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RESUMO: Este artigo oferece uma perspetiva geral sobre a forma como Karlton Terry trabalha 

com o trauma de nascimento, tanto com adultos como com bebés com apenas algumas 

semanas de vida. Descreve algumas das técnicas que Karlton usa, tais como palpação, 

simulação exata, técnicas de tratamento de choque e de repadronização.  

Palpação: refere-se a tocar o corpo ou explorar o campo de energia em torno do corpo, por 

exemplo, para obter informação sobre determinados tons de cor na pele. 

Simulação exata: compreende posições das mãos que localizam e pressionam determinados 

pontos na cabeça do bebé, expostos a grande pressão na altura do nascimento. 

Tratamento de choque: os pontos descobertos através da palpação são ativados por posições 

manuais exatas e terapeutizados. 

Repadronização: é a criação de um padrão novo, de cura. Após o processamento bem sucedido 

dos elementos traumáticos do nascimento, em que as tensões foram libertas, os clientes 

recebem a oportunidade de experienciar novamente a situação difícil anteriormente vivenciada 

(por ex. ficar preso durante o nascimento) mas desta vez da forma que deveria ter acontecido 

(por ex. uma suave e fácil passagem livre de dor e pânico).  

Contrariamente à crença dominante geral, este artigo destaca o ponto de vista de todos os 

especialistas da área da psicologia pré, peri e pós-natal, que concordam que a maior parte dos 

nascimentos contêm elementos traumáticos por razões físicas. 

Para além disso, de um ponto de vista psicológico as complicações ao nascimento podem ser 

traumáticas por razões completamente distintas. Entre estas, Karlton Terry inclui os 

nascimentos com fórceps e o uso de extrator de vácuo, a aplicação de drogas ou medicamentos 

para induzir o parto ou inibir o parto, e todos os nascimentos por cesariana, 
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independentemente da sua indicação. O trauma de nascimento pode ocorrer em diferentes 

fases do trabalho de parto, cada qual com efeitos psicológicos específicos que podem durar 

toda uma vida, de acordo com Karlton Terrry. No seu trabalho, a cuidadosa observação leva-o 

a estabelecer o exato momento em que o trauma de nascimento ocorreu e a ajustar as suas 

técnicas de tratamento ao seu diagnóstico. 

Quanto mais precocemente se iniciar o tratamento, tanto melhor. Um caso de estudo é dado, 

mostrando uma melhoria fantástica nas queixas apresentadas por um bebé de 4 meses, após 

apenas 1 sessão. Na sua terapia para bebés, Karlton Terry trabalha não apenas com o bebé 

mas, por necessidade, com a família inteira. A sua abordagem na terapia para bebés é colocar 

o bebé numa área protegida, na qual os pais se sintam também seguros, e então permitir que o 

bebé “conte” a sua história, explorando os seus recursos, enquanto é escutado com empatia. O 

bebé expressa-se por via dos seus movimentos, tons corporais, olhos e comportamento, choro 

(por exemplo coincidindo com a história contada pelos pais). A criança expressa-se à sua 

própria maneira, como seja através do movimento dos seus pulmões e da sua expressão facial 

ou tensão no seu corpo. Karlton Terry, um observador atento, vê o repertório completo do bebé 

e relaciona-o com a descrição dos pais sobre o nascimento. 

 

 

Perspetiva Geral sobre o Trauma de Nascimento 

O trabalho de Karlton Terry's com o trauma de nascimento. 

Por Ilka-Maria Thurmann 

 

 

1. Introdução aos métodos de trabalho de Karlton Terry: atitudes pessoais e técnicas usadas 

Este é um momento propício para o trabalho terapêutico de Karlton Terry com trauma de 

nascimento. Internacionalmente, Karlton Terry é um dos professores e terapeutas mais 

experientes e mais reconhecidos na psicologia pré e péri-natal. Terry estudou com e trabalhou 

durante mais de 10 anos com William Emerson, que é conhecido como o pioneiro da psicologia 

pré e péri-natal. Karton Terry é um dos poucos professores certificados do trabalho de 

Emerson. 
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Nos últimos anos este método conciso de dissolução do trauma de nascimento, algo novo para 

nós na Europa, tem sido introduzido a partir da América. Na Europa, até agora, esta terapia 

tem sido ensinada (teoria e exercícios práticos) por William Emerson e Karlton Terry 

principalmente na Suiça, onde é reconhecida como uma formação médica especializada. 

Contudo, existe tanto interesse da parte dos especialistas no que concerne à gestação e parto 

que todos os cursos são oferecidos em dois grupos paralelos. 

Devido ao compromisso de Dr. Ludwig Janus, Presidente da ISPPM (International Society of 

Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine), esta tocante e muito bem sucedida forma de 

trabalhar terapeuticamente com o trauma pré e péri-natal chegou também à Alemanha. 

Karlton Terry apresenta-se a si próprio com uma gama completa de seminários, wokshops de 

terapia para bebés com demonstrações vivenciais, cursos com experienciação do próprio 

nascimento, assim como uma formação de três anos (iniciando em Março de 2006) em 

diferentes locais da Alemanha. 

Não é fácil descrever este método terapêutico pois ainda não existe nada semelhante na 

Alemanha (Harms, 2000). O método de Karlton Terry usa a simulação exata para libertar 

experiências traumáticas em bebés e crianças, de modo a fazê-los “reexperienciar e libertar” e, 

assim, curar o trauma da criança e provê-la de novas opções comportamentais. 

Talvez este trabalho seja tão impressionante e efetivo por combinar terapia do corpo, 

psicoterapia e terapia da alma. Durante a sessão e também nos seus grupos, Karlton trabalha a 

diferentes níveis ao mesmo tempo. Este princípio aplica-se a todo o seu trabalho quer com 

bebés como com adultos em autoexperiências ou grupos de formação. 

Karlton Terry compreende como é possível libertar as pessoas das suas experiências 

traumáticas do nascimento reexperienciando e terapeutizando os elementos traumáticos, 

enquanto, em simultâneo, apoia as pessoas no processamento destes traumas muito após o 

nascimento desenvolvendo, para si próprios, padrões comportamentais novos e adequados. 

O trabalho terapêutico de Karlton Terry é uma combinação de muitos elementos diferentes. A 

sua premissa básica desempenha um papel substancial, sendo a base que possibilita uma cura 

profunda.  

A sua atitude pessoal distingue-se pela abertura, respeito e empatia pela pessoa, face a face. 

Um lema vital para ele é: “A empatia cura!” (Karlton Terry, 2005). O pré-requisito para a cura, 

ainda mais importante que técnicas, é que esta empatia, e logo uma “conexão de coração”, 
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seja criada com o cliente, com o bebé e a sua família ou com um grupo inteiro que, no 

momento, esteja a ter um processo de autoexperiência. 

A observação da aplicação das suas técnicas terapêuticas mostra que nos seus encontros, 

Karlton Terry faz uso de métodos especiais, que têm sido aprimorados ou parcialmente 

desenvolvidos, tais como palpação, “simulação exata”, técnicas de tratamento de choque e de 

repadronização que requerem anos para dominar.  

