pplluuss  ttaarrdd,,  2288  sseemmaaiinneess  pplluuss  ttaarrdd,,  JJee  ssuuiiss  uunnee  llééggeennddee  eett  WWoorrlldd  wwaarr  ZZ  oonntt  ffaavvoorriisséé  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  llaa  ppeeuurr  dduu  
ddeevveenniirr  ddee  ll’’ââmmee  eett  ssaa  ppeeuurr  ddee  ll’’AAuu--ddeellàà  ddaannss  ll’’eesspprriitt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  ddoocciillee..  CCeess  lloonnggss--mmééttrraaggeess  qquuee  jjee  
vviieennss  ddee  cciitteerr  oonntt  iinnsséérréé  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddee  cchhaaccuunn  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee  eett  lleess  eeffffeettss  pprrooffoonnddéémmeenntt  
mmoorrttiiffèèrreess  qquu’’eellllee  eennggeennddrree..  
VVoouuss  aauurreezz  ccoommpprriiss  qquu’’àà  ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa  ddiitt  ««  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  »»  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  tthhèèmmeess  ssoonntt  
aabboorrddééss  ppaarr  lleess  IIlllluummiinnaattii..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ééttaanntt  ddee  ccoonnddiittiioonnnneerr  lleess  eesspprriittss  aauuxx  ssiittuuaattiioonnss  eenn  ccoouurrss  oouu  eenn  cceelllleess  
àà  vveenniirr..  LLeess  ssuujjeettss  qquuii  rreevviieennnneenntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ssoonntt  ::  
■■    UUnn  ffuuttuurr  hhoossttiillee  ddoommiinnéé  ppaarr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ;;  
■■  LLaa  ddééssiinnttééggrraattiioonn  ddeess  ggeennrreess  ((àà  tteerrmmee  iill  nnee  ddooiitt  pplluuss  ccoo--eexxiisstteerr  nnii  hhoommmmee  nnii  ffeemmmmee  mmaaiiss  ddeess  ccoorrppss  
eennttiièèrreemmeenntt  mmééccaanniissééss  vvoouuééss  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee))  ;;  
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■■  LLee  ppoouurrrriisssseemmeenntt  gglloobbaall  ddee  llaa  ppllaannèèttee  ssoouuss  sseess  ffoorrmmeess  lleess  pplluuss  ddiivveerrsseess  ;;  
■■  LLaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’eessppaaccee  àà  ttrraavveerrss  lleess  gguueerrrreess  eett  lleess  ddeessttrruuccttiioonnss  aappooccaallyyppttiiqquueess  qquu’’eelllleess  ccaauusseenntt  ;;  
■■  LL’’eemmpprriissee  ddeess  mmaacchhiinneess  ssuurr  ll’’ââmmee  ddeess  hhoommmmeess  ;;  
■■  LLaa  vviiccttooiirree  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  rreeppttiilliieennnnee  eett  iinnoorrggaanniiqquuee  ssuurr  llaa  ccoonnsscciieennccee  cchhrriissttiiqquuee  eett  hhuummaaiinnee  ;;  
■■  TToouuttee  ffoorrmmee  ddee  ddéésshhuummaanniissaattiioonn  ppaarr  llee  rreejjeett  ddee  DDiieeuu  eett  ddee  ssaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee..  
  
NNoouuss  ddeevvoonnss  rrééaalliisseerr  ccoommbbiieenn  nnoouuss  ssoommmmeess  iimmppoorrttaannttss  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  ll’’AArrcchhaannggee,,  uunniiqquueess  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  
ll’’IIMMPPEERRSSOONNNNEELL..  HHééllaass,,  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppoouurr  nnoouuss--mmêêmmeess  qquuee  ttrroopp  iimmppoorrttaannttss..  ÀÀ  nnooss  yyeeuuxx,,  nnuull  
DDiieeuu  nn’’eexxiissttee  aauuttrree  qquuee  nnoouuss--mmêêmmeess..  CCeettttee  iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  ssooii--mmêêmmee,,  eett  nnoonn  ppoouurr  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà  
nnoouuss  ttoouurrnneerr  vveerrss  aauuttrree  qquuee  ssooii,,  nnoouuss  ttuuee..  LLaa  pprroopprree  iimmppoorrttaannccee  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  llee  ppiivvoott  ssuurr  lleeqquueell  ssoonntt  
aaxxééss  nnooss  ppéécchhééss  ccaappiittaauuxx..  SSii  sseeuulleemmeenntt  nnoouuss  ppoouuvviioonnss  ccoommpprreennddrree  qquuee  ll’’eeggoo  eesstt  uunn  vveerr  ssoolliittaaiirree..  DDee  ttoouutt  
ccee  qquuee  ll’’hhoommmmee  nnoouurrrriitt  ssoonn  ââmmee  eenn  sseennssaattiioonnss,,  iill  nnee  ffaaiitt  qquu’’aalliimmeenntteerr  eenn  lluuii  llee  vveerr  ddee  ll’’eeggoo  qquuii  eenn  vveeuutt  
ttoouujjoouurrss  pplluuss..  
RReepprreennoonnss  ::  iill  ffaallllaaiitt  ppoouurr  ll’’éélliittee  mmaaiinntteenniirr  iimmppéérraattiivveemmeenntt  uunnee  ppeeuurr  ccoolllleeccttiivvee  aauu  ssuujjeett  ddeess  éénneerrggiieess  qquuii  
ddeevvaaiieenntt  iimmpprrééggnneerr  llaa  TTeerrrree  eenn  22001122..  LLeess  RReeppttiilliieennss  ((pprréécciissoonnss  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess  mmââlleess  eesssseennttiieelllleemmeenntt,,  eett  
nnoonn  lleess  ffeemmeelllleess,,  qquuii  eexxeerrcceenntt  uunnee  pprreessssiioonn  ssuurr  ll’’ââmmee  hhuummaaiinnee  eett  ssuurr  llaa  ccoonnsscciieennccee  ppllaannééttaaiirree))  ttrraavvaaiilllleenntt  
ssuurr  lleess  ffrrééqquueenncceess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  pprroopprreess..  CCeess  ffrrééqquueenncceess  nnee  ssoonntt  ppaass  cceelllleess  ddee  llaa  LLuummiièèrree  ;;  cceess  ffrrééqquueenncceess  
bbaasssseess  nnee  ssoonntt  ppaass  cchhrriissttiiqquueess  eett  nn’’aappppaarrttiieennnneenntt  ddoonncc  ppaass  aauuxx  EElloohhiimm..  LLeess  bbaasssseess  ffrrééqquueenncceess  ddeemmeeuurreenntt  
ll’’uunniivveerrss  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  rreeppttiilliieennnnee..  CCeeppeennddaanntt  cceett  uunniivveerrss  eesstt  àà  jjaammaaiiss  rréévvoolluu..  SSaavveenntt--iillss  lleess  RReeppttiilliieennss  
qquu’’iillss  ddooiivveenntt  éévvoolluueerr  eeuuxx  aauussssii  ??  MMaaiiss  iillss  oonntt  ssii  ppeeuurr  !!  IIllss  ccrraaiiggnneenntt  llaa  lluummiièèrree  ttoouutt  ccoommmmee  llee  vvaammppiirree  qquuii  
ssee  ccaacchhee  ddaannss  ssoonn  cceerrccuueeiill  dduurraanntt  llee  jjoouurr  !!  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  bbaasssseess  ffrrééqquueenncceess  eemmppêêcchhee  ll’’aasscceennssiioonn  
ppllaannééttaaiirree,,  yy  ccoommpprriiss  cceellllee  ddeess  iinnddiivviidduuss  qquuii  rrééssiiddeenntt  eenn  ccee  bbaass  mmoonnddee..  LLeess  RReeppttiilliieennss,,  àà  ffoorrccee  ddee  vvoouullooiirr  
ssuurrvviivvrree  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  hhoorrss  ddeess  sseennttiieerrss  ddee  DDiieeuu,,  ppéénnaalliisseenntt  lleess  ccoonnsscciieenncceess  qquuii  ssoonntt  vviiccttiimmeess  ddee  lleeuurrss  
pprrooccééddééss  ffaallllaacciieeuuxx..  DDee  ffaaiitt,,  iillss  ddeemmeeuurreenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  mmaacchhiinnaattiioonnss..  
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LLuucciiffeerr  ttoouutt  ccoommmmee  SSaattaann  ssee  ssoonntt  sseerrvviiss  ((eett  lleess  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess  ssee  sseerrvveenntt  eennccoorree))  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  
iinnoorrggaanniiqquuee  rreeppttiilliieennnnee  ppoouurr  ssaappeerr  llaa  GGrraannddee  ŒŒuuvvrree  ddee  DDiieeuu,,  cceeccii  ppaarr  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  
hhuummaaiinnee  ppllaannééttaaiirree  ddaannss  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ll’’IInntteerrnneett  ddee  SSaattaann,,  ddee  BBeellzzéébbuutthh  eett  ddee  BBéélliiaall..  
TToouuss  cceess  ffoouuss  pprrooppoosseenntt  aauuxx  hhoommmmeess  uunn  ffuuttuurr  ddee  rraatt  dd’’ééggoouutt..  DDeess  iinnddiivviidduuss  aappeeuurrééss  qquuii  lliivvrreenntt  uunnee  lluuttttee  
iimmppllaaccaabbllee  ccoonnttrree  uunn  rréésseeaauu  ddee  mmaacchhiinneess  ((TTeerrmmiinnaattoorr,,  MMaattrriixx))  ;;  uunnee  rréébbeelllliioonn  qquuii  ssaaccrriiffiiee  sseess  ssuujjeettss  ddaannss  
uunnee  gguueerrrree  mmeennééee  ccoonnttrree  ll’’EEmmppiirree  ((LLaa  gguueerrrree  ddeess  ééttooiilleess))  ;;  uunn  ppeeuuppllee  ppaacciiffiiqquuee  mmiiss  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  àà  ccaauussee  
ddee  ll’’iinnvvaassiioonn  ddee  lleeuurr  ppllaannèèttee  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aavviiddeess  ((AAvvaattaarr))  ;;  llee  ttrraaffiicc  eett  llee  mmoonnttaaggee  dd’’uunnee  vviiee  ppaarr  uunnee  
rrééccaappiittuullaattiioonn  ssaannss  ppéécchhéé  ((TThhee  ffiinnaall  ccuutt))  ;;  uunn  rroobboott  qquuii  vveeuutt  ddeevveenniirr  uunn  vvrraaii  ppeettiitt  ggaarrççoonn  ((II  rroobboott,,  LL’’hhoommmmee  
bbiicceenntteennaaiirree,,  AA..II..))  ;;  ddeess  éémmiissssaaiirreess  lluucciifféérriieennss  mmoouullééss  ddaannss  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eett  vveennuuss  ssaauuvveerr  llee  
mmoonnddee,,  vvooiirree  ll’’uunniivveerrss  ttoouutt  eennttiieerr  ((TThhee  AAvveennggeerrss))  ;;  uunn  mmoonnddee  ffuuttuurriissttee  ccrraasssseeuuxx  ttoottaalleemmeenntt  aabbrreeuuvvéé  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  ooùù  rrèèggnnee  uunnee  ppoolliiccee  ssyynntthhééttiiqquuee  eett  ooùù  sséévviisssseenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrraannssggeennrreess  
((TToottaall  rreeccaallll  --  mméémmooiirreess  pprrooggrraammmmééeess))……  vvooiiccii  ppoouurr  llee  mmeennuu..  AAvveezz--vvoouuss  eennccoorree  ffaaiimm  ??  EEnn  rreepprreennddrreezz--vvoouuss  ??  
  
OOnn  pprreenndd  llee  tteemmppss  dd’’aavvooiirr  ppeeuurr  eett  oonn  nnee  pprreenndd  aauuccuunneemmeenntt  llee  tteemmppss  dd’’oobbsseerrvveerr..  LLaa  ppeeuurr  nnoouuss  eemmppêêcchhee  
ddee  ddiirree  NNOONN,,  CC’’EESSTT  AASSSSEEZZ  !!  LLaa  ppeeuurr,,  cc’’eesstt  llee  vveerr  ssoolliittaaiirree  qquuii  aa  ccrrooqquuéé  llaa  ppoommmmee..  LLaa  ppeeuurr,,  cc’’eesstt  llee  vveerr  
ccoonnqquuéérraanntt  ddeevveennuu  ccee  bbooaa  ccoonnssttrriiccttoorr..  DDee  ccee  qquu’’iill  ll’’aa  ccrrooqquuééee,,  ddee  cceettttee  ppoommmmee  nnee  rreessttee  qquu’’uunn  ttrrooggnnoonn..  LLaa  
ppoommmmee,,  cc’’eesstt  llaa  TTeerrrree  !!  NNOOUUSS  QQUUII  SSOOMMMMEESS  HHÉÉLLAASS  ÀÀ  LL’’ÈÈRREE  DDEE  LLAA  PP..AA..OO..  ((qquuii  eesstt  llaa  PPPPPPPPrrooccrrééaattiioonn  
AAAAAAAAssssiissttééee  ppaarr  OOOOOOOOrrddiinnaatteeuurr  !!)),,  nnoouuss  nn’’aauurroonnss  ppoouurr  ffuuttuurrss  ppaarreennttss  eett  aaïïeeuuxx  qquuee  ddeess  ttrraannssiissttoorrss,,  ddeess  ppuucceess  eett  
aauuttrreess  cciirrccuuiittss  iinnttééggrrééss..  
DDaannss  cceettttee  ééppooqquuee  ddee  llaa  nnuuiitt  nnooiirree  ddee  ll’’ââmmee,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ddee  cceessssee  ddee  ccoollppoorrtteerr  llaa  ssoouuffffrraannccee  aauuxx  qquuaattrree  
ccooiinnss  dduu  gglloobbee..  MMéécchhaannttss  hhuummaaiinnss  qquuii  nnee  cchheerrcchheenntt  qquu’’àà  nnuuiirree  ttoouutt  eenn  pprroovvooqquuaanntt  llaa  ccoollèèrree  ddee  cceelluuii  qquuii  
lleess  ssoouummeett  àà  llaa  TTeennttaattiioonn  !!  MMéécchhaannttss  hhuummaaiinnss  qquuii,,  ppaarr  lleeuurr  vviilleenniiee,,  lleeuurrss  mmaauuvvaaiiss  ccoommppoorrtteemmeennttss  eett  
aauussssii  ssuurrttoouutt  ppaarr  lleeuurr  mmaauuvvaaiiss  uussaaggee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  sseexxuueellllee,,  eenn  vviieennnneenntt  àà  rrééppaannddrree  lleess  ssoouucchheess  dd’’uunn  vviirruuss  
mmoorrtteell  ((SSiiddaa,,  CCoovviidd  1199,,  EEbboollaa))  !!  MMaaiiss  qquuee  ssaavvoonnss--nnoouuss  ddee  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  llaa  ssoouuffffrraannccee  ??  NNee  ssaacchhaanntt  
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rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  nnoottrree  pprroopprree  iiggnnoorraannccee,,  qquu’’aavvoonnss--nnoouuss  àà  ccoollppoorrtteerr  ??  CCoommpprreennddrroonnss--nnoouuss  uunn  jjoouurr  ccee  ffaaiitt  
qquuii  ddiitt  qquuee  llaa  ssoouuffffrraannccee  eesstt  uunn  ssiiggnnaall  dd’’aallaarrmmee  ttiirréé  ppaarr  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  ccoorrppss  eett  ppaarr  ll’’ââmmee  ??  
LLee  ddéémmoonn  sseeuull  eesstt  ccee  ccoollppoorrtteeuurr..  IIll  ddiiffffuussee  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ppeeuutt  ddeeppuuiiss  ssoonn  pprroopprree  ffoonndd,,  qquuii  eesstt  mmeenntteeuurr  eett  
aaggrreessssiiff..  IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddee  bboonnnnee  ffooii  ccaarr  iill  nnee  ssaaiitt  rriieenn  ddee  llaa  VVéérriittéé  eenn  DDiieeuu..  TToouutt  ccee  qquu’’iill  ssaaiitt  ffaaiirree  cc’’eesstt  
jjoouuiirr  dduu  ppeeuu  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  aanncceessttrraallee  eett  dduu  ppeeuu  ddee  ppoouuvvooiirr  qquu’’iill  lluuii  rreessttee..  LLee  ddéémmoonn  nnee  ttrraavvaaiillllee  qquuee  ssuurr  
ddeess  aaccqquuiiss  eett  iill  rrééppuuggnnee  ll’’ééttuuddee..  IIll  nn’’aa  aauuccuunnee  vvoolloonnttéé  ddee  ssee  ppaarrffaaiirree  eett  iill  ffaauutt  ssaannss  cceessssee  llee  ppoouusssseerr  ddaannss  
sseess  rreettrraanncchheemmeennttss  ppoouurr  qquuee  ddee  lluuii  éémmeerrggee  llaa  pplluuss  ppeettiittee  ddeess  pprriisseess  ddee  ccoonnsscciieennccee..  IIll  hhaaiitt  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  nnee  
ssaaiitt  ccrrééeerr  lluuii--mmêêmmee..  IIll  nnee  ssaaiitt  rriieenn  mmeettttrree  eenn  pprraattiiqquuee..  SSeess  aappttiittuuddeess  ssee  lliimmiitteenntt  àà  ccee  qquu’’iill  eesstt  sseeuulleemmeenntt  
ccaappaabbllee  ddee  ssiinnggeerr..  LLaa  vvrraaiiee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ssee  ttiieenntt  ssii  llooiinn  ddee  lluuii  qquu’’iill  nnee  ddaaiiggnnee  mmêêmmee  ppaass  rreeggaarrddeerr  ccee  qquuii  
jjaaiilllliitt  ddaannss  llaa  lluummiièèrree  dduu  jjoouurr..  SSaa  rréébbeelllliioonn  ll’’aa  ttaanntt  ééccllaaiirréé  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  qquu’’iill  ss’’eesstt  éétteeiinntt  eenn  lluuii--
mmêêmmee  ddee  ccee  qquu’’iill  eenn  aa  ééttéé  aavveeuugglléé..  SSoonn  oorrgguueeiill  ééttaanntt  llee  rrééssiidduu  ddee  ssaa  pprroopprree  rréébbeelllliioonn  ccoonnttrree  lleess  ssuujjeettss  
llooyyaauuxx  dduu  CChhrriisstt..  
LL’’hhoommmmee  ss’’éétteeiinntt  ddaannss  ssaa  pprroopprree  ffoolliiee,,  ccaarr  qquuii  ddee  nnoouuss  vvrraaiimmeenntt  eesstt--iill  ccaappaabbllee  ddee  ssee  rreebbeelllleerr  ccoonnttrree  DDiieeuu  ??  
IIll  ffaauutt  mmoonntteerr  ssii  hhaauutt  ppoouurr  LLEE  rreennccoonnttrreerr,,  LLUUII,,  nnoottrree  PPèèrree  eemmppllii  ddee  ggllooiirree  !!  QQuuii  ddoonncc  eesstt--iill  ffoonncciièèrreemmeenntt  
aappttee  àà  eennttrreerr  ddaannss  llee  SSaaiinntt  ddeess  ssaaiinnttss  ppoouurr  ssee  ffoonnddrree  eenn  DDiieeuu  llee  PPèèrree  ??  PPeeuutt--oonn  hhaaïïrr  cceelluuii  qquuee  jjaammaaiiss  ll’’oonn  nnee  
rreennccoonnttrree  ??  CCeettttee  ffoolliiee  eesstt--eellllee  ppoossssiibbllee  ??  CCeettttee  ffoolliiee  eesstt--eellllee  ppeerrmmiissssiibbllee  ??  MMaaiiss  qquuii  ddoonncc  cchheerrcchhee--tt--iill  àà  llaa  
rreennddrree  ppoossssiibbllee  ??......  
VVOOUUSS……  eenn  vvoottrree  pprroopprree  rréébbeelllliioonn  ccoonnttrree  vvoouuss--mmêêmmee..  
  
