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Em um tempo, no passado, lá nas ga-
vetinhas de nossas mães, avós e bisa-
vós haviam caderninhos com diversas 

anotações: rezos, alquimias, receitas, benzi-
mentos, simpatias, pedaços de cantigas, poe-
sias. Em um tempo, também no passado, na 
minha adolescência, eu adorava a prática de 
escrever diários: com versinhos de uma jo-
vem apaixonada, poemas, músicas, sonhos, 
questionamentos sobre os desafios da idade 
e desabafos.

Nessa geração – imersa à tecno-
logia – muitos de nós perdemos esse 
hábito da escrita, de trazer luz às nos-
sas vozes noturnas, aquele cochicho 
em nossa mente, ao sentimento que 
transborda no coração que faz até a 
letra ter  belas  curvas para enfeitar as 
páginas com amor.
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Vou contar um segredinho aqui: eu ain-
da tenho esses diários guardados em uma 
caixa de papelão, onde também guardo car-
tões de Natal, lembranças do nascimento 
de meus filhos, meus boletins da escola (só 
guardo boas lembranças). Sempre quando 
abro essa caixa de papelão, respiro fundo e 
penso: “que bênção ainda ter toda essa ri-
queza por aqui”. Durante muito tempo pas-
sei guardando lembranças sem saber o real 
motivo e logo depois de minha formação 
acadêmica eu até acreditei que tudo isso 
era uma grande bobagem. Anos depois me 
pego aqui, com toda essa riqueza, queren-
do dividir com vocês memórias que fazem 
parte de mim e que também irá fazer parte 
de cada um de vocês. O Universo sabe das 
coisas, não é mesmo? Hoje eu sei o porquê 
guardei, hoje eu agradeço por ter guardado. 
Hoje tudo isso faz parte de quem sou.

Tem livro de ervas todo rabiscado com 
os meus lápis de cor da escola, tem santi-
nhos com dicas de simpatias no verso, tem 
amuletos que encontrei no fundo da gave-
ta da minha mãe, saquinhos de tecido para 
confeccionar banhos, agulha de costura e 

O Universo 
sabe das 
coisas.
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dedal para coser as dores e, é claro, manus-
critos meus com dicas, simpatias que toda 
adolescente adora fazer, com decretos para 
concretizar meus sonhos e objetivos – um 
verdadeiro baú de mistérios, daqueles que 
toda boa bruxa adora!

E por que não dividir algumas dessas 
bênçãos com vocês, meus leitores?!

Eis que surge: O Diário de uma Benze-
deira. 

Cada uma das dicas encontradas por 
aqui não exclui a responsabilidade de cada 
um buscar apoio de profissionais habilita-
dos, são dicas que auxiliam na manutenção 
da energia do corpo, da casa e das empresas.

As dicas são úteis sempre que você sentir 
que o momento precisa de limpeza (sempre 
sentimos), que algo está estagnado ou sim-
plesmente compreende que é importante 
ter um ciclo – como hábito – para manter 
tudo organizado, limpo e fluídico.

Siga sempre sua intuição, ela vale ouro!
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Você pode acreditar que seu cor-
po é um presente de Deus. Você 
pode acreditar que seu corpo é 

uma partícula de Deus. Você pode 
acreditar que seu corpo é um único 
Deus. Em qualquer uma dessas hipó-
teses você é importante, sua vida é úni-
ca, seu corpo é uma dádiva.

Nosso corpo é um templo, é a morada 
de nosso espírito, é o cantinho onde são 
guardados nossos sentimentos e emoções. 
É também com ele que podemos nos movi-
mentar nessa jornada terrena, em busca de 
nossos sonhos, cumprindo nossa missão e 
contemplando nosso propósito de vida.
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Aqui vamos começar uma jornada de 
bênçãos para o nosso ser, compreendendo 
esse corpo como um templo, respeitando 
a sua totalidade – corpo físico, energético, 
emocional e espiritual. 

Algumas práticas você poderá aplicar 
na sua vida diária, outras podem ser realiza-
das semanalmente ou mensalmente, tomei 
o cuidado de colocar pequenas observações 
sobre a periodicidade. Mas também deixo 
livre para que você sinta o que é melhor para 
você, a intuição falará mais alto e é sempre 
o melhor termômetro de nossas escolhas.

sinta
o que 
é melhor
para você.