Palpação aqui, refere-se a tocar o corpo ou a explorar o campo de energia em torno do corpo, 

por exemplo, para obter informação sobre os tons na pele. Ele pode também sentir blocos de 

energia ou pontos com energia inadequada, sem tocar na pele. Esta sensibilidade especial, 

dominada por muitos osteopatas ou terapeutas crâniosacrais, possibilita uma perceção muito 

mais exata de partes do corpo onde tensões ou blocos podem ser encontrados, criando assim 

uma espécie de mapa do curso do nascimento e do trauma de nascimento. 

Acima de tudo, a simulação exata compreende posições de mãos, com as quais aqueles pontos 

na cabeça, expostos a grande pressão no nascimento, são localizados e estimulados. É uma 

técnica ativadora gentil, que pode reanimar choques e impressões traumáticas que ocorreram 

no nascimento, de modo a que possam ser trabalhadas terapeuticamente e libertadas do 

sistema somático e psicológico.  

No seu tratamento de choque, os pontos são descobertos através de palpação, ativados por 

posições manuais exatas e então tratados de acordo. Karlton Terry fala de “piscina de 

choque”. Com pessoas politraumatizadas Karlton assume que, subjacente a qualquer trauma 

de nascimento, está um trauma do período pré-natal e, ainda mais profundamente, os 

impactos da conceção. 

Karlton Terry continua a pesquisar a neurologia  associada ao nascimento, que é também 

interessante para parteiras, pediatras, psiquiatras e neurologistas. Parte do seu método 

consiste em promover a criação de novas ligações neurológicas através da estimulação 

intencional da situação de nascimento individual e da libertação das densidades neurológicas 

que reduzem a consciência. 

Estas ligações são, por exemplo, o pré-requisito que capacita as crianças, após o tratamento, 

para se moverem de uma forma que, antes da terapia, não era possível apesar de intensa 

fisioterapia. Bebés e crianças com deficiências beneficiam também deste tratamento, pois 
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após os tratamentos é possível registar, frequentemente, imenso progresso na sua fisioterapia 

ou ergoterapia. 

A repadronização é a criação de um padrão novo, de cura. Qualquer pessoa pode beneficiar do 

processo de cura em sequência de uma sessão ou de uma autoexperiência. Após o 

processamento bem sucedido dos elementos traumáticos do nascimento, em que as tensões 

foram libertas, os clientes recebem a oportunidade de experienciar novamente a situação 

difícil (por ex. ficar preso durante o nascimento) mas, desta vez, da forma que deveria ter 

acontecido (uma suave e fácil passagem livre de dor e pânico). Esta oferta, que é também 

conduzida mesmo com bebés muito pequenos ao nível físico, por exemplo, é definitivamente 

uma chave importante para a cura, resultando na ampliação do potencial próprio individual, 

dando a adultos e a crianças, de forma semelhante, uma nova liberdade de movimento (por 

ex. livre do medo) para as suas ações e padrões de comportamento. 

 

2. Conceitos teóricos de Karlton Terry sobre o modo de nascimento, traumas de nascimento 

e suas consequências 

 

No que diz respeito a traumas de nascimento e aos seus efeitos psicológicos, é muito 

importante para Karlton Terry incluir a gestação e a gravidez como um ponto de cristalização 

deste período tão precoce, como a parte central de uma ampulheta. Para ele, é indispensável 

incluir o histórico da gravidez na sua anamnese e trabalho. De acordo com especialistas que 

lidam com a psicologia pré, peri e pós-natal é devido a esta razão física, que quase todos os 

nascimentos são traumáticos, existindo ainda muitas outras causas de trauma. Contudo, 

independentemente do momento do nascimento, todos os especialistas da área da psicologia 

pré, peri e pós-natal concordam que a maior parte dos nascimentos contêm elementos 

traumáticos por razões físicas. 

Durante o desenvolvimento evolutivo, os humanos desenvolveram a capacidade de caminhar 

de pé e os seus cérebros aumentaram rapidamente em tamanho, resultando numa 

discrepância entre as ancas da mulher e a grande cabeça do bebé (Janus, 1993). Com cada 

forte contração, a pressão na cabeça da criança contra o cérvix, que não está completamente 

aberto, pode atingir uma alta pressão. De acordo com as experiências de enfermeiras 

obstétricas, o perigo de danos é ainda maior para bebés prematuros, com cabeças menores, 

uma vez que o cérebro está menos protegido devido aos ossos do crânio serem mais finos. 
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Em nenhum outro momento da vida o corpo humano produz tanta adrenalina como no 

momento do nascimento. Nem existem tantos impactos no cérebro como durante as horas do 

nascimento. De acordo com Karlton Terry, estes processos neurológicos são muito 

importantes, pois os pré-natos têm 1 bilião de neurónios, que formam ativamente conexões 

que resultam na programação de ações em consequência dos acontecimentos e sensações 

durante as horas do nascimento. Enquanto o bebé negocia com as pressões e transições do 

nascimento, essas conexões criam um programa que padroniza impressões e respostas, que 

afetam o cérebro e o comportamento do bebé. É uma espécie de programação induzida pela 

experiência formativa do nascimento que, como um modelo, influencia e desenvolve o cérebro 

e os padrões de comportamento dos bebés. 

 

a) A influência do modo do nascimento 

De um ponto de vista psicológico as complicações ao nascimento podem ser traumáticas por 

razões completamente distintas. Entre estas, Karlton Terry inclui os nascimentos com fórceps e 

o uso de extrator de vácuo, a aplicação de drogas ou medicamentos para induzir o parto ou 

inibir o parto, e todos os nascimentos por cesariana, independentemente da sua indicação. 

Karlton assume que toda a intervenção humana altera, influencia ou mesmo interrompe o 

processo de nascimento natural. Para Karlton, as drogas administradas durante o parto têm 

um efeito negativo na vinculação peri e pós-natal entre a mãe e a criança recém-nascida e 

também na amamentação. Se o bebé chega ao mundo anestesiado ou em choque 

“energético” ou mental, não é capaz de vincular-se positivamente, uma vez que não é capaz de 

seguir os seus padrões de vinculação instintivos. Os aspetos psicológicos dos problemas de 

vinculação desempenham um grande papel aqui, uma vez que a dança entre a mãe e a criança 

ao longo das intervenções durante o nascimento, não pode ser iniciada naturalmente (Cramer 

1991). Possíveis consequências podem incluir irritações do bebé ou problemas de 

amamentação e do sono. 

Apenas alguns dos nascimentos em hospitais ocorrem sem intervenções, pelo que a 

importância das intervenções realizadas por Karlton Terrry é claramente compreensível. As 

razões não serão discutidas aqui, mas os efeitos e as consequências para a criança ou para a 

mãe estão a tornar-se evidentes para aqueles que estão mais orientados para a relação e 

conexão humanas ao invés de seduzidos pela fantástica gama de tecnologias médicas. Terry 

diz: “Seja mais humano, se usa tecnologias” (Karlton Terry, 2005).  
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A dosagem de cada introdução ou a restrição de qualquer anestésico ou medicamentos 

auxiliar, foi calculada no passado com base no peso corporal da mãe. Isto contudo não é 

adequado para os bebés que pesam aproximadamente 3 quilos e o bebé sente os efeitos pois 

a placenta apenas reduz, mas não filtra completamente o conteúdo sanguíneo. Atualmente, 

grandes esforços estão a ser feitos para contrapor estes efeitos negativos, com mais 

consciência dos obstetras acerca das dosagens necessárias. 