HHoollllyywwoooodd  sseerrtt  ddee  ppaarraavveenntt  aauuxx  ssoommbbrreess  ddeesssseeiinnss  ddee  SSaattaann..  EEtt  ccoommmmee  nnoouuss  aalllloonnss  llee  vvooiirr  àà  llaa  ssuuiittee,,  iill  
nn’’yy  aa  aabbssoolluummeenntt  rriieenn  qquuii  ssooiitt  aannooddiinn  àà  ccee  qquuii  vvoouuss  eesstt  mmoonnttrréé..  LL’’éélliittee  ddee  ccee  mmoonnddee  ccoonnnnaaîîtt  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  
llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee..  LL’’éélliittee  ddee  ccee  mmoonnddee  ssaaiitt  qquuee  ccee  qquuee  nnoottrree  œœiill  ccaappttee,,  iill  ll’’eennrreeggiissttrree..  CCee  qquuii  eesstt  
eennrreeggiissttrréé,,  ll’’eesstt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  eenn  nnoottrree  ssuubbccoonnsscciieenntt..  LLee  ssuubbccoonnsscciieenntt  ((ll’’ââmmee))  ééttaanntt  llee  rréécciippiieenntt  ooùù  ssoonntt  
ssttoocckkééeess  lleess  ddoonnnnééeess  jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  rréévvééllééeess  ppuuiiss  iinnttééggrrééeess  àà  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee  oorrddiinnaaiirree..  



 106 

JJEE  SSUUIISS  UUNNEE  LLÉÉGGEENNDDEE  ((WWiillll  SSmmiitthh  ddaannss  llee  rrôôllee  ttiittrree))  
  
VVooiiccii  llaa  ssééqquueennccee  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiillmm..  
  

  
  

LLaa  vviillllee  ddee  NNeeww  YYoorrkk  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  ddééssaaffffeeccttééee  ssuuiittee  àà  uunnee  ppaannddéémmiiee..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  mmoonnddiiaallee  aayyaanntt  ééttéé  
ggrraavveemmeenntt  ttoouucchhééee,,  iill  nnee  rreessttee  aalloorrss  pplluuss  qquuee  llee  ddoocctteeuurr  RRoobbeerrtt  NNeevviillllee  ((jjoouuéé  ppaarr  WWiillll  SSmmiitthh))  eenn  ttaanntt  qquuee  
ssuurrvviivvaanntt..  IIll  eerrrree  ssaannss  ffiinn  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  NNeeww  YYoorrkk  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  nnoouurrrriittuurree  eett  ddee  mmééddiiccaammeennttss..  
DDeess  ccaarrccaasssseess  ddee  vvooiittuurreess  jjoonncchheenntt  aauuxx  ccooiinnss  ddeess  rruueess..  TToouutt  ssee  ddééttéérriioorree  ffaauuttee  dd’’eennttrreettiieenn..  LLaa  vviillllee  eesstt  
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ddeevveennuuee  uunnee  iimmmmeennssee  jjuunnggllee,,  llaa  mmaauuvvaaiissee  hheerrbbee  ppoouussssaanntt  ppaarrttoouutt..  LLee  lloonngg  ccoouullooiirr  ddeess  aavveennuueess  llaaiisssséé  
ddééffiinniittiivveemmeenntt  àà  ll’’aabbaannddoonn,,  llaa  nnaattuurree  aa  ppeeuu  àà  ppeeuu  rreepprriiss  sseess  ddrrooiittss  ssuurr  ttoouuttee  llaa  sspphhèèrree  uurrbbaaiinnee..  LL’’aaccttiioonn  ssee  
ssiittuuee  eenn  22001122..  TTrrooiiss  aannss  pplluuss  ttôôtt,,  llee  DDrr  AAlliiccee  KKrriippiinn  ffaaiissaaiitt  uunnee  aannnnoonnccee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  aamméérriiccaaiinnee  aapprrèèss  
aavvooiirr  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  llaa  rreepprrooggrraammmmaattiioonn  dduu  vviirruuss  ddee  llaa  rroouuggeeoollee  aaffiinn  ddee  ttrraaiitteerr  ddeess  ccaass  ddee  ccaanncceerr..  LLee  rrééssuullttaatt  
ddeess  tteessttss  ssuurr  pplluuss  ddee  1100..000000  ppaattiieennttss  iinnffeeccttééss  aavvaaiitt  ééttéé  ffoorrtteemmeenntt  pprroobbaanntt,,  lleeuurr  ccaanncceerr  aayyaanntt  ééttéé  vvaaiinnccuu..  OOrr,,  
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  ppaassssèèrreenntt  eett  àà  ccaauussee  ddee  llaa  rreepprrooggrraammmmaattiioonn  ddee  ccee  vviirruuss,,  lleess  pprreemmiieerrss  ccaass  ddee  ppeerrssoonnnneess  
pprréésseennttaanntt  lleess  ssyymmppttôômmeess  ddee  llaa  rraaggee  ss’’eenn  pprriirreenntt  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
NNoouuss  rreettrroouuvvoonnss  iiccii  llee  tthhèèmmee  pprroopprree  àà  llaa  pprrééddaattiioonn  eett  aauuxx  zzoommbbiieess..  JJee  ssuuiiss  uunnee  llééggeennddee,,  ddoonntt  llaa  ssoorrttiiee  eenn  
ssaalllleess  ffuutt  pprréévvuuee  eenn  22000077,,  eesstt  uunn  rreemmaakkee  dduu  ffiillmm  LLee  ssuurrvviivvaanntt  ttoouurrnnéé  qquueellqquueess  ddéécceennnniieess  pplluuss  ttôôtt,,  aavveecc  

ddaannss  llee  rrôôllee  ttiittrree  ll’’aacctteeuurr  CChhaarrllttoonn  
HHeessttoonn..  LLee  tthhèèmmee,,  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  
aappooccaallyyppttiiqquuee,,  ssee  ttoouurrnnee  pplluuss  vveerrss  
ll’’aannttiicciippaattiioonn  qquuee  dd’’uunnee  œœuuvvrree  ddee  
sscciieennccee--ffiiccttiioonn  pprroopprreemmeenntt  ddiittee..  
CCoommmmee  jjee  ll’’aaii  ééccrriitt  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  
ll’’aaccttiioonn  dduu  ffiillmm  JJee  ssuuiiss  uunnee  llééggeennddee  ssee  
ssiittuuee  eenn  22001122,,  aalloorrss  qquuee  llee  ffiillmm  aa  ééttéé  
ttoouurrnnéé  eenn  22000077..  DDééjjàà,,  ll’’éélliittee  pprréévvooyyaaiitt  
nnoonn  ppaass  ddee  ddéécciimmeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  
ppoouurr  22001122  mmaaiiss  dd’’iinnssttaauurreerr  llaa  ppeeuurr  

ccoolllleeccttiivvee  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddeess  ggeennss  eett  ccee,,  pprréécciisséémmeenntt  aauu  ssuujjeett  ddee  22001122,,  aaffiinn  ddee  bbllooqquueerr  lleess  fflluuxx  ddee  LLuummiièèrree  qquuii  
nnoouuss  ppaarrvveennaaiieenntt  ddeess  pprrooffoonnddeeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee  eett  qquuii  ddeevvaaiieenntt  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  TTeerrrree  dd’’aasscceennssiioonnnneerr  vveerrss  lleess  
rriivveess  ddee  llaa  55ee  ddeennssiittéé..  OObbsseerrvveezz  uunn  iinnssttaanntt  llaa  ssééqquueennccee  ccii--ddeessssuuss  eett  ccoonncceennttrreezz--vvoouuss  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  dduu  ffiillmm  
BBaattmmaann  vv..  SSuuppeerrmmaann..  CCee  lloonngg--mmééttrraaggee  eesstt  bbiieenn  ssoorrttii  ddaannss  lleess  ssaalllleess  eenn  22001166,,  aavveecc  eexxaacctteemmeenntt  llee  mmêêmmee  llooggoo..  
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SSoouuvveenneezz--vvoouuss  ::  llee  ffiillmm  pprréésseennttéé  iiccii  aa  ééttéé  ttoouurrnnéé  eenn  22000077..  CCee  ffaaiitt  nnoouuss  mmoonnttrree  qquu’’iill  yy  aa  uunnee  rrééeellllee  vvoolloonnttéé  
ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’éélliittee  ddee  mmaaiinntteenniirr  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  ll’’aaggeennddaa  pprroopprree  àà  SSaattaann..  
RReeppoorrtteezz--vvoouuss  mmaaiinntteennaanntt  aauuxx  ddeeuuxx  ssééqquueenncceess  pprréésseennttééeess  ccii--ddeessssoouuss..  
  

CCii--ccoonnttrree,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  RRoobbeerrtt  NNeevviillllee  
eennttrreerr  ddaannss  uunnee  bboouuttiiqquuee  ddee  vviiddééooss..  LLaa  
pprréésseennccee  hhuummaaiinnee  eesstt  aauussssiittôôtt  éévvooqquuééee  
ppaarr  lleess  qquueellqquueess  mmaannnneeqquuiinnss  qquu’’iill  aa  
sscciieemmmmeenntt  ddiisssséémmiinnééss  ççaa  eett  llàà  ddaannss  
ttoouutt  llee  mmaaggaassiinn..  ÀÀ  ttrraavveerrss  cceettttee  ssccèènnee,,  
nnoouuss  llee  rreeggaarrddoonnss  ssee  rreennddrree  àà  ll’’ééttaall  ddee  
vviiddééooss  ppoouurr  aadduulltteess  aaffiinn  dd’’eennttrreetteenniirr  
uunnee  ppsseeuuddoo  ccoonnvveerrssaattiioonn  aavveecc  llee  
mmaannnneeqquuiinn  ((ddoonntt  ll’’aappppaarreennccee  eesstt  uunnee  

ffeemmmmee))  qquu’’iill  aa  pprréécciisséémmeenntt  ppllaaccéé  llàà,,  ddaannss  cceettttee  ppoossttuurree  ((eellllee  tteennttee  ddee  cchhooiissiirr  uunnee  vviiddééoo  ppoorrnnoo  !!))..  
ÉÉvviiddeemmmmeenntt  mmuueettttee,,  eellllee  nnee  rrééppoonndd  ppaass  àà  sseess  
aatttteenntteess,,  ssii  bbiieenn  qquu’’iill  llaa  ssuupppplliiee  ppuuiiss  ssee  mmeett  àà  
vveerrsseerr  ddeess  llaarrmmeess..  
NNoouuss  rreettiieennddrroonnss  ddeeuuxx  cchhoosseess  aauu  ssuujjeett  ddee  ccee  qquuii  
nnoouuss  eesstt  mmoonnttrréé  iiccii  ::  ll’’hhuummaaiinn  ddééffiinniittiivveemmeenntt  vvuu  
tteell  uunn  mmaannnneeqquuiinn  ((iinnccuurrssiioonn  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  
aarrttiiffiicciieellllee))  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppoorrnnooggrraapphhiiee  aammbbiiaannttee  
aacccceeppttééee  ccoommmmee  llaa  nnoorrmmaalliittéé  ddeess  cchhoosseess  ddaannss  
uunnee  ssoocciiééttéé  ddiittee  ««  cciivviilliissééee  »»..  
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TTOOTTAALL  RREECCAALLLL  ::  MMÉÉMMOOIIRREESS  PPRROOGGRRAAMMMMÉÉEESS  ((CCoolllliinn  FFaarrrreellll  ddaannss  llee  rrôôllee  ttiittrree))  
  
LLee  ffiillmm  ddéébbuuttee  aaiinnssii  ::  ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu  2211ee  ssiièèccllee,,  uunnee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  cchhiimmiiqquuee  aa  rreenndduu  llaa  ppllaannèèttee  pprreessqquuee  iinnhhaabbiittaabbllee..  
LL’’eessppaaccee  vviittaall  eesstt  ddeevveennuu  llaa  rreessssoouurrccee  llaa  pplluuss  pprréécciieeuussee  ddee  llaa  TTeerrrree..  IIll  nnee  rreessttee  qquuee  ddeeuuxx  tteerrrriittooiirreess  ::  ll’’uunniioonn  ffééddéérraallee  
bbrriittaannnniiqquuee  ((llaa  GGrraannddee--BBrreettaaggnnee  eett  ccee  qquuii  ««  rreessttee  »»  ddee  ll’’EEuurrooppee))  eett  llaa  ccoolloonniiee  ((ll’’AAuussttrraalliiee))..  LLeess  oouuvvrriieerrss  ddee  llaa  
ccoolloonniiee  ttrraavveerrsseenntt  cchhaaqquuee  jjoouurr  llaa  ppllaannèèttee  aavveecc  llee  sseeuull  mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppoossssiibbllee  ::  llaa  cchhuuttee..  
LLaa  cchhuuttee  ééttaanntt  uunnee  iimmmmeennssee  ccaappssuullee  pprrooppuullssééee  àà  vviitteessssee  ggrraanndd  VV  ddaannss  uunn  ccoonndduuiitt  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  CCee  
ccoonndduuiitt  aammèènnee  llaa  ccaappssuullee  dd’’uunn  ppooiinntt  AA  ((ll’’AAuussttrraalliiee))  àà  uunn  ppooiinntt  BB  ((LLoonnddrreess))  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llee  nnooyyaauu  ddee  llaa  
ppllaannèèttee..  CCee  qquuii  eesstt  mmaattéérriieelllleemmeenntt  iimmppoossssiibbllee..  HHoorrmmiiss  ttoouutteess  lleess  iinnccoohhéérreenncceess  dduu  ssccéénnaarriioo,,  llee  ffiillmm  eesstt  
vviissuueelllleemmeenntt  iinnttéérreessssaanntt..  ««  IInnttéérreessssaanntt  »»  vvrraaiimmeenntt,,  ppaarrccee  qquuee  llee  ffuuttuurr  mmiisséérraabbllee  qquuee  nnoouuss  pprrooppoossee  ll’’éélliittee  
eesstt  rreepprroodduuiitt  àà  llaa  ppeerrffeeccttiioonn..  
  

««  IInnttéérreessssaanntt  »»  ééggaalleemmeenntt  ddee  vvooiirr  ccee  
qquuee  llee  rrééaalliissaatteeuurr  cchheerrcchhee  àà  aannccrreerr  
ddaannss  ll’’eesspprriitt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr,,  ccoommmmee  llaa  
ssééqquueennccee  pprréésseennttééee  ccii--ccoonnttrree  eett  qquuii  
mmoonnttrree  uunn  iinnddiivviidduu  ccoossttuummee--ccrraavvaattéé  
((ppaarr  sseess  ddéévviiaanncceess  aavvéérrééeess  ,,  uunn  ttrraaddeerr  
ppeeuutt--êêttrree  ??))  mmaarrcchhaanntt  bbrraass  ddeessssuuss  
bbrraass  ddeessssoouuss  aavveecc  uunn  aannddrrooïïddee  ((uunn  
mmaannnneeqquuiinn  ddee  pplluuss  !!))  ffaaiissaanntt  ooffffiiccee  ddee  
pprroossttiittuuééee..  UUnnee  ffooiiss  eennccoorree,,  ll’’iimmaaggee  

ddee  llaa  ffeemmmmee  eesstt  pprrooffoonnddéémmeenntt  ddééggrraaddééee..  LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  pprreennaanntt  llee  ddeessssuuss,,  qquueellqquu’’uunn  vveeuutt  àà  ttoouutt  
pprriixx  nnoouuss  ffaaiirree  eenntteennddrree  qquuee  nnoouuss  aauurroonnss  pprroocchhaaiinneemmeenntt  àà  vviivvrree  uunnee  sseexxuuaalliittéé  àà  ttrraavveerrss  uunn  rroobboott……  
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SSuurr  uunn  ffoonndd  ssoonnoorree  tteecchhnnoo  ((rryytthhmmee  
pprroopprreemmeenntt  ssaattaanniiqquuee)),,  ddeess  ppoouuppééeess  
mmééccaanniiqquueess  ddééaammbbuulleenntt  ddaannss  llee  bbuutt  
ddee  ffaaiirree  llaa  ««  ppaassssee  »»..  UUnn  mmoonnddee  ttoouutt  
ccrraasssseeuuxx  ffaaiitt  ddee  ddéécchheettss  eett  ddee  ppiissssee  eenn  
ttoouuss  ggeennrreess,,  ddeess  iinnddiivviidduuss  mmoorrnneess  
pplleeiinnss  dd’’iimmppllaannttss  eett  ddee  ttaattoouuaaggeess,,  llaa  
llaaiiddeeuurr  eesstt  ppaarrttoouutt  ddee  mmiissee  ddaannss  ccee  
ffuuttuurr  ppoouurr  cceerrvveeaauu  lloobboottoommiisséé,,  mmiixxéé..  
OOnn  aa  ddééttoouurrnnéé  llee  sseennss  dduu  mmoott  bbaaiisseerr..  

