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A causa é sempre ascendente. 
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• Foco na substância branca 

 

   Tecido conjuntivo, cartilagens, tendões, 

ligamentos, músculos estriados, 

miocárdio, músculo do cólo uterino, 

dentes, baço, gânglios e vasos linfáticos, 

artérias e veias. 
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• Baixa autoestima em relação à 

localização do tecido afetado 

pelo conflito; 

• Já que também pode ser um 

tecido de proteção, existe 

atentado à estrutura.  
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inflammation cicatrisation 

Pcl 







• Autodesvalorização;  

• Pode ocorrer danos ao osso, músculo e 

articulação,  

• Para cada articulação, o conflito vai estar 

relacionado com a ação ou as ações próprias. 

• O líquido sinovial coexiste o conflito de falha 

em “amortecer” as coisas.  





• Tornar a articulação menos apta 

a realizar o gesto ligado ao 

conflito, em um contexto de 

sentimento de desvalorização e 

impotência que tornou-se 

intolerável.  
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Constituir um tecido 
cartilaginoso muito sólido 
que pode incluir 
deformidades articulares. 
 
 



Desvalorização em uma força de trabalho, 

ou um gesto peculiar a esta articulação 

(carregar). 

 

Serve também para trazer de volta para 

casa, para proteger (guardar debaixo de 

sua asa, coletar, manter a coesão do clã). 

 

Ela também ajuda a empurrar, ejetar.  



• Usado para coordenar as forças para 
realizar um trabalho preciso (inserção dos 
músculos do antebraço). 

• Incapacidade para efetuar um trabalho 
que senti como muito doloroso. 

• Incapacidade para separar ou reunir algo; 

• Impotência na espera de algo. 
  
 



• Desvalorização de um movimento preciso de uma 
mão (escrever); 
 
Serve também para fortalecer nossas 
reivindicações; 

   Sentirmos desvalorizados em relação ao que 
escrevemos ou falamos as palavras que nos tenham 
sido negadas; 
 
Dor nos punhos e tornozelos, simultaneamente, 
pode fazer-nos pensar em estarmos de "mãos e pés 
atados“. 



Ela está envolvida no esforço de 

oposição. Autodesvalorização por estar 

impotente para opor-se, ou mudança de 

direção.  



• Cair de joelhos, desistir da luta; 

• Submissão 

• Desvalorização esportiva  

• Ter que  submeter-se ao treinamento.  

• Meniscos - "amortecer" o estresse 

inerente ao conflito. 

• Necessidade de adaptação para lidar com 

restrições 

• Mudança de direção 

• Ligamento cruzado – dois projetos 

 



• Realizam a mudança de direção; 

• Qual escolha  fazer em termos de direção, 

“não sei para onde me virar.” 


