FILM DISCUSSION AND RESOURCE GUIDE

“World ecology has to start
with womb ecology.
We cannot have peace and good
people in the world without
raising peaceful, good children.
And that has to start at
conception, not at birth, but at
conception.”
– Thomas R. Verny, MD, FRCPC,
co-founder of the Association for
Prenatal and Perinatal Psychology
and Health, APPPAH,
www.birthpsychology.com
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In Utero: How Did We Get Here?
Who Are We Really?
Dear In Utero Viewer,

RESOURCES

After a wildly successful year of international film festivals, awards and translation into
ten languages, In Utero was released for on demand viewing in October 2016. Audiences
quickly arranged home, university and clinic screenings, eager to discover and discuss
the film’s cinematic and epic journey through the revelation that “womb ecology
becomes world ecology.”

Watch In Utero here, and preview its trailer here.

Over the past year, the ground breaking, intense film received a spectrum of reactions:
from professionals who are grateful for the careful integration of multiple fields of
science to some “triggered” audience members who walked out of public screenings.
Birth professionals and midwives were concerned about new parents or pregnant
mothers viewing the film without guidance. The filmmakers themselves have cautioned
audiences that this film’s “dark message” was necessary to “outline the problem” and
may not be suitable for some pregnant mothers.
Why Is A Film Guide Needed?

Read In Utero’s Huffington Post blog here.
Listen to In Utero filmmakers talk about the intention
of the film, why the film is “dark” because it “outlines
the problem” and why “pregnant mothers may not
want to watch the film.” The filmmakers also explain
why the film is not pro-life.
Download the audio or read the transcript here.
Listen to Thomas Verny, MD, the founder of APPPAH
featured in In Utero, talk about “Ducking Pies” For 34
Years Presenting Birth Psychology
Download the audio or read the transcript here.
If you have printed out this guide, find these

In Utero’s mission is to present “a cinematic rumination on what will emerge as the most
resources and more at www.KindredMedia.org.
provocative subject of the 21st Century – life in the womb and its lasting impact on
human development, human behavior, and the state of the world.” As the filmmakers
share in their Kindred interview from October 2016, In Utero “outlines the problem” facing humanity by presenting 50 years of diverse fields of
science that, independent of one another, all arrive at one conclusion.
Through well-organized subsections, with titles like Breeding Hostility and Beyond the Blueprint, the film tackles the complex science of
epigenetics, transgenerational trauma, and the human psyche’s attempts to resolve birth trauma through mythology, especially fairy tales and
pop culture movies like Alice in Wonderland and The Matrix. A dozen international experts – including Gabor Maté, MD, Rachel Yehuda, PhD,
and Thomas Verny, MD -- weave a coherent tapestry of diverse scientific insights amid scenes of a fetus jolting at the sound of parents arguing,
caged monkeys deprived of mothering attacking each other and aerial shots of industrial agriculture and other modern ecological hell holes.
The Gyllenhaals acknowledge in their Kindred interview that the film is “dark” because it is necessary to explore and “outline the problem”
humanity is clearly facing in daily headlines, including the basic question, “How will we survive as a species with industrial values dominating
human values?” (Download audio or read transcript here.) While the filmmakers explore deeper insights and potential “solutions” in their
Huffington Post blog, are planning a television show, Making Modern Babies, and intend to film an In Utero 2 to explore “the solutions” to the
problem presented in the first In Utero, eager groups are gathering to study the film now and are asking for guidance.
Over the past year, we’ve listened carefully to your feedback and will continue to do so. Unlike any medium in our time, In Utero possesses the
potential to open doors to especially welcome and needed discussions on “How did we get here?” Here is a sampling of what we’ve found so
far, and, on page six, we will share with you how to approach and utilize this important work.
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Gathering Your Feedback And Stories About Viewing The Film
From the beginning, the Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health,
APPPAH, and its nonprofit media partner, Kindred, championed the educational opportunity
In Utero provided for the public, professionals and parents… or anyone who was born. In
support of the film’s message, APPPAH board members served as panelists at In Utero’s world
premier in June 2015 at the Seattle International Film Festival, screened the film at APPPAH’s
19th International Congress in Berkeley, California, in December 2015 and again at APPPAH’s
Regional Conference in September 2016.
As an alternative media and nonprofit educational initiative, Kindred promoted the story
behind the film with interviews with the filmmakers, film presenters, and birth psychology
pioneers. After digesting a year of reflections and feedback, APPPAH and Kindred
collaborated to create an In Utero Film Discussion and Resource Guide with the blessings of the
filmmakers.
Upon the film’s release in October 2016, audiences quickly organized at home group
screenings of the film. The reactions to the film and stories began to accumulate and soon we
could see our way ahead, and the importance of a guide. (Please continue to send me your
feedback at press@birthpsychology.com)

“Every woman who has a child puts on that
child her experience. So any way that women
are treated is what gets passed down… the
more people really realize all of this, I think the
more thought goes into how we treat the
unborn child but also how do we treat the
mother? How do we start to make sure we’re
really making this a world where we don’t have
to send so much, very troubling difficult,
thoughts and feelings towards our fetuses?”
– Loren Weiner, Ph.D, in the film

Who Should See The Film?
Should pregnant mothers see the film? In an interview with Kindred, filmmaker Kathleen Gyllenhaal said, “I really feel it is almost 50/50. Some
women come up to me pregnant and just thrilled that this film is there. They understand that it is tough, but they are grateful to have this
information. I myself, having been pregnant during the making of this film and being hyper aware that all of the stress studies and all of the
stress that impacts the fetus in pregnant women and so I had to navigate through all of that and I was angry. I was frustrated. The irony was not
lost on me. How do I get rid of this stress so I can be a wonderful vessel for my child? But, you know, learning what I learned helped me find
some ways to reduce that stress and so I think it really depends on the woman, the mother, herself. I think it is up to her to decide.”
Samsarah Morgan, executive director at the Oakland Better Birth Foundation, held an on demand screening for her childbirth class. Pregnant
mothers, childbirth educator students and other parents watched the film and discussed its impact on them afterwards. “I sat in the corner out
of the way to gauge their reactions so I would know how to lead the discussion,” said Morgan. “I cried while watching a young mother realize
‘this is my baby.’ After the film she said she had an instinct that that was the case but other people were telling her that it wasn’t true. I was
crying watching her watch this movie. She was crying about what this meant for her and her baby.”
At a home screening of the film to a group of birth psychology professionals in Charlottesville, Virginia, the discussion turned to the film’s
excellent presentation of “the problem,” but its shortfall in presenting the existing resources and healing modalities available for anyone
wishing to explore their birth imprints, and the blueprint for wholeness beneath it. Marti Glenn, PhD, Clinical Director of Quest Institute in
Santa Barbara, California, pointed out, “The film is theoretical. It does not delve into the known and applied modalities for addressing and
healing birth trauma.” (You can read the full reactions from Morgan and Glenn in my feature in the Somatic Psychotherapy Today’s winter 2017
issue here.)
“We had a spirited discussion about it,” said Glennie Feinsmith, a Birth Integration therapist, of an Oregon screening. “If people can put the
dots together, perhaps they'll understand the inner rage that persists and is growing in our country, sourcing the chaos we are seeing politically
right now.”
How To Use This Guide
It is our intention in this guide to introduce within the film’s 14 themed chapters an “outline of the solutions” available now - the empowering
healing worldview and practical modalities of birth psychology initiated with APPPAH’s founding in 1981. APPPAH’s director of education,
Kate White, gently guides your group into a positive and reassuring approach to the film on page six before diving into the Discussion Ideas for
each section. Three pages of resources provide a glimpse into the extensive support and knowledge also available, right now. As you will
discover, “the problem” outlined in the film comes with many healing and empowering tools for
professionals, parents and anyone who experienced birth, most importantly your own.
It is APPPAH’s co-founder, Thomas Verny, MD, who coined the phrase, “Womb Ecology Becomes World
Ecology” over three decades ago. Today, APPPAH offers professional educator certificates in birth
psychology and a parent education program, The Conscious Baby launches in 2017. You can also stay
current with headlines and features from the world of birth psychology at the online newspaper The
Conscious Baby. The last two pages of this guide provide an overview of APPPAH’s programs.
Kindred Media and Community is a
nonprofit initiative dedicated to
“Sharing The New Story Of
Childhood, Parenthood And The
Human Family.”
www.KindredMedia.org

If you need support in using this film guide or organizing your discussion group, feel free to contact me at
press@birthpsychology.com. If you would like to host a large public screening. contact the In Utero team
here. Thank you so much in advance for your commitment to healing ourselves and our world.
Blessings,
Lisa Reagan, Kindred Editor and APPPAH Media Advisor
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About The Film
IN UTERO is a cinematic rumination on what will
emerge as the most provocative subject of the 21st
Century – life in the womb and its lasting impact on
human development, human behavior, and the state
of the world. IN UTERO brings together for the first
time convincing data that explains why some of us
face challenges from the start while others thrive.
Fetal origins experts, research scientists,
psychologists, doctors and midwives – as well as
examples from popular culture and mythology –
collectively demonstrate how our experiences in
utero shape our future. Prepare to be surprised,
intrigued, but no longer baffled by what the future
holds for yourself, your loved ones, and the human
race.
Through enlightening and oftentimes poignant
interviews with experts and pioneers, IN UTERO
paints a complex tapestry of the human experience
from conception to birth. Tapping into cultural
myths, popular movies, and technological trends, the
film demonstrates how our experiences in utero
preoccupy us throughout our lives.
Experts in the fast-growing field of epigenetics
explain that we are not only our genes but a product
of our environment as well, a proven fact that
changes our perception of stress and exposures to the
environment during pregnancy. The film looks at
how these environmental effects are passed down
through the generations through our genes, making
it scientifically plausible that a traumatic event that
In Utero Film Discussion and Resource Guide