DDee  ll’’aaccttiioonn  dd’’eemmbbrraasssseerr,,  ddee  ppoosseerr  sseess  llèèvvrreess  ssuurr  qquueellqquu’’uunn,,  oonn  eenn  aa  ffaaiitt  uunn  aaccttee  ddéévviiaanntt..  OOnn  ddiitt  ddee  ggeennss  
qquuii  bbaaiisseenntt,,  qquu’’iillss  ffoonntt  ll’’aammoouurr..  OOrr  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  pplluuss  ffaauuxx..  CCaarr  ddee  cceess  ggeennss  qquuii  bbaaiisseenntt,,  iillss  ssee  dduuppeenntt  
ll’’uunn  ll’’aauuttrree  aauu  ppooiinntt  dd’’êêttrree  pprriiss  ddaannss  lleess  ffiilleettss  dduu  DDiiaabbllee  CCaalliiggaassttiiaa..  CCeess  mmoonnssttrreess  nnee  ssee  ggêênneenntt  ppaass  ddee  
ffaaiirree  ddee  llaa  sseexxuuaalliittéé  nnoonn  uunn  aaccttee  ssaaccrréé  mmaaiiss  uunn  ppllaaiissiirr  ccoouuppaabbllee  !!  EEtt  cc’’eesstt  ppaarr  llee  ppllaaiissiirr  ccoouuppaabbllee  qquuee  llee  
FFéémmiinniinn  eesstt  àà  jjaammaaiiss  cchhaasssséé,,  llaa  ffeemmmmee  ddeevveennuuee  pprroossttiittuuééee  rreenndduuee  ssttéérriillee  eett  qquuii  eenn  aappppeellllee  aauu  ddéémmoonn..  CCee  
nn’’eesstt  aalloorrss  ppaass  ééttoonnnnaanntt  ddee  vvooiirr  ccoommbbiieenn  iill  eesstt  ffaacciillee  àà  cceett  hhoommmmee  ((qquuii  nn’’eesstt  qquu’’uunn  ssoommbbrree  iiddiioott  qquuii  nn’’aa  ddee  
cceessssee  ddee  ssee  ««  bbrraannlleerr  »»))  ddee  ssee  ttoouurrnneerr  vveerrss  uunn  rroobboott  ((qquuii  ffaaiitt  ttoouutt  aauussssii  bbiieenn  ll’’aaffffaaiirree  !!))  aaffiinn  ddee  vviiddeerr  sseess  
bboouurrsseess  ddaannss  llee  ccoonndduuiitt  dd’’uunn  cciirrccuuiitt  iinnttééggrréé  !!  
RRééaalliisseezz--vvoouuss  eennffiinn  ccee  qquuee  jjee  ssuuiiss  eenn  ttrraaiinn  dd’’ééccrriirree  ??  RRééaalliisseezz--vvoouuss  ccee  qquuee  vvoouuss  ééttiieezz  eenn  ttrraaiinn  ddee  rreeggaarrddeerr  
aauu  mmoommeenntt  ooùù  vvoouuss  pprreenniieezz  ccee  ffiillmm  ppoouurr  uunn  ddiivveerrttiisssseemmeenntt  ??  EEnn  ffaaiitt,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuii  eesstt  cceennsséé  vvoouuss  ddiivveerrttiirr  ??  
LLaa  vvuuee  dd’’uunn  aavveenniirr  mmiisséérraabbllee  pplleeiinn  dd’’uunnee  ééqquuaattiioonn  iimmppoossssiibbllee  àà  rrééssoouuddrree  ??  UUnnee  sseexxuuaalliittéé  ttoouutt  ddrrooiitt  ssoorrttiiee  
dduu  cceerrvveeaauu  mmaallaaddee  ddee  cceeuuxx  qquuii  nn’’oonntt  ddee  cceessssee  ddee  ffaannttaassmmeerr  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee  ??  OOùù  eesstt--eellllee  
llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  FFeemmmmee  ddaannss  ccee  mmoonnddee  ddéésshhuummaanniisséé,,  ttoottaalleemmeenntt  aasseeppttiisséé,,  uunn  mmoonnddee  ffaaiitt  ppoouurr  llee  rraatt  dd’’ééggoouutt  ??  
LLeess  IIlllluummiinnaattii  oonntt  ll’’iimmppuuddeennccee  ddee  nnoouuss  ffaaiirree  aavvaalleerr  ddeess  ccoouulleeuuvvrreess……  lleess  RReeppttiilliieennss  ééttaanntt  àà  ll’’œœuuvvrree..  
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UUnn  mmoonnddee  ssaallee,,  pplluuvviieeuuxx,,  aabbjjeecctt,,  
uunnee  ppooppuullaattiioonn  nnooiirrcciiee  ppaarr  llaa  
ppoolllluuttiioonn  ddee  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  
pprroopprree,,  tteell  eesstt  llee  ccoommppttee--rreenndduu  
mmiinnaabbllee  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  NNoouuvveell  
OOrrddrree  MMoonnddiiaall  aauu  ssuujjeett  ddee  cceett  
oobbssccuurr  aavveenniirr  qquuii  nnoouuss  aatttteenndd,,  
ssaannss  vvooiiee  ppoouurr  llaa  lluummiièèrree……  
  
 
 
……  uunn  mmoonnddee  ggoouuvveerrnnéé  ppaarr  uunnee  
ppoolliiccee  ssyynntthhééttiiqquuee,,  ssaannss  ââmmee  nnii  
ccoommppaassssiioonn  aauuccuunnee..  UUnn  mmoonnddee  
iivvrree  eett  ssaannss  ppiittiiéé..  CCeeccii  ppoouurr  llee  
bbiieenn  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouuss……  AAuu  
nnoomm  dduu  ppeeuuppllee  ffrraannççaaiiss  !!  AAuu  nnoomm  
dduu  mmoonnddee  lliibbrree  !!  MMaaiiss  uunn  mmoonnddee  
lliibbrree  ffaaiitt  ppoouurr  ll’’eessccllaavvee  !!  UUnn  
mmoonnddee  lliibbrree  qquuii  sseerrtt  ddee  ppââttuurree  aauu  
DDiiaabbllee  !!……  
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EEtt  ttoouutt  cceeccii  nnoouuss  eesstt  sseerrvvii  cchhaauudd,,  aavveecc  uunnee  iimmppuuddeennccee  aaccccrruuee  !!  SSuurr  llaa  ssééqquueennccee  ccii--ddeessssuuss  nnoouuss  vvooyyoonnss  llee  
pprroottaaggoonniissttee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ((CCoolllliinn  FFaarrrreellll))  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddiissccuutteerr  aavveecc  cceellllee  aauupprrèèss  ddee  qquuii  iill  ss’’eesstt  rraalllliiéé  ppoouurr  
ccoommbbaattttrree  ll’’uunniioonn  ffééddéérraallee  eett  ssoonn  aarrmmééee  ddee  ssyynntthhééttiiqquueess..  LLaa  ssccèènnee  ssee  ppaassssee  ddaannss  uunnee  ssttaattiioonn  ddee  mmééttrroo  
ddééssaaffffeeccttééee..  TToouuss  ddeeuuxx  ssee  rreettrroouuvveenntt  ddaannss  uunnee  rraammee  qquuii  ssee  ddiirriiggee  vveerrss  llaa  zzoonnee  ffaannttôômmee,,  ccoonnttaammiinnééee  ppaarr  
lleess  ggaazz  cchhiimmiiqquueess..  PPoouurr  llee  ssppeeccttaatteeuurr,,  ttoouutt  sseemmbbllee  ««  nnoorrmmaall  »»,,  ccoohhéérreenntt..  HHoorrmmiiss  llee  ffaaiitt  qquuee  qquueellqquu’’uunn  aa  
ppllaaccéé  eenn  ffiilliiggrraannee  eett  aauu  bboouutt  mmiilliieeuu  ddee  ll’’hhiissttooiirree  uunn  ddééttaaiill  qquuee  vvoottrree  œœiill  aa  ccaappttéé  mmaaiiss  nnoonn  vvoottrree  eesspprriitt  
ccrriittiiqquuee..  CCee  ddééttaaiill  aa  ééttéé  aauussssiittôôtt  eennrreeggiissttrréé  ppuuiiss  rraannggéé  ddaannss  uunn  ddeess  ttiirrooiirrss  ddee  vvoottrree  ssuubbccoonnsscciieenntt..  CCee  ddééttaaiill  
eesstt  llàà  ppoouurrttaanntt,,  ééccrriitt  eenn  aannggllaaiiss,,  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ::  ««  TTeellll  uuss  wwhhaatt  yyoouu  tthhiinnkk..  »»  ((««  DDiitteess--nnoouuss  ccee  qquuee  vvoouuss  ppeennsseezz..  »»))  
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LL’’HHOOMMMMEE  BBIICCEENNTTEENNAAIIRREE  ((RRoobbiinn  WWiilllliiaammss  ddaannss  llee  rrôôllee  ttiittrree))  
  
DDiitteess--nnoouuss  ccee  qquuee  vvoouuss  ppeennsseezz  ddee  cceettttee  hhiissttooiirree  rreevviissiittééee  ddee  PPiinnoocccchhiioo,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’uunn  rroobboott  rrêêvvee  ddee  
ddeevveenniirr  uunn  vvrraaii  ppeettiitt  ggaarrççoonn  !!  CC’’eesstt  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  qquuii  rrêêvvee  ddee  ll’’hhuummaaiinn  eett  qquuii  ddééssiirree  ffoorrtteemmeenntt  
ll’’iinnttééggrreerr  ddaannss  sseess  cciirrccuuiittss  !!  CC’’eesstt  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  qquuii  pprreenndd  lleess  ttrraaiittss  dd’’uunn  hhoommmmee  ((jjoouuéé  ppaarr  
RRoobbiinn  WWiilllliiaammss))  eett  qquuii  rrêêvvee  ddee  ffaaiirree  ll’’aammoouurr  àà  uunnee  ffeemmmmee..  CCee  rrêêvvee  pprreennaanntt  eennffiinn  llee  ppaass  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé,,  llee  
rroobboott  ddeevviieenntt  ««  hhuummaaiinn  »»  ppaarr  ddééffiinniittiioonn,,  dduu  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr  ddaannss  sseess  cciirrccuuiittss  dduu  ssaanngg,,  ddee  llaa  ppeeaauu,,  ddeess  cceelllluulleess  
qquuii  vviieeiilllliisssseenntt  eett  qquuii  mmeeuurreenntt..  TToouutt  hhuummaaiinn  qquu’’iill  eesstt  ddeevveennuu,,  llee  vvooiiccii  qquu’’iill  ffaaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ll’’aammoouurr  àà  llaa  
ffeemmmmee  ((qquuii  aacccceeppttee  ssaa  pprrooppoossiittiioonn  ssaannss  ssoouurrcciilllleerr  !!))  qquu’’iill  aa  jjaaddiiss  aaiimmééee  aalloorrss  qquuee  ssoonn  cceerrvveeaauu  ppoossiittrroonniiqquuee  
lluuii  ffaaiissaaiitt  éémmeettttrree  ddeess  ssiiggnnaauuxx  ppoouurr  ttoouutt  sseennttiimmeenntt..  CCoommmmee  ttoouutt  rroobboott  qquuii  ssee  rreessppeeccttee  oonn  ll’’hhaabbiillllee  aaffiinn  
qquuee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ccoonntteennuuee  ddaannss  llee  fflluuxx  ddee  sseess  ttrraannssiissttoorrss  pprreennnnee  llee  ggooûûtt  ddee  ««  ll’’hhoommmmee  »»..  WWaalltt  
DDiissnneeyy  aanntthhrrooppoommoorrpphhiissee  lleess  ooiisseeaauuxx  eenn  lleess  ffaaiissaanntt  ppaarrlleerr  eett  ddaannsseerr,,  IIvvaann  RReeiittmmaann  aanntthhrrooppoommoorrpphhiissee  
ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee,,  ttoouutt  ccoommmmee  ssoonn  mmaaîîttrree  SStteevveenn  SSppiieellbbeerrgg..  QQuu’’iill  eesstt  bboonn  cceett  hhoommmmee  qquu’’oonn  iimmppllaannttee  !!  
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LLaa  ccooqquuee  dduu  rroobboott  eennttiièèrreemmeenntt  rreemmppllaaccééee  ppaarr  ddeess  ttiissssuuss  eett  uunnee  cciirrccuullaattiioonn  ssaanngguuiinnee,,  llee  vvrraaii  ppeettiitt  ggaarrççoonn  
pprreenndd  eennffiinn  ll’’aappppaarreennccee……  dd’’uunn  hhoommmmee  ssyynntthhééttiiqquuee  !!  LLaa  bbeellllee  aaffffaaiirree  !!  
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RROOBBOOCCOOPP  
  

  
  

LL’’aavveennttuurree  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ccoonnttiinnuuee  !!  DDaannss  llaa  ssééqquueennccee  ccii--ddeessssuuss,,  dduu  rreemmaakkee  dduu  ffiillmm  RRoobbooccoopp,,  
oonn  vvooiitt  llee  DDrr  NNoorrttoonn  eexxpplliiqquueerr  àà  ssoonn  ppaattiieenntt  qquuii  aa  ppeerrdduu  sseess  mmaaiinnss  qquu’’iill  ppeeuutt  eennccoorree  jjoouueerr  ddee  llaa  gguuiittaarree..  
LL’’hhoommmmee  ssee  ssaaiissiitt  aalloorrss  ddee  ssaa  gguuiittaarree  eett  jjoouuee..  MMaaiiss  ll’’éémmoottiioonn  aa  iiccii  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  jjaaiilllliirr  ccaarr  iill  nnee  sseenntt  ppaass  
lleess  ccoorrddeess  qquu’’iill  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ppiinncceerr..  OOrr  ll’’éémmoottiioonn  ppaassssee  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ffaaiirree  ««  ccoorrppss  »»  aavveecc  ssoonn  iinnssttrruummeenntt..  
LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  nnee  rreemmppllaacceerraa  jjaammaaiiss  llaa  tteexxttuurree  oorrggaanniiqquuee  iissssuuee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ÊÊttrreess  
ccrrééaatteeuurrss..  DDiieeuu  iinnccoorrppoorree  ddaannss  llee  ccoorrppss  llaa  ccoonnsscciieennccee  eett  ll’’ââmmee..  EEtt  rriieenn  nnee  ppeeuutt  vveenniirr  ccoommbblleerr  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu  !!  
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DDaannss  llaa  ssééqquueennccee  ccii--ccoonnttrree,,  àà  
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  qquuee  vvooiitt--oonn  ??  
LLee  ddeessssiinn  dd’’uunnee  cchhèèvvrree..  CCeettttee  
cchhèèvvrree,,  qquuee  rreepprréésseennttee--tt--eellllee  àà  
vvoottrree  aavviiss  ??......  BBeellzzéébbuutthh..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCii--ccoonnttrree,,  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  ccee  
mmêêmmee  ggeennttiill  ddoocctteeuurr  NNoorrttoonn  
qquuii  eexxpplliiqquuee  ppaattiieemmmmeenntt  àà  
ll’’eexx--aaggeenntt  ddee  ppoolliiccee  AAlleexx  
MMuurrpphhyy,,  vviiccttiimmee  dd’’uunn  aatttteennttaatt  
àà  llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee,,  ccoommmmeenntt  iill  

ddooiitt  ddoorréénnaavvaanntt  ss’’hhaabbiittuueerr  àà  nnee  pplluuss  êêttrree  uunn  ccoorrppss  nnii  mmêêmmee  uunnee  ââmmee,,  mmaaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  uunnee  aarrmmee  aauu  
sseerrvviiccee  dduu  ««  bbiieenn  ccoommmmuunn  »»..  
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AAlleexx  MMuurrpphhyy  nn’’aa  pplluuss  nnii  
ssoonn  ccoorrppss  nnii  mmêêmmee  ssoonn  nnoomm..  
MMêêmmee  ssoonn  vviissaaggee  lluuii  aa  ééttéé  
eennlleevvéé,,  ppuuiissqquu’’iill  ssee  rreettrroouuvvee  
àà  nn’’êêttrree  pplluuss  qquu’’uunn  cceerrvveeaauu  
llaaccéérréé  rreemmppllii  dd’’iimmppllaannttss..  
  
  
  
  
  
  

AAlleexx  MMuurrpphhyy  sseemmbbllee  ss’’êêttrree  
rréévveeiilllléé  mmaaiiss  ssoonn  hhoorrrriibbllee  
ccaauucchheemmaarr  nn’’aa  vviissiibblleemmeenntt  
ppaass  ddee  ffiinn..  CCee  qquuii  lluuii  eesstt  
iimmppoosséé  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  bbiieenn  
ppeerrççuu..  IIll  ddeemmaannddee  aalloorrss  àà  êêttrree  
ddééccoonnnneeccttéé  ddee  ffaaççoonn  ffeerrmmee  eett  
ddééffiinniittiivvee..  MMaaiiss  mmêêmmee  uunnee  
mmoorrtt  ddiiggnnee  lluuii  eesstt  rreeffuussééee..  
LLee  ccoorrppuuss  mmééddiiccaall  iiccii  rraaffffoollee  
dduu  pprroodduuiitt  ddee  sseess  pprroopprreess  
eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  !!  
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VVooiiccii  ccee  mmoonnssttrree  ddee  FFrraannkkeennsstteeiinn  
qquuii  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  dd’’êêttrree  ccrréééé,,  aavveecc  
eenn  lluuii  uunnee  vviissiioonn  ddee  jjeeuu  vviiddééoo  ssuurr  ddee  
vvrraaiiss  mmaallffrraattss  qquu’’iill  lluuii  ffaauutt  aabbaattttrree  
ccoouupp  ssuurr  ccoouupp,,  nnoottrree  ««  rroobboott--fflliicc  »»    
ppaarréé  àà  ffaaiirree  rrééggnneerr  ll’’oorrddrree  ssoouuss  llaa  
ccoouuppee  ddee  ll’’OOCCPP,,  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  
ll’’éélliittee  pprrooccllaammaanntt  llaa  jjuussttiiccee  dd’’uunn  
mmoonnddee  lliibbrree  ppaarr  uunnee  rréépprreessssiioonn  ssaannss  
ffaaiillllee  !!  
UUnnee  mmaacchhiinnee  pprrêêttee  àà  ddoommiinneerr  llaa  
BBêêttee  eenn  ll’’hhoommmmee  ??  CC’’eesstt  ccee  qquuee  vveeuutt  
aarrddeemmmmeenntt  ll’’éélliittee  àà  llaa  ssoollddee  ddee  
SSaattaann,,  ffaauuttee  ddee  nn’’aavvooiirr  ssoouuss  llaa  mmaaiinn  
aauuccuunn  CChhrriisstt  àà  mmeettttrree  ddaannss  ll’’ââmmee  ddee  
ll’’iinnddiivviidduu  ppeerrvveerrttii    ppaass  ssii  pprroommpptt  àà  
êêttrree  ddoommppttéé  !!  
LLee  ccuullttee  ddeess  aarrmmeess  eett  llaa  ppuuiissssaannccee  
ddééppllooyyééee  ppaarr  lleess  eeffffeettss  ssppéécciiaauuxx  
ssoonntt  tteennaacceess  ddaannss  lleess  ffiillmmss  ccoonnççuuss  àà  
llaa  ssaauuccee  HHoollllyywwoooodd..  MMaaiiss  cceettttee  
ssaauuccee  eesstt  rrééssoolluummeenntt  aaiiggrree  eett  eellllee  

ccoollllee  aauuxx  ddeennttss  ccoommmmee  llee  cchheewwiinngg--gguumm  qquuii  ddooiitt  ssoonn  nnoomm  àà  llaa  ffaammeeuussee  mmaarrqquuee..  AAlloorrss,,  ccoommmmeenntt  ssaavvooiirr  
ppaarr  llee  sseeuull  ddééssiirr  dduu  ddiivveerrttiisssseemmeenntt  qquuee  qquueellqquu’’uunn  cchheerrcchhee  àà  ddiissssoocciieerr  ll’’ââmmee  ddee  llaa  pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  DDiieeuu  ??  
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LLee  ffiillmm  ssee  tteerrmmiinnee  ssuurr  uunnee  nnoottee  pprrooffoonnddéémmeenntt  aammèèrree..  
AAlloorrss  mmêêmmee  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ppuubblliiee  uunn  ddéémmeennttii  aauu  
ssuujjeett  ddee  ssoonn  aaddhhééssiioonn  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’hhuummaaiinn,,  
NNoovvaakk  ((jjoouuéé  ppaarr  SSaammuueell  LL..  JJaacckkssoonn))  ffaaiitt  ssoonn  sshhooww  ttéélléévviisséé..  IIll  eexxpplliiqquuee  ccoommbbiieenn  ll’’AAmméérriiqquuee  ddeemmeeuurree  llee  
pplluuss  ggrraanndd  ppaayyss  aauu  mmoonnddee  eett  ccoommbbiieenn  lleess  aamméérriiccaaiinnss  oonntt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  bbeessooiinn  dd’’aapppprroouuvveerr  lleess  bbiieennffaaiittss  
ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddaannss  llee  ttrriissttee  qquuoottiiddiieenn  ddee  lleeuurr  vviiee  qquuii  nn’’aa  ddee  cceessssee  dd’’êêttrree  vvoouuéé  àà  ll’’iinnssééccuurriittéé  
ggrraannddiissssaannttee  ddeess  vviilllleess  ffoorrtteemmeenntt  uurrbbaanniissééeess..  AAlloorrss  bbiieenn  ssûûrr,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  
mmeennttaallee,,  cchheerrcchheenntt  àà  ffaaiirree  aavvaalleerr  llaa  ppiilluullee  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ccoommpprriiss  ::  llee  ffuuttuurr  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  
ppaasssseerraa  ppaarr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ppaarrccee  qquuee  aauuccuunn  rroobboott  nnee  ppeeuutt  êêttrree  fflloouuéé  ppaarr  lleess  éémmoottiioonnss..  LLeess  
éémmoottiioonnss  ééttaanntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  uunn  ssuubbssttrraatt  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’hhoommmmee  ssyynntthhééttiiqquuee..  
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LLEE  LLIIVVRREE  DD’’ÉÉLLII  ((DDeennzzeell  WWaasshhiinnggttoonn  eett  GGaarryy  OOllddmmaann  ddaannss  lleess  rrôôlleess  ttiittrreess))  
  
