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CCoorree  DDyyssffuunnccttiioonnss::  TThhee  CCoorrrreeccttiioonn  SSttaaggee  ooff  HHeeaalliinngg  
  
PPaatttteerrnnss  ooff  IImmbbaallaannccee  
  OOff  aallll  eenneerrggyy  hheeaalliinngg  ssyysstteemmss,,  aaccuuppuunnccttuurree  iiss  tthhee  
ggrraannddppaarreenntt  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaalliizzeedd  aanndd  iinnddiivviidduuaall  aapppprrooaacchh..    WWhhaatt  
mmaakkeess  aaccuuppuunnccttuurree  uunniiqquuee  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt  iiss  iittss  eemmpphhaassiiss  oonn  cchh''ii,,  
tthhee  lliiffee  ffoorrccee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  aaccuuppuunnccttuurree  tthheeoorryy,,  tthhee  ccaauussee  ooff  
ddiisseeaassee  iiss  aann  iimmbbaallaannccee  iinn  tthhee  ffllooww  ooff  tthhiiss  ((cchh''ii))  tthhrroouugghh  iittss  ssuubbttllee  
ppaatthhwwaayyss,,  ccaalllleedd  mmeerriiddiiaannss..    AA  ssiimmiillaarr  ppaatttteerrnn  ooff  iimmbbaallaannccee  iinn  oonnee  
ppeerrssoonn  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aa  ddiiffffeerreenntt  ""ddiisseeaassee""  iinn  aannootthheerr..    AAllssoo,,  
ddiiffffeerreenntt  ppeeooppllee  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ""ddiisseeaassee""  wwiillll  mmoosstt  lliikkeellyy  hhaavvee  
ddiiffffeerreenntt  ""ppaatttteerrnnss  ooff  iimmbbaallaannccee..""    AAlltthhoouugghh  aaccuuppuunnccttuurree  ccaann  ccuurree  
mmaannyy  ddiisseeaasseess,,  iitt  iiss  nnoott  tthhee  ""ddiisseeaassee,,""  bbuutt  tthhee  ""ppaatttteerrnn  ooff  
iimmbbaallaannccee""  tthhaatt  iitt  ttrreeaattss..      
  TThhee  llaayyppeerrssoonn  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  aapppprreecciiaattee,,  ccooooppeerraattee  wwiitthh  
tthhee  aaccuuppuunnccttuurriisstt  aanndd  ggeett  mmuucchh  mmoorree  oouutt  ooff  aaccuuppuunnccttuurree  ttrreeaattmmeenntt  
iiff  hhee  wwiillll  ffaammiilliiaarriizzee  hhiimmsseellff  wwiitthh  tthhiiss  ccoonncceepptt..    AAnnyy  ggiivveenn  ppeerrssoonn  
ccaann  hhaavvee  mmaannyy  ""ddiisseeaasseess,,""  bbuutt  aatt  tthhee  ""CCoorrrreeccttiivvee""  ssttaaggee  ((sseeee  
AAccuuppuunnccttuurree  EEdduuccaattiioonn  SSeerriieess  ##11))  hhee  ccaann  hhaavvee  oonnllyy  oonnee  ""ppaatttteerrnn  ooff  
iimmbbaallaannccee""  wwhhiicchh  iiss  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ""tthheemmee..""    TThhee  ""ppaatttteerrnn  ooff  
iimmbbaallaannccee""  oorrggaanniizzeess  aallll  ooff  aa  ppeerrssoonn''ss  ""ddiisseeaasseess""  ((ppaasstt,,  pprreesseenntt  aanndd  
ffuuttuurree,,  aass  wweellll  aass  bbooddyy  aanndd  mmiinndd))  iinnttoo  oonnee  ccoohheerreenntt  wwhhoollee  iinn  aa  wwaayy  
tthhaatt  iiss  ttoottaallllyy  uunniiqquuee  ttoo  tthhaatt  ppeerrssoonn..    TThhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ""ppaatttteerrnn  ooff  
iimmbbaallaannccee""  ttoo  ccaappttuurree  tthhee  wwhhoollee  ppeerrssoonn  ggiivveess  aaccuuppuunnccttuurree  iittss  
ppoowweerr  ttoo  hhoolliissttiiccaallllyy  aaccccoommpplliisshh  nnaattuurraall  hheeaalliinngg..  
  
