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When I finished writing the 12 books in the Africa Collection, I came to the conclusion that I
couldn't stop. I could feel the great interest of people around the world for Africa in general and
the small amount of books available on the market that meet the real needs of knowledge in
general.

Ao finalizar a escrita dos 12 livros da Coleção África, cheguei a conclusão de que não poderia parar.
Pude sentir o grande interesse de pessoas do mundo todo pela África em geral e a pouca quantidade
de livros disponibilizados no mercado que atendam as reais necessidades dos conhecimentos em
geral.

Mission Statement

The Great Mission of the Invest in Africa
Collection is to attract small, medium and
large investors to invest in countries on the
African continent. When I wrote the book "55
Reasons to Invest in Africa", I could see the
limited availability of information from
numerous countries that end up not
attracting foreign investment interests.

A Grande Missão da Coleção Invista em África é
a de captar investidores de pequeno, médio e
grande porte para investirem nos países do
continente africano. Quando escrevi o livro "55
Motivos para Investir em África", pude perceber
a pouca disponibilidade de informações de
inúmeros países que acabam não atraindo
interesses externos de investimento.

Amazon
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Vision Statement

Writer Celso Salles' vision is to prepare rich material, consisting of a book to be written for
each country in Africa, focusing on its potential to attract small, medium and large investors.

A visão do escritor Celso Salles é de preparar um rico material, composto por um livro a ser escrito
para cada país em África, com foco em seus potenciais para atração de investidores de pequeno,
médio e grande porte. 
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Customer Focus

The focus of the Africa by Celso Salles Collection is to reach potential investors from all over
the world, with great emphasis on the large Afro-Brazilian market, comprising 130 million
inhabitants.

O foco da Coleção Africa by Celso Salles é o de atingir potenciais investidores de toda parte do
mundo, com grande ênfase para o grande mercado afro-brasileiro, composto por 130 milhões de
habitantes.

Success Factors
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And thousands of other
bookstores

all around the world.

E outras milhares de livrarias 
em todo o mundo.

All the logistics for the production and distribution of the books of the INVEST IN AFRICA
COLLECTION with the main partners above will follow the same used in the production of the
AFRICA COLLECTION, consisting of 12 books in 5 languages: Portuguese, English, French,
German and Spanish.

Toda a logística de produção e distribuição dos livros da COLEÇÃO INVISTA EM ÁFRICA com os
principais parceiros acima, seguirá a mesma utilizada na produção da COLEÇÃO ÁFRICA, composta
por 12 livros em 5 idiomas: português, inglês, francês, alemão e espanhol.

Work Structure - Johannesburg - South Africa

Due to the various trips to be made within the Production Agenda of the INVEST IN AFRICA
COLLECTION, Johannesburg - South Africa is strategic for the completion and start of each
new book in the Collection.

Em virtude das várias viagens a serem feitas dentro da Agenda de Produção da COLEÇÃO INVISTA
EM ÁFRICA, Johannesburg - África do Sul é estratégica para a finalização e início de cada novo livro
da Coleção.

Work Schedule - Example

Mar 10, 2022
Travel to Country 1 |

Viagem ao País 1

 Travel to the First Country to capture
information, photos and videos
Viagem ao Primeiro País para captação das informações,
fotos e vídeos
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The updated work schedule, taking into
account COVID's Quarantine periods, as well
as other needs, can be monitored in the
AGENDA - INVEST IN AFRICA, whose QR
CODE is beside.

A agenda atualizada de trabalho, levando em
consideração os períodos de Quarentena do
COVID, bem como outras necessidades poderá
ser acompanhada na AGENDA - INVEST IN
AFRICA, cujo QR CODE está ao lado.

The INVEST IN AFRICA COLLECTION is
scheduled to be completed in a minimum of
5 years of work, including the visit of the
writer Celso Salles to each of the African
countries.

A COLEÇÃO INVISTA EM ÁFRICA está
programada para ser completada em um mínimo
de 5 anos de trabalho, compreendendo a ida do
escritor Celso Salles a cada um dos países
africanos.