CC’’eesstt  uunnee  hhiissttooiirree  aapprrèèss  llaa  gguueerrrree,,  aapprrèèss  llee  ««  ggrraanndd  ffllaasshh  »»..  LLee  mmoonnddee  eesstt  ddeevveennuu  uunn  vvrraaii  ddéésseerrtt  ffaaiitt  
dd’’iinnddiivviidduuss  mmaallpprroopprreess  eett  mmaallooddoorraannttss  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  pphhyyssiiqquuee  qquuee  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  uunn  mmoonnddee  ssaannss  ââmmee  
eett  ssaannss  jjuussttiiccee  aauuccuunnee..  AAuu  mmiilliieeuu  ddee  ccee  qquu’’iill  rreessttee  dd’’hhoommmmeess,,  iill  yy  aa  ÉÉllii..  CCee  gguueerrrriieerr  dd’’uunn  aauuttrree  tteemmppss,,  
ppoouusssséé  ppaarr  ssaa  ffooii  pprrooffoonnddee,,  ppoorrttee  ssuurr  lluuii  uunnee  bbiibbllee  ééccrriittee  eenn  bbrraaiillllee,,  qquu’’iill  ssaaiitt  lliirree  ppoouurrttaanntt..  IIll  mmaarrcchhee  àà  
ppeerrddrree  hhaalleeiinnee  llee  lloonngg  ddee  cceettttee  rroouuttee  qquuii  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss  ddee  ppaarrtt  eenn  ppaarrtt..  IIll  mmaarrcchhee  ttoouutt  dduu  lloonngg,,  eett  lleess  
jjoouurrss  ss’’ééccoouulleenntt..  CC’’eesstt  ll’’OOuueesstt  qquu’’iill  vviissee  ccaarr,,  ddiitt--iill,,  ««  cc’’eesstt  llàà--bbaass  qquuee  jjee  ddooiiss  aalllleerr  ppoouurr  rreemmeettttrree  cceettttee  bbiibbllee  
qquuee  jjee  ppoorrttee  ssuurr  mmooii  ((eett  ssuurrttoouutt  eenn  mmooii))..  »»  OOuuii,,  ÉÉllii  ccoonnnnaaîîtt  cchhaaqquuee  mmoott  ddee  cceettttee  bbiibbllee..  CCeellllee  qquu’’iill  ppoorrttee  eesstt  
uunniiqquuee,,  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  aayyaanntt  ééttéé  bbrrûûllééeess  aapprrèèss  llaa  gguueerrrree,,  ppeeuutt--êêttrree  àà  ccaauussee  dduu  ffaaiitt  qquuee  cc’’eesstt  eennccoorree  llaa  
ffaauuttee  àà  llaa  rreelliiggiioonn  eett  nnoonn  àà  ttoouuss  cceess  ccrrééttiinnss  qquuii  nn’’oonntt  rriieenn  eenntteenndduu  ddee  ll’’aappppeell  ddee  DDiieeuu  !!  

EEnnccoorree  eett  ttoouujjoouurrss  ccee  mmêêmmee  ffuuttuurr  
qquuii  eesstt  iiccii  mmoonnttrréé..  UUnn  ffuuttuurr  ttoouutt  
ggrriiss,,  pplleeiinn  ddee  ddéésseerrtt,,  ddee  ddéécchheettss  
qquuii  ttrraaîînneenntt  eett  dd’’eemmbbuussccaaddeess..  UUnn  
ffuuttuurr  pplleeiinn  dd’’aapppprrééhheennssiioonn,,  ddee  
ssoolliittuuddee  eett  ddee  bbeessttiiaalliittéé..  UUnn  ffuuttuurr  
ffaaiitt  ddee  ccoonnttrrééeess  aarriiddeess  ddoonntt  llaa  
llaaiiddeeuurr  nn’’aa  dd’’ééggaall  qquuee  cceess  ttaass  
dd’’hhoommmmeess  eerrrraannttss,,  eennttiièèrreemmeenntt  
ppaarrééss  ddee  llaa  ppeeaauu  ddee  llaa  BBêêttee  qquu’’iillss  
ssoonntt  ddeevveennuuss,,  rreennoouuaanntt  aavveecc  
lleeuurrss  ppiirreess  iinnssttiinnccttss  ccaannnniibbaalleess..  
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PPoouurr  CCaarrnneeggiiee  ((jjoouuéé  ppaarr  GGaarryy  OOllddmmaann)),,  iill  lluuii  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  rrééccuuppéérreerr  àà  ttoouutt  pprriixx  cceettttee  bbiibbllee  ddéétteennuuee  
ppaarr  ÉÉllii,,  ccoommmmee  iill  ll’’eexxpplliiqquuee  ssii  
bbiieenn  àà  ssoonn  hhoommmmee  ddee  mmaaiinn  ddaannss  
llaa  ssééqquueennccee  qquuii  ssuuiitt  ::  
RReeddrriiddggee  ::  ««  TToouutt  ççaa  ppoouurr  uunn  
ppuuttaaiinn  ddee  bboouuqquuiinn  !!  »»  
CCaarrnneeggiiee,,  eenn  hhaauussssaanntt  llaa  vvooiixx  ::  
««  IIll  ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunn  ppuuttaaiinn  ddee  
bboouuqquuiinn  !!  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  aarrmmee,,  
bbrraaqquuééee  ssuurr  lleess  ccœœuurrss  eett  lleess  eesspprriittss  
ddeess  ffaaiibblleess  eett  ddeess  ddéésseessppéérrééss,,  uunnee  
aarrmmee  qquuii  nnoouuss  ooffffrriirraa  llee  ccoonnttrrôôllee  !!  
LLeess  ggeennss  vviieennddrroonntt  ddee  ppaarrttoouutt  eett  

ffeerroonntt  eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquuee  jjee  lleeuurr  ddiirraaii  ssii  jj’’aaii  lleess  mmoottss  qquuii  ssoonntt  ddaannss  ccee  bboouuqquuiinn..  CC’’eesstt  aarrrriivvéé  aauuppaarraavvaanntt,,  aalloorrss  ççaa  
rreeccoommmmeenncceerraa..  »»  
VVooiiccii  ddoonncc  ooùù  nnoouuss  eenn  ssoommmmeess  ::  ssii  lleess  mmoottss  ddee  llaa  BBiibbllee  eexxiisstteenntt  cc’’eesstt  ddaannss  llee  sseeuull  bbuutt  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  ll’’eesspprriitt  
««  mmoouuttoonnnneeuuxx  »»  ddeess  iinnddiivviidduuss..  DDiieeuu  nn’’aa  ppaass  ccoouurrss  ddaannss  llaa  ccoouurr  ddee  rrééccrrééaattiioonn  ddeess  ccaannccrreess,,  cc’’eesstt  aalloorrss  qquuee  
ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  vvoollee  aauu  sseeccoouurrss  ddee  cceettttee  hhuummaanniittéé  aaggoonniissaannttee..  SSaauuff  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  
eexxaacctteemmeenntt  qquuii  ssee  ccaacchhee  ddeerrrriièèrree  cceettttee  iinntteelllliiggeennccee  ffrrooiiddee  ddéénnuuééee  ddee  ccœœuurr..  PPaass  pplluuss  qquuee  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ooùù  
eellllee  vvoouuss  ccoonndduuiitt..  DDuu  mmooiinnss,,  ssii  vvoouuss  rreeggaarrddeezz  dd’’uunn  œœiill  ssiinnccèèrree  ccee  qquuii  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ppaasssseerr,,  
vvoouuss  ppoouuvveezz  aalloorrss  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuii  vvoouuss  aarrrriivvee..  
VVoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunn  ppuuttaaiinn  ddee  ffiillmm  !!  CC’’eesstt  uunnee  aarrmmee  bbrraaqquuééee  ssuurr  vvooss  ccœœuurrss  eett  vvooss  eesspprriittss  
aaffffaaiibblliiss  ppaarr  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee..  PPaayyeerr  ssoonn  ttiicckkeett  ddee  cciinnéémmaa  ééqquuiivvaauutt  àà  ssee  rreepprrooggrraammmmeerr  mmeennttaalleemmeenntt  
àà  ttrraavveerrss  ccee  qquuee  ll’’éélliittee  tteenndd  àà  vvoouuss  ffaaiirree  iinnttééggrreerr  ddaannss  vvooss  cciirrccuuiittss  !!  
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VVooiiccii  nnoottrree  ÉÉllii  ttrraaqquuéé  ddeess  jjoouurrss  
dduurraanntt  ppaarr  lleess  hhoommmmeess  ddee  mmaaiinn  ddee  
CCaarrnneeggiiee..  DDee  ffoolllleess  vvooiittuurreess  llaannccééeess  
àà  ttoouuttee  aalllluurree  ddaannss  llee  ddéésseerrtt,,  ddeess  
mmiittrraaiilllleeuusseess  qquuii  rreetteennttiisssseenntt  eett  
cc’’eesstt  ssoouuddaaiinn  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ccoouurrssee..  LLee  
cciieell  eesstt  bbaass,,  lleess  vviissaaggeess  ddééccoommppoossééss..  
LL’’aammbbiiaannccee  dduu  ffiillmm  eesstt  ppeessaannttee  eett  
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  lloouurrddee  qquuee  llaa  ppeelllliiccuullee  
aa  ééttéé  ffiillttrrééee  eenn  ccoouulleeuurr  ssééppiiaa..  
  
TToouutt  eesstt  aarriiddee,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ccœœuurrss..  
AAuussssii  mmoorrttss  qquuee  cceett  aarrbbrree  ccaallcciinnéé  
ttoorrdduu  aauu  mmiilliieeuu..  LL’’aarrbbrree  rreepprréésseennttee  
llee  PPèèrree..  IIll  eenn  eesstt  ll’’uullttiimmee  ssyymmbboollee..  
EEtt  cc’’eesstt  ddeevvaanntt  cceett  aarrbbrree  qquuii  aa  ppeerrdduu  
ssaa  ssèèvvee  qquu’’ÉÉllii  ss’’iinncclliinnee  ppaarr  llaa  ffoorrccee  
ddeess  cchhoosseess,,  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  ppaarrccee  
qquuee  llaa  ffiillllee  qquuii  ll’’aaccccoommppaaggnnee  sseerrtt  
dd’’oottaaggee..  LLaa  ffaammeeuussee  BBiibbllee  eesstt  lliivvrrééee  
eennttrree  lleess  mmaaiinnss  dd’’uunn  CCaarrnneeggiiee  

aassssooiifffféé  ddee  ppoouuvvooiirr..  MMaaiiss  qquuee  ffeerroonntt--iillss  lleess  mmoottss  dduu  CChhrriisstt  ddaannss  llaa  bboouucchhee  ddee  cceett  hhoommmmee  ssii  llee  ccœœuurr  nnee  
ssaaiitt  rreennddrree  llaa  PPaarroollee  vviivvaannttee  ??  QQuuee  ffeerroonntt--iillss  lleess  mmoottss  dduu  CChhrriisstt  ssii  aauuccuunn  dd’’eeuuxx  nnee  vviieenntt  àà  rrééssoonnnneerr  ddaannss  
ll’’ââmmee  ddee  cceess  hhoommmmeess  pprriiss  ddaannss  ll’’ééttaauu  ddee  llaa  BBêêttee  ??  
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CCaarrnneeggiiee,,  llee  lliivvrree  àà  llaa  mmaaiinn  dd’’uunn  ccôôttéé  
eett  ssoonn  ppiissttoolleett  ddee  ll’’aauuttrree,,  ssee  ttoouurrnnaanntt  
vveerrss  ÉÉllii  ::  ««  DDiieeuu  eesstt  bboonn,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??  »»  
ÉÉllii,,  dd’’uunnee  vvooiixx  qquuii  nnee  ffaaiibblliitt  ppaass  ::  
««  TToouutt  llee  tteemmppss  !!  »»  
CCaarrnneeggiiee,,  dd’’uunn  ttoonn  pprroopphhééttiiqquuee  ::  ««  NNoonn..  
PPaass  ttoouutt  llee  tteemmppss..  »»  
UUnn  bbrruuiitt  ssoouurrdd  rreetteennttiitt..  UUnnee  bbaallllee  
ssoorrttiiee  dduu  ppiissttoolleett  ddee  CCaarrnneeggiiee  ppéénnèèttrree  
lleess  eennttrraaiilllleess  dd’’ÉÉlliiee..  

  

AAuu  mmoommeenntt  ddee  ll’’iimmppaacctt,,  llee  
cciieell  ffaaiitt  ssaavvooiirr  ssaa  ccoollèèrree..  
LLaa  ffoouuddrree  ddééffeerrllee..  LLee  
ttoonnnneerrrree  ggrroonnddee..  EEtt  ddee  ccee  
qquuee  ll’’oonn  ccrrooyyaaiitt  llaa  ffiinn,,  
cc’’eesstt  CCaarrnneeggiiee  qquuii  eesstt  dduuppéé..  
LLaa  BBiibbllee  eesstt  eenn  bbrraaiillllee..  EEtt  
llaa  ccoommppaaggnnee  aavveeuuggllee,,  cceellllee  
qquuee  CCaarrnneeggiiee  nn’’aa  ppaass  ssuu  
aaiimmeerr,,  nnee  lluuii  sseerraa  dd’’aauuccuunn  
sseeccoouurrss..  QQuuaanntt  àà  ÉÉllii,,  ppaarr  
uunnee  vvoolloonnttéé  ddee  rroocc  eett  ccee,,  

mmaallggrréé  ssaa  bblleessssuurree,,  iill  iirraa  llàà  ooùù  iill  ssee  ddeevvaaiitt  dd’’êêttrree  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  cceettttee  hhiissttooiirree  ::  ll’’aanncciieennnnee  pprriissoonn  
dd’’AAllccaattrraazz,,  ooùù  sseerroonntt  eennffiinn  mmiiss  ssoouuss  pprreessssee  ttoouuss  lleess  mmoottss  ddee  llaa  BBiibbllee  qquu’’iill  aa  ssuu  ccoonntteenniirr  eenn  lluuii..  
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PPRRÉÉDDIICCTTIIOONNSS  &&  DDEEEEPPWWAATTEERR  HHOORRIIZZOONN  
  