CCoorree  DDyyssffuunnccttiioonnss  
  OOnnee  ccaann  eexxppeerriieennccee  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ""ppaatttteerrnnss  ooff  
iimmbbaallaannccee""  aatt  tthhee  ""CCoorrrreeccttiioonn""  ssttaaggee  ooff  ttrreeaattmmeenntt  wwhheerree  tthhee  hheeaalliinngg  
ooff  iinnddiivviidduuaall  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonnss  ttaakkeess  ppllaaccee..    AA  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn  iiss  
tthhee  ““ppaatttteerrnn  ooff  iimmbbaallaannccee””  wwhheenn  iitt  rreefflleeccttss  aa  ppeerrssoonn  aatt  tthhee  ddeeeeppeesstt  
aanndd  mmoosstt  ccoommpprreehheennssiivvee  lleevveell..    TThhee  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn  ddeessccrriibbeess  iinn  
tthhee  mmoosstt  ssiimmppllee  aanndd  bbaassiicc  wwaayy  hhooww  aa  ppeerrssoonn  ttuurrnnss  ffrroomm  tthhee  ppaatthh  ooff  
hheeaalltthh  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  iinnttoo  tthhee  ssppiirraall  ooff  ddiisshhaarrmmoonnyy  aanndd  ddiisseeaassee..    
TThhee  lloonnggeerr  oonnee  lliivveess  wwiitthh  aa  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn,,  tthhee  mmoorree  hhaabbiittuuaallllyy  iitt  
bbeeccoommeess  iinnggrraaiinneedd  iinnttoo  oonnee’’ss  sseellff--ppeerrcceeppttiioonn..    AAss  tthhiiss  hhaappppeennss  oonnee  
lloosseess  ttoouucchh  wwiitthh  tthheeiirr  ttrruuee  nnaattuurree  aanndd,,  iinnsstteeaadd,,  bbeeggiinnss  ttoo  iiddeennttiiffyy  
wwiitthh  tthhee  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn..    SSiinnccee  oonnllyy  tthhee  ttrruuee  nnaattuurree  iiss  rreeaall,,  aanndd  
wwhhaatt  oonnee  iiddeennttiiffiieess  wwiitthh  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  iiss  oonnllyy  aann  iilllluussiioonn,,  tthhee  
aattttiittuuddeess  aanndd  bbeelliieeffss  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  iilllluussoorryy  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn  aacctt  
lliikkee  aa  mmiirraaggee  lleeaaddiinngg  oonnee  ddoowwnn  tthhee  ffaallssee  aanndd  lliimmiitteedd  ppaatthh  ooff  tthhee  
ddiisseeaassee  pprroocceessss..  
  TThhee  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn  iiss  tthhee  ppiivvoott  bbeettwweeeenn  tthhee  ooppppoossiinngg  
ssppiirraallss  ooff  wweellll--bbeeiinngg  aanndd  ddiisseeaassee..    WWhheenn  tthhee  ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn  iiss  
ttrraannssffoorrmmeedd  aanndd  hheeaalleedd,,  oonnee’’ss  ttrruuee  nnaattuurree  iiss  aabbllee  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  
ssuuppppoorrtt  ooff  aallll--tthhaatt  --iiss  ((HHeeaavveenn  aanndd  EEaarrtthh  aass  tthhee  aanncciieenntt  CChhiinneessee  ppuutt  
iitt)),,  ssoo  tthhaatt  aallll  aassppeeccttss  ooff  aa  ppeerrssoonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddiisseeaassee  pprroocceessss  
ddiissaappppeeaarr  ffrroomm  llaacckk  ooff  ssuuppppoorrtt  aass  iitt  wweerree..  
  MMoosstt  eevveerryyoonnee  hhaass  aann  iinnttuuiittiivvee  ffeeeelliinngg  aabboouutt  tthheeiirr  oowwnn  
ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn,,  bbuutt  wwhheenn  tthhiiss  ssttaarrttss  ttoo  bbeeccoommee  eexxppeerriieennttiiaallllyy  aanndd  
iinntteelllleeccttuuaallllyy  cclleeaarr  ttoo  yyoouu  tthhrroouugghh  ttrreeaattmmeenntt  aatt  tthhee  ""CCoorrrreeccttiivvee""  
ssttaaggee,,  yyoouu  ccaann  rreeaallllyy  bbeeggiinn  ttoo  kknnooww  yyoouurrsseellff  aanndd  ttrraannssffoorrmm  yyoouurr  
lliiffee..      
  BBeeccaauussee  ccoorrrreeccttiinngg  ""ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonnss""  ttaakkeess  ppllaaccee  
ffrroomm  tthhee  iinnssiiddee  oouutt,,  tthhiiss  ssttaaggee  ttaakkeess  tthhee  lloonnggeesstt  ttiimmee  aanndd  pprroodduucceess  
tthhee  ggrreeaatteesstt  qquuaalliittaattiivvee  rreessuullttss  iinn  ccoommpprreehheennssiivvee  aaccuuppuunnccttuurree  
ttrreeaattmmeenntt  ppllaannss..    MMoosstt  ppeeooppllee  hhaavvee  nnoo  pprreevviioouuss  iiddeeaa  hhooww  
ssaattiissffyyiinnggllyy  ddeeeepp  aanndd  ccoommpplleettee  tthhee  ""ccoorrrreeccttiioonn""  ssttaaggee  ccaann  bbee  uunnttiill  
tthheeyy  hhaavvee  eenntteerreedd  iinnttoo  iitt  bbeeccaauussee  iitt  ssiimmppllyy  ddooeessnn''tt  eexxiisstt  iinn  WWeesstteerrnn  
mmeeddiiccaall  mmooddeellss..  
  
CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  CCoonnddiittiioonn  
  CCoorree  ddyyssffuunnccttiioonnss,,  iinn  ttuurrnn,,  iinnvvoollvvee  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  
ddeevveellooppmmeennttss  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  bbiirrtthh,,  ffoorrmmiinngg  wwhhaatt  
iiss  ccaalllleedd  aa  ppeerrssoonn''ss  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ccoonnddiittiioonn..  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  
iimmbbaallaanncceess  aarriissee  ffrroomm  iinnttrraauutteerriinnee  aanndd  ""kkaarrmmiicc""  ffaaccttoorrss..    DDuurriinngg  
tthhee  nniinnee  mmoonntthh  ppeerriioodd  ooff  hhuummaann  ggeessttaattiioonn,,  tthhee  ffeettuuss  rreeeennaaccttss  33..22  
bbiilllliioonn  yyeeaarrss  ooff  eevvoolluuttiioonn  aatt  aann  aavveerraaggee  ooff  11..33  bbiilllliioonn  yyeeaarrss  ppeerr    
 

  
ddaayy..    BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss  iinntteennssee  ddeevveellooppmmeenntt,,  ssmmaallll  ddiissttuurrbbaanncceess  oonn  
aannyy  lleevveell  ((ssuucchh  aass  pphhyyssiiccaall  ttrraauummaa,,  uunnbbaallaanncceedd  nnuuttrriittiioonn,,  
eennvviirroonnmmeennttaall  ddiisshhaarrmmoonnyy,,  tthhee  eemmoottiioonnaall  aanndd  mmeennttaall  ssttaattee  ooff  tthhee  
ppaarreennttss  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  eettcc..))  aaffffeecctt  iitt  mmuucchh  mmoorree  ggrreeaattllyy  tthhaann  
aannyy  ddaayy  ttoo  ddaayy  ffaaccttoorrss  aafftteerr  bbiirrtthh..      
  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccoonnddiittiioonnaall  ffaaccttoorrss  aarree  
iimmppoorrttaanntt  iinn  ddeevveellooppiinngg  aa  ttrreeaattmmeenntt  pprrooggrraamm..    WWhhiillee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  
ffaaccttoorrss  aarree  tthhee  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccuurree,,  aanndd  ppllaayy  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  iinn  aa  
ppeerrssoonn''ss  pprrooggnnoossiiss,,  tthheeyy  uussuuaallllyy  rreessuulltt  iinn  bbrriinnggiinngg  aa  ppeerrssoonn''ss  
aawwaarreenneessss  ttoo  aa  ggrreeaatteerr  sseennssee  ooff  sseellff--aacccceeppttaannccee  aanndd  ppuurrppoossee  iinn  lliiffee..    
IInn  aaddddiittiioonn,,  ccoorrrreecctt  aaccuuppuunnccttuurree  ttrreeaattmmeennttss  dduurriinngg  pprreeggnnaannccyy  ccaann  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaassee  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ssttrreennggtthh  aanndd  bbaallaannccee  ooff  
ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss..    TThhiiss  mmeeaannss  mmoorree  hheeaalltthhyy  yyeeaarrss  wwiitthh    
yyoouurr  ggrroowwiinngg  cchhiillddrreenn,,  mmoorree  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  aa  ddeeeeppeerr  sseennssee  ooff  
eennjjooyymmeenntt..  
  CCoonnddiittiioonnaall  iimmbbaallaanncceess  aarree  ccrreeaatteedd  ssiinnccee  bbiirrtthh  ffrroomm  aa  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ddiieettaarryy,,  cclliimmaattiicc  aanndd  ssoocciiaall  ffaaccttoorrss..    TThheeyy  aarree  mmoorree  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccuurree  tthhaann  pprroobblleemmss  iinn  tthhee  ""RReelliieeff""  ssttaaggee  ((sseeee  
AAccuuppuunnccttuurree  EEdduuccaattiioonn  SSeerriieess  ##11)),,  bbuutt  eeaassiieerr  ttoo  ccuurree  tthhaann  
ccoonnssttiittuuttiioonnaall  pprroobblleemmss..      
  AAss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ccoonnddiittiioonnaall  aanndd  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  
iimmbbaallaanncceess,,  tthhee  ""ccoorree  ddyyssffuunnccttiioonn""  ccoommpprriisseess  aa  ppeerrssoonn''ss  mmaajjoorr  
lleessssoonn  iinn  lliiffee..  ffoorrmmss  tthhee  llaarrggeesstt  ppaarrtt  ooff  mmyy  pprraaccttiiccee,,  aanndd  bbrriinnggss  tthhee  
ddeeeeppeesstt  ssaattiissffaaccttiioonn  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  wwiitthh  wwhhoomm  II  wwoorrkk..  
  
