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Do Embrião em diante: Ecos 
Duradouros & Oportunidades 

Marcy Axness, PhD 
ParentingForPeace.com 

 S e te  Ide ias  para  
Nutrir a Evolução 

      Desenvolvimento Inicial  
 

De que maneira nossa experiência 
primeira forma nosso desenvolvimento 
& potencial ao longo da vida? 
 
 •  Desenvolvimento da criança 

•  Neurociência 
•  Psicologia 
•  Pré- e Perinatal Psicologia 
•  Embriologia 
•  Estudos sobre a Consciência 

A beleza & o poder da 
SIMPLICIDADE 

Eu não daria um centavo para a 
simplicidade nesse lado da 

complexidade, mas daria a vida 
pela simplicidade do outro lado 

da complexidade. 
 
 

                     ~ Oliver Wendell Holmes, Corte Suprema de Justiça dos EUA 

Sete Ideias para Nutrir  
a Evolução 

 

1)   Estamos sempre aprendendo & e nos adaptando à demanda 
do meio ambiente 

2)   “Desordens” são expressões de uma Luta com Si Mesmo 
nessas adaptações ao meio-ambiente 

3)   A vida é viva, dinâmica, recíproca, responsiva e não linear  

4)   Nosso passado nunca passa 

5)   Progresso, e não perfeição ~ a transformação oferecida pelo 
empenho 

6)   O poder da presença 

7)   A função projeta para fora assim como a capacidade se 
desenvolve por dentro (Modelo Imperativo da Natureza) 

  
 

n  A Grande Ideia de Parenting for Peace 
n  Histórias para “arar o solo” 
n  Consciência: novas ideias sobre sua 

natureza & seu poder 
n  Processo experiencial  
n  Concepção em Sintonia  
n  A perspectiva da PPN sobre as  

“desordens” 
n  Oportunidades de cura 
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Do Embrião em diante: Ecos 
Duradouros & Oportunidades 

 S e te  Ide ias  para  
Nutrir a Evolução 

Educando uma 
Geração de 

Construtores da Paz 

Os “lóbulos de anjo” 

A BIOLOGIA DA 
TRANSCENDÊNCIA Princípio #1 

 

Estamos sempre aprendendo & 
nos adaptando à demanda 

do meio ambiente… de maneira 
brilhante… e desde o                            

primeiro instante. 

A distância mais curta entre um ser 
humano e a verdade é uma história.

                ~ Anthony de Mello 

Contar uma história revela um 
sentido sem cometer o erro de 
defini-lo.                   ~ Hannah Arendt

     
“Me fale só do novo continente. Eu não dou a mínima 
sobre o que você descobriu sobre você”. M  
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Ecos que perduram pela vida afora 

A verdadeira viagem de  
descobrimento não consiste  
em buscar novas paisagens,  
mas em ter novos olhos. 

            -- Marcel Proust 

Pensamos que ao compreender o 
um, também compreendemos o 
dois, porque um e um são dois.  

 
   
 
 

Mas falta compreender o “e”. 
-- Rumi 

Consciência como um                       
princípio organizador 

New Consciousness

“A primeira vez que eu li sobre o 
trabalho de Backster eu era criança. 
Suas observações comprovaram 
minha compreensão de então, uma 
compreensão que nem um diploma 
em física conseguiu erradicar: que o 
mundo é vivo e inteligente…” 

Inteligência Habilidade de responder à 
informação do meio ambiente, para nosso 

próprio bem-estar e continuidade 

 
Vocês têm noção de quão poderosos são? 
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Protein Blueprints     100,000 Genes	

Regulatory DNA          40,000 Genes	


140,000 Genes	


Resultado: ~ 26.000	

www.brucelipton.com!

Drosophila	

melanogaster	


Caenorhabditis	

elegans	


24.000 Genes	

15.000 Genes	


Homo sapiens	

26.000 Genes	

50.000.000.000.000 células"

1.000 células"

www.brucelipton.com!