UUnnee  mmyyssttéérriieeuussee  lliissttee  ffaaiittee  ddee  cchhiiffffrreess  ééccrriittee  ppaarr  uunnee  ééllèèvvee  ddee  pprriimmaaiirree  cciinnqquuaannttee  aannss  pplluuss  ttôôtt  ssee  rreettrroouuvvee  
eennttrree  lleess  mmaaiinnss  dduu  ppeettiitt  CCaalleebb  KKooeessttlleerr  qquuii  llaa  rreemmeett  aauussssiittôôtt  àà  ssoonn  ppèèrree,,  JJoohhnn,,  pprrooffeesssseeuurr  dd’’uunniivveerrssiittéé..  ÀÀ  
pprreemmiièèrree  vvuuee,,  cceettttee  lliissttee  nnee  sseemmbbllee  rriieenn  vvoouullooiirr  ddiirree..  MMaaiiss  cc’’eesstt  ssaannss  ccoommpptteerr  ssuurr  ll’’eesspprriitt  aannaallyyttiiqquuee  ddee  
JJoohhnn  qquuii  ddééccoouuvvrree  ddeerrrriièèrree  cceettttee  sséérriiee  éénniiggmmaattiiqquuee  ddee  cchhiiffffrreess  ddeess  ddaatteess,,  ddeess  ccoooorrddoonnnnééeess  ddee  lliieeuuxx  aaiinnssii  
qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ppéérrii  oouu  qquuii  ddooiivveenntt  ppéérriirr..  DDeess  éévvéénneemmeennttss  tteerrrriibblleess  oonntt  aalloorrss  lliieeuu……  
……  CCee  qquuee  rréévvèèllee  cceettttee  lliissttee  eesstt  pprroopprreemmeenntt  ssiiddéérraanntt  ccaarr  llaa  sséérriiee  ddee  cchhiiffffrreess  eesstt  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’uunnee  ffiinn  dduu  
mmoonnddee  aannnnoonnccééee……  MMaaiiss  qquueellllee  eesstt--eellllee  cceettttee  ffiinn  dduu  mmoonnddee  ppeerrççuuee  ppaarr  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ??  
DDee  nnoommbbrreeuuxx  tthhèèmmeess  ssoonntt  aabboorrddééss  àà  ttrraavveerrss  ccee  lloonngg--mmééttrraaggee  qquuii  eesstt  PPrrééddiiccttiioonnss  ::  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree,,  
llaa  ppeeuurr  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ll’’aappooccaallyyppssee..  CCoommmmee  dd’’hhaabbiittuuddee,,  hhoorrmmiiss  lleess  iinnccoohhéérreenncceess  dduu  ssccéénnaarriioo,,  lleess  hhoommmmeess  ddee  
mmaaiinn  ddee  HHoollllyywwoooodd  ttiieennnneenntt  àà  rreennddrree  vviissuueelllleemmeenntt  ccrrééddiibbllee  ccee  qquu’’iillss  oonntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  mmoonnttrreerr..  SSii  
ttoouutt  cceellaa  ééttaaiitt  vvrraaii,,  lleess  vviissaaggeess,,  lleess  vvaaiisssseeaauuxx  ssppaattiiaauuxx……  eett  ll’’iinntteennttiioonn  mmêêmmee  ddee  DDiieeuu,,  nnoouuss  aauurriioonnss  ddee  
qquuooii  êêttrree  eennsseeiiggnnééss..  SSaauuff  qquuee  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  aa  ddééjjàà  uunnee  cceerrttaaiinnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  cchhoossee,,  ssaa  vviissiioonn  
ppéérreennnnee  ssee  ttiieenntt  llooiinn  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr..  TToouutt  ddaannss  ccee  ffiillmm  rreellèèvvee  eenn  eeffffeett  dduu  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr,,  
nnoottaammmmeenntt  llaa  ppeeuurr  qquuii  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  ddééppllooyyééee  uunnee  ffooiiss  eennccoorree  ddaannss  llee  ««  ppiittooyyaabbllee  eesspprriitt  »»  dduu  ssppeeccttaatteeuurr..  
CC’’eesstt  eennssuuiittee  llaa  vviissiioonn  ddee  DDiieeuu  mmêêmmee  qquuii  ss’’eenn  ttrroouuvvee  ddééffoorrmmééee..  TTrrèèss  eexxaacctteemmeenntt  ll’’IInntteennttiioonn,,  ll’’EEnnnnooiiaa  ddee  
DDiieeuu..  LLee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  cchheerrcchhee  àà  rréégglleerr  sseess  ccoommpptteess  ccoonnttrree  cceelluuii  aauupprrèèss  ddee  qquuii  iillss  ttiieennnneenntt  ppoouurr  
rreessppoonnssaabbllee  ttoouuss  lleess  mmaallhheeuurrss  dduu  mmoonnddee..  EEnn  eeffffeett,,  oonn  iimmppuuttee  àà  EElloohhiimm  ccee  qquuii  ddooiitt  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt  
aarrrriivveerr..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass  bbeeaauu..  CCoommmmee  ssii  ll’’hhoommmmee  ssuurr  llaa  tteerrrree,,  àà  ppeeiinnee  pplluuss  éévvoolluuéé  qquuee  cceett  hhoommiinniiddéé  dd’’iill  yy  aa  
ddeeuuxx  cceennttss  mmiillllee  aannss,,  nn’’aavvaaiitt  jjaammaaiiss  hhéérriittéé  dduu  lliibbrree--aarrbbiittrree  !!  MMaaiiss  llee  ««  ssiinnggee  »»  ssaavvaanntt  nn’’eenntteenndd  rriieenn  ddeess  
ccoommmmaannddeemmeennttss  ddee  DDiieeuu,,  ddeess  TTeexxtteess  ssaaccrrééss,,  ddee  ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  CChhrriisstt  oouu  ddeess  ppaarroolleess  ddeess  pprroopphhèètteess  !!  
QQuu’’oonn  ssee  llee  ddiissee  ::  jjuussqquu’’ooùù  ppeeuutt  aalllleerr  nnoottrree  lliibbrree--aarrbbiittrree  qquuaanndd  nnoouuss  ddééttrruuiissoonnss  ttoouutt  ssuurr  nnoottrree  ppaassssaaggee,,  
jjuussqquu’’àà  nnooss  vviieess  ??  IIll  vviieenntt  llee  mmoommeenntt  ooùù  ccee  lliibbrree--aarrbbiittrree,,  rréédduuiitt  àà  ppeeaauu  ddee  cchhaaggrriinn,,  nnoouuss  eesstt  eennlleevvéé..  
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LLaa  ssééqquueennccee  eenn  hhaauutt  àà  ggaauucchhee  mmoonnttrree  llaa  ffaammeeuussee  lliissttee  ddee  cchhiiffffrreess..  EEnn  hhaauutt  àà  ddrrooiittee,,  oonn  rreemmaarrqquuee  aauu  bbaass  ddee  llaa  sséérriiee  
ddeeuuxx  lleettttrreess  iinnvveerrssééeess,,  ««  ƎƎƎƎ  »»..  LLaa  ppeettiittee  LLuucciinnddaa  aa  mmêêmmee  ééccrriitt  ssoonn  nnoomm  aavveecc  llaa  lleettttrree  EE  iinnvveerrssééee  ::  ƎƎmmbbrryy..  CCeess  ddeeuuxx  
((ttrrooiiss))  lleettttrreess  EE  iinnvveerrssééeess  oonntt  lleeuurr  iimmppoorrttaannccee  ddaannss  llee  ffiillmm  ((mmaaiiss  aauussssii  aauu  ssuujjeett  ddee  ccee  qquuii  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  rréévvéélléé))  ccaarr  eelllleess  
ssoonntt  llaa  cclleeff  ddee  vvooûûttee  dd’’uunnee  ccoommpprrééhheennssiioonn  iimmmmeennssee..  VVoouuss  aalllleezz  llee  ddééccoouuvvrriirr  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  
LLaa  ssééqquueennccee  eenn  bbaass  àà  ggaauucchhee  mmoonnttrree  llaa  ttéélléévviissiioonn  aalllluummééee  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee  iinnffoo,,  aalloorrss  qquuee  JJoohhnn  cchheerrcchhaaiitt  àà  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  
aauu  ssuujjeett  dd’’éévvéénneemmeennttss  ttrraaggiiqquueess  ddoonntt  iill  aa  ééttéé  llee  ttéémmooiinn  qquueellqquueess  hheeuurreess  pplluuss  ttôôtt..  CCeettttee  ccaappttuurree  dd’’ééccrraann  eesstt  ccaappiittaallee,,  ccaarr  
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  eesstt  ddiiffffuussééee  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx  ss’’eesstt  rrééeelllleemmeenntt  ppaassssééee  uunn  aann  pplluuss  ttaarrdd  ((llee  ffiillmm  aa  ééttéé  ttoouurrnnéé  eenn  22000099))..  BBiieenn  
ssûûrr,,  iill  ffaauutt  ééggaalleemmeenntt  ffaaiirree  ffiigguurreerr  ddaannss  ccee  ffiillmm  llaa  mmoorrtt  ttrraaggiiqquuee  ddeess  ««  22999966  »»  ppeerrssoonnnneess  mmoorrtteess  oouu  ddiissppaarruueess  dduurraanntt  
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ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttoouurrss  dduu  WWTTCC  ((ssééqquueennccee  eenn  bbaass  àà  ddrrooiittee))..  PPeettiitt  mmeessssaaggee  ddéélliivvrréé  eenn  gguuiissee  dduu  ««  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree  »»  
((lleeuurrss  mmééffaaiittss  ssiiggnnééss))  iimmppoosséé  àà  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  dduu  mmoonnddee..  LLaa  ppeeuurr  eesstt  ttoouujjoouurrss  aauu  rreennddeezz--vvoouuss..  FFiinn  ddee  llaa  lleeççoonn  ??  
  
LLaa  ssééqquueennccee  ddee  llaa  ppaaggee  pprrééccééddeennttee  eenn  bbaass  àà  ggaauucchhee  rréévvèèllee  ddeeuuxx  ppooiinnttss  eesssseennttiieellss  ::  ll’’iinncciiddeenntt  dduu  ggoollffee  dduu  
MMeexxiiqquuee  eett  lleess  ttrrooiiss  lleettttrreess  EE  ddee  ««  EEMMIINNƎƎNN  ƎƎ  »»  ppoosséé  eenn  ttêêttee  ddee  ppiillee  ddee  DDVVDD,,  ssuurr  llee  ccooiinn  eenn  bbaass  àà  ddrrooiittee..  
TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  llaa  ««  ffaauussssee  »»  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiivvuullgguuééee  ppaarr  llee  jjoouurrnnaalliissttee  ttéélléévviisséé  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ddee  llaa  sscciieennccee--
ffiiccttiioonn..  IIll  yy  aa  bbiieenn  eeuu  uunn  tteerrrriibbllee  ddrraammee  ddaannss  llee  ggoollffee  dduu  MMeexxiiqquuee,,  ffaaiissaanntt  ééttaatt  ddee  1111  mmoorrttss..  CCee  ddrraammee  ss’’eesstt  
ddéérroouulléé  llee  2200  aavvrriill  22001100  eett  ccoonncceerrnnaaiitt  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  DDeeeeppwwaatteerr  HHoorriizzoonn  fflloottttaanntt  àà  11,,66  kkmm  dduu  ffoonndd  dduu  ggoollffee  
dduu  MMeexxiiqquuee,,  àà  4411  mmiilleess  aauu  ssuudd--eesstt  ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  LLoouuiissiiaannee  ((ssaacchhaanntt  qquu’’uunn  mmiillee  ééqquuiivvaauutt  àà  11660099  mm,,  cceellaa  
ccoorrrreessppoonndd  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  6666  kkmm  aauu  llaarrggee  ddeess  ccôôtteess..  AAppppaarraaîîtt  aalloorrss  llee  nnoommbbrree  6666  qquuii  lluuii,,  ccoorrrreessppoonndd  aauu  
nnoommbbrree  dd’’aarrcchhii--ddéémmoonnss  ooffffiicciiaanntt  eenn  EEnnffeerr))..  
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CCoommmmeenntt  eesstt--ccee  ppoossssiibbllee  ??  LLeess  IIlllluummiinnaattii  sseerraaiieenntt--iillss  ddeevviinnss  ??  CCoommmmeenntt  pprréévvooiirr  uunn  tteell  ddrraammee  uunn  aann  pplluuss  
ttôôtt  ppaarr  llaa  ddiiffffuussiioonn  dd’’uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvéérrééee  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunn  ffiillmm  ffaaiitt  ssiimmpplleemmeenntt  ppoouurr  ddiivveerrttiirr  ??  
UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  cceellaa  rreellèèvvee  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  mmeennttaall  iimmppoosséé  ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  
àà  ll’’aaggeennddaa  ddee  SSaattaann  ssoonn  eennttiièèrree  rrééaalliissaattiioonn  eett  ccee,,  ggrrââccee  aauu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  ««  sseess  »»  ssuujjeettss..  
DDoouutteezz--vvoouuss  eennccoorree  ??  RReeggaarrddeezz  aalloorrss  dd’’uunn  ppeeuu  pplluuss  pprrèèss  llaa  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssccèènnee  ccii--ddeessssoouuss  qquuee  jj’’aaii  aaggrraannddiiee  
ssppéécciiaalleemmeenntt  ppoouurr  ééccllaaiirrcciirr  vvoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  cchhoosseess  àà  ccee  ssuujjeett..  CC’’eesstt  llaa  ppiillee  ddee  DDVVDD  qquuii  ffiigguurree  
ssuurr  llaa  ccaappttuurree  dd’’ééccrraann  ddee  llaa  ssééqquueennccee  pprroopprreemmeenntt  ddiittee  ««  GGuullff  ooff  MMeexxiiccoo  »»..  
  

  
  
PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  nnee  ssaavveenntt  eennccoorree  ppaass,,  llee  cchhaanntteeuurr  EEmmiinneemm  eesstt  ll’’uunn  ddeess  ppoorrttee--éétteennddaarrddss  IIlllluummiinnaattii..  TToouutt  
ccoommmmee  BBeeyyoonnccee,,  KKaattyy  PPeerrrryy,,  RRiihhaannnnaa,,  MMiilleeyy  CCyyrruuss,,  AArrnnoolldd  SScchhwwaarrzzeenneeggggeerr,,  LLaaddyy  GGaaggaa,,  TToomm  HHaannkkss,,  
OOpprraahh  WWiinnffrreeyy,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquu’’eeuuxx..  LLeess  ttrrooiiss  lleettttrreess  EEEEEE  iinnvveerrssééeess  ((ƎƎƎƎƎƎ))  ddoonnnneenntt  eenn  rrééaalliittéé  llee  nnoommbbrree  
ddee  llaa  BBêêttee,,  666666,,  qquuii  eesstt  uunn  nnoommbbrree  dd’’hhoommmmee  ppuuiissqquu’’iill  ccoorrrreessppoonndd  aauuxx  666666  llééggiioonnss  ddee  ll’’EEnnffeerr..  FFiigguurree  aaiinnssii  
ssuurr  llee  DDVVDD  eenn  ttêêttee  ddee  ppiillee  EEMMIINNƎƎMM  ƎƎ  mmaarrqquuaanntt  ddèèss  lloorrss  dduu  nnoommbbrree  ddee  llaa  BBêêttee  llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddee  
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((yy  ccoommpprriiss  llee  ffiillmm  lluuii--mmêêmmee  eett  llee  ssppeeccttaatteeuurr  qquuii  llee  rreeggaarrddee  ppaarr  ccoonnsseenntteemmeenntt))..  
QQuueellqquueess  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd  aapprrèèss  llee  ddrraammee  ddee  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  DDeeeeppwwaatteerr  HHoorriizzoonn,,  llee  ffiillmm  ééppoonnyymmee  eesstt  ssoorrttii  
ssuurr  lleess  ééccrraannss,,  cceeccii  ppoouurr  mmoonnttrreerr  aauu  ssppeeccttaatteeuurr  ccoommbbiieenn  ll’’eerrrreeuurr  hhuummaaiinnee  ééttaaiitt  eenn  ccaauussee..  CCee  qquuii  eesstt  ffaauuxx..  
IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  bbiieenn  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ddiiaabboolliiqquuee  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  lleess  aarrcchhii--ddéémmoonnss  eeuuxx--mmêêmmeess..  
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LLaa  ssééqquueennccee  eenn  hhaauutt  àà  ggaauucchhee  mmoonnttrree  eenn  ggrrooss  ppllaann  llaa  sséérriiee  ddee  cchhiiffffrreess..  VVoouuss  ccoonnssttaatteerreezz  qquu’’aappppaarraaîîtt  ssuurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  
lliiggnnee  eenn  ppaarrttaanntt  dduu  bbaass  llee  nnoommbbrree  666666  ::  661100448866666688550011002277……  LLaa  ssééqquueennccee  eenn  hhaauutt  àà  ddrrooiittee  mmoonnttrree  llaa  ffoouullee  eenn  pplleeiinnee  
ccrriissee  ddee  ppaanniiqquuee  lloorrss  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  cceettttee  ffiinn  dduu  mmoonnddee..  EEnn  aarrrriièèrree--ppllaann  eesstt  iinnssccrriitt  eenn  lleettttrree  bbllaanncchhee  ssuurr  llaa  ttôôllee  ddee  llaa  
ffoouurrggoonnnneettttee  ::  JJEESSUUSS  IISS  TTHHEEEEEE  WWAAYY,,  TTRRUUTTHH  &&  LLIIFFEE..  ««  TThheeeeee  »»  nnee  vveeuutt  ssttrriicctteemmeenntt  rriieenn  ddiirree  eenn  aannggllaaiiss,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  
qquu’’iill  ffaallllaaiitt  mmaarrqquueerr  llee  ccoouupp,,  ddiissaanntt  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  aarrrriivvee  eesstt  llaa  ffaauuttee  àà  DDiieeuu,,  llee  sscceeaauu  dduu  DDiiaabbllee  ééttaanntt  aappppoosséé  ssuurr  llaa  vvooiiee  
((tthhee  wwaayy))..  NNoouuss  rreettrroouuvvoonnss  ddoonncc  lleess  ttrrooiiss  lleettttrreess  EE  ppllaaccééeess  llàà  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt,,  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  ssuurr  ccee  ppooiinntt  aayyaanntt  ééttéé  
ddoonnnnééee  pprrééccééddeemmmmeenntt..  EEnn  bbaass  àà  ggaauucchhee,,  llee  cchhaarriioott  ddee  ffeeuu  ddaannss  llaa  vviissiioonn  dd’’EEzzéécchhiieell,,  cceeccii  eennccoorree  ppoouurr  ddiirree  ««  cc’’eesstt  llaa  
ffaauuttee  àà  DDiieeuu  »»..  FFiigguurree  aauussssii  uunn  aarrttiiccllee  ooùù  aappppaarraaiisssseenntt  lleess  mmoottss  ««  FFrraannccee......  DDeeaadd  »»..  LLaa  ssééqquueennccee  eenn  bbaass  àà  ddrrooiittee  rréévvèèllee  
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ppoouurr  llee  ssppeeccttaatteeuurr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ««  ddeeuuxx  »»  lleettttrreess  EE,,  ddoonntt  lleess  mmoottss  ««  EEvveerryyoonnee  eellssee  »»  ssiiggnniiffiieenntt  ««  TToouutt  llee  mmoonnddee  »»..  LLàà  
eennccoorree,,  ll’’iinntteennttiioonn  eesstt  ddee  mmaarrqquueerr  lleess  eesspprriittss  aaffiinn  dd’’aannccrreerr  ppaarr  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  ccoommbbiieenn  llaa  ffaauuttee  iinnccoommbbee  àà  DDiieeuu  
eett  qquu’’aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  nnoouuss  aarrrriivvee  ««  eennffiinn  »»,,  ppeerrssoonnnnee  nn’’eenn  ssoorrttiirraa  iinnddeemmnnee,,  ««  ttoouutt  llee  mmoonnddee  »»  eenn  ffeerraa  lleess  ffrraaiiss..  
  