IIss  AAccuuppuunnccttuurree  GGoooodd  IInnssuurraannccee??  
  TThheerree  iiss  nnoo  iinnssuurraannccee  tthhaatt  ccaann  mmaattcchh  tthhee  pprriicceelleessssnneessss  
ooff  ggoooodd  hheeaalltthh  aanndd  wweellll--bbeeiinngg..  TThhee  eenneerrggeettiicc  ““ddiiaaggnnoossiiss””  ooff  tthhee  
iimmbbaallaanncceess  tthhaatt  lleeaadd  ttoo  ddiisseeaassee  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  ddooccttoorrss  ttrraaiinneedd  
ssoolleellyy  iinn  tthhee  WWeesstteerrnn  mmeeddiiccaall  aapppprrooaacchh..    TThheessee  iimmbbaallaanncceess  aarree  nnoott  
aallwwaayyss  nnoottiicceeaabbllee  ttoo  tthhee  llaayyppeerrssoonn  eeiitthheerr..    AAccuuppuunnccttuurriissttss,,  
hhoowweevveerr,,  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  ppiicckk  uupp  oonn  tthheessee  ssuubbttllee  iimmbbaallaanncceess  ssoo  tthhaatt      
aaccuuppuunnccttuurree  ""cchheecckk--uuppss""  pprroovviiddee  ggoooodd  pprreevveennttiivvee  mmeeddiicciinnee..  
  WWhhaatt  mmaakkeess  aaccuuppuunnccttuurree  tthhee  oollddeesstt  aanndd  mmoosstt  
ccoommpprreehheennssiivvee  ""pprreevveennttiivvee""  hheeaalltthh--ccaarree  ssyysstteemm  iinn  tthhee  wwoorrlldd  iiss  tthhaatt  
iitt  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ""ppaatttteerrnnss  ooff  iimmbbaallaannccee""  tthhaatt  uullttiimmaatteellyy  lleeaadd  ttoo  
ddiisseeaassee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ""CCoorrrreeccttiivvee""  ssttaaggee  ooff  ttrreeaattmmeenntt  mmuusstt  bbee  
ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  ccoommpplleettee  pprreevveennttiivvee  hheeaalliinngg  ccaann  bbee  aattttaaiinneedd..    
CCoorrrreeccttiioonn  ooff  tthheessee  ""CCoorree  IImmbbaallaanncceess""  eennssuurreess  pprreevveennttiioonn  aatt  tthhee  
ddeeeeppeesstt  lleevveell..  
  

