
	  
Jully	  é	  cantora,	  compositora,	  poetiza,	  acupunturista	  e	  fotógrafa.	  (Foi	  ela	  que	  
fotografou	  os	  retratos	  meus	  nesta	  página).	  Ela	  tem	  37	  anos	  e	  nasceu	  em	  
Florianópolis,	  Santa	  Catarina.	  Hoje,	  a	  mãe	  solteira	  de	  dois	  filhos	  vive	  no	  Rio	  de	  
Janeiro,	  pertinho	  do	  mar.	  	  
	  
	  
Jully,	  por	  que	  veio	  morar	  no	  Rio?	  E	  por	  que	  ficou?	  
	  
Vim	  morar	  no	  Rio	  para	  gravar	  meu	  primeiro	  CD,	  com	  produção	  de	  Alex	  de	  Souza.	  Esta	  
produção	  levou	  1	  ano	  e	  depois	  disso	  não	  tinha	  porque	  ir	  embora,	  pois	  o	  movimento	  
artístico	  no	  Rio	  é	  muito	  maior	  do	  que	  em	  Florianópolis,	  e	  eu	  estava	  determinada	  em	  
seguir	  este	  caminho.	  Só	  tenho	  a	  agradecer,	  pois	  esta	  cidade	  me	  recebeu	  de	  braços	  
abertos.	  
	  
	  
O	  que	  te	  é	  importante	  na	  vida?	  
	  
Interagir	  com	  as	  pessoas	  através	  do	  amor	  e	  da	  arte.	  É	  isso	  que	  me	  interessa.	  
	  
	  
O	  que	  é	  que	  te	  faz	  feliz?	  	  
	  
Pôr	  do	  sol,	  golfinhos,	  baleias,	  céu	  e	  mar…	  arco-‐íris.	  	  Estar	  na	  companhia	  dos	  amigos,	  
fazer	  uma	  boa	  música,	  estar	  criando,	  estar	  no	  palco,	  fazer	  diferença	  na	  vida	  das	  pessoas.	  
	  
	  
Onde	  ou	  com	  quem	  você	  se	  sente	  mais	  confortável?	  
	  
Com	  os	  amigos,	  a	  família	  –	  com	  pessoas	  que	  estejam	  na	  mesma	  sintonia	  que	  a	  minha.	  
	  
	  
Você	  tem	  um	  lugar/	  ambiente	  predileto?	  Qual?	  
	  
Amo	  estar	  perto	  do	  mar!	  Adoro	  um	  lugar	  em	  especial	  no	  Brasil,	  Pipa,	  no	  Rio	  Grande	  do	  
Norte.	  
	  
	  
Você	  fez	  essas	  fotos	  maravilhosas	  de	  mim,	  o	  que	  que	  você	  ama	  ou	  o	  que	  te	  inspira	  
na	  fotografia?	  	  
A	  fotografia	  me	  encanta….	  o	  olhar!	  O	  procurar	  o	  belo!	  Procuro	  sempre	  a	  beleza	  e	  
harmonia	  nas	  formas.	  Suavidade	  e	  delicadeza	  que	  se	  misturam	  na	  força.	  Pra	  mim	  é	  disso	  
que	  o	  mundo	  precisa.	  
	  
	  
O	  que	  que	  te	  move	  em	  sua	  música?	  As	  suas	  canções	  tratam	  de	  que?	  	  
	  
O	  que	  me	  move	  são	  basicamente	  o	  amor	  e	  minhas	  crenças,	  meu	  olhar	  sobre	  o	  mundo.	  
Fico	  feliz	  de	  conseguir	  expressar	  através	  da	  música	  as	  coisas	  que	  sinto,	  que	  vivi,	  que	  
observo	  e	  que	  desejo.	  



	  
	  
Você	  tem	  tantos	  dons	  -	  como	  você	  consegue	  conciliar	  todos	  esses	  seus	  talentos?	  	  
	  
Deixo	  fluir	  e	  estou	  sempre	  sensível	  a	  minha	  intuição.	  Pra	  mim	  a	  arte	  é	  questão	  de	  
sobrevivência.	  Me	  entrego	  no	  que	  estou	  fazendo	  no	  momento,	  sempre	  buscando	  somar	  
todas	  as	  coisas	  que	  sei	  para	  criar	  coisas	  belas	  e	  harmônicas.	  	  
	  
	  
Como	  você	  consegue	  manter	  clareza?	  
	  
Meditação!	  Medito	  todos	  os	  dias	  antes	  do	  meu	  dia	  começar.	  	  
	  