Mar 31, 2022
Return from Country 1 |

Retorno do País 1

 Return to Johannesburg
Retorno a Johannesburg

Apr 10, 2022
Travel to Country 2 |

Viagem ao País 2

 Travel to the Second Country to capture
information, photos and videos
Viagem ao Segundo País para captação das informações,
fotos e vídeos

Apr 30, 2022
Return from Country 2 |

Retorno do País 2

 Retorno a Johannesburg
Return to Johannesburg
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In the days that I am in Johannesburg, in addition to finalizing the books, I will be creating
opportunities to receive delegations of businessmen from Brazil and other parts of the world, to
meet with authorities and African businessmen who wish to receive investments in their
projects.

Nos dias em que estiver em Johannesburg, além de finalizar os livros,  estarei criando oportunidades
de receber comitivas de empresários do Brasil e de outras partes do mundo, para se reunirem com
autoridades e empresários africanos que desejam receber investimentos em seus projectos.
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2.

Afro-Brazilian writer
CELSO SALLES

History

DIGITAL PLATFORM - educasatworld.com

Digital Platform Menu - educasatworld.com
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Afro-Brazilian writer Celso Salles completed in 2021, on May 28th, exactly 62 years of age, 10
years of which he lived in African territory, as can be seen in detail in the book below:
O escritor afro-brasileiro Celso Salles completou em 2021, no dia 28 de Maio, exatos 62 anos de
idade, dos quais 10 anos vividos em território africano como pode ser visto em detalhes no livro
abaixo:

Book bringing together summaries of all
books in the Africa Collection.
Livro reunindo resumos de todos os livros da
Coleção África.

Buy at AMAZON

Adquira na AMAZON
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In this work, which closes the Africa Collection
and gives the title to the book, you readers can
have an appreciation of the various contents
published in the Collection, by the Afro-Brazilian
writer Celso Salles, residing in Angola in the
year 2021. In what we can call " best moments"
of each book, the author selects excerpts that, in
his way of seeing, can help a lot in the formation
of a new generation of human beings that has to
reduce differences, as well as care for the
underprivileged, its great and noble goals . 

The Africa Collection covers a large gap in the
publishing market, since, written in Portuguese,
with versions in English, French, German and
Spanish, it brings to readers from all over the
world a great deal of knowledge from the African
continent. The great ambition of the author with
the Africa Collection is to AWAKEN minds and
hearts to REPAIR all the huge mistakes made
by past generations and which, BY
OBLIGATION, it is up to us to CHANGE. At the
end of this great Project, the author already
warns that another DARING AND
UNPRECEDENTED COLLECTION 100 percente
focused on Africa is coming. GOOD READING.

Nesta obra, que encerra a Coleção África e dá o
título ao livro, você leitor poderá ter uma
apreciação dos diversos conteúdos publicados
na Coleção, pelo escritor afro-brasileiro Celso
Salles, residente em Angola no ano de 2021.
Naquilo que podemos chamar de "melhores
momentos" de cada livro, o autor seleciona
trechos que na sua forma de ver, poderão
auxiliar em muito, na formação de uma nova
geração de seres humanos que tenha na
diminuição das diferenças, bem como no
cuidado aos desvalidos seus grandes e nobres
objetivos. A Coleção África vem cobrir uma
grande lacuna no mercado editorial, visto que,
escrita em português, com versões nos idiomas
inglês, francês, alemão e espanhol leva a
leitores de todo mundo, inúmeros
conhecimentos oriundos do continente africano.
A grande ambição do autor com a Coleção
África, é a de DESPERTAR mentes e corações
para REPARAR todos os imensos erros
cometidos pelas gerações passadas e que,
POR OBRIGAÇÃO, nos cabe MUDAR. Ao
finalizar este grande Projeto o autor já avisa que
vem aí mais uma OUSADA E INÉDITA
COLEÇÃO 100 por cento focada em África.
BOA LEITURA.

History
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Celso Salles, son of Manuel Ferreira Salles and
Horaide de Sousa Salles, born on May 28, 1959,
in the city of Itirapina - SP - Brazil, married to
Mírian Amorim Salles in 1988, father of Leandro
Amorim Salles (1994) and Lucas Amorim Salles
(2000), graduated in Economic Sciences -
Business Administration, by ITE - Toledo
Institute of Education of Bauru - SP - Brazil.
Specialized in Digital Platforms and Project
Management, mostly belonging to the Social
Area, living in Luanda - Angola - Africa in the
year 2021.