  
  

NNoouuss  vvooiiccii  aarrrriivvééss  aauu  ccœœuurr  dduu  ssuujjeett  ::  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree..  DD’’aabboorrdd,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ccaamméérraa  ffaaiitt  ssaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ssuurr  
JJoohhnn  ((jjoouuéé  ppaarr  NNiiccoollaass  CCaaggee))  ttéélléépphhoonnaanntt  aauu  ffoonndd  ddee  ssoonn  ccoouullooiirr,,  llaa  ttéélléévviissiioonn  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  eesstt  aalllluummééee  eett  nnoouuss  
ddiissttiinngguuoonnss  lleess  mmoottss  ««  FFOORR  AANNSSWWEERRSS  »»  ((PPOOUURR  LLEESS  RRÉÉPPOONNSSEESS))  aaffffiicchhééss  ddaannss  llee  bbaannddeeaauu  nnooiirr..  LLeess  rrééppoonnsseess……  
ssoonntt  rréévvééllééeess  ppaarr  ll’’éélliittee  ddaannss  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  mmeennttaallee  qquu’’eellllee  iinnssccrriitt  eenn  vvoouuss  ::  ««  NNee  cchheerrcchheezz  ppaass  àà  ssaavvooiirr,,  nnoouuss  vvoouuss  
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ddoonnnnoonnss  lleess  rrééppoonnsseess  aauu  ssuujjeett  ddee  ttoouutt  ccee  qquu’’eesstt  llaa  vvéérriittéé..  »»  DDaannss  llee  mmêêmmee  tteemmppss  vvoouuss  eesstt  rréévvééllééee  llaa  pprréésseennccee  
eexxttrraatteerrrreessttrree  aaiinnssii  qquuee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquuii  lluuii  iinnccoommbbee  eenn  cceettttee  ffiinn  dduu  mmoonnddee  ::  lleess  PPllééiiaaddiieennss  ssoonntt  ddiirreecctteemmeenntt  mmiiss  eenn  
ccaauussee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ccee  qquuii  eesstt  mmoonnttrréé  iiccii..  NNoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  ssééqquueennccee  ddee  ddrrooiittee  ::  llaa  ssttaattiioonn  ddee  mmééttrroo  iinnddiiqquuee  
««  BBLLUUEE  LLIINNEE  »»,,  ccee  qquuii  ssiiggnniiffiiee  lliittttéérraalleemmeenntt  ««  LLiiggnnee  bblleeuuee  »»,,  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’éénneerrggiiee  bblleeuuee  ddeess  PPllééiiaaddeess..  JJuusstteemmeenntt,,  
ddaannss  llaa  ssééqquueennccee  dduu  bbaass,,  àà  ggaauucchhee,,  JJoohhnn  aavvaaiitt  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  uunn  pprroojjeett  qquuii  ttrraaiittaaiitt  ddeess  fflluuxx  mmaassssiiffss  iissssuuss  ddee  pprroojjeeccttiioonnss  
sstteellllaaiirreess  ddaannss  lleess  PPllééiiaaddeess..  EEnn  ccaauussee,,  llee  rraayyoonnnneemmeenntt  ssoollaaiirree  eett  uunnee  éérruuppttiioonn  ttoottaalleemmeenntt  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnééee  aatttteeiiggnnaanntt  llaa  
TTeerrrree  eett  bbrrûûllaanntt  ssoonn  aattmmoosspphhèèrree..  DDaannss  llaa  ssééqquueennccee  dduu  bbaass,,  àà  ddrrooiittee,,  llaa  ssccèènnee  aa  ééttéé  ssppéécciiaalleemmeenntt  aaggrraannddiiee,,  cceennttrrééee  ssuurr  
lleess  mmoottss  ««  JJEESSUUSS  IISS  TTHHEEEEEE  WWAAYY  TTRRUUTTHH  &&  LLIIFFEE  »»..  CCii--ddeessssoouuss,,  llaa  pprréésseennccee  ddeess  PPllééiiaaddiieennss  eenn  qquueessttiioonn..  BBiieenn  qquuee  lleess  
PPllééiiaaddiieennss  ssooiieenntt  ddee  llaa  rraaccee  ddeess  bblloonnddss,,  ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ÊÊttrreess  ddee  33ee  mmaaiiss  ddee  55ee  ddeennssiittéé..  EEnnssuuiittee,,  lleeuurr  vviissaaggee  eesstt  
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  bbeeaauu,,  lleeuurrss  ttrraaiittss  iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx..  CCeess  ÊÊttrreess  ppaarrffaaiitteemmeenntt  eexxqquuiiss  oonntt  uunnee  nnaattuurree  
mmaaggnniiffiiééee,,  pprrooffoonnddéémmeenntt  aarrcchhaannggéélliiqquuee,,  aannccrrééee  ddaannss  ddeess  vvaalleeuurrss  hhaauutteemmeenntt  ssppiirriittuuaalliissééeess..  IIllss  ssoonntt  llee  rraayyoonnnneemmeenntt  ppuurr  
ddee  DDiieeuu  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee..  LL’’iimmaaggee  dd’’eeuuxx  qquuii  eesstt  aalloorrss  pprréésseennttééee  iiccii  eesstt  ttrrèèss  eenn  ddeeççàà  ddee  llaa  vvéérriittéé..  
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CCii--ddeessssuuss,,  qquuaattrree  ssccèènneess  qquuii  mmoonnttrreenntt  llaa  nnaattuurree  éétthhéérrééee  ddeess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  vveennuuss  eemmppoorrtteerr  lleess  eennffaannttss  hhoorrss  ddee  ccee  
mmoonnddee,,  eeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  cchhooiissiiss  ccoommmmee  lleess  éélluuss  ddeessttiinnééss  àà  qquuiitttteerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  llaa  TTeerrrree..  
  
CCoommpprreenneezz--vvoouuss  ccee  qquuii  vvoouuss  eesstt  ttrraannssmmiiss  àà  ttrraavveerrss  llee  ssoopphhiissmmee  ddee  LLuucciiffeerr  ??  QQuuee  vvooyyeezz--vvoouuss  ddee  cceess  
vviissaaggeess  qquuii  vvoouuss  ssoonntt  mmoonnttrrééss  ??  AAuuccuunn  ttrraaiitt  ppaarrttiiccuulliieerr  !!  CC’’eesstt  ccoommmmee  ssii  cceess  ÊÊttrreess  nn’’aavvaaiieenntt  aauuccuunnee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  lleeuurrss  ttrraaiittss  ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  eeffffaaccééss..  OOrr  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  pplluuss  ffaauuxx  !!  CCeess  ÊÊttrreess  ssoonntt  
cceerrtteess  lluummiinneeuuxx,,  mmaaiiss  IILLSS  OONNTT  TTOOUUSS  MMAANNIIFFEESSTTEEMMEENNTT  UUNN  VVIISSAAGGEE  !!  
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SSuurr  lleess  qquuaattrree  ssccèènneess  ccii--ddeessssuuss,,  nnoouuss  vvooiillàà  aarrrriivvééss  àà  cceettttee  ffiinn  dduu  mmoonnddee  ttaanntt  aannnnoonnccééee..  
  
AAuu  rriissqquuee  ddee  mmee  rrééppéétteerr,,  ttoouuss  cceess  ffiillmmss  ssoouuss  ééttiiqquueettttee  ««  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  »»  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeessttiinnééss  àà  vvoouuss  
ddiivveerrttiirr  mmaaiiss  àà  vvoouuss  ffaaiirree  eennttrreerr  ddaannss  uunn  pprrooggrraammmmee  ccoonnççuu  ppaarr  llee  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann..  VVoouuss  ddiivveerrttiirr,,  
cc’’eesstt  ccee  qquu’’iillss  vveeuulleenntt  vvooiirr  ddee  vvoouuss  aaffiinn  ddee  vvoouuss  ffaaiirree  ccoonnsseennttiirr  àà  ccee  qquuii  vvoouuss  eesstt  mmoonnttrréé..  PPeennddaanntt  llaa  
pprroojjeeccttiioonn  dd’’uunn  ffiillmm  ssuurr  ggrraanndd  ééccrraann,,  vvoottrree  eesspprriitt  ccrriittiiqquuee  eesstt  mmiiss  eenn  bbeerrnnee..  VVoottrree  œœiill  ddèèss  lloorrss  aacccceeppttee  ddee  
ttoouutt  vvooiirr  ssaannss  ssoouurrcciilllleerr..  VVoouuss  ccoonnsseenntteezz  aauussssiittôôtt  àà  ccee  pprrooggrraammmmee  ddee  ffaaççoonn  mmaacchhiinnaallee  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  
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CCoommmmee  jjee  ll’’aaii  ééccrriitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  hhaauutt,,  nnoommbbrree  ddee  rrééaalliissaatteeuurrss  àà  llaa  ssoollddee  dduu  ccoonnssoorrttiiuumm  ddee  SSaattaann  oonntt  ttoouutt  
iinnttéérrêêtt  àà  mmaassqquueerr  llaa  vvéérriittéé  aauu  ssuujjeett  ddee  ccee  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssoonntt..  AAiinnssii  lleess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  ssoonntt  mmoonnttrrééss  ssooiieenntt  
ccoommmmee  ddeess  bbêêtteess  fféérroocceess  aaffffrreeuusseemmeenntt  llaaiiddeess  oouu  bbiieenn  ccoommmmee  ddeess  êêttrreess  éétthhéérrééss  ssaannss  vviissaaggee  aauuccuunn  nnii  mmêêmmee  
ssaannss  aauuccuunnee  éémmoottiioonn  hhuummaaiinnee..  MMêêmmee  llaa  ffoorrmmee  ddeess  vvaaiisssseeaauuxx  ssppaattiiaauuxx  qquuii  eesstt  iimmppllaannttééee  ddaannss  ll’’eesspprriitt  dduu  
ssppeeccttaatteeuurr  nn’’eesstt  ppaass  ccrrééddiibbllee..  BBiieenn  qquuee  lleess  PPllééiiaaddiieennss  mmaaîîttrriisseenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ccrriissttaall,,  iill  
nn’’eexxiissttee  aauuccuunn  vvaaiisssseeaauu  ssppaattiiaall  ppllééiiaaddiieenn  qquuii  ppuuiissssee  rreesssseemmbblleerr  àà  uunn  lloottuuss  ddee  ccrriissttaall  ((vviiggnneetttteess  ccii--ddeessssoouuss))..  
EEnn  ffaaiitt  iill  nnee  ppeeuutt  ss’’aaggiirr  ddee  vvaaiisssseeaauuxx..  
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DDaannss  llaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  ssccèènnee,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  lleess  ddeeuuxx  eennffaannttss  rrééccuuppéérrééss  ssuurr  tteerrrree  ddééppoossééss  ssuurr  uunnee  ppllaannèèttee  
qquuii  rreesssseemmbbllee  àà  uunn  nnoouuvveell  eeddeenn..  AA--tt--oonn  oouubblliiéé  qquuee  JJééssuuss  eesstt  vvéérriittaabblleemmeenntt  llee  cchheemmiinn,,  llaa  VVéérriittéé,,  llaa  VViiee  ??  
CCeellaa  jjaammaaiiss  nn’’eesstt  ffaaiitt  mmeennttiioonn,,  ddaannss  aauuccuunn  ffiillmm  qquuii  ttrraaiittee  ddee  llaa  pprréésseennccee  eexxttrraatteerrrreessttrree  !!  PPOOUURRQQUUOOII  ??  
IIll  eesstt  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  cceess  ssaallaauuddss  éélliittiisstteess  ddee  ttuueerr  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss..  TToouuss  cceess  mmoonnssttrreess  ssee  ddoonnnneenntt  aauu  
DDiiaabbllee……  mmaaiiss  llee  DDiiaabbllee  aauussssii  eenn  aa  pplleeiinn  llee  ddooss  ddee  ttoouuss  cceess  ppaarraassiitteess  àà  ll’’eesspprriitt  aavviiddee  !!  CCaarr  pplluuss  ll’’iinnddiivviidduu  ssee  
ssoouummeett  àà  llaa  TTeennttaattiioonn,,  pplluuss  llaa  TTéénnèèbbrree  ss’’eennccoommbbrree  ddee  ppéécchhééss..  SSuuffffiitt--iill  dd’’uunn  sseeuull  hhoommmmee  qquuii  vviieenntt  àà  
ccoommmmeettttrree  uunn  aaccttee  rréépprrééhheennssiibbllee  qquu’’aauussssiittôôtt  llee  DDiiaabbllee  ssee  cchhaarrggee  dd’’uunn  ppooiiddss  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ((qquu’’iill  nnee  
ssaaiitt  pplluuss))  ppoorrtteerr..  
PPoouurrqquuooii  llaa  hhaaiinnee  ddee  SSaattaann  eesstt--eellllee  iinnccoommmmeennssuurraabbllee  ??  EEllllee  eesstt  llee  ppooiiddss  ddee  ttoouuss  lleess  ppéécchhééss  dduu  mmoonnddee..  LLaa  
hhaaiinnee  ddee  SSaattaann  eesstt  cchhaarrggééee  dduu  ppooiiddss  ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  ccoonnsscciieenncceess  !!  LL’’oonn  ppeeuutt  aajjoouutteerr  ddaannss  llaa  bbaallaannccee  llee  
ppooiiddss  ppoorrttéé  ppaarr  LLuucciiffeerr  lluuii--mmêêmmee  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ttoouuss  lleess  ccaannddiiddaattss  aauuxx  llééggiioonnss  iinnffeerrnnaalleess..  CC’’eesstt  uunn  cceerrccllee  
vviicciieeuuxx  ddaannss  lleeqquueell  ss’’eennffeerrmmeenntt  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  cceesssséé  ddee  ««  ppeennsseerr  DDiieeuu  »»..  
NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ttrraaiitteerr  nnoottrree  tteerrrree  nnoouurrrriicciièèrree  ddee  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  cceellaa  nnoouuss  eesstt  mmoonnttrréé..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  ddiirree  
««  aasssseezz  !!  »»  aauu  ssuujjeett  dd’’uunn  tteell  pprrooggrraammmmee..  NNoouuss  ddeevvoonnss  eennvvooyyeerr  ppaaîîttrree  ttoouuss  cceess  ffoouuss  ddee  ppoolliittiiqquueess,,  cceess  
éénnaarrqquueess  iinnccaappaabblleess  ddee  ««  ppeennsseerr  DDiieeuu  »»  !!  CCeess  bboonnsshhoommmmeess  bbeeddoonnnnaannttss  nnee  ttrraavvaaiillllaanntt  qquuee  ppoouurr  lleeuurrss  
iinnttéérrêêttss  pprroopprreess  qquuii  ssoonntt  llee  ppoouuvvooiirr,,  ll’’aarrggeenntt,,  llee  sseexxee  eett  llaa  ddrroogguuee..  PPooiinntt  dd’’aammoouurr  àà  ll’’hhoorriizzoonn  ppoouurr  
ll’’hhoommmmee  ddee  mmaaiinn  !!  PPooiinntt  dd’’aammoouurr  àà  ll’’hhoorriizzoonn  ppoouurr  ll’’eessccllaavvee  ddee  ll’’AArrcchhoonnttee  !!  LL’’ââmmee  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  
ppaarraassiittééee  àà  ccaauussee  ddee  ssaa  ssoouummiissssiioonn  àà  cceelluuii  qquuii  rreevveennddiiqquuee  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  ddiivviinn  eett  qquuii  ss’’ééllèèvvee,,  ppaarr  ssoonn  fflluuxx  
ppuuttrreesscceenntt,,  aarrrrooggaanntt  eett  tteemmppééttuueeuuxx,,  ccoonnttrree  lleess  nnoobblleess  ssuujjeettss  llooyyaauuxx  dduu  CChhrriisstt..  
QQuuee  DDiieeuu  eesstt  ppaattiieenntt  !!  ZZeeuuss  ffaaiitt  sseemmppiitteerrnneelllleemmeenntt  ffaaccee  àà  ttoouuss  cceess  ppeettiittss  ddiiaabblleess,,  àà  ttoouuss  cceess  eennffaannttss--ddiieeuuxx  
qquuii  nn’’oonntt  ddee  cceessssee,,  ppoouurr  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  ddee  ssee  cchhaammaaiilllleerr  !!  CCeeccii  ppaarrccee  qquuee  lleeuurr  ccrrééaattiioonn  eesstt  iimmppaarrffaaiittee  !!  
MMaaiiss  qquu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ll’’EEssppéérraannccee,,  ddee  llaa  FFooii  eett  ddee  llaa  CChhaarriittéé  ??  LLaa  CCrrééaattiioonn  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ssoonn  
CCrrééaatteeuurr..  DDiieeuu  eesstt  ssuuppeerrppaarrffaaiitt..  OOrr,,  cceett  eennffaanntt  qquuii  ssuubbiitt  mmaaiinntteess  mmuuttaattiioonnss  nnee  ll’’eesstt  ppaass,,  lluuii..  IIll  eesstt  ttoouutt  
mmééllaannggéé  ddee  lluummiièèrree//ttéénnèèbbrree  eett  cceellaa  llee  ffaaiitt  ssoouuffffrriirr..  EEtt  iill  llee  ffaaiitt  ssaavvooiirr  !!  
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CCoommpprreenndd--oonn  rrééeelllleemmeenntt  llee  PPOOUURRQQUUOOII  DDEE  NNOOTTRREE  PPRRÉÉSSEENNCCEE  DDAANNSS  LL’’UUNNIIVVEERRSS  ??  PPoouurrqquuooii  
ssoommmmeess--nnoouuss  ssoorrttiiss  dduu  PPaarraaddiiss  ??  PPoouurrqquuooii  aavvoonnss--nnoouuss  ffaaiitt  llee  ggrraanndd  pplloonnggeeoonn  ddaannss  llaa  mmeerr  ssoommbbrree  ddee  llaa  
ccoonnsscciieennccee  ??  MMaaiiss  qquuii  nnoouuss  aa  ddiitt  ddee  nnoouuss  yy  nnooyyeerr  ??  
LLeess  vveerrttuuss  tthhééoollooggaalleess  ssoonntt  ssii  ppeeuu  mmiisseess  àà  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eenn  ccee  bbaass  mmoonnddee..  EEnn  eeffffeett,,  lloorrssqquuee  qquueellqquu’’uunn  
ddoonnnnee,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ccrrooiitt  qquuee  cc’’eesstt  uunn  ggeessttee  cchhaarriittaabbllee..  MMaaiiss  ccee  qquuii  eesstt  cchhaarriittaabbllee  eenn  aappppaarreennccee  nnee  ll’’eesstt  
ppaass  ddaannss  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  ll’’ââmmee  qquuii  rreenniiee  DDiieeuu  eenn  nniiaanntt  llaa  PPrréésseennccee  JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt..  
SSii  ttuu  ddoonnnneess  aaffiinn  ddee  ttee  vvooiirr  bbrriilllleerr,,  ccee  qquuee  ttuu  ddoonnnneess  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  cchhaarrggee  ddee  pplluuss  ppoouurr  ccee  mmoonnddee  eett  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  llaa  
rreeççooiitt..  DDee  mmêêmmee,,  ssii  ttuu  ttee  ttoouurrnneess  vveerrss  DDiieeuu  eenn  tt’’eexxccllaammaanntt  aauussssiittôôtt  ::  ««  SSeeiiggnneeuurr,,  jj’’aaii  ddoonnnnéé  ll’’oobboollee  !!  VVooiiss  ccoommmmee  jjee  
ssuuiiss  bboonn  !!......  »»  ttuu  ddééttrruuiiss  aalloorrss  iinnssttaannttaannéémmeenntt  llee  bbiieenn  llee  pplluuss  pprréécciieeuuxx  qquuee  ttuu  ppoorrtteess  eenn  ttooii--mmêêmmee……  llee  ccœœuurr  eett  ll’’ââmmee..  
LLeess  êêttrreess  ddee  ll’’oobbssccuurriittéé  ppeennsseenntt  àà  ttoorrtt  qquuee  llaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  mmaauuvvaaiissee..  OOrr,,  ccee  qquuii  eesstt  mmaauuvvaaiiss  cc’’eesstt  ddee  ssee  
tteenniirr  llooiinn  dduu  PPèèrree,,  eett  ss’’eenniivvrreerr..  CCeelluuii  qquuii  pplloonnggee  ddaannss  llaa  mmaattrriiccee  ccoossmmiiqquuee  eett  ss’’yy  nnooiiee,,  ss’’eennttéénnèèbbrree..  TToouutt  
oobbssccuurr  qquu’’iill  eesstt  eenn  ssoonn  ccœœuurr,,  eenn  vvéérriittéé  iill  ssee  ccoouuvvrree  ddee  hhoonnttee..  TToouutt  ccoouuvveerrtt  ddee  hhoonnttee,,  iill  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ddèèss  
lloorrss  aaccccoommpplliirr  llaa  VVoolloonnttéé  dduu  PPèèrree..  CC’’eesstt  llàà  ttoouutt  llee  mmaall..  
  