affected your grandma could leave a mark on your
genes.
As if this weren’t eye-opening enough, the film
reveals through extensive interviews with
psychologists, psychiatrists and psychoanalysts that
similar theories of prenatal life have been in play as
early as the 1900’s, and have gained traction ever
since. In that sense, the hard sciences are only just
beginning to catch up with what others have been
saying for decades.
Now, experts in all fields have begun to see the link
between the state of the world and prenatal life.
Open up the news any day and you’ll see a new
article about the prenatal period. In just the last
few years, enormous strides have been made in
understanding the biological, psychological and
sociological impact of our time in the womb.
Scientists at the Allen Institute for Brain Research
discovered that disorders such as autism and
schizophrenia begin before birth. In Michigan,
researchers have developed MRI technology that is
able to capture incredible images of a developing
fetus’s brain, allowing them to study how areas of
the brain begin to link up and coordinate activity.
Meanwhile, other scientists and psychologists are
finding that prolonged stress such as poverty, and
traumatic events such as Ferguson and 9/11
impact a developing fetus on a genetic level.
Others have found that depressed or stressed
mothers have higher levels of the hormone cortisol,
which negatively affects the fetus by constricting

blood flow to the placenta. The list goes on. All of
this research urges us to think about who we are and
how the foundations of who we’ve become all began
long before we were even born, and ultimately, how
we can set our children up for better lives in the
generations to come.
It’s clear that IN UTERO is an extremely timely and
important film. Through interviews with midwives
and prenatal psychologists, IN UTERO brings into
focus a new field devoted to prenatal life. Time will
tell how those whose lives are “known” from the
beginning will lead us into the future.

“Human beings are affected by their
environment as soon as they have an
environment, and that means as soon as they
are implanted in the womb… People are
conceiving, carrying and birthing children under
increasingly stressful conditions. Stress that
affected one generation will be played out in
the next generation. When we see dysfunction
in people, we’re actually seeing the imprint.”
- Gabor Maté, MD from the film
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The Director’s Statement
How much are
we constructed
during the ten
months we
spend in our
mother's womb?
Do we carry the
trauma of our
ancestors into
our daily lives?
Are we who we
think we are?
These questions
Stephan and Kathleen
not only
Gyllenhaal accept the
preoccupied me
“Breakthrough Documentary”
during the
Award at the San Diego
making of IN
International Film Festival
UTERO, but
gained a deeper
resonance after I became pregnant with my
son. In fact, I began researching the film while
I was trying to get pregnant, shot the film
during my pregnancy, and was deep in postproduction when my son was born.
I’ve always wanted to understand the cause of
things. And since I was embarking on the
biggest and most important journey of my life
(becoming a mother), I wanted to understand
everything I could about the relationship
between a mother’s health and that of her
growing fetus, so that I could lay a better
foundation for conception and pregnancy. I
read a wonderful book called Origins by Annie
Murphy Paul, along with a lot of other
articles, which opened up the world of
developmental origins of health and disease.
As my research continued, I kept seeing
connections among all these different fields
(epigenetics, epidemiology, psychology,
neuroscience), and I thought, “This should be
a documentary." And when I saw that there
really wasn’t any other documentary out there
(at least to my knowledge) that was bringing
together all this research, I decided to do it.

I interviewed many experts — scientists,
doctors, psychologists, midwives — and
learned that we are, it turns out, products of
both nature and nurture, not just the genetic
blueprints we used to think we were.
Exposure to the environment turns genes on
or off — as one expert said, “Good events
cause change, bad events cause change.” And
nurturing (or lack thereof) affects our brain
development and even our personality during
the prenatal and perinatal periods. Scientific
research indicates that physical and mental
conditions can be traced to fetal life, caused by
chronic stress in the mother.
Psychologists go one step further and suggest
that the mother can project unconscious,
negative feelings into the fetus’s developing
mind, contributing to a psychological
“imprint” that hampers that baby’s emotional
health and individuation. For example, if a
mother is ambivalent about having a baby,
some would say the baby gets that message.
So a very complex relationship emerges —
some might describe it as co-dependent.
And then there’s the transgenerational piece
— that changes in one lifetime are passed
down to the next generation, and the next,
until that gene is switched off. All of which
shows how vital the in utero time is, and how
it shapes human history.
It was difficult to accept the idea that
whatever psychological baggage I had would
be transferred to my unborn child. But
knowing about the stress effect and
transgenerational trauma meant there was
only one thing for me to do: Reduce stress
whenever possible, get to know myself and
my origins as best as I could, sort through any
unresolved issues with a therapist, and bond
with my growing fetus.
One of the last shoots we did was in Seattle,
where there’s a group of “prenatal bonding”
practitioners who have been trained by a
German psychoanalyst named Gerhard

Schroth, who was trained by Jenoe Raffai, a
Hungarian psychoanalyst who developed the
method. I would describe prenatal bonding as
part talk therapy, part mind-body relaxation
therapy. I decided to try it. The idea is that
you communicate with your baby by
connecting with your womb and literally
talking out loud (or in your mind) to your
baby. By connecting in this way, you build an
attachment in which the baby is “seen”,
understood, and loved.
Though I never really felt I had a conversation
with my baby, I can definitely say that putting
aside one hour a week to relax, commune with
my belly, and start to put into the practice the
kind of respectful, loving relationship I
wanted to have with my child, was nothing
but positive and worthwhile.
As for parenting, my husband and I
consciously try to meet our son’s needs and
stay closely attuned to him during these very
early years, because we believe that it will
help build his confidence (knowing he is
loved), empower him, and encourage his
independence as he gets older.
We still don’t understand exactly how the
mother/fetus relationship informs a person’s
emotional development. But we’re beginning
to. The people I spoke to during the making of
this film really believe that we can turn things
around in our community, our society as a
whole, and the world at large if we focus our
attention on our first environment — our
mother’s womb.
I eagerly look forward to researching the effect
of attunement (love) on the developing fetus.
How healthy attachment in utero leads to
better psychological health. That would make
a great sequel — to explore how in utero
trauma can be reduced and alleviated, at all
stages of life.
— Kathleen Man Gyllenhaal

ABOUT THE FILMMAKERS
Kathleen Man Gyllenhaal (writer/director) was born and raised on Oahu, Hawaii and currently lives in Los Angeles. She is the writer/director of a diverse body
of award-winning dramas and documentaries, including Beauty Mark, a social documentary exploring America’s obsession with body image, perfection
and success, and Sita: A Girl from Jambu, an ethnographic drama about child sex trafficking in Nepal. Kathleen taught at the University of Colorado-Boulder, then
Vassar College, where she was awarded tenure. From there, she transitioned to Hollywood, co-producing the feature film Grassroots, starring Jason Biggs and
Lauren Ambrose (released by Samuel Goldwyn Films). Kathleen wrote and directed the award-winning Lychee Thieves, a multicultural tale set in Hawaii, which
was an Academy Award qualifying live-action short. Her most recent film is the feature documentary In Utero, which explores the impact of the environment on
pregnancy and the next generation (distributed by FilmBuff).
Stephen Gyllenhaal (producer) is a prolific film and television director, writer and producer. His directing credits include Paris Trout, for which he received a
DGA Award for Outstanding Directorial Achievement in Dramatic Specials, as well as the theatrical films, Waterland, A Dangerous Woman, Losing Isaiah
and Homegrown. In 2012, he received a DGA nomination for Outstanding Directorial Achievement in Movies for Television for Girl Fight. He co-wrote and
directed the indie film Grassroots, and he recently directed the indie film So B. It, based on the best-selling young adult novel, set for release in 2017. He currently
directs the Peabody award-winning dramatic series Rectify for the Sundance Channel, Billions for Showtime, and Bosch for Amazon. His producing
credits include the TV movies Living with the Dead, The Patron Saint of Liars, A Shattered Mind, and the feature documentary, In Utero.
In Utero Film Discussion and Resource Guide
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VOORBEREIDEN OP DE DISCUSSIE OVER DE FILM
Lieve kijker,
De informatie en de interviews die In Utero laat zien is krachtig. Onze boodschap is hetzelfde
als de boodschap van de producer: baby's hebben ervaringen in de baarmoeder, en deze
ervaringen hebben gevolgen voor het hele leven. Ieder van ons wordt geboren met een
blauwdruk van gezondheid en welzijn en dan kunnen we ervaringen tegen komen die voor
”imprints” achterlaten. Deze variëren in soorten en in de mate van positief of negatief zijn,
afhankelijk van de ervaring. Deze omvatten chemische afdrukken vervulling, emotionele
indrukken van de ervaring van onze moeder, fysieke indrukken van onze positie in de
baarmoeder of in relatie tot een tweeling of het lichaam van onze moeder, geboorte indrukken
van hoe we zijn geboren en nog veel meer. Het kunnen goede ervaringen zijn, zoals je gezien
voelen, gehoord veilig, beschermd, geliefd, verbonden, gesteund en een gevoel van er bij te
horen, dit is een menselijke blauwdruk. We kunnen ouders helpen, geboorte werkers,
samenleving en maatschappij om het mogelijk te maken dat welzijn de blauwdruk voor
gezondheid is, rustige, verbonden mensen vanaf het allereerste begin, voor de conceptie.
Als er problemen zijn hebben we hulpverleners en onderwijs om gezinnen en individuen te
helpen. APPPAH biedt de mensen vele manieren om de informatie te verkrijgen die ze nodig
hebben.
Wat we nu weten.

Bereid jezelf en de groep voor op de
discussie.
Doe een centering en gronding meditatie
zoals een bodyscan of een loopmeditatie.
Voel je hoe je op je stoel zit, voeten,
ademhaling, blijf met je aandacht in het nu, je
huidige leeftijd.
Hier is een korte lijst met positieve
boodschappen die je kunnen helpen het
sjabloon voor gezondheid en welzijn te
vormen.
*Je bent welkom, gewenst en geliefd.
*We zorgen voor veiligheid en beschermen
je.
*Je hoor bij ons, en we kunnen niet wachten
je te ontmoeten en je in onze armen te
houden.