Celso Salles, filho de Manuel Ferreira Salles e
Horaide de Sousa Salles, nascido em 28 de
Maio de 1959, na cidade de Itirapina - SP -
Brasil, casado com Mírian Amorim Salles em
1988, pai de Leandro Amorim Salles (1994) e
Lucas Amorim Salles (2000), formado em
Ciências Econômicas - Administração de
Empresas, pela ITE - Instituto Toledo de Ensino
de Bauru - SP - Brasil. Especializado em
Plataformas Digitais e Gestão de Projectos, em
sua marioria pertencentes a Área Social,
vivendo em Luanda - Angola - África no ano de
2021.

DIGITAL PLATFORM - educasatworld.com

In Portuguese, English, French, German and Spanish, you have access to all the books written
by the Afro-Brazilian writer Celso Salles, as well as access to all past, present and future
projects. You can purchase the book you want through the AMAZON links available on the
Digital Platform, delivered in print, wherever you are.

Nos idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão e Espanhol, você tem acesso a todos os livros
escritos pelo escritor Afro-Brasileiro Celso Salles, bem como acesso a todos os projectos passados,
presentes e futuros. Pode adquirir o livro que desejar através dos links da AMAZON disponibilizados
na Plataforma Digital, entregues impressos, onde estiver.
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Digital Platform Menu - educasatworld.com

Menu

Home

- Home page in 5 languages
with recent book releases.

- Página Inicial em 5 idiomas
com os lançamentos de livros

recentes.

Book Catalog

- All books in the Africa
Collection in 5 languages

- Todos os livros da Coleção
África em 5 idiomas

Book Show Room

- Celso Salles Books and
Miscellaneous News

- Líivros Celso Salles e
Notícias Diversas

Books on Amazon

- Links for purchasing books at
AMAZON

- Links para aquisição dos
livros na AMAZON

Articles

- Important Articles in
connection with the Books of

the writer Celso Salles

- Importantes Artigos em
conexão com os Livros do

escritor Celso Salles

Contacts

- Talk to the writer Celso Salles
via Form or via WhatsApp

- Fale com o Escritor Celso
Salles via Formulário ou

através do WhatsApp
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Blog

- Specific news related to
books and writer Celso Salles

- Notícias específicas ligadas
aos livros e ao escritor Celso

Salles

African Union

- Levers for Building the Africa
We Want

- - Alavancas para construir a
África que queremos

Events

- Lives - General Events -
Business Meetings

- Lives - Eventos em Geral -
Encontros  de Negócios

Invest In Africa (iiA)

Calendar

- Updated calendar of the
production activities of the

INVIST IN AFRICA Collection
Books

- Calendário atualizado das
atividades de produção dos Liv
ros da Coleção INVISTA EM

ÁFRICA
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3.

Africa Collection
Books
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The Africa Collection by Afro-Brazilian writer Celso Salles comprises 12 books in 5 languages:
Portuguese (14), English (09), French (09), German (08) and Spanish (08) in a total of 55 books.

Below by language you have access to all books in their respective languages. The QR Codes
will give you access to 5 Lists on Amazon:

A Coleção África do escritor Afro-Brasileiro Celso Salles é composta por 12 livros em 5 idiomas:
Português (14), Inglês (09), Francês (09), Alemão (08) e Espanhol (08) em um total de 55 Livros.

Logo abaixo por idioma você tem acesso a todos os livros em seus respectivos idiomas. Os QR
Codes lhe darão acesso a 5 Listas na Amazon:

COLEÇÃO ÁFRICA - Celso Salles 14 Books
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AFRICA COLLECTION - Celso Salles
09 Books

COLLECTION AFRIQUE - Celso Salles 09 Books
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AFRIKA-SAMMLUNG - Celso Salles 08 Books

COLECCIÓN ÁFRICA - Celso Salles 08 Books

BOOKS FROM THE AFRICA COLLECTION
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1)
A sui generis autobiography, as it is a rich
life story, with many achievements and
definite purposes. It is the first of 12 books
that the author will incorporate into his
Collection called Africa. A story that begins
with a lot of faith and prayer, attributes that
have accompanied the 62 years of life of
Celso Salles, completed on May 28, 2021. In
his thoughts that making history is better
than accumulating fortunes, in the pages
from this book you can read a summary of
what these 62 laps around the sun have been
like. There was still a lot to be contacted,
which Celso Salles will naturally be putting in
the other issues, so that he can transmit in
printed format a large series of important
information already available in digital format
on most of the main platforms existing in the
world.