LLee  pprrooggrraammmmee  iimmppllaannttéé  ddaannss  lleess  ffiillmmss  àà  llaa  ssaauuccee  HHoollllyywwoooodd  nnee  ppeeuutt  ss’’aannccrreerr  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  
ssppeeccttaatteeuurr  qquuee  ss’’iill  eesstt  vvaalliiddéé  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr..  LLeess  IIlllluummiinnaattii  oonntt  ccoommpprriiss  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  ss’’aannccrree  
ggéénnéérraalleemmeenntt  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  ddaannss  ll’’eesspprriitt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  lloorrssqquuee  llee  ffiillmm  aa  uunnee  ffiinn  ««  hheeuurreeuussee  »»……  LLeess  mmoottss  
ddee  llaa  pphhrraassee  ddee  ffiinn  ::  ««  ……  iillss  vvééccuurreenntt  hheeuurreeuuxx  eett  eeuurreenntt  bbeeaauuccoouupp  dd’’eennffaannttss  »»  oonntt  ttoouutt  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  
iimmppoosséé  àà  nnoottrree  éédduuccaattiioonn  ssoocciiééttaallee..  
QQuu’’iill  eesstt  ppoouurrttaanntt  bbeeaauu  dd’’aavvooiirr  ddeess  eennffaannttss  !!  TToouutteeffooiiss  qquu’’eenn  eesstt--iill  qquuaanndd  iillss  ssoonntt  ««  ffaaiittss  »»  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  
ssaattiissffaaiirree  ddeess  ddééssiirrss  ééggooïïsstteess  eett  nnoonn  ppaass  ppoouurr  aannccrreerr  llaa  ccoonnsscciieennccee  cchhrriissttiiqquuee  ssuurr  llaa  TTeerrrree  ??  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  
lleeuurr  eexxiisstteennccee  qquuaanndd  eellllee  ss’’aagggglluuttiinnee  aauuxx  mmaallhheeuurrss  dduu  mmoonnddee  ??  PPoouuvveezz--vvoouuss  iimmaaggiinneerr  uunnee  jjeeuunnee  mmaammaann  
qquuii  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  dd’’aaccccoouucchheerr  dd’’uunn  ffiillss  eett  ddiirree  ddee  lluuii  qquuee  bbiieennttôôtt  iill  ppaarrttiirraa  àà  llaa  gguueerrrree  ppoouurr  ssee  vvooiirr  
ddéécchhiirreerr  ppaarr  uunn  oobbuuss  ??  LLee  ccoorrppss  bbiieenn  ffaaiitt  dduu  jjeeuunnee  hhoommmmee  qquu’’iill  eesstt  ddeevveennuu  eesstt--iill  ddeessttiinnéé  àà  ll’’ééccaarrttèèlleemmeenntt  ??  



 136 

QQuuee  ssoommmmeess--nnoouuss  ssuuppppoossééss  ffaaiirree  àà  cchhaaqquuee  ccyyccllee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ??  YY  aa--tt--iill  uunn  ââggee  ooùù  nnoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  
aaiimmééss  eett  uunn  ââggee  ooùù  nnoouuss  aavvoonnss  àà  êêttrree  ddéétteessttééss  ??  YY  aa--tt--iill  uunnee  ffaaççoonn  dd’’aaggiirr  aavveecc  ll’’eennffaanntt  eett  uunnee  ffaaççoonn  dd’’aaggiirr  
aavveecc  ll’’hhoommmmee  ??  SSii  ddoonncc  nnoouuss  aapppprreennoonnss  àà  ddoonnnneerr  uunnee  ccaarreessssee  àà  uunn  bbéébbéé,,  àà  pplluuss  ffoorrttee  rraaiissoonn  nn’’eesstt--iill  ppaass  
ppoossssiibbllee  ddee  ccaarreesssseerr  cceelluuii  qquuii  aa  ggrraannddii,,  ccee  nnoouurrrriissssoonn  ddeevveennuu  ««  hhoommmmee  »»  ??  PPoouurrqquuooii  ppaasssséé  uunn  cceerrttaaiinn  ââggee  
ll’’iinnddiivviidduu  nn’’eesstt  pplluuss  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  àà  ll’’ééppooqquuee  ooùù  ddeess  aaïïeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess  ffaaiissaaiieenntt  ttoouutt  ppoouurr  llee  cchhooyyeerr  ??  
DDèèss  ll’’eennffaannccee,,  oonn  lluuii  ccrrééee  ddeess  ttaarreess  ddaannss  lleessqquueelllleess  iill  ddeemmeeuurree  eemmppêêttrréé  jjuussqquu’’àà  ll’’aaddoolleesscceennccee  ppuuiiss  àà  ll’’ââggee  
aadduullttee..  TToouujjoouurrss  iill  ssee  vvooiitt  lluutttteerr  ppoouurr  ssuurrvviivvrree,,  cchheerrcchhaanntt  àà  ddéémmêêlleerr  llee  ssaacc  ddee  nnœœuuddss  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  
mmoorrttiiffèèrree  !!  TToouutt  ccee  ccoommbbaatt  ttiittaanneessqquuee  eenn  ssoonn  ââmmee  ll’’eemmppêêcchhee  ddee  ssee  ttoouurrnneerr  vveerrss  llaa  vvéérriittéé  vvrraaiiee,,  cceellllee  ppoouurr  
llaaqquueellllee  iill  ééttaaiitt  aauu  ddééppaarrtt  ddeessttiinnéé  !!  NNee  ssaaiitt--iill  ppaass  qquu’’iill  aa  àà  mmeenneerr  uunnee  eexxiisstteennccee  ddiiggnnee  eett  eexxeemmppllaaiirree,,  uunnee  
vviiee  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  ééccrriittee  ddaannss  uunn  lliivvrree……  llee  GGrraanndd  LLiivvrree  ddee  DDiieeuu  ??  MMaaiiss  qquuaanndd  llaa  ssoouuffffrraannccee  hhuurrllee  dd’’uunnee  
vvooiixx  ffoorrttee,,  qquuee  ppeeuutt--iill  eenntteennddrree  ddee  llaa  ppeettiittee  vvooiixx  ddee  ll’’iinnttuuiittiioonn  qquuii  llee  ccoonndduuiitt  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  FFooii  ??  
  
LLee  pprrooggrraammmmee  iimmppllaannttéé  ddaannss  llaa  ccoonnsscciieennccee  hhuummaaiinnee  ppllaannééttaaiirree  eesstt  ttrrèèss  ppuuiissssaanntt..  DD’’aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrtt  qquu’’àà  
ttrraavveerrss  llee  cciinnéémmaa,,  qquuee  lleess  éélliitteess  aappppeelllleenntt  ««  77ee  aarrtt  »»,,  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssooiiggnnééeess,,  lleess  eeffffeettss  
ssppéécciiaauuxx  pprroopprreemmeenntt  ssttuuppééffiiaannttss..  LLee  ccoonnssoorrttiiuumm  ssaattaanniiqquuee,,  qquuii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llaa  CCaabbaallee,,  aappppoorrttee  uunn  ssooiinn  
ppaarrttiiccuulliieerr  àà  ccee  qquu’’iill  tteenndd  àà  mmoonnttrreerr..  CCee  qquuii  eesstt  mmoonnttrréé  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  mmaaiiss  bbeell  eett  bbiieenn  uunn  
ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  ddaannss  lleeqquueell  ttoouutt  hhuummaaiinn  eesstt  bbaaiiggnnéé..  ÀÀ  ll’’èèrree  dd’’IInntteerrnneett,,  lleess  iinnddiivviidduuss  ssoonntt  ccoonnssttaammmmeenntt  
ssaattuurrééss  dd’’iimmaaggeess  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  tteell  ppooiinntt  mmêêmmee  qquu’’uunn  eesspprriitt  ccrriittiiqquuee  aa  vvéérriittaabblleemmeenntt  dduu  mmaall  àà  ssee  
ssoorrttiirr  ddee  ttoouuss  cceess  ppaarraammééttrraaggeess..  LLeess  ggeennss  ssoonntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  nnooyyééss  ddaannss  uunn  fflloott  ddee  ddoonnnnééeess,,  ssii  bbiieenn  
qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  pplluuss  ccaappaabblleess  ddee  ffaaiirree  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  ccee  qquuii  eesstt  vvrraaii  eett  ccee  qquuii  nnee  ll’’eesstt  ppaass..  IIllss  nnee  ssaavveenntt  
pplluuss  ffaaiirree  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llee  BBiieenn  eett  llee  MMaall,,  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  ccee  qquuii  rrééeelllleemmeenntt  lleess  ééllèèvvee  eett  ccee  qquuii  
ffaauusssseemmeenntt  lleess  ttuuee  !!  IIllss  ddeemmeeuurreenntt  aaiinnssii  ppaassssiiffss,,  ccrroouullaannttss  ssoouuss  lleess  mmééttaaddoonnnnééeess  àà  nnee  ssaavvooiirr  qquu’’eenn  ffaaiirree  !!  
CCoommmmeenntt  rreeccoonnnnaaîîttrree  ttoouutt  ccee  qquuii  nnee  nnoouuss  iilllluussiioonnnnee  ppaass  qquuaanndd  oonn  nn’’aa  rriieenn  dd’’uunn  iinniittiiéé  ??  RReeccoonnnnaaîîttrree  llaa  
pplleeiinnee  rrééaalliittéé  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  DDiieeuu,,  cc’’eesstt  aauussssii  oouuvvrriirr  lleess  yyeeuuxx  qquuaanntt  àà  llaa  rréébbeelllliioonn  ddee  LLuucciiffeerr..  
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SSaavvoonnss--nnoouuss  qquuee  nnoottrree  eexxiisstteennccee  tteerrrreessttrree  ccoonnddiittiioonnnnee  nnoottrree  aasscceennssiioonn  vveerrss  ll’’AAuu--ddeellàà  ??  AAlloorrss  qquuee  nnoouuss  
qquuiittttoonnss  llee  mmoonnddee  ddee  mmaanniièèrree  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiivvee,,  nnoottrree  ââmmee  eesstt  ssoouummiissee  àà  llaa  rrééccaappiittuullaattiioonn  ddee  sseess  
eexxppéérriieenncceess  ppaassssééeess  ssuurr  tteerrrree..  DDiieeuu  aaiinnssii  ppoossee  uunn  mmiirrooiirr  ffaaccee  àà  nnooss  ccoonnsscciieenncceess..  TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  lleess  ssccèènneess  
qquuii  éémmeerrggeenntt  ssoonntt  rreemmaarrqquuaabblleemmeenntt  aapppprroopprriiééeess  ppaarrccee  qquuee  cchhooiissiieess  ppaarr  llee  ppuurr  EEsspprriitt,,  llee  PPèèrree  UUnniivveerrsseell..  
CC’’eesstt  aalloorrss  qquu’’uunnee  qquueessttiioonn  éémmaannee  eennssuuiittee  àà  pprrooppooss  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  cceennssééss  oobbsseerrvveerr  ddee  ssooii--mmêêmmee,,  
ppuuiiss  ccoommpprreennddrree  eenn  ssooii--mmêêmmee  ::  ««  EEsstt--ccee  aaiinnssii  ??  »»  
LLaa  mméémmooiirree  rrééaaccttiivvééee  eenn  nnooss  ffiibbrreess  ddee  lluummiièèrree,,  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  eenn  ttoouuttee  rrééfflleeccttiivviittéé  ddaannss  lleess  ÉÉoonnss  ddee  
DDiieeuu,,  cceettttee  qquueessttiioonn  ppoossééee  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee  aatttteenndd  ddee  ssooii  uunnee  rrééppoonnssee  ssiinnccèèrree..  LLee  PPèèrree  aa  ppoosséé  uunnee  
qquueessttiioonn  ::  ««  EEsstt--ccee  aaiinnssii  ??  »»  EEsstt--ccee  uunnee  éénniiggmmee  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  nn’’eenntteenndd  rriieenn  rrééssoonnnneerr  eenn  lluuii--mmêêmmee  nnii  mmêêmmee  
ddee  qquuiiccoonnqquuee  ??  
QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  cceettttee  ââmmee  eenn  ppeeiinnee  ccoonnvveerrttiiee  aauuxx  ÉÉoonnss  ddee  SSaattaann,,  cchhaaccuunn  ddeess  rreebbeelllleess  mmaannœœuuvvrraanntt  ddaannss  llaa  
sspphhèèrree  eennffllaammmmééee  ddee  LLuucciiffeerr  ??  PPeeuutt--oonn  ccoonnssiiddéérreerr  qquu’’uunnee  eexxiisstteennccee  aa  pplleeiinneemmeenntt  ééttéé  vvééccuuee  qquuaanndd  ll’’ââmmee  
nnee  ss’’eesstt  nnoouurrrriiee  qquuee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  dduu  mmaannqquuee  ??  CChhaaqquuee  mmoommeenntt,,  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  oonntt  ééttéé  ppoouurr  eellllee  uunnee  lluuttttee  
ppoouurr  llaa  ssuurrvviiee..  JJaammaaiiss  ddee  rreeppooss  !!  TToouujjoouurrss  vvoouuééee  àà  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  !!  
QQuu’’eenn  eesstt--iill  lloorrssqquuee  cceettttee  ââmmee  aa  ccoouurruu  ttoouutt  llee  lloonngg  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ll’’uuttooppiiee  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  
qquuee  DDiieeuu  vveeuutt  lleess  cchhoosseess  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  ââmmeess  qquu’’IILL  aa  aammoouurreeuusseemmeenntt  ccrrééééee  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquu’’IILL  aa  ccrréééé  
cchhaaccuunnee  ddeess  ââmmeess,,  ppoouurr  lleess  vvooiirr  ssee  ppeerrddrree  ddaannss  llaa  nnooiirrcceeuurr  ddeess  mmoonnddeess  dduu  CChhaaooss  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  DDiieeuu  
vvooiitt  llee  mmoonnddee,,  ccoommmmee  uunnee  ââmmee  ppeerrdduuee  ddaannss  llaa  bboouuee  ddee  ssaa  pprroopprree  ppeerrvveerrssiioonn  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  DDiieeuu  ccrrééee  
lleess  bbeelllleess  cchhoosseess,,  ccoommmmee  nnoouuss  llee  ffaaiissoonnss  qquuaanndd  nnoouuss  nnoouuss  ddééttrruuiissoonnss  lleess  uunnss  lleess  aauuttrreess  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  
nnoouuss  eemmbbrraassssoonnss  llaa  vviiee,,  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  nnooss  aappppééttiittss  fféérroocceess  eett  ddee  nnooss  ddéébbooiirreess  aavviilliissssaannttss  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  
nnoouuss  aavvoonnss  àà  ffaabbrriiqquueerr  lleess  eennffaannttss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  mmaattrriiccee  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaaiittss  
lleess  uunnss  lleess  aauuttrreess,,  ppââttuurreess  ppoouurr  llee  ddéémmoonn  ??  
QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  cceettttee  ââmmee  qquuii  jjaammaaiiss  nn’’aarrrriivvee  àà  ffoorrmmuulleerr  lleess  qquueessttiioonnss  qquuii  eenn  aappppeelllleenntt  àà  ddee  vvrraaiieess  
rrééppoonnsseess  ??  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  cceettttee  ââmmee  iinnccuullttee  eett  qquuii  rreessttee  eennffeerrmmééee  ddaannss  ssoonn  mmaannqquuee  dd’’éédduuccaattiioonn  ??  
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EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  DDiieeuu  pprrooccèèddee  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt  ccee  qquu’’IILL  rraayyoonnnnee  ??  EEsstt--ccee  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  eexxiissttee  àà  ttrraavveerrss  sseess  
pprroopprreess  pprroojjeeccttiioonnss  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ddee  ««  ppeennsseerr  DDiieeuu  »»  eett  dd’’aapppprreennddrree  lleess  cchhoosseess  sseelloonn  ssoonn  ppooiinntt  
ddee  vvuuee  ??  LLee  CChhrriisstt  nn’’aa--tt--IIll  ppaass  ddiitt  ««  SSooyyeezz  ppaarrffaaiittss  ccoommmmee  mmoonn  PPèèrree  eesstt  ppaarrffaaiitt  »»  ??  QQuu’’aatttteennddoonnss--nnoouuss  ppoouurr  
««  oosseerr  DDiieeuu  »»  ??  QQuu’’aatttteennddoonnss--nnoouuss  ppoouurr  aabboorrddeerr  lleess  rriivveess  ddee  ssoonn  IInntteelllliiggeennccee  ??  
EEsstt--ccee  aaiinnssii  ??  RReeggaarrddoonnss  aavveecc  aatttteennttiioonn  llee  ccoouurrss  ddee  nnoottrree  eexxiisstteennccee,,  nnooss  eexxppéérriieenncceess  ppaassssééeess..  VVoouulloonnss--nnoouuss  
qquuee  cceellaa  ssooiitt  aaiinnssii  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  rrééuussssii  ??  NNoottrree  vviiee  aa--tt--eellllee  ééttéé  oouu  eesstt--eellllee  ffaaiittee  dduu  mmiieeuuxx  ppoossssiibbllee,,  àà  ddééffaauutt  
dd’’êêttrree  ppaarrffaaiittee  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  ffaaiitt  ddee  nnoottrree  mmiieeuuxx  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  ffaaiittss  ppoouurr  ddeemmeeuurreerr  iimmppaarrffaaiittss  ttoouutt  eenn  
ss’’eexxccuussaanntt  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  ppaarrffaaiittss  ??  
TToouuss  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  eenn  DDiieeuu  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  aauu  PPaarraaddiiss..  OOrr,,  cc’’eesstt  aauu  PPaarraaddiiss  qquuee  nnoouuss  
ttrroouuvvoonnss  llaa  ppeerrffeeccttiioonn..  SSii  ddoonncc  jjaammaaiiss  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ddee  mmooddèèllee  ddee  ppeerrffeeccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  FFooii  qquu’’iill  nnoouuss  
ffaauutt  ppoorrtteerr  àà  ll’’ÊÊttrree  ddiivviinn  qquuii  EESSTT  PPLLUUSS  GGRRAANNDD  QQUUEE  SSOOII,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  mmoottiivvééss  
àà  nnoouuss  ssuurrppaasssseerr  ??  DDeess  aammbbiittiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  ??  LL’’aarrggeenntt  ??  LLaa  ggllooiirree  ??  LLee  sseexxee  ??  LLee  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  lleess  eesspprriittss  
ffaaiibblleess  ??  
SSoommmmeess--nnoouuss  vveennuuss  aauu  mmoonnddee  ppoouurr  nnee  jjaammaaiiss  ggrraannddiirr,,  nnee  ppaass  ssee  ssuurrppaasssseerr,,  nnee  ppaass  éévvoolluueerr  ??  QQuu’’eesstt--ccee  
qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  éévvoolluueerr,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  llee  ddééssiirr  ddee  ssee  vvooiirr  ggrraannddii,,  ppeerrffeeccttiioonnnnéé,,  êêttrree  rreenndduu  ppaarrffaaiitt,,  mmêêmmee  ssii  cceettttee  
ppeerrffeeccttiioonn  rreessttee  ppoouurr  nnoouuss  ttoouuttee  rreellaattiivvee  ??  SSoommmmeess--nnoouuss  vveennuuss  aauu  mmoonnddee  ppoouurr  llaa  bbaassssee  bbeessooggnnee,,  ppoouurr  êêttrree  
uunn  oouuvvrriieerr  rreemmppllii  ddee  ccaammbboouuiiss  àà  lloonngguueeuurr  ddee  tteemmppss  ??  ÊÊttrree  oouu  nnee  ppaass  êêttrree  ??......  LLaa  qquueessttiioonn  aa  mmaall  ééttéé  ppoossééee..  
TTrrèèss  eexxaacctteemmeenntt,,  eellllee  nn’’aa  ppaass  àà  êêttrree  ppoossééee  eenn  cceess  tteerrmmeess..  CCeettttee  qquueessttiioonn  ««  êêttrree  oouu  nnee  ppaass  êêttrree  »»  nnee  ppeeuutt  
ttrroouuvveerr  ddee  rrééppoonnssee..  CCeettttee  qquueessttiioonn  eesstt  uunn  ccaassssee--ttêêttee  dduu  ggeennrree  ««  ppaass  ddee  lliieeuu  RRhhôônnee  qquuee  nnoouuss  »»..  LLaa  vvrraaiiee  
qquueessttiioonn  eesstt  pplluuttôôtt  cceellllee--ccii  ::  ««  êêttrree  oouu  aavvooiirr  ??  »»  MMaaiiss  mmêêmmee  cceellaa  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddiitt  eenn  cceess  tteerrmmeess,,  ccaarr  aauussssiittôôtt  
nnoouuss  mmeettttoonnss  eenn  ooppppoossiittiioonn  ttoouutt  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  nnoottrree  nnaattuurree  iinnttiimmee  eett  ttoouutt  ccee  qquuii  ddaannss  ll’’iilllluussiioonn  dd’’uunnee  
ââmmee  vviieenntt  àà  nnoouuss  tteenntteerr  !!  NNoouuss  aavvoonnss  àà  rrééssiisstteerr  nnoonn  ppoouurr  ssuubbiirr  mmaaiiss  ppoouurr  êêttrree  !!  
NNee  ssoommmmeess--nnoouuss  ppaass  vveennuuss  aapppprreennddrree  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  DDiieeuu,,  dduu  ccôôttéé  aaccttiiff  ddee  ll’’IInnffiinnii  eett  ddee  llaa  TTéénnèèbbrree,,  llaa  
ccoonnttrreeppaarrttiiee  fféémmiinniinnee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  rreenndduuee  mmaanniiffeessttee  eenn  llaa  PPrréésseennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx  ??  
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NNee  ssoommmmeess--nnoouuss  ppaass  ddeess  aannccrreess  jjeettééeess  ddaannss  ll’’iinnffiinnii  ddee  ll’’eessppaaccee  ??  LLaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  ffaaiittee  dd’’oobbssccuurriittéé..  SSaa  
nnooiirrcceeuurr  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  vviieerrggee,,  aauu  rreeppooss..  DDee  ppaarr  sseess  aallggoorriitthhmmeess  vviieerrggeess  qquu’’eellllee  ccoonnttiieenntt,,  llaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  
ddaannss  ll’’aatttteennttee  dd’’êêttrree  rréévvééllééee..  LLaa  TTéénnèèbbrree  eesstt  uunnee  FFEEMMMMEE..  EEtt  cc’’eesstt  ssoonn  ÉÉppoouuxx  qquu’’eellllee  aatttteenndd..  EEllllee  aatttteenndd  
sseerreeiinneemmeenntt  qquu’’IIll  ll’’ééttrreeiiggnnee,,  qquu’’IIll  ll’’eemmbbrraassssee,,  qquu’’IIll  lluuii  ffaassssee  ll’’aammoouurr..  EEllllee  EESSTT  llaa  DDééeessssee  ddee  ll’’AAmmoouurr  ccaarr  
eellllee  eesstt  ffééccoonnddee..  EEllllee  vveeuutt  eennffaanntteerr,,  eenn  aappppeelleerr  àà  llaa  ccoonnsscciieennccee,,  llaa  ccoolloorreerr,,  llaa  mmééttaammoorrpphhoosseerr  aaffiinn  ddee  
pprroodduuiirree  ddee  nnoouuvveeaauuxx  cchhaammppss  dd’’éénneerrggiieess,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnsscciieennccee……  uunnee  ccoonnsscciieennccee  rreennoouuvveellééee  eenn  DDiieeuu..  
SSoonn  oobbssccuurriittéé  eesstt  ssoonn  rreeppooss..  MMaaiiss  aauussssiittôôtt  qquu’’eellllee  eesstt  eemmbbrraassssééee  ddee  ssoonn  ÉÉppoouuxx,,  eellllee  ss’’eemmbbrraassee  dd’’uunnee  
lluummiièèrree  nnoouuvveellllee,,  llaa  SSaaiinnttee  LLuummiièèrree  dduu  CChhrriisstt,,  llee  FFiillss,,  llee  SSaanngg  rrééeell  ddee  DDiieeuu..  AAuussssiittôôtt  ééttrreeiinnttee,,  llaa  TTéénnèèbbrree  
ddeevviieenntt  ll’’ÉÉppoouussee..  LLaa  vvooiillàà  aaccttiivvééee  aauu  sseeiinn  ddeess  ÉÉoonnss  ddee  DDiieeuu..  EEnnffiinn  aaccttiivvééee,,  eellllee  ffééccoonnddee..  
TToouutt  ÊÊttrree  vviivvaanntt  ppaassssee  ppaarr  ssaa  mmaattrriiccee,,  llee  sseeiinn  ddee  ssoonn  AAmmoouurr..  TToouutt  ÊÊttrree  vviivvaanntt  eesstt  hhoonnoorréé  ddee  llaa  PPrréésseennccee  
JJEE  SSUUIISS  dduu  CChhrriisstt  ppaarrccee  qquuee  llee  PPèèrree  eett  llee  FFiillss  aaiimmee  ssoonn  ÉÉppoouussee..  LLaa  DDééeessssee  MMèèrree  ddoonnnnee  llaa  VViiee  ddee  ccee  
qquu’’eellllee  ddoonnnnee  dduu  PPèèrree  UUnniivveerrsseell  aauu  ppeettiitt  êêttrree  pprréésseenntt  aauu  sseeiinn  ddee  ssaa  mmaattrriiccee..  
  