In de jaren tachtig werd door David Chamberlain en Thomas Verny de Association for Prenatal
and Perinatal Psychology And Health (APPPAH) opgericht, zodat beoefenaars, onderzoekers, professionals vanuit alle richtingen en
belangstellenden die geloven dat baby's bewust en bewust in de baarmoeder zijn, een plek hebben om elkaar te vinden, van gedachten te
wisselen en gezien worden. Op dat moment konden vele beroepen niet accepteren dat baby's deze vroege ervaringen hadden. In de afgelopen
decennia is APPPAH's boodschap langzaam geaccepteerd doordat de wetenschap heeft bewezen hoe baby's deze ervaringen kunnen hebben,
zoals transgenerationeel trauma, de impact van stress en chemicaliën op ongeboren baby's. We weten nu ook dat wij de mate van negatieve
gevolgen op onze wereld kunnen beïnvloeden door in verbinding te zijn met onze baby's voor de geboorte en door het ondersteunen van de
moeder en het gezin met verschillende gezonde adviezen over de basisvoeding en regelmatige prenatale zorg. Dit omvat oefeningen voor het
autonomisch zenuwstelsel, bonding en hechting, interventies voor het reduceren van stress, ondersteuning tijdens de geboorte gecombineerd
met oordeelkundig gebruik van interventies en bewustzijn en communicatie van de kant van de ouder. Deze vroege hulp kan voor een gevoel
coherentie en verbinding zorgen voor de baby om zijn of haar lichaam voor te bereiden op een wereld van vrede en liefde in plaats van een
lichaam en brein dat gebouwd is voor constante stress, vechten of vluchten of zelfs bevriezen. De waarheid is dat er moeilijkheden in het
leven zijn, we kunnen dat niet voorkomen.
Maar we kunnen onze kinderen bewust voorbereiden op deze wereld. Terwijl In Utero prachtig en krachtig laat zien hoe deze imprints
kunnen ontstaan, weten we nu bij APPPAH dat er nog vele andere mogelijkheden zijn voor exploratie, in het bijzonder bij preventie,
verwerken en veranderen van imprints zo dat we een harmonieuze en veerkrachtige manier van leven kunnen co-creeëren.
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Preparing To Discuss The Film, Continued…
Hier is informatie waarvan we willen dat je hiervan op de hoogte bent en
mogelijke vragen die je hebt.
In de film zit deze boodschap: We hebben allemaal imprints. Een imprint wordt
gedefinieerd als iets dat een stempel of een indruk maakt op een lichaam of een
oppervlak. Veel van onze ervaringen in de vorige generatie kunnen doorgegeven
worden aan de huidige generatie door middel van cellulaire herinneringen, we zijn
allemaal begonnen als een eicel in het lichaam van onze moeder terwijl zij nog een
baby was in het lichaam van onze oma. Problemen die begonnen in de vorige
generaties kunnen worden herhaald in de toekomstige generaties. We weten nu wat
we kunnen doen met deze ervaringen en kunnen de gezondheid en de kracht van ons
lichaam door een verscheidenheid verbeteren. De informatie rond epigenetica en
neurobiologie helpen ons in de praktijk, en behandel methodes veranderen snel door
de wetenschap. We hebben ook positieve en prettige ervaringen die imprints
achterlaten, vooral hoe we verbinden, delen en liefhebben. Niet alle imprints zijn
negatief, ook al is dit één van de belangrijkste thema's van de film.
Wat kunnen we doen als we weten dat we overweldigende of problematische
vroege imprints hebben?
Er zijn verschillende therapieën waaruit je kan kiezen die je kunnen helpen, inclusief
PPN begeleiding, lichaamswerk, cranio-sacraal therapie, groepswerk, verschillende
soorten trauma verwerking therapieën. We weten nu dat breuken in vroege relaties
kunnen worden hersteld met communicatie- en helingsprocessen. Voorlichting over
hechting, verbinding en heling zijn te vinden op onze website en onze online
programma's. Www.birthpsycholgy.com

“Dit is iets dat we net, gen voor gen, beginnen
te ontdekken. Het gaat niet om welke genen je
bij je draagt, het gaat om wat tot expressie kan
komen. Dit is fantastisch. Omdat het idee van
epigenetische veranderingen – gebaseerd op
blootstelling aan het milieu met verschillende
tussenpozen– het lichaam echt voorziet van
een manier van continue aanpassing aan de
omgeving. Slechte gebeurtenissen in de
omgeving veroorzaken verandering. Goede
gebeurtenissen in de omgeving veroorzaken
verandering. En wat je moet doen is gewoon er
voor zorgen dat je genoeg goede
gebeurtenissen meemaakt.”
- Rachel Yehuda.PhD, in de film.

Kan ik problematische imprints voorkomen?
Je bent niet in staat om alle overweldigende imprints te voorkomen. In feite ontstaan veel problematische imprints op een niet zozeer
persoonlijke manier of als gevolg van een noodsituatie en kunnen zelfs leiden tot een gave of talent in een persoon. APPPAH's new
Conscious Baby Program for Parents geeft ouders tools en programma's om met het het ongeboren kind te verbinden en te
communiceren en om voorzichtig naar hun eigen geschiedenis te kijken. Dus we weten nu dat wat er ook gebeurd, de bewuste ouders
kunnen communiceren met hun ongeboren baby dat ze geliefd en gewenst zijn.
Hoe kan ik positieve imprints creëren?
Het onderzoek naar hechting, Infant Mental Health, en borstvoeding laat ons vele manieren zien om mensen van voor de conceptie en
tijdens het eerste levensjaar te ondersteunen. Als ouder kan je beginnen met het begrijpen van je eigen imprints. Dan doe je bewust iets
dat voor positieve ervaringen voor jou en je baby zal zorgen. APPPAH biedt verschillende programma's die je kunnen helpen te
begrijpen hoe je dit kan doen. Om te beginnen, is er een korte lijst van positieve boodschappen waarvan we willen dat dit bestaat en die
je zou kunnen geven aan je kindje al voor de conceptie. Dit zal er toe bijdragen dat er een template voor gezondheid en welzijn gevormd
kan worden.
*Je bent welkom, gewenst en geliefd.
*We zullen je veiligheid en bescherming bieden.
*Je hoort bij ons, we kunnen niet wachten je te ontmoeten.
Geniet van deze film. De discussie vragen zullen je helpen bij het zoeken naar bewuste benadering van het hebben van een baby en weg
naar heelwording zijn.
Kate White
Drector of Education, APPPAH
Contact me at educate@birthpsychology.com

APPPAH IS BIRTH PSYCHOLOGY
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DE BLAUWDRUK ONDER DE IMPRINT
In de geboorte psychologie, kijken we naar de manieren waarop we worden beïnvloed door de
vroege periode, pre-conceptie, zwangerschap, geboorte, geboorte en de eerste achttien
maanden van het leven. Er zijn vele ervaringen in deze periode die een imprint kunnen
achterlaten, of indrukken die ons wereldbeeld en persoonlijk perspectief beïnvloeden. Vaak
vormen deze vroege ervaringen een sjabloon dat de basis is voor alle volgende ervaringen.
Zoals Catherine Monk,PhD, stelt in de inzet rechts (zie hieronder), is onze blauwdruk indirect
in conflict met de industriële wereld. Onze blauwdruk werd voor het eerst geïdentificeerd en
kreeg de naam “Naturis Agenda” door de peetvader van de bewuste ouderschap beweging,
Joseph Chilton Pearce, in zijn vijf decennia van baanbrekende boeken en lezingen. Vier
decennia geleden, noemde Pearce Monk's observatie het “bio-culturele conflict”. De
blauwdruk, verfijnd door miljoenen jaren evolutie, is de basis voor de ontplooiing van de
menselijke intelligentie, niet de uit eigenbelang van onze industriële wereld ontworpen
waarden.
Een korte lijst van wat nodig is voor de blauwdruk van gezonde mensen.
-We worden bewust verwekt en voelen ons gewenst door onze ouders.
-We voelen ons gezien, aangevoeld en gehoord door mensen die van ons houden.
-We voelen ons verbonden, gezond en ondersteund om ons authentieke zelf te kunnen zijn.
-We ontwikkelen veilige hechting met een niet gestreste aanwezige verzorger, ideaal gezien
moeder of vader.
-We krijgen borstvoeding voor een optimale gezondheid en groei.
-We leven in een tempo dat overeenkomt met ons zenuwstelsel.
-We hebben allemaal verschillende vormen van ondersteuning zoals professionals of familie
die onze ouders helpen tijdens ons opgroeien.
-We worden gekoesterd van voor onze geboorte en gedurende ons hele leven.
-We vertrouwen op ons lichaam om te herstellen van ziekte om weer gezond te zijn of van
gestrest zijn buiten ons functionerend vermogen.