Uma autobiografia sui generis, pois trata-se de
uma rica história de vida, com muitas
realizações e propósitos definidos. É o primeiro
de 12 livros que o autor irá incorporar em sua
Coleção denominada África. Uma história que
começa regada por muita fé e oração, atributos
estes que tem acompanhado os 62 anos de vida
de Celso Salles, completados em 28 de Maio de
2021. Dentro do seu pensamento de que mais
vale fazer história do que acumular fortunas, nas
páginas deste livro você poderá ler um resumo
do que tem sido essas suas 62 voltas em torno
do sol. Ainda ficou muita coisa por ser contata,
que naturalmente Celso Salles estará colocando
nos demais exemplares, a fim de que possa
transmitir em formato impresso uma grande
série de importantes informações já
disponibilizadas em formato digital na maioria
das principais plataformas existentes no mundo.
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2)
AFRICA wants the cake back. It is worth
reading this book and getting to know a lot of
a relatively undisclosed story (BERLIN
CONFERENCE), which the author Celso
Salles has the privilege to tell. Two important
terms appear in a good part of his texts:
REPAIR and TRANSFORMATION. A NEW
AFRICA to be forged by a new generation,
very well educated and, with the purpose of
making the African continent worth living,
based on its own vision. RESCUE begins
with African culture, the richest and most
diverse in the world. It is fully possible to
make the REPAIR, especially when Africa and
the African Diaspora begin to work together,
with intelligence, science and knowledge, in
search of a new world order, where HUMAN
POWER increasingly balances itself with
FINANCIAL POWER: A TRANSFORMATION.

A ÁFRICA quer o bolo de volta. Vale a pena ler
este livro e conhecer muito de uma história
relativamente não divulgada (Conferência de
Berlim), que o autor Celso Salles, tem o
privilégio de contar. Dois importantes termos
aparecem em boa parte dos seus textos:
REPARAÇÃO e TRANSFORMAÇÃO. Uma
NOVA ÁFRICA a ser forjada por uma nova
geração, muito bem educada e, com o propósito
de tornar o continente africano digno de se viver,
à partir de sua própria visão. O RESGATE inicia-
se pela cultura africana, a mais rica e
diversificada em todo o mundo. É plenamente
possível se fazer a REPARAÇÃO,
principalmente quando a África e a Diáspora
Africana começam a trabalhar juntas, com
inteligência, ciência e conhecimento, em busca
de uma nova ordem mundial, onde o PODER
HUMANO cada vez mais se equilibra ao
PODER FINANCEIRO: A TRANSFORMAÇÃO.
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3)
This book is basically a continuation of the
Volume "African Culture, THE RETURN (The
Cake Back)". In it, the author places
important reflections on how the African
Diaspora, present throughout the world, can
and should contribute a lot to the
development of the entire African continent.
REPARATION for the harm caused to the
African continent, which even today, at the
beginning of the third decade of the 21st
century, present the effects of SLAVERY AND
COLONIZATION in the form of hunger,
poverty, diseases and other ills, needs to be
seen as a mission also of the AFRICAN
DIASPORA . Important actions must be part
of the NEW DECOLONIZATION OF AFRICA
which begins with the DECOLONIZATION OF
THE MIND.

Este livro é basicamente uma continuação do
Volume "Cultura Africana, O RETORNO (O bolo
de volta)". Nele o autor coloca importantes
reflexões de como a Diáspora Africana, presente
em todo o mundo, pode e deve contribuir e
muito para o desenvolvimento de todo o
continente africano. A REPARAÇÃO pelos
malefícios causados ao continente africano que
ainda hoje, no início da terceira década do
século XXI, apresentam os efeitos da
ESCRAVIDÃO E COLONIZAÇÃO em forma de
fome, pobreza, doenças e outros males, precisa
ser encarada como uma missão também da
DIÁSPORA AFRICANA. Importantes ações
devem fazer parte da NOVA
DESCOLONIZAÇÃO DE ÁFRICA que começa
pela DESCOLONIZAÇÃO DA MENTE.