Em regressões com adultos é frequentemente impressionante e, ao mesmo tempo, lancinante, 

o quão poderosamente os anestésicos podem afetar o bebé durante o nascimento. Logo 

quando o bebé se encontra na situação de maior esforço e stress intensivo, na situação 

psicologicamente mais formativa da sua vida inteira, o apoio trazido pela dor de parto da mãe 

está ausente, de uma forma inesperada e, para a criança, sem razão aparente. Se a mãe está 

sob o efeito de drogas, ocorre uma paralisia de ambos, mãe e bebé, durante a luta de 

nascimento que cessa, confunde, intoxica e desorienta toda a atividade, frustrando os próprios 

esforços e qualquer sucesso do bebé. Para a personalidade, obtém-se neste momento um 

efeito marcante: “Não importa o quanto eu me esforce, não consigo alcançar os meus 

objetivos por mim próprio pois esta é a minha experiência.” Não é de surpreender que tal 

experiencia da própria debilidade e impotência neste momento altamente sensível possa 

também influenciar negativamente a autoconfiança de alguém. 

A mãe tem imensa dor física durante o parto. O bebé contudo tem provavelmente mais dor 

física mas que é invisível, assim como a dor somática, emocional e psicológica, uma vez que a 

mãe “desaparece” como resultado do medicamento e o bebé sente-se deixado sozinho. Pelas 

regressões sabe-se que a aplicação de drogas pode ser muito dolorosa para o bebé. Os clientes 

têm-na descrito como “queima como fogo” ou “ela dispara para a minha barriga e para a 

minha cabeça tão rapidamente que eu tenho medo de explodir”.  

De acordo com Karlton Terry, os impactos nos futuros padrões de vida são influenciados pela 

frequência e pelo tempo exato da aplicação de drogas durante o processo de nascimento. Ele 

diferencia entre fases de nascimento e frequência de administração do medicamento, por 

exemplo, na segunda fase de rotação ou no terceiro estágio do nascimento, fazendo então a 

conexão com difíceis padrões de comportamento, por exemplo problemas na capacidade de 

orientação ou de autoapresentação (ver capítulo seguinte). 

Na Alemanha, os nascimentos por cesariana constituem atualmente 20% de todos os 

nascimentos hospitalares. Nos EUA, este valor é cerca de 25%. No México, onde Karlton Terry 
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ajudou a fundar uma Clínica de Vinculação e Psicologia Pré e Peri-Natal (“Clinic for Pre and 

Perinatal Psychology and Bonding")1, é cerca de 60% (em hospitais). Na terapia para bebés, 

Karlton trabalha com muitas crianças cujos sintomas variam entre cólicas (choro frequente 

inexplicável), hiperactividade com déficit de atenção, dificuldades motoras e perturbações de 

vinculação.  

Muitos destes casos estão documentados em vídeo, uma vez que de outra forma seria difícil 

acreditar em alguns destes casos de sucesso. 

O impacto destes traumas, ocorridos durante o nascimento mantém-se por processar na 

psique, quer o bebé se tenha sentido apoiado pela mãe ou – através de drogas ou de medo – 

abandonado emocionalmente por ela. A experiência subjetiva do nascimento (p. ex. se uma 

pessoa se sentiu abandonada pela mãe, talvez devido a anestésicos ou medo) cria um padrão 

de experiência que reaparece em situações de vida difíceis sem qualquer compreensão das 

suas causas (p. ex. sempre que eu sinto-me mal, eu sinto-me realmente abandonado). Para 

Karlton Terry, a forma como as pessoas entram num novo contexto de vida ou nova 

experiência (novo emprego, novo grupo, uma palestra num edifício desconhecido) ou a forma 

como descobrem a sua via individual no mundo pode ser comparada à experiência subjetiva 

de nascimento.  

Assim, se o nascimento é por fórceps, a experiência pessoal do indivíduo passará por, durante 

a fase final do nascimento - normalmente quando está já no fim das suas forças - receber 

ajuda do exterior. Através desta experiência, o padrão de vida aprendido e depois 

generalizado, poderá ser a perda de energia em situações desafiantes e de transição (p. ex. 

durante um exame ou mudança de casa) e a incapacidade de finalizar as coisas sozinho, 

precisando sempre de outra pessoa (frequentemente um parceiro de vida, professor ou 

treinador) para conclui-las. Quando o trauma do processo de nascimento é ativado em terapia, 

mesmo no caso de adultos, as marcas dos fórceps podem por vezes ser vistas no rosto.  

As pessoas desenvolvem estratégias de modo a serem capazes de lidar com as suas 

experiências traumáticas, sendo que a fase ou fases de nascimento mais traumáticas 

frequentemente condicionam padrões de ação típicos facilmente reconhecidos no 

comportamento ao longo da vida. É interessante que, depois de dissolver os seus próprios 

traumas de nascimento em terapia, os clientes adultos abandonam ou alteram essas 

                                                 
1
 NT: Clínica para a Psicologia e Vinculação Pré e Perinatal. 
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estratégias, podendo passar a utilizá-las como uma de muitas escolhas conscientes, pois já não 

são necessárias nas formas previamente existentes. 

Os comportamentos padronizados podem ser entendidos como uma revivência do trauma de 

nascimento constantemente repetida através de padrões de evitamento comportamental, 

podendo desenvolver até grandes competências de compensação ou sistemas de resposta 

automática que não são processados pela consciência superior. Por exemplo, um trauma 

durante a fase de rotação poderá resultar em problemas substanciais de orientação. Uma 

variante comportamental mostraria uma revivência onde a pessoa ao conduzir um carro perde 

constantemente a orientação. A pessoa evitante tentaria conduzir com outra pessoa ou 

encontrar outras formas de alcançar o seu destino. Outra pessoa com um tipo de 

compensação evitante saberia perfeitamente o caminho por ter anotado ou aprendido 

meticulosamente cada metro, pelo que conduzir na direção “errada” simplesmente não 

poderia ocorrer. 

 

b) As fases individuais do nascimento e os seus efeitos psicológicos, com diferentes 

causas traumáticas 

Emerge a questão, em que fase do nascimento se desenvolve um trauma, como pode ser 

reconhecido e que efeitos de curto e longo prazo são possíveis. É particularmente 

interessante, especialmente para todos os profissionais, encontrar respostas a estas questões. 

O foco está, não somente nos fatores psicológicos, tais como a qualidade de vinculação, a 

apatia ou o medo, a vergonha ou a autoestima, como também nas caraterísticas físicas, tais 

como uma pronunciada híper ou hipotónica tonicidade muscular, hiperexcitabilidade ou fortes 

assimetrias, como torcicolos e certas expressões cranianas. 

Essencialmente, Karlton Terry distingue quatro estágios do nascimento, que estudou com 

Emerson (acompanhado por Franklyn Sills nos primeiros dias de exploração destes estágios). 

Estes são os estágios: 1a e 1b, 2a e 2b, 3a e 3b e 4.  

No estágio 1, o lado/face-deitada do rosto aparece no início do nascimento. O lado-deitado é 

aquele que precisa de suportar a maior e mais forte pressão nesta fase de transição. Um 

especialista pode reconhecer isto mediante análise da postura e comparando os dois lados de 

um rosto.  