“Vanuit evolutionair perspectief, wordt de
foetus geconstrueerd door epigenetische
processen om erg alert te zijn, omdat een
bedreigende omgeving daarom vraagt. Maar
als je geprogrammeerd bent om zeer aangepast
en zeer waakzaam te zijn dan is dit een
verkeerd patroon voor een postnatale
omgeving in het begin van de 21ste eeuw,
waar de eisen op school zijn, rustig stil zitten
en een geconcentreerde focus hebben die niet
reageert op prikkels uit de omgeving. Dus
nogmaals, het sluit niet op elkaar aan.”
- Catherine Monk, PhD, Department of Psychiatry,
Columbia University

We zijn allemaal in verbinding met onze moeders; implantatie, groeien in de baarmoeder en geboorte zijn onderdelen van het menselijk ontwerp.
Hier volgt een lijst van acties om positieve imprints te bewerkstelligen vanaf het begin die de blauwdruk informeren voor de gezondheid van de
mensen.
-Moeders en hun partners zorgen voor een bewuste conceptie.
-Ouders zijn zich bewust van de huidige of vroege problemen, en doen hun best om om een rustige ondersteunde zwangerschap door te maken, waar weinig
stress ervaren wordt en de moeder goed verzorgt wordt.
-Ouders en familieleden verlagen hun tempo in het drukke leven en zijn op een liefdevolle manier
in verbinding met elkaar.
-Veilige bonding en hechting wordt in de baarmoeder bevordert door middel van communicatie met de ongeboren baby en het besef dat er een nieuw leven
wordt gevormd, zijn of haar lichaam groeit en dat dit beïnvloed wordt door de omgeving is een deel van het leven.
-Geboorte zo rustig mogelijk verloopt, met een minimum aan interventies.
-De baby direct na de geboorte bij moeder en dat de navelstreng is uitgeklopt voordat deze wordt doorgeknipt.
-Er vindt geen scheiding van moeder en kind plaats na de geboorte.
-De moeder wordt na de geboorte tenminste zes maanden geholpen om thuis te kunnen blijven, geeft de borst, en verbindt zich met de baby.
-De gemeenschap staat rondom dit nieuwe gezin om met hulp en voedsel te ondersteunen.

APPPAH’s programs: The Prenatal and Perinatal Educator Certificate Program; The Conscious Baby Program for Parents™,
and Places of Birth all support this early positive template. Please connect with us to find out more, www.BirthPsychology.com.

For more information on the Blueprint, and Nature’s Agenda, visit Touch the Future, www.TTFuture.org, to discover 40 decades
of research, lectures, essays and insights from the most celebrated pioneers of human consciousness. The Academy is the home
of the Joseph Chilton Pearce Library, over fifty hours of streaming audio and video spanning over twenty five years. The James
W. Prescott Library, multiple interviews, documentaries and research publications on the impact of sensory deprivation and the
developing brain. Prescott’s research into violence using primate subjects is featured in In Utero.

To follow the New Story of Childhood, Parenthood and the Human Family as it unfolds, visit Kindred at www.KindredMedia.org to
enjoy over 200 contributors who are actively exploring the exciting frontier of human consciousness as it is shaped by our
interdependence and connection to one another and our planet. You can also discover Kindred’s Pioneering Partners, such as
Attachment Parenting International, and our sister initiatives, like Parenting as a Hero’s Journey, the Evolved Nurturing
Initiative (a science think tank), and the Book Fairy Pantry Project (providing bonding and books to at-risk families).
!
8

Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health, www.BirthPsychology.com

F I L M

D I S C U S S I O N

A N D

R E S O U R C E

G U I D E

SAMENVATTING VAN FILMGEDEELTES,
DISCUSSIE IDEEËN EN HULPMIDDELEN
Begin van de film.
In Utero begint zijn kijkers met te vertellen waarom we hier zijn: “Nieuw bewijs materiaal toont aan dat niet alleen door hun
DNA zijn wie ze zijn, maar dat de omgeving ook een belangrijke rol speelt. Onze eerste en belangrijkste omgeving is de
moederschoot. Onze ervaringen in de baarmoeder werken door tot in ons volwassen leven. Ze beïnvloeden onze beslissingen
en de toestand van de wereld.”
De film opent met een astronaut zwevend in de ruimte met uitzicht op de industriële voedselproductie, militaire bezetting en
planetaire eco-dreigingen en vragen: “Zijn we echt zo ver gevorderd?”Ja, we hebben tijd en middelen besteed om onze
uiterlijke wereld te verkennen, maar wat zal er gebeuren als we dezelfde hoeveelheid tijd en middelen besteden om onze
innerlijke wereld te verkennen?” Ludwig Janus, MD, zegt dat de wetenschap 50 jaar geleden heeft aangetoond dat baby's in
de baarmoeder waarnemingsvermogen hebben. Gabor Maté, MD, zegt dat we een samenleving zijn “in ontkenning” van de gevolgen van de moderne
maatschappij op onze biologie, onze levenslange gezondheid, die begint bij conceptie.
Discussie Ideeën.
Is je begrip van de verbinding tussen “baarmoeder ecologie”en “wereld ecologie” verdiept tijdens de voortgang van de film? Maakt het wat uit dat er een
wetenschappelijk erkend verband is tussen gezonde baby's en een gezonde aarde?
De samenleving, en dus de meeste mensen geloven, geloven nog steeds dat baby's niets voelen en dat de staat waarin de moeder verkeerd niet belangrijk is voor
de gezondheid van haar kind. Kan je sociale omstandigheden bedenken waarin dit tot uiting komt? Hoe wil je, nu je In Utero gezien hebt, met dit
maatschappelijke vooroordeel omgaan?
Kan je een belemmering benoemen die het accepteren dat baby's ervaringen in de baarmoeder hebben in de weg staat?
Verhalen uit de baarmoeder. 10:17
Terwijl de Westerse cultuur, tot voor kort, de foetus als een levend wezen niet heeft erkend, blijkt dat het bewijs van onze
behoefte om contact te maken met en het verwerken van onze ervaringen, consequent in archetypische beelden van
sprookjes, folklore, mythologie en vandaag de dag de moderne film, gevonden wordt. Deze tak van wetenschap is bekend
als trans persoonlijke psychologie. Dit gedeelte van de film onderzoekt hoe sprookjes ons eeuwenlang geholpen hebben
onze geboorte ervaring te verwerken.
Ludwig Janus, MD, zegt: “Vroeger werden sprookjes verteld om de kinderen te helpen om ze met de oude angsten van
geboorte en hulpeloosheid te confronteren. Het is het gevecht met de machtige ouder. Misschien een heks. Misschien een
wrede vaderfiguur. En nu in de moderne tijd hebben we films. Ze volgen de structuur van de sprookjes...We worden allemaal onrijp geboren, heel hulpeloos,
dus een goed hechting met een uitnodigende moeder is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.”
Discussie Ideeën.
We weten door het bestuderen van geboortepsychologie dat de manier waarop we in de wereld komen een imprint vormt. Kan je reflecteren hierop en patronen
in je leven zien, in het leven van je familieleden of mensen die je kent, in onze cultuur, die deze gedachte waar maakt of dwars boomt?
Veel van wat er gebeurd in de baarmoeder kan zowel heel persoonlijk als onpersoonlijk zijn. Bijvoorbeeld, als een moeder in een oorlogsgebied leeft, of een
onverwacht groot verlies ervaart, hoe zal dat van invloed zijn op de ongeboren baby?
Welke verhalen, films of andere culturele ervaringen kunnen ons helpen te herbronnen of hebben invloed op onze ervaringen in de baarmoeder, met name
gezien hun impliciete natuur?
Wat zijn de hulpmiddelen uit die tijd die vandaag de dag nog beschikbaar voor ons zouden kunnen zijn?
Kun je een manier vinden om de verhalen die hier gepresenteerd zijn, aan een positief beeld te spiegelen? Wat betekent dit onthullen over ons vermogen om de
auteur/autoriteit te zijn van de verhalen uit ons dagelijks leven en uit onze maatschappij.
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Al de Joodse baby's huilden. 21:18
Gabor Maté, MD, deelt zijn persoonlijke verhaal over hoe hij geboren is in Hongarije terwijl de Duitsers het land in
marcheerden. Maté zegt: “Het is zo duidelijk dat de angst die ik mijn hele leven bij me gedragen heb, letterlijk in mijn
moleculen, de terreur die mijn moeder meegemaakt heeft is. En de terreur die ik zelf ervaren heb tijdens mijn eerste
levensjaar, tijdens de nazi bezetting. Die ervaringen hebben mijn persoonlijkheid beïnvloed, ze hebben mijn reactiviteit op de
wereld beïnvloed, ze hebben mijn wereldbeeld beïnvloed, het meest op onbewust niveau.
Yehuda deelt dat de oude stelling van: “Worden we gevormd door de natuur of door de omgeving, dood is. “Niemand zegt dat
meer. We hebben niet natuur hier en omgeving daar. We hebben de interactie van natuur en omgeving om iets nieuws te
vormen. Ik doe onderzoek naar PTSS en de invloed daarvan op overlevenden met trauma en eigenlijk op de volgende generatie. Ik ben geïnteresseerd in het
begrijpen van individuele verschillen en hoe ze manifesteren in de interactie met de omgeving en in het bijzonder tijdens traumatische gebeurtenissen”.
Discussie Ideeën.
Maté verteld het verhaal van wat er gebeurde met zijn moeder terwijl hij in de baarmoeder zat en hoe haar ervaring ook zijn ervaring geworden is. Welke
invloeden kan jij bedenken die jou op die manier beïnvloed kunnen hebben?
Bruce Lipton, cel bioloog, vertelt hoe de omgeving rondom de moeder het DNA beïnvloed dat geselecteerd is om haar eicel te worden, drie maanden voordat
dat werkelijk gebeurd. Denk terug aan je eigen conceptie. Wat gebeurde er in het leven van je vader en moeder? Kan je bedenken hoe dit een imprint in je
leven heeft heeft achter gelaten, op je persoonlijkheid, reactiviteit en wereldbeeld?

