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 S e te  Ide ias  para  
Nutrir a Evolução 

Do Embrião em Diante: Ecos 
Duradouros & Oportunidades 

(Dia 3) 

Momento incipiente 
Pivô / Ponto crucial 

Oportunidades e… 
Oportunidades Perigosas ** 

  
 

n  Ótimos começos (ser mãe e ser pai 
para a paz durante a gestação) 

n  Linhas gerais para ser mãe e ser pai em 
sintonia durante a gestação 

n  Momentos pivôs & seus limites: 
 Cesárea eletiva 
 FIV 
 Nascimento & o Futuro do  
Homo Sapiens 

n  Pensamentos finais / Discussão   
  

Como estamos hoje?!

Ótimos Começos 

Momento(s) Pivô(s) 

  
 

n  Optimal beginnings (prenatal 
Parenting for Peace) 

n  Specific guidelines for attuned 
prenatal parenting  

n  Pivotal moments & frontier issues: 
 C-section by choice 
 IVF 
 Childbirth & the Future of  
Homo Sapiens 

n  Parting thoughts / Discussion   
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Ser Pai e Ser Mãe no Prenatal:  
Ótimos  Começos!

 

A mulher é artista em sua imaginação e a criança 
em seu ventre é a tela onde ela pinta suas obras.         

      ~ Paracelso 

 

Se no ventre materno não estamos 
bem nutridos, acalentados pelo meio 
ambiente, nos desenvolvemos de 
modo alterado – independentemente 
da qualidade de nossos genes.  
 

Costumo dizer que qualquer um pode 
escangalhar um Shakespeare.    

    --Dr. Peter Nathanielsz 

Ótimos Começos 

 

Ð  Concepção com Intenção 
 

• Planeje & convide o bebê 

Ótimos Começos Am J Orthopsychiatry. 1993 Jan;63(1):120-5.  

“…os bebês planejados apresentaram níveis 
mais elevados de processo cognitivo e maior 
apego às suas mães que os bebês na categoria 
dos não planejados...” 

Planned conception and infant functioning at age three months:       
a cross-cultural study 
 
Roe KV, Drivas A 
 

Department of Psychiatry, University of California, Los Angeles.  

 

Principle #1 ~ Adapting to environment:  
growth or protection? 

 

Ð  Concepção com Intenção 
 

• Planeje & convide o bebê 

• Crie um meio ambiente seguro 

• Preparação espiritual/emocional 

Ótimos Começos 

“O pensamento é a mais poderosa 
influência sobre a saúde. É ele quem 

permite, ou não, a estabilidade de 
nosso campo eletromagnético...  

Ótimos Começos 



“Embryo Onward: Lifelong Echoes & 
Opportunities” ANEP ~ Rio de Janeiro  

 
	  

November 20 – 22, 2015 
	  

Marcy Axness, PhD |  818.366.7310    
Marcy@MarcyAxness.com | ParentingForPeace.com © 2015, All rights reserved    3  

“Quando o campo de uma gestante fica 
abalado, quebrado, o campo que controla o 

desenvolvimento das células, tecidos, órgãos, e 
sistemas do nascituro também fica abalado. 

Quando a energia projetada pela mãe (ou 
qualquer indivíduo ao seu redor) vibra em 

harmonia com esse campo e o campo universal, 
a saúde é obrigatória.” [Morter] 

Ótimos Começos 

Ð Maternidade e Paternidade 
Harmônicas no Período Prenatal 

•  Encontre sua inspiração, o que mais   
fala a VOÇÊ 

•  Comunhão, através alegria, 
inspiração, beleza! 

•   Ofereça gratidão ao seu bebê! 

Ótimos Começos 

 

Ð  Mãe Amparada, Amada 
 

• Obrigação da Sociedade! 

• Papel do Pai 

Ótimos Começos 

“… Desprezamos o pai ausente, mas será que realmente 
nutrimos as sementes de seu envolvimento desde o 

início, quando podem ser estabelecidas as bases 
essenciais para um apego ulterior?” 

 

Ð  Maternidade e Paternidade 
Conscientes no período Prenatal 

•   Gestação como privilégio e 
honra 

•   Comprimente a inteligência que 
habita o embrião/feto 

•   Fale com ela com amor, 
atenção, consideração e respeito  

Ótimos Começos 

“Segundo você, Mamãe, em que tipo de 
mundo eu estou chegando?” 
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Ótimos Começos 

Pivotal Moment(s) 

 

Ð  A mãe se sente protegida, 
em segurança 
 

• Obrigação da Sociedade! 

Momento Pivô 

Momento Pivô 

“Que fatores informam a decisão 
de uma mãe de primeira viagem 
para que ela marque uma cesárea 
sem indicação médica?”  