    AlmaSoma  ConVidaNascer  

 

 

Perspetiva Geral sobre o Trauma de Nascimento 

10 / 26 

Num trauma durante o estágio 1a, o cérvix está firmemente fechado e fortes contrações 

pressionam o occipital e o parietal da criança contra ele. Mesmo em adultos este trauma pode 

ainda ser reconhecido opticamente pelo perfil da sua fronte. Na etapa 1b o cérvix abre, o 

crânio desce mas a passagem é parada pela posição dos ossos da bacia (espinhas isquiáticas). 

Os padrões emocionais de reação perinatal a um trauma nesta fase podem incluir raiva, depois 

depressão ou vergonha e por fim submissão como consequência do enorme stress e da 

situação ameaçadora à vida para a criança. Estes padrões comportamentais e experiencias 

dramáticas podem acompanhar estas pessoas durante toda a sua vida. Particularmente em 

situações de transição ou de stress agudo esses padrões serão repetidamente e 

constantemente atualizados. Ao nível psicológico, problemas de identidade são 

frequentemente encontrados em pessoas com trauma no estágio 1. Para além disso, medo, 

claustrofobia ou reações extremas a engarrafamentos de tráfego ou outras situações que 

requerem espera, frequentemente têm as suas origens neste estágio. 

O segundo estágio descreve a rotação da criança durante o parto. 2a designa o início e 2b o 

fim da rotação. Aqui, a criança luta com ou é empurrada para se virar. Durante esta fase é 

importante determinar se e quão facilmente a cabeça da criança passa através da pélvis 

materna, que pode ter diferentes (estreitas ou largas) formas. 

Um movimento circular, como um saca-rolhas, ou um movimento para trás e para diante, 

como um “percurso zig zag”, que Karlton Terry denomina “nascimento zig-zag”, pode também 

acontecer. Para um especialista estas marcas são discerníveis na face e permanecem durante 

toda a vida – a não que possam ser libertadas ligações emocionais, psicológicas e somáticas. 

Psicologicamente, uma forte ambivalência e uma incapacidade de decidir são sintomas típicos 

do estágio 2. Em alternativa, dependendo do estilo de revivência da pessoa, pode manifestar-

se dogmatismo e obstinação mental. O trauma não resolvido do estágio 2 deixa adultos e 

crianças constantemente indecisos e em grande desespero uma vez que frequentemente não 

sabem para onde se dirigem e para onde ir nas suas vidas. 

No terceiro estágio o crânio está anterior ou posteriormente, o que um especialista pode 

reconhecer pela comparação de duas metades do rosto assim como pela observação da 

postura. 

Com a sua perceção astuta, Karlton Terry é capaz de reconstruir o exato decurso do 

nascimento com base na expressão facial, na avaliação do eixo corporal de perfil e das 
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simetrias corporais da cabeça, ombros e braços. No estágio 3a ocorre passagem, mas a cabeça 

ainda não pode ser vista. O corpo está esticado em pontos diferentes dependendo da própria 

posição e por vezes existe pouco oxigénio devido à compactação do cordão umbilical. O bebé 

já rodou e a sua face está pressionada contra a sínfise ou contra a espinha e o cóccix. 

Este estágio, tal como a metáfora de que luz alguma é vista ao fundo do túnel, é 

frequentemente descrita subjetivamente como desesperança, submissão e cansaço 

esmagador. Se o parto é rápido e existe um momento de espera apenas nesta etapa, isto é, a 

cabeça pode ser vista mas o bebé não aparece durante muito tempo, é um trauma de estágio 

3b. O impacto físico deste trauma pode ser observado na parte posterior do corpo do bebé. 

Por vezes as costas da cabeça do bebé podem ser notavelmente achatadas. Ajuda muito se as 

parteiras tiverem consciência destes problemas de modo a poderem sugerir a posição ótima 

fetal para que a mãe dê à luz ou a poderem recomendar diversos encontros com uma 

osteopata ou terapeuta de bebés.  

Os efeitos psicológicos de traumas no estágio 3b são frequentemente conectados com a 

capacidade de concluir projetos e de se apresentar a si próprio. A forma de sentir das pessoas 

quando entram num novo espaço ou nova situação (com pânico, medo, coragem, abertura), 

como se apresentam a si próprios e se são capazes de prosseguir e sentir o seu poder pessoal, 

até alcançarem uma conclusão bem sucedida. É exatamente nesta etapa do nascimento que os 

bebés frequentemente estão no fim das suas forças e lutam contra a exaustão. 

O estágio 4 inclui todo o trauma que acontece imediatamente após o nascimento. Poderá 

relacionar-se com o corte do cordão umbilical demasiado cedo, sendo sentido pela criança 

como dor, com a picada no calcanhar para obter sangue, com sucção de mucos (das passagens 

oral e nasal), sentida de forma dolorosa, ou com um manusear que é demasiado rude e 

inadequado para a sensibilidade do recém-nascido. Frequentemente, se a separação da mãe é 

demasiado longa, ocorre um outro trauma que pode causar dificuldades nos relacionamentos 

próximos. De acordo com Karlton Terry, a vinculação (que é impossível sob efeito de drogas), 

com todos os seus efeitos numa boa relação entre mãe e criança, ocorre nesta importante fase 

imediatamente após o nascimento. 

Se lidamos diretamente com as etapas individuais do nascimento e com os possíveis traumas 

dele decorrentes, assim como o respetivo impacto ao longo da vida, é logico que, em especial, 

parteiras e outros grupos profissionais procurem meios preventivos na prática da assistência 

ao parto. Existe ainda muito por fazer neste campo, porém verifica-se a existência de um 
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crescente interesse na busca de “auxílio ao nascimento”, no apoio ao processo de nascimento 

natural, com empatia pelo que o bebé está a experienciar assim como apoiando a mãe a 

confiar na sua intuição. 

 

3. Trabalho terapêutico de Karlton Terry com trauma de nascimento na prática. 

 

Até agora têm vindo a ser descritos os conceitos básicos e teóricos referentes ao parto e ao 

período de vida perinatal no trabalho de Karlton Terry. A compreensão deste conceitos é de 

extrema importância uma vez que são a base do seu trabalho terapêutico com trauma no 

período pré, peri e pós-natal. Uma compreensão profunda destes conceitos é o pré-requisito 

para uma terapia bem sucedida na qual o trauma é libertado, resultando em padrões novos e 

saudáveis. 

Imediatamente após a sequência do trabalho terapêutico, existe um processo de integração 

que é frequentemente comovedor e impressionante para os observadores de uma 

demonstração ao vivo. Este processo de integração pode ser visto na expressão facial dos 

bebés que podem parecer estar ausentes ou em transe durante vários minutos. Nestes 

momentos os bebés parecem processar a sua experiência interior decorrente do trabalho 

terapêutico, sendo referido por Karlton que é durante este tempo que são criadas no cérebro 

novas conexões neuronais.  

Usando diferentes técnicas e métodos é possível, em qualquer idade, tratar o trauma do 

período de vida pré-natal e de nascimento. Isso significa que os adultos também têm esta 

oportunidade. Isto é particularmente interessante para muitos profissionais, em ambos os 

níveis pessoal e profissional. Acompanhado pelo terapeuta, a reexperiência do nascimento irá, 

provavelmente, mudar em todos a atitude pessoal, enriquecendo a empatia, a autoridade 

social e diminuindo o grau de stress à volta de outros nascimentos.  

