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Lígia Amaral Lima 

Nasci entre bruxos e 
desde a infância uso 
oráculos - uma jornada 
de mais de 40 anos. 

Minha formação é 
biologia e psicologia.  

Há décadas sou uma 
referência de seriedade 
e competência no 
esoterismo brasileiro. 

3 



4 

 Sagrada Terra 
Na antiga Mama África, 
onde todos surgimos 
enquanto espécie, fomos 
reunidos como indivíduos 
em uma única raça - a 
humana! 
E embalados neste 
borbulhante berço, nos 
percebemos parte de um 
todo maior, sagrado e 
misterioso, a quem 
chamamos MÃE TERRA. 
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Origem do Sal 

Do mar, berço das mais 
primitivas formas de vida, a 
Mãe nos deu seu filho SAL - o 
mais antigo símbolo de riqueza 
em nosso planeta!  
Cobiçado e usado há mais de 5 
mil anos por babilônios, 
egípcios, chineses e pré-
colombianos como moeda 
comercial, também se prestava 
a conservação de alimentos e 
tratamentos de couros 
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 Sal na Antiguidade 

No Egito era fundamental no 
processo de mumificação. 
Na Grécia, era chamado por 
Platão de “Graça Especial dos 
Deuses” e estava sempre 
presente em rituais. 
Em Roma era considerado 
dádiva de Salus, a divindade 
protetora da saúde, em 
função de acelerar a 
cicatrização de ferimentos. 
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 Sal e Ouro 

Você acredita que o sal 
chegou a ter seu valor 
equivalente ao ouro? 
E também foi o pivô de 
guerras e várias disputas! 
Afinal, as primeiras 
estradas construídas 
tinham como objetivo 
transportar o sal. 
Você tem algo muito 
valioso na sua cozinha! 
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Sal de Cada Dia 
Do valioso sal surgiu a palavra     
                   

SALÁRIO 
 

No Império Romano os  
soldados (sal dado = o que 
recebia sal) eram remunerados 
com o cobiçado “salarium 
argentum”, literalmente 
pagamento em sal. 
Portanto, SALÁRIO nada mais é 
que uma corruptela de “SAL 
DIÁRIO”. 
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Independência ou Sal 
Na Índia, Mahatma Gandhi uniu o 
povo em prol da independência, 
tendo em um dos pilares o SAL,  
que mesmo sob monopólio 
inglês, ainda estava presente em 
todas as castas.  
Durante 25 dias, milhares de 
indianos marcharam até uma 
mina para coletar sal e lá 
chegando, foram presos. 
Sim, o oneroso sal indiano era 
inviável ao uso do povo indiano! 
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 Poder do Sal 

Presente em nossos hábitos 
desde a pré-história, sal é 
fundamental ao transporte 
de oxigênio, impulsos 
nervosos e movimentação 
muscular – inclusive cardíaca. 
Conhecemos mais de 14 mil 
usos para o sal - da medicina 
à culinária, de bem estar à 
magia, passando por religião. 
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Benção do Mar 
A vibração do SAL protege o 
corpo, equilibra energias e 
purifica o ambiente. 
Quando puder vá a praia 
durante o dia, entre no mar 
ou caminhe na beira d’água e 
decrete três vezes:  
“NA FORÇA DA ÁGUA EU ME 
BANHO, NA FORÇA DO SAL 
EU ME PURIFICO, NA FORÇA 
DO AR EU ME HARMONIZO E 
NA FORÇA DO SOL EU ME 
ABENÇOO!” 
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 Água Salgada 

Peça licença e autorização 
aos Deuses e Seres Divinos 
que habitam o mar para 
recolher um pouco desta 
sagrada água. 
Ela será útil na elaboração de 
banhos e na lavagem do chão 
da sua casa, sempre diluída 
na proporção de 1 parte do 
líquido marinho para cada 9 
de água potável 
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 Sal para Todos 
Esta é uma antiga expressão 
romana! Então, não fique 
triste por não poder ir ao mar 
- todos temos sal em casa! 
Coloque-o em recipiente de 
vidro e acrescente o que tiver: 
. Canela - prosperidade 
. Cravo + canela - paixão 
. Orégano - fartura abundância 
. Casca de alho - purificação 
. Erva doce - anti-stress 
. Louro - sucesso 
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 Benção Sal da Terra 

Imponha suas mãos sobre 
este SAL, eleve pensamento, 
energia e coração ao Sagrado 
(como você o concebe), 
inspire bem fundo e expire  
sobre o sal (sete vezes) para 
que o Divino possa atuar na 
matéria. Agradeça à Terra. 
Coloque uma etiqueta com 
data, finalidade e elementos. 
Guarde longe da umidade. 
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No mais, é guardar  a certeza  que o 
mistério e poder do  

Sagrado Sal da Terra 
está dentro de nós, diariamente em 
nossa casa. 
Para verdadeira benção e encantamento! 