4)
The moment is fundamental for us to correct
the mistakes of the past and to signal global
changes in the future. Concepts, actions and
thoughts need to be revised and improved.
When we arrived in this world it already
existed and when we leave it will continue to
exist. The present time will always be our
reality of life, but we have to be courageous,
assume the mistakes made by our ancestors
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and in our present times create mechanisms
for change. In this book "WHO PLANTS
DATE, DOESN'T HARVEST DATE", the author
Celso Salles brings us important
REFLECTIONS in order to awaken within
each reader the maximum synergy so that, as
much as possible, they can contribute to
beneficial changes throughout the world. as
many stories as possible, so that we can see
what we lack in the differences, transforming
knowledge into the great link. Another book
that is part of the ÁFRICA COLLECTION,
consisting of 12 books, full of the desire to
build even in our generation, a better world
to live in, in the most perfect balance
between God, man and nature.

O momento é fundamental para que possamos
corrigir os erros do passado e acenarmos para
mudanças globais no futuro. Os conceitos, as
ações e os pensamentos precisam ser revistos
e aperfeiçoados. Quando chegamos a este
mundo ele já existia e, quando partirmos ele
continuará existindo. O tempo presente será
sempre a nossa realidade de vida, porém temos
que ser corajosos, assumirmos os erros
cometidos por nossos antepassados e em
nossos tempos presentes criarmos mecanismos
de mudança. Neste livro "QUEM PLANTA
TÂMARAS, NÃO COLHE TÂMARAS, o autor
Celso Salles nos traz importantes REFLEXÕES
com vista a despertar dentro de cada leitor o
máximo de sinergia para que na medida do seu
possível, possa contribuir para benéficas
mudanças em todo o mundo. Conhecermos o
máximo de histórias possível, a fim de que
possamos ver nas diferenças aquilo que nos
falta, transformando o conhecimento no grande
elo de ligação. Mais um livro que faz parte da
COLEÇÃO ÁFRICA, a ser composta por 12
livros, repletos de vontade de construir ainda em
nossa geração, um mundo melhor de se viver,
no mais perfeito equilíbrio Deus, homem e
natureza.

5)
Within the countless thoughts we inherited
from our ancestors, I have no doubt that the
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time has come to initiate a great change
towards a new humanity, more egalitarian
and supportive, with fewer differences, as the
young Angolan Luzolo Lungoji very well
emphasizes (19), we belong to only one race,
THE HUMAN RACE. This army of macabre
thoughts needs an ARMY OF IDEAS that
advocate NEW THOUGHTS, that can guide
future generations on a NEW AND
IMPORTANT PATH. THE AFRICAN SOUL,
present throughout the world, has this noble
mission, since, for all the suffering imposed
on the African continent, we of the HUMAN
RACE have to dress the AFRICAN SOUL,
correcting the mistakes of the past and
overcoming all the challenges that of course
they will be imposed on us, since leaving
places of privilege held by a minority around
the world can enter the MISSION
IMPOSSIBLE series. It's a long walk. This
book AFRICAN SOUL, I can consider as one
of the first and important steps towards this
wonderful and intoxicating utopia to be
turned into reality.

Dentro dos inúmeros pensamentos que
herdamos de nossos antepassados, não tenho a
menor dúvida que chegou o momento de
iniciarmos uma grande mudança rumo a uma
nova humanidade, mais igualitária e solidária,
com menos diferenças, pois como muito bem
enfatiza a jovem angolana Luzolo Lungoji (19),
pertencemos a uma só raça, A RAÇA HUMANA.
Esse exército de pensamentos macabros
precisa de um EXÉRCITO DE IDEIAS que
preconizem NOVOS PENSAMENTOS, que
possam guiar as gerações futuras em um NOVO
E IMPORTANTE CAMINHO. O AFRICANO DE
ALMA, presente em todo o mundo tem essa
nobre missão, visto que, por todo o sofrimento
imposto ao continente Africano, nós da RAÇA
HUMANA, temos que vestir a ALMA
AFRICANA, corrigindo os erros do passado e
vencendo todos os desafios que naturalmente
nos serão impostos, visto que abandonar
lugares de privilégio, detidos por uma minoria
em todo o mundo pode entrar na série MISSÃO
IMPOSSÍVEL. Trata-se de uma longa
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caminhada. Este livro AFRICANO DE ALMA,
posso considerar como um dos primeiros e
importantes passos rumo a esta maravilhosa e
inebriante utopia a ser transformada em
realidade.6)
Getting to know the 55 African countries is
essential for thinking about a NEW AFRICA,
100 percent mentally decolonized, managing
its own destiny, as one more world force,
without remaining in the wake of the other
continents. Another book from the África
Collection, produced by the Afro-Brazilian
writer residing in Angola, Celso Salles. The
55 countries, each one of them with its
propulsive forces, can and should be the
address of countless investments that, added
to a pro-people management, will definitely
change the history of Africa. As already
mentioned in the 5 books written by the
author Celso Salles, from the África
Collection, humanity as a whole from this
generation of ours has to start this process
of change, since the current situation on the
African continent was demonstrably caused
by the years of slavery and colonization.
Acknowledging mistakes and asking for
forgiveness does not solve the problem. We
have to adopt serious and competent policies
that will definitely allow for change. If we
continue to generate conflicts and exchange
mineral wealth for weapons, we will still be in
a hypocritical posture, even throwing food
from the sky.