Na opinião de Karlton Terry, nos campos médico, psicológico, corretivo e pedagógico que, em 

grande medida, estão envolvidos profissionalmente com as consequências do trauma de 

nascimento, este aspeto adicional oferece uma importante chave para a resolução de 

problemas, tanto em termos teóricos como a partir da experiencia individual. Com a 

disponibilização de uma perspetiva terapêutica nova, disponível para todos os que tiveram a 
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sua própria experiência de nascimento, podem abrir-se portas ao alívio ou remoção de 

sintomas que, com outros métodos, teriam possivelmente tomado imenso tempo. 

 

Caso de Estudo (prática clínica de Ilka-Maria Thurmann): 

Uma menina de 7 anos de idade sofria de medos fortes e inexplicáveis que surgiram por dois 

eventos quotidianos relativamente menores. Uma grade com garrafas vazias tinha sido tirada 

do pátio da família. Cerca de duas semanas mais tarde, um rádio fora roubado do carro dos 

seus pais. Estes acontecimentos perturbaram de tal forma a criança que esta passou a ser 

assolada por pesadelos. A menina, até então tímida mas divertida, tornou-se cada vez mais 

fechada e começou a exibir muitos e distintos medos. 

Um traço comum a todas as situações causadoras dos medos, do ponto de vista perinatal, era 

evidentemente a remoção forçada de um sistema fechado com recurso a um objeto 

relativamente trivial. Quando a terapeuta perguntou à mãe se a criança tinha nascido por 

cesariana, esta explodiu em lágrimas. Referiu que na sua gravidez tinha sido acidentalmente 

diagnosticado cancro (Morbus Hodgkin), e que tinha ficado pouco claro se sobreviveria. A sua 

criança nasceu por cesariana na 36ª semana de modo a que a mãe pudesse começar a 

quimioterapia que lhe salvaria a vida. Em três encontros o trauma de nascimento da menina 

foi processado e os seus medos desapareceram.  

Processar o próprio trauma de nascimento ou pré-natal é também particularmente pertinente 

para os profissionais permanentemente envolvidos no acompanhamento de mulheres 

grávidas, nascimentos prematuros e mulheres em trabalho de parto. O nível de stress pode ser 

grandemente reduzido assim que a experiência de nascimento desses profissionais tenha sido 

processado e os elementos potencialmente traumáticos tenham sido resolvidos. Uma vez que 

os profissionais tenham descoberto e processado o seu próprio trauma de nascimento, eles 

deixam de entrar no seu próprio stress enquanto trabalham, deixando de ser afetados pela sua 

própria experiência de nascimento, e pelo estado mental de choque associado. Isto permite-

lhes trabalhar de forma mais relaxada, consciente e empática.  

Durante o apoio pós-parto, profissionais bem treinados, conscientes e sensíveis podem já dar 

importantes recomendações de modo a prevenir problemas psicológicos ou atrasos de 

desenvolvimento. Seria desejável que os médicos se sentissem mais comprometidos com a 
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aplicação prática da psicologia pré, peri e pós-natal, uma vez que eles teriam então uma gama 

excecionalmente larga de influência potencialmente positiva à mão. 

Com adultos é possível com o método de terapia regressiva processar os aspetos psicológicos 

de um trauma. Sentimentos de constrição ou desesperança são sentidos mentalmente e por 

vezes fisicamente. Neste processo os clientes não são tocados e não existe estimulação física. 

A terapia de Florais de Bach pode ser recomendada como terapia de apoio em qualquer caso. 

É uma alternativa adicional se usada durante a gravidez e durante o nascimento de forma a 

prevenir e, posteriormente, a curar trauma. Após o nascimento, o floral apropriado ajuda a 

mãe e a sua criança recém-nascida a regenerar-se mais rapidamente assim como enquanto 

processam situações traumáticas (Thurmann, 2005). 

Ambos os métodos acima mencionados, quando usados em terapia de adultos, requerem a 

palavra falada ou o contacto corporal intuitivo. Os clientes sentem e experienciam na 

regressão o seu próprio nascimento e período pré-natal, podendo sentir os seus sentimentos e 

descreve-los verbalmente. Existem também métodos de terapia corporal, onde os clientes são 

conduzidos a processos de regressão, que podem por vezes ser usados com bebés. 

Os princípios de Karlton Terry, contudo, aplicam-se igualmente a crianças e adultos. Após uma 

observação exata e uma anamnese detalhada, é criado um setting (isto é como um canal de 

nascimento ou um útero) de modo a experienciar e trabalhar terapeuticamente, numa 

situação segura, os aspetos traumáticos do nascimento com empatia e competência e 

concluindo com uma experiencia positiva. 

Um aspeto importante do trabalho de Karlton Terry é a “repadronização”, que 

frequentemente constitui o fim da sessão, formando um padrão curativo novo, que cria 

milhões de novos ou diferentes conexões entre neurónios e uma expansão dos padrões de 

atividade e alternativas. 

 

a) O tratamento de bebés com trauma de nascimento 

É particularmente positivo para bebés recém-nascidos e crianças, sempre que possível, 

trabalhar terapeuticamente com traumas de nascimento das fases anteriores de modo a que 

as consequências negativas possam ser evitadas e prevenidos atrasos de desenvolvimento. 

Karlton Terry partilha este desejo com muitos especialistas. Quanto mais cedo os pais possam 
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permitir-se uma oferta tão especial, mais as crianças irão beneficiar. Seria muito útil e positivo 

começar, quando requerido, nas primeiras semanas de vida. 

Existem diversas razões para isto. As consequências previsíveis de um parto difícil (choro de 

longa duração, problemas de amamentação) podem ser tratadas no início ou em sequência 

dos primeiros sinais. Os efeitos negativos poderiam ser resolvidos com terapia para bebés 

prevenindo atrasos no desenvolvimento e suas consequências. 

Um importante argumento é que são necessárias muito poucas sessões quando o trabalho 

terapêutico com o trauma de nascimento se inicia precocemente. O valor de o fazer pode ser 

apreciado por quem é capaz de perceber o sofrimento dos bebés e crianças afetadas por este 

tipo de trauma e a grande diferença que uma única sessão proporciona.  

 

Exemplo de uma sessão terapêutica conduzida por Karlton Terry em Bad Vilbel em fevereiro de 

2005:  

O bebé, um menino de 4 meses de idade, não conseguia relaxar. Chorava excessivamente, 

dormia muito superficialmente e raramente mais do que 20 minutos durante o dia, e 

usualmente dormindo apenas uma hora de sono sem interrupção durante a noite. Este padrão 

comportamental ocorria desde o nascimento e ambos os pais e a irmã de 4 anos de idade 

sofriam tanto quanto o bebé por falta de sono e por estes ataques de choro. 

Após apenas uma sessão, gravada em vídeo e então discutida em detalhe, o rapaz dormiu 

durante 26 horas e após apenas duas semanas encontrou um ritmo de sono saudável e 

benéfico e os ataques de choro cessaram completamente.  

Até então o desejo de Karlton Terrry por um tratamento rápido tem enfrentado alguns 

obstáculos, já que especialistas dos campos da obstetrícia e pediatria ainda tratam os efeitos 

físicos e mentais do trauma de nascimento, maioritariamente, de acordo com os sintomas. 

