
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una forma de veure la cultura de naturalesa holística o sistèmica significa una 
visió integrada de tot: ciències i humanitats, art i religió, tecnologia i societat..., 
cercant més aviat les relacions entre les parts més que la diferenciació entre 
elles. 
  
 

 
Part I - Per la vida a la Terra 
• L’univers i la vida. La pau amb la natura: 

 Formem part de la natura: 
  Construint un model de realitat.  
  Els orígens. 
  I es va fer la llum. 
  Neixen els planetes i la vida. 
  Sobre la vida. 
 La continuïtat de la vida a la Terra. 
• El futur de la vida. Justícia i pau. De l’evolució biològica a l’evolució ètica. 
• La cultura de la vida. La pau interior: 

 Els colors del nostre món: 
  Àfrica, el continent de l’esperança. 
  Amèrica, entre la tradició i la modernitat. 
  Àsia, el continent místic. 
  Oceania, l’exuberància de la natura. 
  L’Antàrtida, la darrera frontera. 
  ¿I la vella Europa? 
 Els paradigmes culturals. 

Part II - Deu claus per preparar el món del futur 
• Claus preparatòries per a la gran transformació de un món: 

 que ha de recuperar la idea de que tot està relacionat. 
 que canvia vertiginosament. 
 que ha de ser conscient dels fracassos del passat. 

• Claus socials, econòmiques i tècniques fonamentals pel canvi d’un món: 
 que ha d’entrar en la tercera gran revolució de la seva història. 
 en el que es creïn noves expectatives per generar empreses i feina. 

• Claus globals per a la gran mutació d’un món: 
 que ja és multipolar. 
 impossible de comprendre sense un enfocament multicultural. 

• Claus essencials si volem tenir futur en un món: 
 amb un contingut ètic més intens. 
 que ha de seguir el camí de les tres paus enteses com a equilibri. 
 en el que ens ho juguem tot. 
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