Conhecer os 55 países africanos é primordial
para se pensar em uma NOVA ÁFRICA, 100 por
cento descolonizada mentalmente, gerindo o
seu próprio destino, como mais uma força
mundial, sem permanecer ao reboque dos
demais continentes. Mais um livro da Coleção
África, produzido pelo escritor afro-brasileiro
residente em Angola, Celso Salles. Os 55
países, cada um deles com suas forças
propulsivas podem e devem ser o endereço de
inúmeros investimentos que, somados a uma
gestão pró povo mudarão, em definitivo a
história de África. Como já mencionado nos 5
livros escritos pelo autor Celso Salles, da
Coleção África, a humanidade como um todo à
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partir desta nossa geração tem que iniciar este
processo de mudança, visto que, a atual
situação do continente africano foi
comprovadamente causada pelos anos de
escravidão e colonização. Reconhecer os erros
e pedir perdão, não resolve. Temos que adotar
políticas sérias e competentes, que permitam a
mudança em definitivo. A se continuar gerando
conflitos e trocando riquezas minerais por
armamentos, estaremos ainda dentro de uma
postura hipócrita, mesmo que jogando alimentos
do céu.
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7)
A book that has the courage to deal with a
very sensitive subject, invoking the AFRICAN
ENLIGHTENMENT, inside and outside Africa.
Brazil, being the country outside the African
continent with the largest black population in
the world, necessarily has to pull a chain that
will reach the entire African Diaspora on the
planet. Centuries of mistakes need to be
faced head on and, in an extremely positive
way, to seek the definitive changes that have
been needed for a long time. All black
consciousness is very welcome and several
points highlighted in this book, by the author
Celso Salles, on completing 62 years old
exactly, in the year 2021, wants to bring out
NEW THOUGHTS AND ACTIONS in what he
called A NEW BRAZILIAN AFRICA.

Um livro que tem a coragem de tratar de um
assunto muito delicado, invocando o
ILUMINISMO AFRICANO, dentro e fora da
África. O Brasil, sendo o país fora do continente
africano com a maior população negra do
mundo, tem que necessariamente, puxar uma
corrente que irá atingir toda a Diáspora Africana
no planeta. Séculos de erros precisam ser
encarados de frente e, de forma extremamente
positiva, buscar as definitivas mudanças que há
muito se fazem necessárias. Toda a consciência
negra é muito bem vinda e vários pontos
destacados neste livro, pelo autor Celso Salles,
ao completar exatos 62 anos de idade, no ano
de 2021, quer fazer emergir NOVOS
PENSAMENTOS E AÇÕES no que ele batizou
de A NOVA ÁFRICA BRASILEIRA.

8)
The Secrets of Continuity of Knowledge in
Africa. MANDOMBE, a genuinely African
script, revealed by Papa Simon Kimbangu
and crafted with great dedication by David
Wabeladio Payi. Kimbangu, in spirit,
entrusted Wabeladio, at the age of 21, with a
noble mission in favor of the black race and
all of humanity. It is an investigative
metaphysical assistance, which led him to
discover the MANDOMBE theorem in the wall
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of blocks. In this book, the author Celso
Salles, using various research sources,
presents a very important summary for those
who do not yet know MANDOMBE, which is
more than an African writing, it is the solid
foundation of the MODERN AFRICAN
RENAISSANCE. Anyone interested in
MANDOMBE is automatically a SAGE. By
reading all the content presented in this
book, believe me, you will no longer be the
same person. You will have important
information, within a three-dimensional way
of thinking. IT'S NEW AFRICA, IT'S AGAIN
Africa at the top of human knowledge.

