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Concepcao

 de suma importância o 
Éestado bio-psico-sócio-
espiritual dos pais no momento da 
concepção, porque esse 
invariavelmente influenciará o feto 
ou o indivíduo que está nascendo, 
por toda a vida. 
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Observacao

 bservamos em nossa Oexperiência, que o período 
pré-natal pode ser indicativo de 
saúde ou doenças ao longo da vida 
de uma pessoa, contribuindo para o
agravamento ou
remissão dessa última. 
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Equilibrio
o artigo "Energia NAncestral e Energia 

Adquirida" referimos que pais 
relativamente equilibrados nos aspectos 
bio-psico-sócio-espiritual, afetam seus bebês 
de forma positiva sendo esse uma fator 
hereditário relevante. 
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Desequilibrio

P ais em desarmonia em qualquer 
um dos fatores referidos 

anteriormente, interferem no padrao 
constitucional de seus bebês gerando um 
estado menos harmônico, mais debilitado, 
menos resistente a doenças físicas ou 
psíquicas por toda a vida.
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Manifestacao
o entanto essa segunda Ncondição pode nunca se 

manifestar no decorrer do desenvolvimento 
da criança ou se manifestar de variadas 
formas, dependendo também da bagagem 
paragenética que a criança traz em si. 
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Paragenetica
 um subcampo da 

ÉPsicossomática, a especialidade 
relacionada ao estudo da herança de si 
mesmo, referindo-se ao acúmulo de 
experiências, aprendizados e tendências 
capazes de influir na manifestação de 
uma vida física. 
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Periodos
Podemos dividir didaticamente a vida humana em:

Intra-uterino.
Momento da concepção 
propriamente dito. Além das 
condições de saúde referidas 
anteriormente, importa saber o 
motivo do relacionamento do 
casal; estavam apaixonados, 
estavam "ficando" simplesmente, 
queriam engravidar.

Pré-uterino.
Período anterior à concepção. 
Nesse período importa saber se os 
pais eram felizes, saudáveis física e
emocionalmente. 
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Periodos
Infância até 18 anos.
Aqui importa conhecer o estilo de 
vida escolhido, envolvendo relações 
familiares e extra familiares. 

Idade adulta. 
Esta etapa é a somatória do 
recebido e adquirido nos períodos 
anteriores, somado ao estilo de vida 
escolhido e vivido até então. 

8



Estilo de Vida
ntendemos como estilo de Evida, as escolhas que o 

indivíduo faz para viver, a exemplo de: 
escolha profissional, hábitos alimentares, 
parceiros sexuais, relações afetivas, 
sedentarismo ou não, uso de drogas lícitas 
ou ilícitas, dentre outros. 
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Impossibilidade
uando gastamos a energia pré-Qnatal não há como repor. 

Cada pessoa recebe uma cota dos 
genitores no instante único da concepção. 
Mesmo que tentemos repor através do 
descanso e da alimentação adequada, 
essa cota não voltará jamais. 

10



Envelhecimento
 partir das concepções ditas Aacima, podemos decidir o futuro 

que queremos ter; se priorizamos saúde ou 
doença, envelhecimento precoce ou 
comedimento no uso das energias, vida 
longeva com saúde, felicidade e 
produtividade ou não. A escolha é nossa. 
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