“Epigenética” 

“O DNA é controlado por sinais vindos de fora da 
célula, tais as mensagens energéticas emanadas 
dos nossos pensamentos positivos e negativos.” 

A BIOLOGIA da CRENÇA 

A cada estágio e a cada nível de 
desenvolvimento, o organismo está 
decidindo: crescimento ou proteção? 

             ~ Bruce Lipton 

Será que as circunstâncias justificam 
eu dedicar minhas energias a um 
crescimento pleno, ou preciso me 
proteger e me defender?      

                  ~ Bruce Lipton 

Tempo de Vida das Células 
Papilas gustativas: algumas horas 

Glóbulos brancos:  10 dias 

Células musculares:  3 meses 

1% das nossas células são renovadas 
a cada dia 

Um corpo inteiramente novo a cada 3 
meses... 

Estamos sempre “gestando” nosso futuro ser!! 
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Biol Neonate  2001;79:168-171 

“Na mãe, o estresse psicológico pode atuar no  
IGF2 [fator de crescimento intrauterino]…” 

Influência do Estresse Materno no Comportamento  
do Feto e no Desenvolvimento do Cérebro  

Somos concebidos psico-genéticamente ao 
mesmo tempo que fisicamente. A maneira como 
somos concebidos vem a ser “um saber que não 
sabemos que sabemos” e se torna parte de 
nosso ser. [Sonne] 

As Moléculas 
da Emoção 

“…a memória é o resultado de uma modificação 
bioquímica que ocorre no nível do receptor…”  

Pois é, Danny.  
Antes, era a cegonha 
que trazia os nenéns, 
mas agora basta as 
mães fazerem um 
download do 
www.cegonhas.com   

A Dádiva de uma Lente Primal 

1)  Sempre aprendendo & se adaptando ao meio ambiente 
2) “Desordens” são expressões de lutas com si mesmo 
4)  O passado nunca passa 
5)  O poder transformativo de esforçar-se  
6)  O poder da presença  
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Adoção: A Ferida Primal  

A perda e o abandono ficam 
para sempre gravados no 
inconsciente – e na fisiologia – 
daqueles que ao nascer são 
separados de sua mãe 
biológica.  

Nancy Verrier 
A Ferida Primal 

A Ferida Primal 
A separação e o estresse deixam o 
recém nascido em estado de choque, 
isto representa uma sobrecarga de 
processos fisiológicos  

l  Liberação de cortisol à pode programar 
para o resto da vida uma hiper-
reatividade aos fatores de estresse 

l  Batimentos cardíacos altos/irregulares 
l  Supressão de hormônios de crescimento 
l  Supressão de respostas imunológicas 
l  Desregulação de capacidade hedônica 

 A cada estágio e a cada nível de 
desenvolvimento, o organismo tem  

que decidir: crescimento ou proteção? 
        ~ Bruce Lipton 

  Desenvolvimento Prematuro do Ego 
• Percepção prematura do “não-eu” 
• Impede a “ilusão de ser um” com a mãe, 
tão necessária para o bebê se sentir 
amparado, em segurança, e ter paz de 
espírito 
• Percepção prematura de um “eu 
corpóreo separado    

 [Tustin, citado em Share] 

A Ferida Primal A Ferida Primal 
Desenvolvimento Prematuro do Ego 
 “Sua experiência é que a qualquer momento 
o protetor pode desaparecer. Em vez de 
confiar na permanência do cuidador, muitos 
adotados nunca sentem que podem contar 
com alguém; eles têm que ser auto-
suficientes na vida.   

   ...O perigo é interpretar tal desenvolvimento 
prematuro do ego como prova que a criança 
está se adaptando bem ao meio ambiente.”   

