
a maternidade nunca 
foi um objetivo, até 
me aproximar dos 40 
anos, quando o desejo 
de ter um filho brotou 
com uma intensidade 
que eu desconhecia. 
Mas o que realmente 

ignorava é que isso me levaria a uma jornada 
transformadora rumo a outra vida. 

Nasci em Hjorring, cidade no extremo norte da 
Dinamarca, não muito longe do mar. Me formei 
na Teko Center, a maior faculdade de moda da 
Escandinávia, e assim que terminei os estudos 
trabalhei como estilista e compradora da CCDK 
Copenhagen. Após alguns anos com eles, fun-
dei a minha própria empresa, a Mirage. Tinha 
uma vida agitada e viajava muito pelo mundo. Na 
época, me associei a um indiano e nosso estúdio 
produzia cerca de 12 coleções por ano para nossa 
marca e para outras de vários países.

Minha vida era uma loucura, nunca dormia 
mais que cinco horas por noite, mas adorava cada 
segundo. No fim dos anos 90, resolvi me mudar 
para Londres em busca de outras oportunidades 
e, numa noite, em um jantar com amigos dina-
marqueses, conheci Claus. Dono de uma constru-
tora, nosso clique foi imediato – tínhamos a mes-
ma paixão pela natureza, viagens, design e boa 
comida. Depois de quase três anos namorando na 
ponte aérea Inglaterra-Dinamarca, resolvemos 
nos casar e iniciar uma família. Infelizmente, as 
coisas não saíram como eu esperava: após várias 
tentativas de engravidar naturalmente, consultar 
especialistas e fazer inúmeros exames, descobri 
que não podia ter filhos. Segundo os médicos, a 
qualidade dos meus óvulos não era satisfatória 
e, como eles não fertilizavam, as chances de eu 
engravidar eram ínfimas. Foi um golpe.

Em vez de aceitar o destino que os médicos 
previam, decidimos partir para a fertilização in 
vitro (FIV). Logo após as primeiras tentativas, eu 
e Claus iniciamos um processo de desintoxicação 
baseado na medicina chinesa. Fizemos acupuntu-
ra, que ajuda a melhorar a qualidade dos óvulos e 

equilibra todo o organismo, e adotamos a dieta do 
pH alcalino, composta por grãos integrais, azeite 
de oliva, verduras, frutas e legumes e que auxilia o 
organismo a eliminar toxinas e a funcionar de ma-
neira equilibrada. Também trabalhamos a saúde 
mental com sessões de The Journey, uma terapia 
de cura que tem como objetivo descobrir medos, 
crenças e memórias ligadas à sua história de vida, 
ajudando a desfazer bloqueios emocionais.

 Nessa mesma época, percebi que a vida intensa 
que levava em Londres não combinava mais co-
migo. Resolvi vender minha empresa e decidimos 
procurar um lugar tranquilo para passar longas 
temporadas. No verão de 2001, dirigindo pela 
Toscana, Claus e eu encontramos uma propriedade 
abandonada em plena campagna. Era o Borgo 
Santo Pietro, uma vila que, apesar de estar em  
ruínas, ficava em um terreno incrível e tinha um 
magnetismo que não consigo explicar. Decidimos 
comprá-la, e a restauração foi um projeto longo e 
cheio de alegria. Mas também de muita frustração, 
já que era difícil conseguir lidar com a burocracia 
italiana para conseguir as autorizações e a falta de 
dinheiro que várias vezes nos fez parar as obras. 

Paralelamente, continuava firme no meu tra-
tamento. Em quatro anos, foram várias as ten-
tativas de FIV, e em todas 
a expectativa e a decepção 
eram constantes. Tinha 35 
anos quando começamos e, 
aos 39, finalmente engra-
videi. Quando os médicos 
compararam meus exames 
com os anteriores à gravi-
dez, não acreditavam que se 
tratava da mesma mulher. A 
qualidade dos meus óvulos 
havia melhorado tanto que 
eles pensaram haver come-
tido um erro nas avaliações. 
Vincent nasceu em 2006, 
para nossa imensa alegria.

Nos dividimos entre Lon-
dres e a Toscana até 2010, 
quando nos mudamos defi-

A estilista escandinava Jeanette Thottrup mudou de vida para 
conseguir engravidar e, ao longo do caminho, criou um dos hotéis mais 

luxuosos do mundo na Toscana  em depoimento a Juliana A. Saad  

Jornada da alma

nitivamente para a Itália. A decisão de transformar 
a propriedade de 742 mil hectares em hotel veio 
naturalmente. Em 2008, inauguramos o Borgo 
Santo Pietro, que fica em uma área de água termal 
com solo rico em minerais. Seus jardins têm mais 
de 270 espécies que plantamos no início do projeto. 
Temos também uma fazenda orgânica onde criamos 
galinhas, ovelhas, alpacas e abelhas e produzimos 
manteiga, queijo, ervas, pães, mel e iogurtes. 

Enquanto Claus usava sua expertise como 
construtor, eu cuidava da decoração. Cada uma 
das 20 suítes recebeu afrescos e móveis feitos por 
artesãos locais e objetos de antiquários e flea ma-
rkets. Aos poucos, montamos um vinhedo, um 
laboratório de skincare, uma escola de culinária, 
três restaurantes - dois deles com uma estrela Mi-
chelin – e um spa holístico. Mudei hábitos, en-
frentei bloqueios emocionais, lidei com medos e 
angústias e também vivi grandes alegrias. Gosto 
de pensar que trouxemos o Borgo Santo Pietro 
de volta à vida e que, muito além de um hotel-
-butique luxuoso em meio à natureza, ele é um 
santuário de bem-estar. Não por acaso, o local foi 
por centenas de anos (desde o século 13) um lugar 
de cura e restauração para peregrinos. E sinto que, 
de alguma forma, continuamos essa missão. 

“Quando os médicos 
compararam meus exames 
com os anteriores à 
mudança de hábitos, não 
acreditavam que se tratava 
da mesma mulher” 

– JEANETTE THOTTRUP
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