Voorbij de blauwdruk. 18:18
In deze scenes, verkennen we de betekenis van epigenitca. Thomas Verny, MD, zegt: “Genen zijn, weet je, alleen de
blauwdruk. Stel je voor je hebt een blauwdruk van een huis. Je hebt een huis laten bouwen naar je eigen wensen. En het is
gebouwd naar de blauwdruk zoals het moest maar veel dingen zijn veranderd als gevolg van verschillende
omgevingsfactoren.” En Rachel Yehudi, PhD, zegt: “Het is fantastisch. Omdat het idee van epigenitische veranderingen,
gebaseerd op blootstelling aan het milieu met verschillende tussenpozen, het lichaam voorziet van een manier van continue
aanpassing, aan de omgeving. Slechte gebeurtenissen in de omgeving leiden tot verandering, goede gebeurtenissen in de
omgeving leiden tot verandering. En wat je moet doen is er voor zorgen dat je er zeker van bent dat je genoeg goede
gebeurtenissen meemaakt.
Discussie Ideeën.
In de vorige paragraaf hoorden we over de negatieve invloed van de Tweede Wereldoorlog op Gabor Maté en onderzochten we de epigenetica een beetje. Als
het gaat om het zenuwstelsel en onze interactie met de omgeving, weten we dat genen de architect zijn en de ervaring de timmerman. Ons genetisch materiaal
is een blauwdruk, maar wij zijn de top van de expertise. We weten dat genen aan - en uitgeschakeld kunnen worden. Als je nadenkt over je patronen, kan je dan
de invloeden die de manier waarop je genen werden beïnvloed identificeren?
Yehuda stelt, zorg er voor dat je genoeg goede gebeurtenissen meemaakt. Welke goede gebeurtenissen in je leven hebben jouw gen expressie beïnvloed? Hoe
heb je je aangepast aan je omgeving? Kan je vertellen of deze aangepaste patronen je nu helpen of hinderen in je leven?

Zwangerschap onder stress. 27.09
Hoe kan stress van de moeder invloed hebben op de foetus? Maté zegt: “Emotionele gemoedstoestanden zijn niet alleen
abstracte psychologische ervaringen. Ze hebben hun fysiologische correlaties in het lichaam.. Dus als ik naar je
schreeuw, zal je lichaam in een fractie van een seconde veranderen. Niemand raakte je , niemand gaf je vergif, maar je
lichaam zal in een compleet andere staat zijn. Een hoog niveau van cortisol, het stresshormoon, verhoogt je bloedsuiker
zo dat je kan vechten of meer energie hebt om te vluchten/ontsnappen. Adrenaline wordt door je systeem gepompt
waardoor je hart sneller gaat kloppen en je spieren aangespannen zijn, om sterker te zijn, je krijgt meer energie zodat je
kan ontsnappen of vechten. En wat gebeurd er als je zwanger bent? En je bent chronisch angstig? Diezelfde
stresshormonen en andere stoffen gaan via de placenta naar het kind.
Discussie Ideeën.
Ludwig Janus, MD, wijst er op dat één van onze culturele hindernissen de overtuiging is is dat het leven bij de geboorte in plaats van bij de conceptie begint,
zoals vele andere culturen traditioneel gezien geloven. Dit inzicht verschuift de aandacht naar de kwaliteit van de zwangerschap die de moeder ervaart naar
de kwaliteit van de basis ontwikkeling die de baby krijgt. Het wordt niet in de film besproken, maar de U.S. Heeft het hoogste ziekteverzuim van moeders in
de geïndustrialiseerde wereld, evenals dat het het enige industriële land is zonder betaald ouderschapsverlof. Is het inzicht dat de Westerse maatschappij
gelooft dat de baby de ondersteuning niet ervaart de verklaring voor het gebrek van ondersteuning door de de openbare orde aan de volwassenen die
kinderen op de wereld zetten, dat wil zeggen ouders en gezinnen?
Hoe zie je dat dit gebrek aan bewustzijn over de ervaringen van baby's zich manifesteert in onze maatschappij?
Als een vorm van verzet, hoe kunnen we een veilig gevoel bij onze mensen bevorderen, vooral mensen van een gekleurd ras? We weten dat stress generaties
doorkruist, zoals de film laat zien. Wat kunnen we doen om deze verhalen van onze voorouders te verzachten? Hoe kunnen we onze maatschappij veranderen
in het ondersteunen van zwangere vrouwen en gezinnen met kleine kinderen? Wat is iets wat jij kan doen in jouw omgeving?
!
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Kweken van vijandigheid. 30:53
Dit gedeelte laat ons televisie beelden zien van een onderzoek uitgevoerd in de jaren zeventig door James Prescott,PhD,
waarin de ontwikkeling van apen te zien is die gescheiden werden van hun moeder, net als kinderen. In de film zegt
Verny: “Elke seconde van het prenatale leven, worden er 50.000 nieuwe neuronen gemaakt. Elke seconde. Er is geen
machine in de wereld die dat kan. Als al die neuronen gemaakt worden zijn ze erg kwetsbaar. En de kleinste, kleinste
invloed zal een enorme soort van imprint achter laten, op de neuronen en de neurale circuits. Als er chronische stress is,
is de vrouw constant geobsedeerd door iets of maakt ze zich zorgen over iets, meer en meer stress hormonen komen in
de bloedstroom. Als je teveel cortisol in de hersenen zelf krijgt, dan worden de zenuwcellen gestoord tijdens hun reis en
kunnen zelfs vernietigd worden.””
Moria Thomason,PhD, wijst op de neuro wetenschap door te zeggen: “We waren de eerste of één van de eersten die in de hersenen konden kijken om te zien hoe
de verbindingen werden aangelegd.
Met deze nieuwe veilige MRI technologie observeren we grootschalige systemen. Wat we zien bij kinderen die in de baarmoeder blootgesteld zijn aan stress is
een verminderd hersenvolume, verminderde dichtheid van hersenmaterie...Dus als je minder dichtheid in die regionen hebt, suggereert dat, dat er minder
processors beschikbaar zijn...We zien ook vermindering van het volume van de hippocampus. De hippocampus is van cruciaal belang voor het leren en het
geheugen. De amygdala is zeer belangrijk voor het verwerken van emoties, het reageren op emotionele informatie. En waarom wij denken dat dit vooral
belangrijk is tijdens de foetale ontwikkeling is allereerst dat dit erg vroeg begint te ontwikkelen. Verstoring in deze gebieden wordt ook geassocieerd met een
hoger risico op psychopathologie en neuro psychiatrische ziekten.”
Discussie Ideeën.
De film laat zien dat stress en verstoringen tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van de hersenen kan verstoren, maar we weten dat er manieren zijn om dit
te voorkomen of deze verstoringen te verhelpen. Dit gaat over de communicatie met de baby, het begrijpen van de stress respons en het beoefenen van stress te
verminderen tijdens de zwangerschap. Aan welke specifieke soorten van interventies denk je dan om moeders met stress te helpen, of het verwerken van deze
ervaringen in onze baby's? Kan je vandaag de dag patronen in onze maatschappij zien die het bewijs zijn van deze overweldigende gemoedstoestanden?
Opmerking: In dit gedeelte laten televisie beelden uit de jaren zeventig onderzoeken zien bij apen die door James Prescott,PhD, werden uitgevoerd. Zie het werk
van Prescott: Origins of Love and Violence, op de website van Toch the Future: https://ttfuture.org/academy/introduction-james-w-prescott-phd
Het ongewenste kind. 38:42
Ludwig Janus beschrijft de Aliën films als een demonstratie van een zeer moeilijke kant van de zwangerschap en
geboorte: als de moeder niet zwanger wenst te zijn. Een ongewenste baby zijn is erg moeilijk. Hoe voelt de impact van
de ambivalentie van moeder en/of vader, angst en zelfs woede in de richting van de situatie? De fil laat ons zien dat
deze vraag niet zwart of wit is, maar dat er ook variaties in grijs zijn. Over abortus nadenken is vaak zeer teleurstellend,
verdrietig en zorgt voor een schuldgevoel bij de moeder. Aan de ander kant, voor de baby, is het gevoel ongewenst te
zijn door je moeder en familie een zeer moeilijke imprint om mee te werken gedurende je hele leven. Mensen die op
deze manier verwekt zijn moeten hun hele leven aan het gevoel genegeerd of ongewenst te zijn werken.
In dit deel van de film zetten de professionals een aantal interessante punten om te overwegen neer voor ons. Catherine
Monk,PhD, zegt: “Ongewenst zijn zegt niet per se iets over de persoonlijkheid van de foetus, het is meer een kwestie van tegengestelde belangen. Baby's
voelen, zijn interactief en reactief naar hun omgeving. Rachel Yehuda, PhD, volgt met commentaar over hoe het is voor een foetus om een een
“ongemakkelijke waarheid” te voelen. Dit gedeelte eindigt met Weiner, PhD, die zegt dat het doel is koppels/stellen zo ver te krijgen dat ze een zwangerschap
plannen en zich realiseren dat kinderen op de wereld brengen een grote klus is. Pro-choice en Pro-life zijn niet alleen zwart wit thema's, de bewuste baby
moet worden betrokken bij elke beslissing die gemaakt wordt.
In het interview in Kindred, wordt de kwestie abortus door de producers toegelicht en wordt bevestigt dat de film geen Pro-life boodschap heeft: “We hebben
als samenleving nog niet een manier bedacht om zwangere moeders te ondersteunen, kinderen te helpen, het leven op een manier te ondersteunen dat we geen
ongewenste zwangerschappen meer hebben. Dus totdat dat gebeurt, is abortus een noodzakelijk iets.”
Discussie Ideeën.
Families, vooral moeders, kunnen worden aangemoedigd om voorzichtig rekening te houden met de gevolgen van hun gedachten en gevoelens. Moeder en
baby zijn verbonden, hoe kunnen we ze het beste ondersteunen als een dyade in deze situatie?
Ambivalentie tegenover het ongeboren kind is een normale beschermende emotie tijdens het begin van een ongewenste zwangerschap. Kunnen we
boodschappen voor de baby bedenken waardoor hij of zij zich begrepen voelt en ondersteund wordt in zijn of haar beslissing om in de baarmoeder te
verblijven, of te verlaten als deze zich ongewenst voelt?
Als de moeder of vader of beide de baby niet willen, kunnen we boodschappen maken zodat hij of zij kan voelen dat het niet haar of zijn schuld is?
De baby is een bewust, levend wezen, vol van liefde. Hij of zij moet weten dat de situatie van de moeder, haar angst en zelfs woede, er niet zijn omdat hij of
zij “leeft”, maar omdat de zwangerschap onverwacht en ongepland was. Wat kunnen we doen om gezinnen in deze situatie te helpen?
Hoe kunnen we koppels/stellen helpen zo ver te komen dat ze een zwangerschap plannen en realiseren dat het een hele klus is om een kind op de wereld te
brengen, zoals Weiner suggereert.
Verklaringen voor de baby, door Sandra Bradsley, voorzitter APPPAH, als leidraad voor de intentie van de communicatie.
”Ik weet dat je leeft en wil dat respecteren. Alsjeblieft help me de juiste beslissing te nemen voor ons.
“Ik weet dat je leeft en weet dat je wijs bent en vol liefde. Ik ben aan het overwegen wat het beste voor ons is om zo tot een beslissing te komen voor ons. Help me alsjeblieft. Ik ben zo in conflict met me
zelf over de tijd die dat je komt. Ik probeer na te denken of ik er als ouder voor je kan zijn.
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Het redden van de moeder. 42:03
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de imprint van de behoefte om de moeder te helpen en te redden, in de baarmoeder
begint. Psychisch, emotioneel, reageert de baby vanuit een impuls op de moeder om haar te redden omdat ze het moeilijk
heeft, hij of zij offert delen van zichzelf op of doet alles om te overleven. Gabor Maté laat zien dat dit soort gevoelens worden
geprogrammeerd in een mens. Het is normaal dat volwassenen zorgen voor baby's en niet andersom. Weiner verklaart:
“Eenmaal in deze situatie beland, wat moeder ook zegt, ik zal alles doen, ik moet overleven, ik doe alles wat je ook van me
vraagt, heb je me nodig om je vervelende gevoelens te bewaren? Ik doe het. Natuurlijk kan een kind dat niet echt doen, maar
er is een allesoverheersende wil om het voor elkaar te krijgen omdat je leven er van af hangt.” De film stelt dat deze imprint
de basis vormt voor perfectionisme, bovenmenselijke pogingen om dingen voor elkaar te krijgen, een overweldigend gevoel
van verantwoordelijkheid en zelf sabotage in de volwassene.
Discussie Ideeën.
In de geboortepsychologie, nemen baby's elementen op uit het leven van hun ouders en zelfs grootouders, tegen beter weten in. Er wordt geen bewuste keuze
gemaakt, in voor of tegenspoed, om moeders te redden uit huns strijd, het is impliciet. We zijn van nature empathisch, met name baby's en kinderen. Vroege
gebeurtenissen kunnen chronische ervaringen worden, zo dat de lagen die we tegen komen niet allemaal in baarmoeder zijn ontstaan. Wat voor soort
gesprekken tussen moeders en baby's kunnen we voorstellen, zodat de impuls om een volwassene te redden, voor een baby of kind minder wordt? Zijn we
stelselmatig gedoemd om mensen te redden als gevolg van de ervaring of hebben dit soort imprints een goede bedoeling? Maatschappelijk gezien, hoe kunnen
we moeders/ouders helpen om zich minder overweldigd te voelen?