LLaa  DDééeessssee  MMèèrree  eesstt  uunn  pprrooggrraammmmee  ddaannss  llee  sseeiinn  ddee  DDiieeuu..  LLee  PPèèrree//MMèèrree  ss’’eexxeerrccee  àà  ttrraavveerrss  sseess  ddeeuuxx  
ppoollaarriittééss  qquu’’IILL  aa  rreenndduueess  pplleeiinneemmeenntt  aaccttiivveess..  DDaannss  llee  CCoossmmooss,,  qquuii  eesstt  llaa  TTéénnèèbbrree  mmaaiiss  aauussssii  lleess  mmoonnddeess  
dduu  CChhaaooss,,  llaa  ppoollaarriittéé  eesstt  nnéécceessssaaiirree  aaffiinn  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppôôlleess  ssee  rreejjooiiggnneenntt  eett  ffoorrmmeenntt  uunn  ttoouutt..  ÀÀ  ttrraavveerrss  sseess  
iinnffiinniieess  cciirrccoonnvvoolluuttiioonnss,,  llaa  VVooiiee  llaaccttééee  ttiissssee  llee  ggrraanndd  ccaanneevvaass  ccoossmmiiqquuee..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  ggrraannddee  œœuuvvrree  
qquuee  ttoouutt  eesstt  eenn  ccoouurrss  ddee  ppaarraacchhèèvveemmeenntt..  EEtt  dduu  jjoouurr  qquuii  vviieennddrraa  ooùù  ttoouutt  rreennttrreerraa  ddaannss  ll’’OOrrddrree  àà  ccaauussee  ddee  llaa  
rrééfflleeccttiivviittéé  eenn  DDiieeuu,,  llee  PPaarraaddiiss  ssee  rreeffllèètteerraa  aalloorrss  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  ccoonnnnaaîîttrroonnss  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  llee  
rraayyoonn  dduu  ccoossmmooss,,  qquuii  nnee  sseerraa  pplluuss  ««  ccoossmmooss  »»  mmaaiiss  llee  rraayyoonn  mmêêmmee  dduu  PPaarraaddiiss,,  llee  PPlléérrôômmee,,  llaa  PPlléénniittuuddee  ddee  
DDiieeuu..  LL’’HHoommmmee  eett  llaa  FFeemmmmee  aauurroonntt  ffuussiioonnnnéé  eenn  uunn  sseeuull  ÊÊttrree  eenn  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ll’’AARRCCHHAANNGGEE  mmêêmmee..  
LLee  PPèèrree  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  àà  ccaauussee  ddee  ssaa  nnaattuurree  iinnttrriinnssèèqquuee  qquuii  eesstt  AAmmoouurr,,  MMiisséérriiccoorrddee,,  BBoonnttéé,,  
IInntteelllliiggeennccee  eett  BBeeaauuttéé..  LLee  PPèèrree  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  àà  ccaauussee  ddee  ssoonn  EEnnnnooiiaa..  DDee  ppaarr  ssaa  VVoolloonnttéé,,  DDiieeuu  llee  
PPèèrree  ss’’eeffffuussee  ppaarrttoouutt  ddaannss  ll’’UUnniivveerrss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’IILL  EESSTT  PPAARRTTOOUUTT  LLÀÀ  OOÙÙ  IILL  DDOOIITT  ÊÊTTRREE..  
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AAlloorrss  qquuee  llee  PPèèrree  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee,,  cceerrttaaiinnss  eenn  oonntt  ddéécciiddéé  aauuttrreemmeenntt..  IIllss  eenn  ssoonntt  aarrrriivvéé  àà  llaa  
ccoonncclluussiioonn  ((àà  ttrraavveerrss  jjee  nnee  ssaaiiss  qquuooii  !!))  qquuee  llee  PPèèrree  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ssii  ppaarrffaaiitt,,  qquu’’iill  lleeuurr  ffaallllaaiitt  pprreennddrree  lleess  cchhoosseess  
eenn  mmaaiinnss  ppoouurr  rreeccttiiffiieerr  ccee  qquuii  ddeemmaannddaaiitt  ssiimmpplleemmeenntt  àà  mmûûrriirr,,  àà  ggrraannddiirr..  
AAlloorrss  qquuee  llee  PPèèrree  ppoouurrvvooiitt  eenn  ttoouuttee  cchhoossee,,  cceerrttaaiinnss  eenn  oonntt  ddéécciiddéé  aauuttrreemmeenntt..  IIllss  eenn  ssoonntt  aarrrriivvéé  àà  llaa  
ccoonncclluussiioonn  qquu’’iill  lleeuurr  ffaallllaaiitt  ppoosseerr  ddeess  ddéérriivvaattiioonnss  ddaannss  lleess  fflluuxx  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  aaffiinn  dd’’eenn  eexxttrraaiirree  ppoouurr  
eeuuxx  sseeuullss  llee  ppuuiissssaanntt  éélliixxiirr..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  llaa  TTéénnèèbbrree  ss’’eesstt  ffllééttrriiee,,  eellllee--mmêêmmee  ddeevveennuuee  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ooddiieeuuxx  
cchhaannttaaggee..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  llee  pprroodduuiitt  ddee  ssaa  ffééccoonnddaattiioonn  ss’’eesstt  aallttéérréé,,  lluuii--mmêêmmee  ddeevveennuu  uunnee  cchhoossee  eenn  oottaaggee..  
  

  
  

CCii--ddeessssuuss,,  uunnee  ssccèènnee  dduu  ffiillmm  SSttaarr  TTrreekk  ::  AAuu--ddeellàà..  NNoouuss  yy  vvooyyoonnss  uunn  êêttrree  mmuuttaanntt  dd’’aappppaarreennccee  rreeppttiilliieennnnee  ssee  lliivvrraanntt  àà  llaa  
pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ssuurr  ddeeuuxx  iinnddiivviidduuss,,  lleeuurr  eexxttiirrppaanntt  ppaarr  iimmppoossiittiioonn  ddeess  mmaaiinnss  lleeuurr  ffoorrccee  vviittaallee..  
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CCee  ttyyppee  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  aalllliiéé  aauu  pprrééddaatteeuurr  eesstt  ttyyppiiqquueemmeenntt  mmaassccuulliinn..  MMaassccuulliinn  ffeemmeellllee,,  pprréécciissoonnss,,  ccaarr  
ssaannss  llaa  PPrréésseennccee  ddee  ll’’ÉÉppoouuxx  !!  VVooyyeezz  jjuussqquu’’ooùù  vvaa  ll’’iimmppuuddeennccee  ddeess  IIlllluummiinnaattii,,  ccaappaabblleess  dduu  pplluuss  ggrraanndd  ddeess  
ccuulloottss,,  aauu  ppooiinntt  ddee  nnoouuss  mmeettttrree  ssoouuss  llee  nneezz  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  llaa  pprrééddaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ttoouutt  eenn  ffaaiissaanntt  
ppaasssseerr  cceellaa  ppoouurr  dduu  ddiivveerrttiisssseemmeenntt  !!  
NNee  ccrrooyyeezz  ppaass  qquuee  lleess  RReeppttiilliieennss  nnee  ssoouuffffrreenntt  ppaass  eeuuxx--mmêêmmeess  ddee  ccee  qquu’’iillss  ssoonntt  pprrééddaatteeuurrss  !!  EEuuxx  ttoouutt  
aauuttaanntt  qquuee  nnoouuss  ssoonntt  aassssuujjeettttiiss  àà  llaa  llooii  dduu  KKaarrmmaa..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  qquu’’iillss  ppuuiisssseenntt  ffaaiirree  qquuii  nn’’aaiitt  ppaass  ddee  
ccoonnssééqquueennccee  ssuurr  ll’’UUnniivveerrss  ttoouutt  eennttiieerr..  IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  nnoonn  pplluuss  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  ffaaiirree  qquuii  nn’’aaiitt  ppaass  ddee  
ccoonnssééqquueennccee  ssuurr  ll’’UUnniivveerrss  ttoouutt  eennttiieerr..  LLee  pplluuss  ppeettiitt  ddeess  hhoommmmeess  eesstt  vvuu  ddee  TTOOUUSS,,  ppuuiissqquuee  rriieenn  
nn’’éécchhaappppee  àà  cceeuuxx  ddoonntt  ll’’œœiill  eesstt  ttiisssséé  ddee  ll’’EEnnnnooiiaa  ddee  DDiieeuu..  
DDaannss  llee  rraayyoonn  ddee  ll’’OOmmnniippootteennccee,,  ddee  ll’’OOmmnniisscciieennccee  eett  ddee  ll’’OOmmnniipprréésseennccee  eenn  DDiieeuu,,  cchhaaqquuee  ÊÊttrree  ddee  
lluummiièèrree  àà  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’aaccccoommpplliirr  ttoouutt  pprroojjeett  dduu  vvaassttee  ddeesssseeiinn  ddee  DDiieeuu..  CChhaaccuunn  aappppoorrttee  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  
ll’’ééddiiffiiccee  ggaallaaccttiiqquuee  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  ooiinntt..  CChhaaccuunn  ddoonnnnee  ddee  ccee  qquu’’iill  aa,,  ddee  ccee  qquu’’iill  ffaaiitt,,  dduu  tteemmppss  qquu’’iill  ccoonnssaaccrree  
àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ccoonncceepptt,,  àà  ppoolliirr  cchhaaqquuee  ppllaann  ddee  ccee  ggrraanndd  ccrriissttaall  ccoossmmiiqquuee,,  àà  aalliimmeenntteerr  ddee  ppaarr  ssaa  
pprréésseennccee  mmaaggnnééttiiqquuee  llee  fflluuxx  ddeess  qquuaannttaa..  
  
QQuuaanntt  àà  cceeuuxx  qquuii  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  ddiiaabboolliisseerr  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu,,  iillss  nnee  cceesssseenntt  ddee  ttoouurrnneerr  eenn  rroonndd,,  eessssaayyaanntt  
ssaannss  ffiinn  ddee  ssee  mmoorrddrree  llaa  qquueeuuee..  LLeeuurr  ssoouuffffrraannccee  éétteerrnneellllee  ééttaanntt  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  ttrrèèss  oorrgguueeiilllleeuussee..  EEllllee  
qquuii  ttiieenntt  ttaanntt  àà  êêttrree  llaa  ssoouuffffrraannccee  ppoouurr  eellllee  ttoouuttee  sseeuullee,,  àà  ddeemmeeuurreerr  ppoouurr  eellllee  ttoouuttee  sseeuullee  llaa  ssoouuffffrraannccee  
qquu’’eellllee  mméérriittee,,  ppuuiissqquuee  ll’’oorrgguueeiill  éécchhaappppee  àà  llaa  ccoommppaassssiioonn,,  qquuii  eesstt  ddee  ssoouuffffrriirr  eennsseemmbbllee..  
  
QQuuaanntt  àà  cceeuuxx  qquuii  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  ddiiaabboolliisseerr  ll’’œœuuvvrree  ddee  DDiieeuu,,  iillss  ppaarrlleenntt  ttoouutt  hhaauutt,,  dd’’uunnee  vvooiixx  hhaauutt  ppeerrcchhééee  
mmaaiiss  qquuii  jjaammaaiiss  nn’’eesstt  lliimmppiiddee,,  ddiissaanntt  qquuee  ««  cc’’eesstt  llaa  ffaauuttee  àà  DDiieeuu  !!  »»,,  qquuee  ttoouutt  aarrrriivvee  eenn  tteerrmmeess  ddee  mmaallhheeuurr  
eett  ddee  ccoouuppss  dduu  ssoorrtt,,  cceeccii  ppaarrccee  qquuee  DDiieeuu  eesstt  uunn  mméécchhaanntt  vviillaaiinn  eett  qquuee  jjaammaaiiss  eenn  rrééaalliittéé  iill  nn’’aa  ééttéé  llee  DDiieeuu  
qquuee  ttoouuttee  ââmmee  ssee  ddeevvaaiitt  dd’’aatttteennddrree  !!  
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QQuuee  cceelluuii  qquuii  aa  ddeess  oorreeiilllleess  ppoouurr  eenntteennddrree  ééccoouuttee  ::  LLeess  ppaarreennttss  bbooiivveenntt,,  lleess  eennffaannttss  ttrriinnqquueenntt..  LLeess  eennffaannttss  vviivvaanntt  
ddeess  iinnccoonnssééqquueenncceess  ddee  lleeuurrss  aaïïeeuuxx..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  lleess  eennffaannttss  eenn  vviieennnneenntt  àà  ppeerrppééttuueerr  lleess  ffaauutteess  ccoommmmiisseess  ppaarr  lleeuurrss  
aaîînnééss..  LLee  pprroovveerrbbee  aaiinnssii  eesstt--iill  jjuussttee  ttaanntt  qquuee  nnoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  llee  ffaaiirree  vviivvrree  ddee  cceettttee  ffaaççoonn..  CCeeppeennddaanntt,,  ccee  pprroovveerrbbee  nnee  
jjuussttiiffiiee  rriieenn  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  DDiieeuu,,  ccaarr  llee  PPèèrree  nnee  ccaauuttiioonnnnee  ppaass  ll’’iivvrreessssee  ddeess  ppaarreennttss..  JJaammaaiiss  DDiieeuu  nnee  jjuussttiiffiiee  ccee  qquuii  
ddeemmeeuurree  iimmppaarrffaaiitt..  CCee  qquuii  ddeemmeeuurree  iimmppaarrffaaiitt,,  IILL  llee  bbrrûûllee  jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’iill  nnee  rreessttee  pplluuss  aauuccuunn  rrééssiidduu  dd’’aauuccuunnee  ssoorrttee..  
  
FFIINN  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPAARRTTIIEE..  
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DDuu  mmêêmmee  aauutteeuurr    ((ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  nnoouuvveelllleess  ppuubblliiccaattiioonnss))  ::  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  --  TTOOMMEE  II  
  

DDÉÉEESSSSEE  MMÈÈRREE  --  TTOOMMEE  IIII  
  

JJÉÉSSUUSS  --  LLEE  CCŒŒUURR  RRÉÉVVÉÉLLAATTEEUURR  DDUU  CCHHRRIISSTT  
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