Os Segredos da Continuidade dos
Conhecimentos em África. MANDOMBE, uma
escrita genuinamente africana, revelada por
Papá Simon Kimbangu e trabalhada com muita
dedicação por David Wabeladio Payi. Kimbangu,
em Espírito, incumbiu Wabeladio, aos 21 anos
de idade, de uma nobre missão, em favor da
raça negra e de toda a humanidade. Trata-se de
uma assistência metafisica investigativa, que o
levou a descobrir o teorema MANDOMBE no
muro de blocos. Neste livro, o autor Celso
Salles, utilizando-se de várias fontes de
pesquisas, apresenta um resumo muito
importante para quem ainda não conhece o
MANDOMBE, que é mais que uma escrita
africana, é a base sólida do RENASCIMENTO
AFRICANO MODERNO. Quem se interessa
pelo MANDOMBE é automaticamente um
SÁBIO. Ao ler todo o conteúdo apresentado
neste livro, acredite, não será mais a mesma
pessoa. Terá importantes informações, dentro
de uma forma tridimensional de pensamento. É
A NOVA ÁFRICA, É NOVAMENTE a África no
topo do conhecimento humano.
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9)
The book "WHILE WE DANCE
CULTURALLY", takes the reader to numerous
reflections, regarding their individual and
collective self-analysis. Author Celso Salles
puts it very directly that any and all changes
must necessarily start from ourselves. As an
Afro-Brazilian, present in African territory
since 2011, and having already lived in
countries outside Africa, he places his
analyzes and considerations as yet another
important point of view and never as the
owner of the truth. It is up to you, the reader,
to make your analysis and reflections, which
will greatly contribute to a greater balance
between peoples of a single race, which is
the HUMAN RACE.

O livro "ENQUANTO DANÇAMOS
CULTURALMENTE", leva o leitor a inúmeras
reflexões, no que tange a sua auto-análise
individual e coletiva. O autor Celso Salles,
coloca muito diretamente que, toda e qualquer
mudança tem que começar necessariamente, à
partir de nós mesmos. Como afro-brasileiro,
presente no território africano desde 2011, e já
tendo vivido em países fora de África, coloca
suas análises e considerações, como mais um
importante ponto de vista e nunca como o dono
da verdade. Cabe a você leitor fazer suas
análises e reflexões, o que irá contribuir e muito
para um maior equilíbrio entre os povos de uma
só raça, que é a RAÇA HUMANA.
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10) WHAT IF AFRICA COULD SPEAK? - Celso
Salles
With this emblematic title, author Celso
Salles brings information that will help you
think about and contribute to this NEW
AFRICA that is taking shape. New and
important paradigms being built from Africa
itself, which the press hardly ever gets to
you, either because you don't know it or
because it has no interest in sharing. Africa
is backward and dependent on thoughts that
do not help it at all, it is already on the way to
a new and important future, which in the
medium and long term will bring quality of
life to all its people, inside and outside
Africa. By changing the thoughts we change
its history.

Com este título emblemático, o autor Celso
Salles traz informações que irão lhe ajudar a
pensar e a contribuir com esta NOVA ÁFRICA
que está a se formar. Novos e importantes
paradigmas sendo construídos a partir da
própria África, que dificilmente a imprensa faz
chegar até você, ou porque não conhece ou
porque não tem interesse de compartilhar. A
África atrasada e dependente de pensamentos
que não lhe ajudam em nada, já está a caminho
de um novo e importante futuro, que no médio e
longo prazo irá trazer qualidade de vida para
todo o seu povo, dentro e fora de África. Ao
mudarmos os pensamentos mudamos sua
história. A África não só pode, como deve falar.
Mas não fala por quê? O que impede a África de
falar em uma época em que todos os microfones
estão ligados e conectados à rede mundial de
computadores?