Dat voor altijd leeg. 48:25
Deze scene laat zien hoe we problemen hebben met alleen zijn, zelf reflectie, niet afgeleid door interacties en afleiding.
Gabor Maté wijst op de vele manieren waarop we ons zelf afleiden, winkelen, entertainment, smartphones,ipad's,
internet, social-media, voedsel drugs, roken, drinken, het is er allemaal omdat het pijnlijk is om zelf reflectie en
introspectie te hebben. Deze pijn is wat Louis CK noemt: “De altijd leeg”plek in ons zelf. Maté staat bekend om deze
vraag te stellen: “Vraag je niet naar het waarom van de verslaving, vraag je niet naar het waarom van de pijn?” Hij rond
deze scene af met de uitspraak: “We moeten echt het belang van de prenatale omgeving in de ontwikkeling van kinderen
inzien en begrijpen dat wanneer we disfunctie zien bij mensen, we eigenlijk de imprint zien van de vroege ervaring.”
Discussie Ideeën.
Wat voel je bij Maté 's verklaring dat wanneer we disfunctie zien bij mensen, dat we dan eigenlijk een imprint zien van een vroege ervaring? Als deze
verklaring klopt, welk ander gedrag kan je zien dat gerelateerd is aan de vroege ervaringen?
Hoe zou het zijn als we het gedrag in kaart konden brengen als patronen die in verband staan met overweldigende ervaringen voor de baby in de baarmoeder,
tijdens en na de geboorte? Als je de “voor altijd leeg”plek met iets zou kunnen opvullen, wat zou dat dan zijn?
Als die plek gevuld zou zijn, hoe anders zou onze wereld dan zijn?
De Imprint. 55:19
Bail zegt: “Iedereen heeft een imprint. De imprint vindt plaats als gevolg van de lange geschiedenis van trauma's in de
wereld. Het is ook belangrijk om te zien dat vrouwen in onze maatschappij vaak de last van trauma dragen en dat dit wordt
doorgegeven aan de kinderen.”
“ Mensen worden beïnvloed door hun omgeving zodra ze een omgeving hebben en dat betekent zodra implantatie in de
baarmoeder plaats vindt..Mensen verwekken, dragen en geven geboorte onder steeds toenemende stressvolle
omstandigheden. Stress die een generatie beïnvloed, komt in de volgende generatie tot uitdrukking. Als we disfunctie zien
bij mensen, zien we eigenlijk de imprint.” zegt Gabor Maté in de film.
Discussie Ideeën.
In dit gedeelte, verteld Maté ons over inprenting en we horen dat iedereen een imprint heeft. Wat vind jij van deze opmerking dat we allemaal ervaringen
ingeprent hebben gekregen? We horen veel over gehechtheid en afstemming, wat betekent dat voor jou?
Denk na over je eigen leven. Als je een ouder bent, wat zou je zeggen over hoe stress invloed heeft op de opvoeding die je geeft?
Kan je opnoemen hoe onze maatschappij een toenemend stress vol leven, met name voor vrouwen, ondersteund?
Op welke manieren kunnen we het gevoel van veiligheid doen toenemen, in het bijzonder met onze kinderen?
Ray Castelino, prenataal en perinataal somatisch expert, praat over het creëren van een harmonische resonantie in onze gezinnen. Wat denk je dat dat betekent
en hoe denk je dat we dit gevoel in de mensen kunnen ondersteunen? Wat denk je wat dit voor de prenatale omgeving zal betekenen?
Film resource: zie het gedeelte over de imprint in de film zonder de hele documentaire te bekijken: https//www.youtube.com/watch?
v=eB1Df4znVq0&feature=em-subs digest
!
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Een warme zachte knuffel. 1.03
In het begin van de film zegt Gabor Maté: “Onze maatschappij is in ontkenning.”Tegen het einde van de film ontdekken we dat
de reden voor deze ontkenning is, een onontwikkelde neurobiologie beschermd door een onbewuste, behoeftige baby, vaak
afgebeeld in films en sprookjes, als de schurk. We zien bijvoorbeeld de heer Smith Neo's pogingen om aan de valse matrix van
de werkelijkheid te ontsnappen, dwarsbomen. We ontdekken dat de heer Smith/onontwikkelde neurobiologie van de behoeftige
baby, niet het volwassen vermogen heeft om hun werkelijkheid te veranderen zo dat zij dit moeten beschermen op een manier
alsof het een zaak van “leven en dood” is. Opmerking, de titel van dit gedeelte verwijst naar dr. Maté's ervaring van het praten
met een heroïne verslaafde die zei dat ze gebruikt omdat de drugs “voelen als een warme”, zachte knuffel.”Maté's werk met
verslaafden is te vinden in zijn vele boeken, waaronder “The Realm of the Hungry Ghost.”
Het is duidelijk, mensen hebben pijn, lijden en proberen hulp te zoeken. Dit gedeelte is cruciaal omdat het onderzoekt hoe we allemaal zijn aangesloten op
onze imprints door de analogie van de film de Matrix. Bail en Weiner nemen om de beurt de kijkers mee om te laten zien hoe we echt ons onbewuste
innerlijke kind zijn en in onze imprints ook als volwassenen, en we zijn ons dit bewust. Als we willen veranderen, stopt ons onbewuste innerlijke kind. Aan
het eind roept Maté ons op om wakker te worden.
Discussie Ideeën.
Als we Mr. Smith's protectionisme als infantiel zien, een man-baby, vermindert dat dan onze angst voor hem?
Is er hier een aanwijzing over het gebruik van compassie vol inzicht om door de individuele en maatschappelijke ontkenning heen te breken, zoals Maté
beschrijft? Kan dit inzicht ons helpen om ons eigen geboortetrauma onder ogen te zien? Hoe werkt het om Neo te zien als een volwassene die gebroken is
buiten de Matrix, die zijn imprint op zijn blauwdruk verwerkt heeft, verandert dit je kijk op zijn karakter? Alsjeblieft zie meer van het verwerken en gezond
worden in de tweede helft van deze filmgids. (Ja, het is mogelijk!).
In de geboortepsychologie moedigen we de volwassenen zelf aan om bewust te worden en het kind zelf bij de hand te nemen en hem of haar al wandelend
mee nemen naar het heden. Wat roept dit bij je op? Kan je je vroege patronen identificeren en ze in het heden zien?
Een voelende entiteit. 1.12
Een voelende entiteit. In dit deel is het Bail die ons vertelt dat het een moment is als we onze huidige strijd kunnen
verbinden met ons foetale leven. De foetus is een “gevoels-entiteit”. Hij zegt: “Als je op het punt komt om de oorzaak
van dit alles te achterhalen? En je weet het is je foetale leven waar al deze wanhoop, deze pijn vandaan komt. Als je het
antwoord hebt, is het alsof er een deur opengaat. Omdat het iets uit kan maken. “De boodschap gaat over de manier
waarop we onze vroege impliciete ervaringen meer bewust kunnen maken en als we dat doen, meer compassie hebben
voor ons zelf.
Discussie Ideeën.
We hebben allemaal ervaringen als baby in onze moeders, maar niet alle imprints zijn pijnlijk. We weten ook dat ongeboren baby's gevoelens hebben en
proberen hun eigen ervaringen tot gezond verstand te maken op hun eigen manier. Deze vroege gevoelens maken patronen en worden aanpassings- of
overlevingspatronen. Wat vind je van de opmerking van “het maken van gezond verstand”van deze vroeg ervaringen?
Zijn er manieren waarop we moeders, vaders, gezinnen kunnen voorbereiden zodat zij hun baby's kunnen helpen om gezond verstand van hun gevoelens te
maken, zelfs in de baarmoeder?
Zijn er manieren waarop we een positieve gevoelstoestand kunnen co-creeëren in onze ongeboren baby's en misschien zelfs kunnen helpen hen te begeleiden
naar de geboorte, bonding en hechting toe vanaf het begin?
Nu dat ik beter weet, doe ik het beter. 1:17
In het laatste gedeelte geeft Thomas Verny, mede oprichter van APPPAH, ons een proclamatie: “Wereld ecologie moet
beginnen met baarmoeder ecologie. We kunnen geen vrede en goede mensen in de wereld hebben zonder het grootbrengen
van vredige, goede kinderen. En dat begint bij conceptie, niet bij de geboorte maar bij conceptie.”Dit is een oproep tot actie.
In dit gedeelte kijken veel vrouwen terug naar hun geboorte. Verny gaat verder met het punt dat hoe de baby's verwekt,
gedragen, geboren en verzorgt worden een groot verschil maakt. Tot slot vertelt Bail ons, dat als een baby zich begrepen
voelt, hij of zij zich geliefd voelt. En dit inzicht uit zich in dagelijkse gebeurtenissen van fysieke bewegingen, aanraking,
luisteren en communiceren met onze baby's. We kunnen een groot verschil maken in de manier waarop we zorgen voor onze
vrouwen, baby's en kinderen.
Discussie Ideeën.
Wat vind jij van dit begrip dat de micro kosmos van de baarmoeder de makro kosmos van de wereld is? Is het echt zo voor je, voor je omgeving, voor je
gemeenschap?
Hoe en wat kunnen we veranderen zodat moeder en baby's zich ondersteund en rustiger voelen?
Op welke manieren kunnen we er voor zorgen dat baby's (en de gezinnen) zich beter begrepen voelen en daardoor meer geliefd?
Als je een communicatie campagne zou opzetten, wat zou je slogan dan zijn? Welke media en hulpverleners kunnen dit het beste overbrengen?
In Utero Film Discussion and Resource Guide
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Birth Psychology Today:
The New Story Of The Human Family
The following resource list was compiled to complement the science presented in the film as well as to provide an empowering and inspiring
glimpse into the ever expanding world of birth psychology and its healing power for individuals, future generations and the planet. Please share
these resources far and wide and help us to, as Kindred’s slogan goes, “Share the New Story of Childhood, Parenthood and the Human Family.”
Womb Ecology Becomes World Ecology: In Utero Filmmakers Interview And New On Demand Viewing Insights. In anticipation of the
on-demand release, Kathleen and Stephen speak to some of the hardest questions they have faced from international audiences, including:
Why is the film so dark? Should pregnant mother see it? Is it a pro-life film? The filmmakers share the need to present the solid and multiple
fields of science that all arrive at the same conclusion during the course of the film: womb ecology becomes world ecology. Use link above in
title or go to www.KindredMedia.org.