Momento Pivô 

 

# 3: A vida é viva, dinâmica e 
recíproca / responsiva 

Momento Pivô 
Medo: “Eu precisava não sentir medo durante a gestação”, 
“Tinha receio de ter que ser tão vulnerável perante todos”   
 

–  Medo da vulnerabilidade Emocional e Física 
•  Experiência psicológica mais profunda 
•  Sem controle, com medo de perder o controle que pensa ter 
•  “Ser vista” pelos outros e ficar “exposta” 
•   A cesárea se tornou uma estratégia para lidar com o medo 
•  4 das 9 participantes tinham altos sentimentos de pânico e ansiedade 
 

–  Código secundário da Administração da Dor 
•  O medo da dor é mais comum na literatura de hoje  
•  Resultados imaginados e experiências  
•  A cesárea como método para evitar a dor 
•  Ausência de qualquer diálogo sobre a administração da dor vaginal 

 

Momento Pivô 
Ansiedade e Controle: “Eu realmente comecei a 
desenvolver ansiedade sobre o processo…”, “Poderia ficar 
em controle se tivesse uma cesárea” 
 

–  Ansiedade em dobro 
•  experiência de sentar com o desconforto dos fatores 

“desconhecidos” do parto vaginal 
•  percepção internalizada de ser incapaz de regular esse 

desconforto  
•  Pensamentos intrusivos, estresse prolongado, pavor 

 
–  A esmagadora natureza da incerteza  

•  Relação direta entre controle e ansiedade  
•  Agendar alivia as preocupações 
•  Afastamento dos “desconhecidos” - ansiedade reduzida 
•  A cesárea vista como a única opção  
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 A cada estágio, a cada nível de 
desenvolvimento, o organismo tem 

que decidir entre:  

crescimento ou proteção? 

 

 
 

 
       

#1: Estamos sempre aprendendo & anos 
adaptando à demanda do meio-ambiente 

#3: A vida é viva, dinâmica e 
recíproca / responsiva 

 

Ð  Concepção com Intenção 
 

• Planeje & convide o bebê 

• Crie um meio ambiente seguro 

• Preparação espiritual/emocional 

Ótimos Começos 

Intencional, em sintonia 
convite & boas vindas 

Indiferença Rejeição 

M
at

er
ia

l 

Es
pi

rit
ua

l 

“Não” “Sim” 

(injeção de esperma intracitoplásmica) 

IEIC 

“O orifício é relativamente pequeno, já que o 
óvulo é bem maior que a ponta da agulha. 

Felizmente, o óvulo humano é envolto numa  
membrana resistente e elástica que não 

arrebenta, não rasga nem esfarela.” 

 

IEIC 

O escolhido!
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Intelligence asks, Is it APPROPRIATE? 

Intellect asks, Is it POSSIBLE? 

A maneira como somos concebidos vem a ser “um 
saber que não sabemos que sabemos” e se torna 
parte de nosso ser. [Sonne] 

Momento Pivô 

Parir, Nascer e o Futuro do Homo Sapiens 

•  Mais de 1.100 famílias doaram seus embriões restantes (chamados de  
restos, excesso, embriões não usados...) à Snowflakes, permitindo que 
escolham a família à qual dão seu embrião de presente   

•  A adoção de embriões é uma adoção de custo baixo que permite que você 
viva a experiência da gestar e dê à luz seu filho adotivo   

Intencional, em sintonia 
convite & boas vindas 

Indiferença Rejeição 

M
at

er
ia

l 

Es
pi

rit
ua

l 

 FIV?  

“Não” “Sim” 

“Os 3 Grandes” 

Demais 
escolhas 

Demais 
informação 

Demais 
insegurança  
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Jeffrey Schwartz 

“...exercer a força de vontade gera uma força 
física que tem o poder de mudar como o cérebro 

trabalha e até mesmo sua estrutura física.           
O resultado é neuroplasticidade.”  

A Mente & O Cérebro  

#6 and #7 

“O estado de ânimo da gestante é o universo do bebê. Como 
ela sente e pensa, seu estado de ânimo, são de maior 

importância para a sociedade. Os bebês de mães estressadas 
desenvolvem, inconscientemente, aptidões de sobrevivência 
como hipervigilância e hiper reatividade; consequentemente 

seus receptores químicos para prazer e bem estar ficam 
alterados, com sensitividade diminuída. De certa maneira, 
esses bebês estão programados para viver em um mundo 

ameaçador.” 

“Mas nisso tudo há também uma grande 
oportunidade… Tentativas de melhorar a 
saúde fetal poderiam trazer grandes 
ganhos sem quebrar o banco. Para que 
mais crianças tenham o melhor na vida, 
prestem mais atenção no que acontece com 
elas no ventre materno.”         