	  
Você	  tem	  alguma	  técnica	  especial	  de	  meditação?	  Como	  você	  faz	  para	  meditar	  
diariamente	  de	  fato?	  Nunca	  te	  dá	  aquela	  preguiça	  de	  deixar	  pra	  “depois”?	  Ou	  
aquela	  sensação	  de	  estar	  ocupada/envolvida	  demais	  com	  outras	  coisas,	  por	  
exemplo	  com	  algum	  processo	  criativo?	  
	  
A	  meditação	  se	  tornou	  necessidade.	  O	  difícil	  é	  fazer	  dela	  um	  hábito,	  mas	  tudo	  que	  você	  
repete	  por	  mais	  de	  uma	  semana	  acaba	  por	  se	  tornar	  um	  hábito,	  aí	  depois	  fica	  fácil.	  Hoje	  
não	  consigo	  começar	  o	  dia	  sem	  antes	  meditar.	  Pratico	  a	  meditação	  transcedental,	  depois	  
dela	  minha	  frequência	  muda.	  O	  dia	  flui	  com	  mais	  leveza	  e	  tranquilidade.	  A	  meditação	  
também	  me	  ajuda	  muito	  nos	  processos	  criativos,	  deixando-‐os	  mais	  puros	  e	  conectados	  
com	  a	  luz.	  
	  

Você	  tem	  algum	  objetivo	  para	  a	  sua	  carreira	  artística?	  
	  
Sim.	  Quero	  chegar	  no	  povo,	  esteja	  ele	  onde	  estiver.	  A	  arte	  serve	  pra	  comunicar,	  sem	  isso	  
nada	  faz	  sentido.	  Minha	  alma	  vibra	  quando	  as	  pessoas	  se	  conectam	  comigo	  através	  de	  
minha	  arte.	  Este	  ano	  tive	  a	  incrível	  experiência	  de	  sentir	  isso	  na	  África	  e	  foi	  lindo!	  	  
	  
	  
Provavelmente,	  também	  houve	  momentos	  de	  infelicidade	  em	  sua	  vida.	  Você	  se	  
importaria	  de	  partilhar	  algum	  desses	  momentos	  com	  os	  meus	  leitores?	  
O	  que	  te	  ajudou	  a	  suportar	  e	  a	  superar	  esta	  situação	  de	  infelicidade?	  
	  
Tive	  muitos	  momentos	  difíceis.	  Quando	  mais	  jovem,	  me	  desesperava,	  achava	  que	  o	  
mundo	  ia	  acabar,	  mas	  depois	  de	  muitos	  tropeços	  e	  aprendizados	  aprendi	  	  a	  ter	  
resignação	  e	  entender	  que	  tudo	  passa,	  tanto	  o	  sofrimento	  como	  a	  alegria.	  A	  meditacão	  
me	  ajudou	  muito	  a	  encontrar	  serenidade	  e	  paz	  de	  espírito.	  Também	  a	  arte,	  sempre	  me	  
ajudou	  a	  canalizar	  a	  energia	  em	  outra	  direção,	  transmutando.	  
	  
	  
Você	  tem	  alguma	  filosofia	  prática/sabedoria	  de	  vida	  para	  nós?	  Ou	  alguma	  dica	  
para	  os	  meus	  leitores,	  como	  ele	  possam	  tornar	  as	  suas	  vidas	  mais	  felizes?	  
	  
O	  que	  tenho	  aprendido	  é	  que	  todos	  nascemos	  para	  sermos	  felizes,	  e	  somos	  nós	  mesmos	  
com	  nossas	  queixas,	  críticas	  e	  pensamentos	  negativos	  que	  bloqueamos	  o	  fluxo	  da	  



felicidade	  e	  prosperidade.	  Temos	  que	  buscar	  bem	  estar	  e	  contentamento	  ao	  nosso	  redor.	  
Desta	  forma,	  criamos	  uma	  alta	  vibração,	  atraíndo	  consequentemente	  energias	  afins.	  A	  
nossa	  realidade	  é	  determinada	  pela	  nossa	  consciência.	  Se	  nossa	  consciência	  está	  voltada	  
para	  luz	  e	  amor,	  tudo	  ao	  nosso	  redor	  contribui	  para	  a	  nossa	  alegria	  e	  realização.	  
	  
	  
Jully,	  muito	  obrigada	  por	  esta	  entrevista	  inspiradora!	  
	  
	  
	  
Encontre	  Jully	  em	  sua	  página:	  	  
	  
www.jullymusik.com.br	  
	  
https://itunes.apple.com/br/album/olhos-fechados-e-abertos/id899011718	  
	  
www.casadeboneka.com.br	  	  
	  


