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O livro procura trazer elementos de uma proposta para educadores: trava-línguas,
palavras de nosso dia-a-dia que são de origem indígena, jogos, grafismo, lendas e
vários outros aspectos que mostram a riqueza e a importância pedagógica da cultura
indígena para a educação da criança.

Foram traduzidos alguns ensaios do livro Invisible Africa para trazer à essa
publicação uma tentativa de buscar entender espiritualmente esse continente.
Além desses ensaios, essa publicação reúne uma série de textos de estudiosos,
contemplando a África em diversos aspectos como carma, relação com o mundo
especialmente Portugal e Brasil, forças etéricas, os desafios africanos enquanto
continente e também personagens que marcam sua história.

O livro narra fatos que fazem parte da vida de centenas de brasileiros, do interior
e das grandes cidades, que passam por sofrimentos com alegria, enfrentam o
medo com a coragem e a brutalidade com carinho, tendo como Estrela Guia da
Paz, a Folia...
Inclui CD com canções.

O livro reúne ensaios de diversos pesquisadores antroposóficos que se debruçam
sobre o tema da “alma do povo brasileiro”, fazendo análises sobre temas de sua
especialidade à luz da Antroposofia. Além disso, traz também uma entrevista com
Guimarães Rosa, que foi publicada em seu livro “Diálogo com a América Latina”.

A partir de quatro eixos e as perguntas que embasaram o VI Congresso Panamericano da Missão das Américas realizado no Brasil em 2014, o livro traz um
extrato das palestras, oficinas e arte social, que o permearam, a saber: 1)
Espiritualidade: qual a missão das Américas no resgate do espiritual na
atualidade? Juan Carlos Veja (Peru) e Arie van Amerigen (Canadá); 2) História e
cultura: o que nossa herança ancestral indica em relação ao nosso futuro? Ana
Paula Cury (Brasil), Hector Barreiro (Argentina) e Renée Cossette (Canadá); 3)
Mitologia e povos: que arquétipos comuns vivem nas mitologias dos diferentes
povos americanos? Kaká Werá (Brasil) e Fernando Malkún Rojas (Colômbia); 4)
Geografia Sagrada: o que revela a interação entre o lugar e o povo que o habita?
Wesley Aragão de Moraes (Brasil). E ainda: O Futuro e o Jovem – desafios e
possibilidades de uma sociedade em permanente transformação (Constanza
Kaliks).