                   ~ Nancy Verrier 
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“…reorganizar seu comportamento à 
luz de sua perda de segurança…” 

O Mal-Apego Se Expressa em 
Comportamento Reorganizado 

       Apego Seguro  
• Reciprocidade, cooperação 
• Interpreta o mundo segundo  
a visão dos pais 
• Expressa poder pessoal (“Eu 
consigo fazer Mamãe sorrir, 
Papai  fazer caretas”; “Eu tenho 
valor, sou significante”) 

 Inseguro 
• Não consigo tolerar 
nada/ninguém que eu 
não possa controlar 
• Inteligência do 
“malandro” já “mapeia” o 
mundo; seduz estranhos 
(não discrimina) 
• Tremendamente 
impotente  (experiência 
“do rosto inexpressivo”) 

Controle 

Previsibilidade/
Segurança 

Ser visto, significância 

Se esconder 

Congruência 

“Mau Comportamento”… ou 
Comportamento Reorganizado?? 

Uma perspectiva adaptativa é DES-
patologizar! 

Sintomas de Trauma 
Ø  Hipervigilânça 
Ø  Insegurança frente à resolução de problemas 
Ø  Dificuldade em organizar informação 
Ø  Hipersensibilidade a estímulos estressantes 
Ø  Quando “sobrecarregados” parecem 

insensíveis 
Ø  Sentem vergonha do desamparo 
Ø  Emocionalmente anestesiado, como “morto” 
Ø  Dores físicas de natureza questionável 
Ø  Resposta exagerada ou dissociada ao 

estresse 

[pode pa
recer TD

AH!] 

“… não a recordamos mentalmente, 
mas ela é somaticamente 
inesquecível e se expressa em nosso 
comportamento.” 

     ~ Lynda Share 

Memória Primal 
Adaptação Mutável 

§   Os organismos modificam sua estrutura 
genética em resposta às dicas do meio 
ambiente, para poder sobreviver em tal meio 
ambiente.  
 
§   Não é só o meio ambiente que produz a 
modificação. É a percepção que o organismo 
tem do meio ambiente que determina o tipo de 
modificação que ocorre.    [Lipton] 
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Cura 

Terapeuta: do Grego therapoien 

“pessoa que acompanha” 
 

Cura 

“...uma maneira pela qual o paciente 
pode reaver, depois de tê-lo perdido há 
tempos, seu autêntico sentido de estar 

verdadeiramente vivo” 
             ~        ~ Alice Miller 

 

“É a experiência de reassociação e 
reorganização de sentimentos e memórias 
dependentes de certos estados que leva à 
resolução; só o reviver não basta. Ativar os 
recursos originalmente negados, e usar 
novas escolhas, são as chaves do 
empoderamento.”          [E. Noble]  

Moldes Prénatais  
Terapia em Vida Adulta 

§   Renegociação 

§   Integração 

§   Recursos 

§  Reconstrução 

Catharsis and contextualization do not 
complete integration. The patient may 
have explored a bewildering depth of pain 
or despair. Reconstruction must follow.

            [House] 

Moldes Prenatais  
Terapia em Vida Adulta 

A terapia modifica a neurofisiologia!!!  

Vias neurobiológicas são revisadas (i.e., funções  e 
estruturas do cérebro mudam) graças à 
psicoterapia, de modo similar aos efeitos obtidos por 
meios psicofarmacológicos (i.e., antidepressivos.) 

              [Lewis, et al.] 

 

Moldes Prenatais  
Terapia em Vida Adulta 
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A única maneira de acomodar aspectos 
tais como a especificidade e 
multiperspectiva visual, e níveis 
cognitivos de memórias prenatais de 
eventos que ocorreram bem no início 
da gestação, é aceitar a noção de uma 
fonte de consciência que transcende o 
plano físico.      [Wade] 

Consciência Fetal 
“Duas Vozes do Ventre” 

“...Este self observador vai direto a Deus, direto ao 
Espírito, direto ao verdadeiramente Divino.   Até as 
últimas profundezas de nossa consciência, de nossa 
intersecção com o infinito.  ... Este Self ou Testemunho 
estava presente desde o início...”     

                                                                   [Wilber et al., 2000] 

... De fato, este Self está sempre presente e  
“permanece intacto apesar de habitualmente 
percebermos o contrário...”            [Schultz, 2000, pg. 76] 

               