11) AFRICA, FROM KIMBANGO TO KAGAME
- Celso Salles
Simon Kimbango and Paul Kagame, two
prominent African entities, each in their own
time, who end up taking the sleep of the
West. Kimbango for the great legacy he left in
the material and spiritual field and Kagame
for the results achieved during his time in
government at the head of Rwanda,
managing in a much more adequate way to
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the African way of life. Another extremely
courageous book by Afro-Brazilian author
Celso Salles, resident in Angola in 2021,
when he wrote this book. A series of
certainties and truths need to be reflected.
Simon Kimbango, taken a Belgian prisoner
for assuming a Christianity with a Christian
posture very different from that adopted by
the European colonizers at the time, was
imprisoned for 30 years and even so,
metaphysically, performed countless
miracles that showed that Christ had nothing
to do with the process colonizer of the time.
Paul Kagame, with a story in progress at the
time this book is written, who has taken on a
country from countless confrontations,
giving it positive numbers, far above the
average of countless countries inside and
outside the African continent.

Simon Kimbangu e Paul Kagame, duas
proeminentes entidades africanas, cada um em
sua época, cada um em seu tempo, que acabam
tirando o sono do Ocidente. Kimbangu pelo
grande legado que deixou no campo material e
espiritual e Kagame pelos resultados
alcançados em seu tempo de governo à frente
da Ruanda, gerindo de forma muito mais
adequada ao modo de vida africano. Mais um
livro de extrema coragem do autor afro-brasileiro
Celso Salles, residente em Angola no ano de
2021, quando escreve este livro. Uma série de
certezas e verdades precisam ser refletidas.
Simon Kimbangu, feito prisioneiro belga por
assumir um cristianismo com uma postura cristã
muito diferente da adotada pelos colonizadores
europeus na época, ficou 30 anos preso e
mesmo assim de forma metafísica, realizou
inúmeros milagres que demonstraram que o
Cristo nada tinha a ver com o processo
colonizador da época. Paul Kagame, com uma
história em andamento no momento em que
este livro é escrito, que assumiu um país vindo
de inúmeros confrontos, dando-lhe números
positivos, muito acima da média de inúmeros
países dentro e fora do continente africano.

12) - AFRICA COLLECTION - Celso Salles
In this work, which closes the Africa
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Collection and gives the title to the book, you
readers can have an appreciation of the
various contents published in the Collection,
by the Afro-Brazilian writer Celso Salles,
residing in Angola in the year 2021. In what
we can call " best moments" of each book,
the author selects excerpts that, in his way of
seeing, can help a lot in the formation of a
new generation of human beings that has to
reduce differences, as well as care for the
underprivileged, its great and noble goals .
The Africa Collection covers a large gap in
the publishing market, since, written in
Portuguese, with versions in English,
French, German and Spanish, it brings to
readers from all over the world a great deal of
knowledge from the African continent. The
great ambition of the author with the Africa
Collection is to AWAKEN minds and hearts to
REPAIR all the huge mistakes made by past
generations and which, BY OBLIGATION, it is
up to us to CHANGE. At the end of this great
Project, the author already warns that
another DARING AND UNPRECEDENTED
COLLECTION 100 percente focused on Africa
is coming. GOOD READING.

12 - COLEÇÃO ÁFRICA - Celso Salles
Nesta obra, que encerra a Coleção África e dá o
título ao livro, você leitor poderá ter uma
apreciação dos diversos conteúdos publicados
na Coleção, pelo escritor afro-brasileiro Celso
Salles, residente em Angola no ano de 2021.
Naquilo que podemos chamar de "melhores
momentos" de cada livro, o autor seleciona
trechos que na sua forma de ver, poderão
auxiliar em muito, na formação de uma nova
geração de seres humanos que tenha na
diminuição das diferenças, bem como no
cuidado aos desvalidos seus grandes e nobres
objetivos. A Coleção África vem cobrir uma
grande lacuna no mercado editorial, visto que,
escrita em português, com versões nos idiomas
inglês, francês, alemão e espanhol leva a
leitores de todo mundo, inúmeros
conhecimentos oriundos do continente africano.
A grande ambição do autor com a Coleção
África, é a de DESPERTAR mentes e corações
para REPARAR todos os imensos erros
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cometidos pelas gerações passadas e que, POR
OBRIGAÇÃO, nos cabe MUDAR. Ao finalizar
este grande Projeto o autor já avisa que vem aí
mais uma OUSADA E INÉDITA COLEÇÃO 100
por cento focada em África. BOA LEITURA.
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