An Interview With IN UTERO Filmmaker, Kathleen Gyllenhaal. Gyllenhaal tells Kindred the story of her preparation for pregnancy and
how her journey inspired her to compile the largely ignored science of the past 50 years for a now award-winning and groundbreaking
documentary. Gyllenhaal continued to create the film during her pregnancy, birth and first year of her first child’s life. Download the
interview, read the transcript and watch the film trailer. Click on the link above or go to www.KindredMedia.org

Ducking Pies Presenting Birth Psychology For 34 Years: An Interview With Thomas Verny, MD Thomas Verny, MD, shares his experience
over 34 years of “ducking pies” presenting the science of birth psychology that, today, finds mainstream audiences through an awardwinning documentary and international universities promoting Verny’s original wisdom of the foundation of human wellness beginning at
conception. Dr. Verny first presented his insights in the best selling and internationally acclaimed book, The Secret Life of the Unborn Child in
1982 and was featured in In Utero. In this interview, Dr. Verny shares the meaning behind his well-known quote, “Womb Ecology Becomes
World Ecology” and his hope for continued social and public policy change to support pregnant mothers and babies Click on the link above
Creating Harmonic Family Resonance With Birth Psychology: An Interview With Baby Whisperer, Ray Castellino. Castellino, an
internationally renown “baby whisperer”shares his personal journey into an emerging field of psychology which began with the birth of
his son in 1969. His integrative approach to investigating and creating a body of work around birth/somatic psychology has illuminated
a path for parents who want to move into a deep relationship with their child in the context of the family as a whole, living and connected
entity. This holistic view allows Castellino to listen to all family member’s stories of birth, especially traumatic birth, for healing.
Download interview and read transcript at the link above, or visit www.KindredMedia.org.

Bringing Birth Psychology Into The World:
An Interview With APPPAH President, Sandra
Bardsley
Sandra Bardsley shares insights and overviews
of APPPAH’s 30 year history and their
groundbreaking outreach programs for parents
and professionals. In the past three decades,
multiple fields of science have emerged to
support APPPAH’s original premise of the
formation of human consciousness prenatally,
the impact of pregnancy on neurodevelopment
and the sentience of babies. This emerging
paradigm supports the possibility of healing
and wholeness in humans – at any age.

MORE RESOURCES
Kindred’s New Story Video Series on YouTube
APPPAH’s ClassWomb YouTube Channel
Kindred’s Birth Psychology Features and Podcasts
!
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Books
APPPAH’s recommended book list: https://birthpsychology.com/booksand-reviews
Kindred’s online bookstore: http://kindredmedia.org/store/
Windows to the Womb: Revealing the Conscious Baby from Conception to Birth,
David Chamberlain, PhD
The Secret Life of Your Unborn Baby, by Thomas Verny, MD
Pre-Parenting, by Thomas Verny, MD
It Didn’t Start With You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are
And How To End The Cycle, by Mark Wolynn
The Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter &
Miracles, by Bruce Lipton, PhD
The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma, by
Bessel Van Der Kolk, MD
Prenatal Development and Parents' Lived Experiences: How Early Events Shape
Our Psychophysiology and Relationships, by Ann Diamondstein, PhD
Scared Sick: The Role of Childhood Trauma in Adult Disease, by Robyn KerrMorse
Origins: How the Nine Months Before Birth Shape the Rest of Our Lives, by Annie
Murphy Paul
Parenting for a Peaceful World, by Robin Grille
Creating a Joyful Birth Experience: Developing a Partnership with Your Unborn
Child for Healthy Pregnancy, Labor, and Early Parenting, by Sandra Bardsley and
Linda Capacchione
Attachment Pregnancy: The Ultimate Guide for Bonding with Your Baby, by Laurel
Wilson and Tracy Wilson Peters
Shock: A Universal Malady, by William Emerson

The Conscious BabyTM is a monthly e-newspaper featuring the
latest headlines, research, features and interviews from the world
of birth psychology. The nonprofit project is a free educational
tool from APPPAH. You can visit the website at
www.TheConsciousBaby.com or have the newspaper delivered to
your email inbox.

We Are All in Shock: How Overwhelming Experiences Shatter You And What You Can
Do About It, by Stephanie Mines
In the Realm of the Hungry Ghosts, by Gabor Maté, MD
Why Love Matters: How affection shapes a baby's brain, by Sue Gerhardt
Welcoming Consciousness: Supporting Babies' Wholeness from the Beginning of LifeAn Integrated Model of Early Development, by Wendy Anne McCarty
Ina May’s Guide to Childbirth, by Ina May Gaskin
Gentle Birth, Gentle Mothering: A Doctor's Guide to Natural Childbirth and Gentle
Early Parenting Choices, by Sarah Buckley, MD

Are You Interesting In Sponsoring A
Screening Of In Utero In Your
Community?
Pricing with Performance Rights
Theatrical: $1400
Community Screenings, Conferences: $700
Colleges & Universities (DVD/Bluray): $350
High Schools & Non-Profits (DVD/Bluray): $175

Orgasmic Birth: Your Guide to a Safe, Satisfying, and Pleasurable Birth Experience,
by Debra Pascali-Bonaro

Contact:

The Thinking Woman's Guide to a Better Birth, by Henci Goer

info@inuterofilm.com or sara@inuterofilm.com to
coordinate a screening and/or purchase a copy.

Neurobiology and the Development of Human Morality: Evolution, Culture, and
Wisdom, by Darcia Narvaez, PhD

Please note that renting or purchasing the film online is for
private use only and cannot be used for public or
educational screenings.
Visit www.InUteroFilm.com to find a screening near you.