Em geral este tratamento não toma em consideração os aspetos traumáticos do período de 

vida pré-natal ou o parto. Se assim fosse, a inclusão desta informação adicional iria muito 

provavelmente resultar num método de tratamento diferente, suplementar e mais efetivo. Os 

cursos de Karlton Terry, (incluindo demonstrações ao vivo do seu trabalho terapêutico com 

bebés com trauma de nascimento e a análise subsequente e avaliação) oferecem linhas de 

orientação para uma consciência acrescida sobre este tópico. 
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Este aspeto pré e perinatal iria ampliar o ponto de vista de especialistas de campos 

completamente diferentes. Os bebés afetados e seus pais beneficiariam do reconhecimento 

dos médicos, parteiras, enfermeiras nas clinicas assim como no ambiente familiar circundante 

do lar do paciente, pediatras, naturopatas, fisioterapeutas e ergo-terapeutas. 

Terapeutas craniosacrais e osteopatas podem também ampliar o seu conhecimento do efeito 

físico do nascimento em todo o corpo da criança, especialmente no seu esqueleto, assim como 

a sua dimensão mental e psicológica. Os detalhes das etapas de nascimento do indivíduo com 

as suas contra-partes ao nível psicológico representam também uma adição significativa. 

Uma dificuldade é o facto de que existem terapeutas de bebés que realçam o aspeto do 

trauma de nascimento como o ponto focal do seu trabalho. A terapia comportamental 

orientada por “horas de consulta para bebés que choram” concentra-se nas mudanças 

positivas nos efeitos de um trauma potencial, causado durante a gravidez ou durante a própria 

situação de nascimento. Problemas de amamentação e vinculação, comuns após partos com 

elementos traumáticos, apenas podem ser resolvido inteiramente quando a experiência do 

nascimento desempenha um papel mais importante durante a anamnese. 

Karlton Terry é da opinião de que toda a criança e seus pais, após o nascimento, deveriam ser 

preparados para aceitar a oferta de uma sessão profilática disponível para todos os pais. 

Mesmo a partir de um ponto de vista profilático, esta medida iria poupar muito dinheiro ao 

sistema de cuidados de saúde.  

A atitude básica de Karlton Terry é marcada por abertura, respeito e empatia. Ele apela aos 

terapeutas para não perseguirem soluções preconcebidas mesmo quando a anamnese do 

nascimento parece apontar claramente numa determinada direção, mas para permanecerem 

abertos ao que o bebé tem a dizer-lhe à sua própria maneira. Isto inclui ouvir com empatia e 

restringir as próprias interpretações da pessoa, e não simplesmente apoiar-se em soluções 

precipitadas e remédios com patentes. 

Karlton Terry permanence aberto ao que o bebé tem para contar à sua própria maneira. Ele 

diferencia entre várias razões e tipos de choro, que diferem particularmente no tom e 

utilização de determinados músculos corporais assim como padrões de movimento. O choro 

para expressar uma necessidade (por exemplo comida, contacto, conforto e sono) soa de 

forma bastante diferente do choro que expressa sentimentos tais como memórias não 

resolvidas e dor que quer ser partilhada. A expressão de William Emerson que Terry refere 

como mais importante para o trabalho com traumas de nascimento é “choro por trauma”, um 
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choro que soa desesperado, amedrontado, assustado, zangado ou cheio de pânico, podendo 

ser difícil de suportar para os pais ou outros adultos.  

O Prof. Stuart Campbell diz que, usando imagens 3-D, é possível, mesmo no útero, reconhecer 

pelas expressões faciais da criança por nascer, se a criança está a registar dor física ou se sente 

desconfortável (Campbell, 2005). 

Empatia e respeito são chaves no trabalho de Karlton Terry na terapia com bebés, sendo 

necessários para solicitar, não verbalmente, a permissão da criança para trabalhar e também 

para prestar atenção às próprias emoções reativadas, de modo a que a cura possa acontecer. 

Karlton Terry trabalha não apenas com o bebé mas, por necessidade, com a família inteira. A 

sua abordagem na terapia para bebés, é colocar o bebé numa área protegida, na qual os pais 

se sintam também seguros, e então permitir que o bebé “conte” a sua história, escutando 

então o bebé com empatia, permitindo que se expresse livremente. O bebé expressa-se por 

via dos seus movimentos, tons corporais, olhos, comportamento e choro (por exemplo 

coincidindo com a história contada pelos pais). A criança expressa-se à sua própria maneira, tal 

como movendo os seus pulmões e também pela sua expressão facial ou tensão corporal. 

Karlton Terry, um observador atento, vê o repertório completo do bebé e relaciona-o com a 

descrição dos pais sobre o nascimento.  

Ele observa em tão GRANDE DETALHE o que aconteceu que mesmo especialistas ficam 

maravilhados. Por exemplo, ele não repara apenas no movimento por si próprio (“o bebé 

pedala com força”) mas também a forma diferencial. Por exemplo, o bebé pedala apenas com 

o pé direito esticado, enquanto a perna esquerda está rígida enquanto pedala e o punho 

esquerdo está descontraído, ou o centro do movimento está próximo do plexo solar, enquanto 

a musculatura do pescoço parece estar encolhida por este movimento e a criança soa como se 

estivesse a precisar de ar. 

Enquanto Terry entra em contacto com o bebé e se concentra de modo a preparar-se para a 

história do bebé, inicia os primeiros impulsos calmos e espera para ver o que acontece. Ele diz 

que existem facilmente 500 decisões que deve tomar em uma hora, isto é, se e quando e, 

acima de tudo, onde e como ele inicia os impulsos que irão causar uma mudança positiva. 

Frequentemente desenvolve-se um ritmo no decurso das sessões, o que pode ser comparado 

a uma onda. Frequentemente as reações da criança sofrem um aumento de intensidade, isto 

é, podem chegar a um excitado “choro por trauma”, que se esgota após algum tempo, 
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deixando a criança numa condição completamente diferente, relaxada. Esta mudança pode ser 

vista na expressão facial e após várias sessões da criança, em especial a criança “adiada”, 

frequentemente mostra saltos qualitativos no seu desenvolvimento, o que previamente 

parecia quase inconcebível. 

É particularmente importante apoiar e encorajar os pais a ouvir o desespero das suas crianças 

e outras emoções comunicadas e não virar as costas (outra vez) ou impedir o choro com 

veemência ou amamentar ou dar biberon quando o bebé não está realmente com fome. Se os 

pais se acalmam, isso tem um efeito positivo no processo terapêutico. Assim, a outra parte da 

atenção de Terry está direcionada para os pais e para a sua história. Se um bebé adormece 

durante o encontro, ele por vezes toma a oportunidade para trabalhar com os pais e apoiá-los. 

Mesmo durante este período ele observa o bebé a dormir e observa os seus movimentos e 

reações. 

Karlton Terry trabalha com bebés como um diretor de um filme, recriando, entre muitos 

outros elementos, o seu nascimento. No caso de complicações de nascimento, interrupção do 

nascimento, cesariana ou uma irritação durante a fase de rotação, ele simula o nascimento, 

por exemplo, ao representar uma “sequela” do nascimento livre de complicações, de modo a 

que tenham a oportunidade de gerir passagens difíceis por si próprios. 

Para um bebé que nasce de cesariana Karlton cria, por exemplo, uma situação espontânea de 

nascimento, na qual a criança é encorajada a mover-se através de um túnel (formado pelas 

suas mãos) ou, no caso de uma pequena criança, através de um túnel de almofadas. Por estes 

movimentos, que correspondem ao programa genético de nascimento natural de todo o ser 

humano, novas conexões nervosas são criadas no cérebro, conforme diz Karlton Terry. 

