
ELS	  CINC	  PRINCIPIS	  SUPERIORS	  
per	  reconduir	  la	  gran	  transformació	  que	  ja	  ha	  començat	  

	  
Índex	  

	  
PREFACI	  

QUÈ	  PODEM	  FER?	  
	  

CAPÍTOL	  1	  
PRIMER	  DE	  TOT,	  UNA	  VISIÓ	  UNIFICADA	  DE	  LA	  REALITAT	  

Ciència	  i	  saviesa,	  mística	  i	  acció	  
Unes	  lleis	  d'un	  altre	  ordre,	  més	  poderoses	  que	  qualsevol	  poder	  humà	  
L'esperit	  i	  la	  matèria	  
El	  cervell	  i	  "l'espurna	  divina"	  
Ni	  pur	  atzar	  ni	  pur	  determinisme	  
Cap	  a	  un	  Univers	  prodigiós	  
Marcs	  de	  referència	  cada	  vegada	  més	  amplis	  i	  integradors	  
	  

CAPÍTOL	  2	  
UN	  DÉU	  PERSONAL?	  

Demostrar	  la	  bellesa?	  Provar	  la	  "Presència"?	  
Les	  ones	  i	  l'oceà	  de	  l'Esperit	  
Apofatisme	  i	  teisme,	  il·∙luminació	  i	  teologia	  de	  l'alliberament	  
Una	  inconcebible	  amabilitat,	  bellesa	  i	  plenitud	  
El	  Tot	  i	  la	  paràbola	  
	  

CAPÍTOL	  3	  
UN	  PODER	  CADA	  COP	  MÉS	  CONCENTRAT	  EN	  UN	  MÓN	  CADA	  VEGADA	  MÉS	  

"GLOBALITZAT"	  
Conspiracions	  o	  conspiracionisme?	  
El	  poder	  "suprem"	  d'aquest	  món:	  el	  poder	  financer	  
Un	  poder	  militar	  aclaparador	  per	  assegurar-‐se	  la	  supremacia	  total	  
El	  control	  de	  les	  masses	  mitjançant	  el	  control	  de	  l'opinió	  internacional	  
	  

CAPÍTOL	  4	  
LA	  HISTÒRIA,	  "LLOC"	  SAGRAT	  DE	  REVELACIÓ	  I	  SALVACIÓ	  

Vasili	  Arkhipov,	  Stanislav	  Petrov...	  i	  la	  Providència	  
Unes	  constants	  físiques	  perfectament	  ajustades	  per	  a	  la	  vida	  
Un	  cúmul	  inacabable	  de	  "casualitats"	  
La	  capacitat	  d’astorament	  i	  la	  lectura	  de	  la	  història	  
En	  la	  proximitat	  de	  "l’horitzó	  de	  successos"	  de	  l'experiència	  mística	  
	  

CAPÍTOL	  5	  
FINS	  EL	  MÉS	  PETIT	  POT	  CANVIAR	  EL	  CURS	  DEL	  FUTUR	  

Davant	  del	  més	  poderós	  dels	  imperis	  
Cap	  a	  un	  nou	  paradigma	  per	  a	  un	  món	  en	  pau	  
Més	  enllà	  del	  dolor	  i	  la	  indignació	  



Les	  lleis	  de	  la	  interrelació	  i	  de	  la	  interdependència	  
Les	  lleis	  de	  la	  no	  permanència	  i	  del	  continu	  renaixement	  
Les	  lleis	  de	  la	  generositat	  i	  de	  la	  multiplicació	  
Les	  lleis	  de	  la	  veritat	  i	  de	  la	  bondat	  
Les	  lleis	  de	  la	  fidelitat,	  de	  la	  dignitat	  i	  del	  coratge	  