APPPAH IS BIRTH PSYCHOLOGY
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Articles
APPPAH’s Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health
The Conscious Baby: Headlines, articles and features for the previous month,
www.TheConsciousBaby.com
Kindred Birth Psychology Articles: www.kindredmedia.org/?s=birth+psychology
Trends and Influences in Birth Psychology, by Kate White and Jeane Rhodes:
www.birthpsychology.com/journals/%5Bfield_article_issue_reference-title-raw%5D/
trends-and-influences-pre-and-perinatal
APPPAH’s Adverse Early Experiences and Resiliency Survey: www.birthpsychology.com/
press-room/apppah-introduces-new-adverse-early-experiences-and-resiliency-survey
The ACE Study, Adverse Childhood Experiences and Transgenerational Trauma:
www.kindredmedia.org/2016/05/how-childhood-t/
Parenting As A Hero’s Journey Essays (based on Joseph Campbell and transpersonal
psychology in mythology): www.kindredmedia.org/parenting+as+a+heros+journey

Videos
APPPAH’s ClassWomb YouTube Channel
Kindred’s New Story Video Series on YouTube
Ghosts in Your Genes, a documentary, https://youtu.be/5gBHtGS0kZM

TERMS AND DEFINITIONS
Embryogenesis: the formation and development of
an embryo.
Somatic Psychology: The study of the felt sense,
body-oriented experiences that their impact on the
personality, world view and perspective of a person.
These include implicit memories, or those memories
that are registered in the body before conscious
memory, and procedural memory, or those memories
that our body remembers like riding a bicycle.
Somatic psychology is key to many trauma resolution
therapies.
Feeling entity: This is a reference to how babies
have the sensory apparatus to feel many things,
including pain, temperature, taste, hearing, gesture,
movement, fear, and more.
Attuned: When people, especially parents, are
aware of what a baby or a person needs at any given
moment.
Attachment: The deep, enduring, biologicallyreciprocal bond between people, especially babies
toward their caregivers.
Imprint: To impress or stamp on a person or a
surface.
Epidemiology: The study of the branch of medicine
that deals with the incidence, distribution, and
possible control of diseases and other factors relating
to health.

Resilience, a documentary revealing the toxic stress can trigger hormones that wreak havoc
on the brains and bodies of children, putting them at a greater risk for disease,
homelessness, prison time, and early death. While the broader impacts of poverty worsen
the risk, no segment of society is immune. Resilience, however, also chronicles the dawn of
a movement that is determined to fight back.

Neonatal mortality risk: The study of the infant
deaths right after birth.

Core Concepts Of Birth Psychology, with Marti Glenn, PhD, and Kate White.

Transpersonal Psychology: A sub-field or "school"
of psychology that integrates the spiritual and
transcendent aspects of the human experience with
the framework of modern psychology. It is also
possible to define it as a "spiritual psychology”.

Pre and Perinatal Experiences for Health and Healing with Kate White and Myrna Martin,
A written overview of birth psychology and a four part video series.

Podcasts
How Trauma Crosses Generations, a podcast with Rachel Yehuda and Krista Tipett:
www.onbeing.org/program/rachel-yehuda-how-trauma-and-resilience-cross-generations/

Websites
The Conscious Baby Program for Parents™, coming in 2017, www.BirthPsychology.com
Touch the Future, www.ttfuture.org

Cardiovascular mortality risk: The study of deaths
due to heart disease and other cardiovascular health
condition.

Nature’s Agenda: A phrase coined by Joseph
Chilton Pearce, god ather of the Conscious Parenting
Movement and author of seminal works like The
Magical Child and The Biology of Transcendence, to
refer to the evolutionary blueprint for wholeness and
wellness in each human being.
Bio-Cultural Conflict: A phrase from Pearce
describing the hurtles to Nature’s Agenda, or
blueprint, for the unfolding of human intelligence.
Pearce showed in 12 seminal works integrating
multiple fields of science, that the Biological
Imperatives of humans clashed with Cultural
Imperatives, based on industrial values. This biocultural conflict prevents optimal brain development,
leading to a more aggressive individual and violent
society.

Building and Enhancing Bonding and Attachment clinic, beba.org
Joseph Chilton Pearce, author of the Magical Child and The Biology of Transcendence: A Blueprint of the Human Spirit, www.JosephChiltonPearce.org
Consciously Parenting Project, with Rebecca Thompson Hitt, www.consciouslyparentingcom
Meditation during pregnancy, expectful.com
Dan Siegel, MD, books and videos, www.drdansiegel.com
Michael Trout, videos and books, www.infant-parentinstitute.com
Nils and Jill Bergman, skintoskincontact.com
!
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WELCOME TO THE WORLD OF BIRTH PSYCHOLOGY
A Letter from the President of the Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health, APPPAH
DEAR IN UTERO VIEWER,
As current president of
the Association for
Prenatal and Perinatal
Psychology and
Health, APPPAH, I
would like to tell you
more about our
professional
organization. Science
is revealing that
prenatal and perinatal
experiences have a profound impact on the
brain and psychological development of the
unborn and newborn baby, and therefore the
subsequent quality of health and human
behavior in adulthood. APPPAH has been
studying these factors for over 30 years and has
much information to share with parents,
professionals and the public.
We see that life is a continuum which starts
before conception, not after birth. During this
formative period, parents and babies are not
isolated from each other, but fundamentally
interconnected. A loving, supportive prenatal
and perinatal experience inspires healthy
bonding and attachment. With strong prenatal
bonding, increased sensitivity and awareness of
others naturally develops which has long-term
consequences for both individual relationships,
personal health and for society. Ultimately,
conscious womb ecology reveals itself in
healthy world ecology as the seeds of love and
peace, or fear and violence, are sown in the
unborn and newborn baby.
APPPAH focuses attention on the life-changing
discoveries being made in the first period of
human development, from preparation for
pregnancy through the postpartum period and
establishment of breastfeeding. We do this by
providing valuable directories and resources
such as the media center for parents and
professionals on our
website: www.birthpsychology.com. In
addition, APPPAH publishes a monthly
updated e-newspaper, The Conscious Baby
(www.TheConsciousBaby.com), featuring
current research, headlines and articles from
birth psychology. Our education department
provides online education of the 11 module
prenatal and perinatal psychology education
course (PPNE) for professionals, as well as an
upcoming, online Conscious Baby ParentingTM
course. You will want to read more about
APPPAH's education department in the flyer

APPPAH IS BIRTH PSYCHOLOGY

by our education director, Kate White, also
found at the HBHE conference.
In addition to online education, APPPAH holds
annual regional and biannual international
congresses, inviting pioneering speakers who
expand your professional knowledge. An
archive of these recorded talks are available to
purchase on our website.
The Journal of Prenatal and Perinatal Psychology
and Health (JOPPPAH) is our quarterly, peer
reviewed professional journal. We print
leading-edge articles in the field of prenatal and
perinatal psychology and health, thus
providing another opportunity for you to
publish your work. The journal editor
welcomes original papers in the field of birth
psychology and may be contacted
at editor@birthpsycology.com The electronic
edition of the journal is a benefit of
membership.
As a practitioner in the frontier fields of birth
psychology and somatic psychology, I invite
you to join the APPPAH family as a member,
participant and supporter of this great work.
As a professional association, we are here to
serve you and your needs for expanding your
knowledge and professional community. We
welcome you as a new or returning member to
our thriving and expanding community.
If you are an active student, you are also
invited to apply for another gift from
APPPAH. A free one-year membership is being
offered to students who are pursuing degrees
in fields related to Maternal/Child and Family
studies. Our desire is to offer APPPAH's
valuable information concerning Prenatal and
Perinatal Psychology to students who are
studying about human development and the
effects of the MotherBaby Bond and Family
Dynamics. Please send your application with
your personal information to diversity@birthpsycholgy.com -for review. Your
name, email address, phone number, physical
address & a paragraph with your description of
your study, focus and interest in APPPAH. We
look forward to you joining us in this
enlightening and important work.

APPPAH RESOURCES
EDUCATIONAL PROGRAMS
PPNE - APPPAH is pleased to offer its
Pre-Natal and Peri-Natal Educator
(PPNE) Certificate Program. Follow the
link to discover the new PPNE Certificate
Program here.
Visit APPPAH's ClassWomb. You can
find out more about our 11 module
educational program and read stories about
our Mentors, Students, Graduates, and
more in our Classwomb Newsletter classroom.birthpsychology.com. While
you’re there, try our free offerings.
PPNE Somatics Monthly
Lecture. PPNE Somatics is a monthly
lecture for anyone who wants to study the
somatics, or felt sense, of PPNE.
The Conscious Baby Project. APPPAH
is will launch in 2017 a new curriculum for
parents, lay persons and spiritual seekers.
APPPAH’s YouTube Channel
EVENTS
APPPAH's Bi-Annual International
Congress
APPPAH Annual Regional Congress
Monday LIVE! Lecture Series with Birth
Psychology Pioneers
NEWS
Journal of Prenatal and Perinatal
Psychology and Health, JOPPPAH
Monthly E-Newsletter Sign-Up
Classwomb News

JOY AND BLESSINGS,
SANDRA BARDSLEY,
APPPAH PRESIDENT
Contact me at
president@birthpsychology.com

APPPAH Press Room
Facebook

Twitter Linked In

The Conscious Baby E-Newspaper
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Why Do We Need Birth
Psychology Education?
The pre- and perinatal period includes the time before conception,
pregnancy, birth and the first year of life. Many aspects of health come into
play. Recent findings in cell biology, neuroscience and epigenetics
emphasize that we are influenced by our ancestors’ experiences, our
mother's experience when we were in utero, and our birth, bonding and
attachment with our caregivers. These early and ancestral experiences can
influence our genetic code and create implicit memories that in turn,
influence our perceptions and experiences today.
APPPAH has developed an educational program that supports
professionals in many different fields with 11 modules that represent our
competencies. These include epigenetics, neuroscience, psychological
theories from our unique perspective, bonding, how the womb is a
learning environment, the importance of the baby's experiences of
pregnancy, birth and breastfeeding, a long ranging implications of this
early period.
Our educational program seeks to improve human health from the very
start. Join our pioneering and supportive community at
www.BirthPsychology.com today!

We Bring Birth Psychology To The World:
The Prenatal and Perinatal Psychology Educator
Certificate Course
• 11 Modules of Core Competencies
• Professional Mentor Supported
• Six Certifying Agencies
• Weekly Classwomb Orientation
• Monday LIVE Lectures with birth psychology pioneers and
practitioners
• New Innovations Monthly Lecture
Program
• Professional Teleconferences
• Read inspirational stories from other
professionals at
classwomb.birthpsychology.com
• Monthly Student Calls for Support
• At Your Own Pace
• Low Price
• Try a Free Module
Our unique supportive classroom is more
than just an educational experience, it is a
community. Join us for this great
opportunity to learn about pre and
perinatal psychology and health.
For more information contact
educate@birthpsychology.com
!
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