Em seguida, inicia-se um processo de busca ou um novo processo de ligação, que claramente 

pode ser observado na criança. As crianças permanecem maioritariamente sem qualquer 

movimento; os seus olhos parecem fixar a distância durante alguns minutos. Depois deste 

tempo, a criança está claramente mudada, muito mais presente, mais clara e mais atenta e a 

atmosfera está muito mais relaxada. Dependendo do progresso terapêutico, segue-se uma 

discussão com os pais ou outra “passagem”. 
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b) O trabalho de Karlton Terry com adultos 

Com adultos, Karlton Terry trabalha terapeuticamente o nascimento em grupos nos quais, 

para além da parte teórica, todos tem a oportunidade de reviver o seu próprio processo de 

nascimento. 

A atitude fundamental de abertura, respeito e empatia aplica-se igualmente ao trabalho 

terapêutico de Karlton Terry com adultos. Para ele, esta é uma questão pessoal e uma pré-

condição necessária para criar um lugar seguro no qual os participantes se sintam tão seguros 

e apoiados que podem tornar-se completamente envolvidos no seu próprio processo de 

nascimento, sem medo. Para as regressões individuais, este “contentor” é também formado 

pelo grupo como um todo, que acompanha a pessoa em questão com respeito e empatia. 

Tal como na terapia para bebés, o nascimento é re-experienciado. É uma reprodução 

consciente do nascimento original. Com a utilização, por exemplo, de grandes almofadas e de 

participantes adultos que apoiam estas almofadas por detrás, Karlton Terry cria uma situação 

de nascimento apropriada à história pessoal individual. Por exemplo, é criado um útero, onde 

o participante se pode deitar ou é formado um canal de nascimento por adultos de pé, de 

cócoras ou ajoelhados, que formam um túnel no qual o parto é reproduzido. 

Com exercícios que estimulam a memória corporal, os participantes aprendem a tornar-se 

conscientes dos seus próprios impulsos de movimento e a segui-los. Assim que a regressão 

começa, a pessoa reexperiencia a cena do seu próprio nascimento em todas as suas facetas. 

Os antigos sentimentos de desespero são observáveis tal como o medo, êxtase e raiva. 

Anestésicos podem ter efeito substancial tanto sobre a mãe como sobre a criança durante o 

nascimento, podendo chegar a sensações de paralisia interna, solidificação ou intensas 

reações de defesa físicas. Pode também existir um sentimento de dormência nos pulmões ou 

um congelamento, ausência ou torpor internos. Reações posteriores são também aceitáveis. 

Uma paciente com neurodermite reportou que, um dia após a sua regressão, na qual sentiu os 

efeitos de uma droga muito intensa e desagradável, a sua pele mostrou uma melhoria 

dramática (e sustentada). 

Através deste processo terapêutico, um nascimento com extração por fórceps ou vácuo 

(ventosas) pode também ser reexperienciado pelos participantes e os locais de impacto no 

crânio podem também ser vistos, mesmo décadas após o nascimento.  
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No final desta cena de nascimento, é recriado um “ninho” para todos os pacientes, um lugar 

bom no mundo para estar, com dois participantes que acompanham esta “chegada” interna 

com toda a sua atenção e empatia. Esta parte é já uma primeira “repadronização”, um novo 

padrão de dar boas vindas que cura velhas feridas. A cena de nascimento pode também ser 

repetida sob “condições ideais”, isto é, como poderia ter sido. Para, por exemplo, um parto 

com uma interrupção longa e dolorosa, um canal é formado uma segunda vez, através do qual 

uma pessoa chega facilmente e suavemente à vida. 

Esta repadronização tem um efeito muito profundo e positivo sobre toda a personalidade e 

Kalton Terrry acredita na verdade que a neurologia do cérebro muda numa direção positiva. 

Este processo tem uma imensa força para criar novos padrões de comportamento para a vida 

quotidiana bem como sistemas alternativos de ação, previamente desejáveis mas não 

realistas.  

Nesta reexperiência, o participante pode encontrar recursos e poder pessoal, ao contrário do 

nascimento original, enquanto bebé, durante o qual se terá sentido indefeso e vulnerável. 

Através da atitude empática dos participantes, mas principalmente através do processo de 

nascimento bem sucedido, os participantes podem descobrir e desenvolver os seus próprios 

recursos. 

O coração caloroso humanitário de Karlton Terry e a sua empatia com os participantes na aula 

fá-los-ão sentir-se profundamente compreendidos e vistos. Assim, após estas profundas 

regressões, a cura pode acontecer a todos os níveis. O corpo relaxa após o processo de 

nascimento, a dor psicológica de rejeição ou solidão pode ser processada e a alma encontra o 

seu caminho para a vida. 

Esta auto experiência muda todas as pessoas. A perceção de muitos profissionais ir-se-á 

expandir grandemente e, para além do benefício pessoal ganho, gerar-se-ão consequências 

positivas e de longo alcance para futuras gerações de bebés, já que os profissionais, 

sensibilizados pela sua própria regressão, automaticamente alterarão os seus métodos de 

trabalho. 
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4. Quem é Karlton Terry: a sua evolução/o seu percurso e o seu passado profissional.  

 

Karlton Terrry estudou Arte e Psicologia na Universidade do Colorado e então, durante vinte 

anos, teve uma carreira de sucesso como um homem de negócios independente. A sua vida 

tomou uma nova viragem como resultado de um acidente sério. Ele desistiu da sua profissão e 

tomou um novo caminho que o levou a estudar métodos de cura holística e medicina natural, 

tendo entrado em contacto com as suas influências formativas. 

Através da meditação e da experiencia intensiva na natureza, um profundo desejo acordou 

nele para encontrar as suas raízes, para buscar a origem da vida e, acima de tudo, os impactos 

que ele e qualquer outra pessoa terá experienciado no seu caminho através do seu período de 

vida pré-natal e de nascimento. 

As primeiras regressões ao nascimento, feitas com William Emerson, provocaram uma 

impressão profunda nele. Experienciou o seu próprio nascimento (assim como uma melhoria 

imediata e espontânea na sua visão) e sentiu e compreendeu em que medida toda a vida de 

uma pessoa é influenciada pela sua experiencia de nascimento e gravidez. 

Karlton estudou a Fisiologia e a Psicologia associada à experiência de nascimento, assim como 

embriologia, tendo desenvolvido um especial interesse pelos processos neurológicos que 

afetam o cérebro do bebé durante a situação do nascimento. Cria assim o Consulate Healing 

Center, um serviço Naturopático e Holístico com mais de 40 praticantes de diversas práticas 

tais como psicoterapia, homeopatia, quiroprática, Rolfing, acupuntura, massagem, etc. 

Com Graham Farrant, nas fases iniciais do seu processo formativo, Terry aprendeu os 

conceitos básicos e durante 10 anos foi estudante de William Emerson, um pioneiro da 

psicologia pré e perinatal. Hoje, Karlton Terry é um dos professores e terapeutas mais 

experientes e mais altamente reconhecidos internacionalmente na área da psicologia pré e 

perinatal. 
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5. Ofertas de Karlton Terry: grupos alvo e descrição dos seus Seminários, Oficinas, cursos de 

formação e grupos de auto-experiência 

 

Existem diferentes formas de conhecer os muitos aspetos dos métodos de trabalho de Karlton 

Terry. Desde o primeiro momento formativo, o seu trabalho terapêutico com o trauma de 

nascimento e pré-natal cobre uma ampla gama de tópicos, desde a terapia para bebés (em 

que são mostradas e explicadas em detalhe gravações em vídeo do trabalho terapêutico com 

bebés) a cursos de formação em que ensina as componentes teórica e prática do seu trabalho. 

Karlton realiza também palestras sobre tópicos selecionados, relacionados com a psicologia 

pré e perinatal, e mini-workshops para audiências diferentes como introdução aos seus 

conceitos terapêuticos. 

Nos seus workshops de terapia para bebés, Karlton apresenta os seus métodos de trabalho 

com bebés e demonstra ao vivo o seu trabalho com um bebé e toda a sua família (veja acima). 

Para o participante no workshop, quer seja ele próprio um terapeuta de bebés ou um 

interessado por outras razões, é frequentemente muito comovente ver o quão subtil e 

multifacetado, o quão empático e curativo e, acima de tudo, o quão rapidamente Karlton Terry 

é terapeuticamente eficaz, deixando muitos participantes com uma impressão duradoura. 

O trabalho terapêutico com o trauma de nascimento é outro componente da sua oferta. 

Karlton Terry descreve o workshop de auto-experienciação como uma introdução (Curso de 

Introdução). Decorre durante três dias e compreende teoria, por exemplo sobre a face deitada 

do rosto nos seus próprio nascimentos ou a fisiologia e a psicologia do nascimento, no qual ele 

apresenta conteúdos teóricos complexos de forma simples e compreensível, mesmo para 

leigos. Com exercícios práticos, os participantes têm a oportunidade de descrever e 

experienciar aspetos do seu próprio nascimento. Por outro lado, a realização de sessões de 

regressão intensivas, que acontecem num contexto bem protegido, pode despoletar 

experiencias-chave associadas ao próprio nascimento traumático terapeutizando, libertando e 

integrando essas mesmas experiências. 

Karlton Terry é um pioneiro na área dos impactos humanos precoces. Nos seminários que 

conduz em TAOS, Novo México, Estados Unidos da América, Karlton Terry inclui vários 

momentos associados à vida intra-uterina, incluindo a conceção, com referência aos múltiplos 

impactos psicológicos, num processo de cura e de auto-experienciação em grupo. Assim, num 
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ciclo de quatro seminários, Karlton apresenta todo o processo de criação da vida, com a 

jornada do esperma e do óvulo como a primeira e segunda partes, a conceção como terceira 

parte e a jornada interior dos genes como a quarta. Num momento mais avançado da 

formação, as “Lessons from the Hourglass”2, ou experiências de “Embodiment”, pretende-se 

experimentar no corpo as vivências do início da vida, focando uma integração desta profunda 

experiência, promovendo a manutenção de um contacto espiritual nos desafios da vida 

quotidiana.  

 

a) Quem irá beneficiar destas ofertas? 

O seminário é adequado a pessoas de muitos grupos profissionais que trabalham com 

mulheres grávidas, mães, bebés ou crianças, em particular pediatras uma vez que, após o 

nascimento, acompanham o bebé continuamente e durante um longo período. Uma 

sensibilização para as muitas consequências possíveis de aspetos traumáticos do nascimento 

teria particularmente efeitos positivos. Ginecologistas, parteiras, conselheiros sobre 

amamentação, psicólogos, psicanalistas, enfermeiros, psicoterapeutas, osteopatas ou 

terapeutas craniosacrais, terapeutas florais, fisioterapeutas e ergoterapeutas estão também 

incluídos no circulo de profissionais que podem beneficiar do conhecimento especializado e da 

auto-experiência. 

 

6. Discussão: o que torna o trabalho tão especial? 

Embora não seja psicólogo ou médico, o trabalho de Karlton Terry é uma combinação de 

terapia corporal, psicoterapia e terapia da alma, tudo junto num único processo terapêutico. A 

reexperiênciação terapêutica no corpo e a libertação do trauma bem como o processamento 

subsequente são pré-requisitos para a reorganização da experiência traumática. A cura 

acontece também, contudo, através do contacto verbal, físico e mental e, particularmente, 

através da possibilidade de dar espaço às emoções e ao trauma, para que se desenvolvam e, 

consequentemente, se libertem. 

Os seus clientes, quer em trabalho individual com bebés ou em grupos de trabalho com 

adultos, são autorizados a “ser”, e para o que quer que aconteça, Karlton promove sempre um 

sentimento de aceitação incondicional e empatia.  

                                                 
2
 N.T.: Lições da Ampulheta. 
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Em particular com bebés, é evidente como esta postura os beneficia, por serem ouvidos 

quando o bebé “conta” a sua própria história de nascimento, frequentemente traumática, 

muitas vezes na forma de choro, não sendo impedido com a chucha ou outras coisas. É 

igualmente benéfico se os bebés são acompanhados durante este processo de uma forma 

neutra mas afetuosa. 

É muito importante que um terapeuta como Karlton Terry permaneça disponível, e não 

apresente imediatamente as suas próprias soluções ou imponha tais soluções ao bebé e 

família. Muitos dos movimentos impulsionados por Karlton são como convites, que a criança 

pode seguir ou não. Esta é uma experiencia muito comovedora para qualquer pessoa que 

tenha visto estes processos num seminário de terapia para bebés com demonstrações ao vivo 

ou nas suas próprias regressões ao nascimento uma vez que todos têm a sua própria história 

de nascimento, que é tocada nestes encontros ou que é tornada visível a outros grupos de 

participantes. 

No trabalho de grupo com adultos, a revivência do trauma num espaço bem protegido ao nível 

físico é o pré-requisito para o processo de cura. É devido às competências educacionais e 

didáticas de Karlton Terry para explicar as suas teorias de forma tão compreensível, que elas 

são compreensíveis para os participantes. Os participantes sentem que ele ensina “a partir do 

coração”, e podem absorver a nova informação a um nível subsconsciente mas em simultâneo 

físico. As mudanças nos seus clientes e participantes são profundas e permanentes uma vez 

que podem ser compreendidas e processadas a todos os níveis. 

Muitos padrões de vida, perturbações ou crises recorrentes que ameaçam a existência, 

frequentemente só fazem sentido quando vistas a partir de uma perspetiva mais ampla. 

Nestes casos, a cura é requerida a um nível muito mais profundo, por exemplo, na realidade 

da conceção que, de acordo com Karlton Terry e outros especialistas, é a base da vida pré-

natal. O trabalho de Karlton Terry em todos estes grupos e na terapia individual é talvez tão 

profundamente impressionante e única já que a frase “a cura é obtida desde o início dos 

inícios” pode ser tomada literalmente, o que reúne consenso entre vários especialistas, tais 

como Dr. William Emerson, Dr. Ludwig Janus, Dr. Franz Renggli, Dr. Peter Schindler ou 

Terapeuta Joachim Lichtenberg.  

Para além de um conhecimento profundo e especializado ganho no âmbito da formação, em 

pouco tempo, no seio do grupo, desenvolve-se uma atmosfera de profundo respeito pela vida 

e pelas suas origens.  
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Com este conhecimento todos os profissionais podem impedir muito sofrimento ao agir 

imediatamente após o nascimento, mostrando empatia exata durante o nascimento, através 

de intervenções profissionais ou por recomendando terapeutas de bebés treinados e assim 

evitando problemas posteriores. 
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