  
TThhee  LLoo  RRiivveerr  CChhaarrtt  

((AAnn  AAnncciieenntt  MMaapp  ooff  tthhee  PPoossttnnaattaall  CChh''ii))  

 

  11999944  DDeennnniiss  WWiillllmmoonntt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    55  



  

  
  PPrree  aanndd  PPoossttnnaattaall  CChh''ii  
  YYoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  iinnssttrruummeennttaall  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aaccuuppuunnccttuurree  ttrreeaattmmeenntt  sscchheedduulleess  aatt  tthhee  
""PPrreevveennttiioonn,,""  ""CCoorrrreeccttiioonn,,""  aanndd  ""MMaaiinntteennaannccee""  ssttaaggeess..    
UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  pprree--  aanndd  ppoossttnnaattaall  
cchh''ii  wwiillll  eennaabbllee  yyoouu  ttoo  uussee  aanndd  ccaarree  ffoorr  tthheessee  eenneerrggiieess  iinn  yyoouurr  ddaayy  
ttoo  ddaayy  lliiffee  ssoo  tthhaatt  yyoouurr  aaccttiioonnss  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  mmoorree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ttoo  
yyoouurr  ttrreeaattmmeenntt  pprrooggrreessss..  
    PPoossttnnaattaall  cchh''ii  iiss  ddeerriivveedd  aafftteerr  bbiirrtthh  ffrroomm  wwhhaatt  yyoouu  eeaatt,,  
ddrriinnkk,,  bbrreeaatthhee,,  tthhiinnkk,,  aanndd  ffeeeell..    IItt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  
ffuunnccttiioonn  ooff  yyoouurr  ccoonnddiittiioonn  oonn  tthhee  ddaayy  ttoo  ddaayy  lleevveell..    PPrreennaattaall  cchh''ii  iiss  
bbaassiiccaallllyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ffaaccttoorrss  aaccqquuiirreedd  bbeeffoorree  bbiirrtthh..    
IItt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  lloonnggeerr  77  aanndd  88  yyeeaarr  ccyycclleess  ooff  
cchhaannggee  tthhaatt  iinncclluuddee  ggrroowwtthh,,  mmaattuurriittyy  aanndd  ddeecclliinnee,,  aass  wweellll  aass  
pprroovviiddiinngg  aa  rreesseerrvvee  ffoorr  ttiimmeess  ooff  ssttrreessss  aanndd  oolldd  aaggee..    
  
WWhheerree  yyoouu  aarree  nnooww  oonn  tthhee  ccyyccllee  ooff  cchhaannggee  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  
mmuucchh  pprreennaattaall  cchh''ii  yyoouu  hhaavvee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  hheeaalliinngg  aatt  tthhee  ffoouurr  
ssttaaggeess..    TThhee  mmoorree  cchh''ii  yyoouu  hhaavvee,,  tthhee  bbeetttteerr  tthhee  pprrooggnnoossiiss..    TThhiiss  
aammoouunntt  iiss  aallssoo  iinnfflluueenncceedd  bbyy  hhooww  mmuucchh  yyoouu  hhaavvee  uusseedd  uupp  yyoouurr  
rreesseerrvvee  bbyy  ssuuccccuummbbiinngg  ttoo  tthhee  mmaajjoorr  lliiffee  cchhaannggeess  ssuucchh  aass::  aacccciiddeennttss;;  
iinnjjuurriieess;;  cchhaannggeess  iinn  sseeaassoonn,,  llooccaattiioonn,,  jjoobbss,,  oorr  ppaarrttnneerrss;;  ggeettttiinngg  
mmaarrrriieedd  oorr  ddiivvoorrcceedd;;  hhaavviinngg  aa  bbaabbyy;;  oorr  aa  ddeeaatthh  iinn  tthhee  ffaammiillyy,,  iinn  
sshhoorrtt----aannyytthhiinngg  rreeqquuiirriinngg  aa  ssuubbssttaannttiiaall  iinnvveessttmmeenntt  ooff  eenneerrggyy  
bbeeyyoonndd  tthhee  nnoorrmmaall  ddaayy--ttoo--ddaayy  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  PPrraaccttiiccaallllyy,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aannyy  ttiimmee  tthhiiss  rreesseerrvvee  iiss  
ttaappppeedd,,  lleessss  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  nnoouurriisshh  tthhee  lloonngg  ccyycclleess  ooff  cchhaannggee,,  
aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  qquuaannttiittyy  ooff  lliiffee  wwiillll  bbee  ddiimmiinniisshheedd  aatt  
tthhoossee  ttiimmeess..    TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  aappppaarreenntt  iinn  oolldd  aaggee  wwhheerree  aann  
aabbuunnddaanntt  rreesseerrvvee  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  fflleexxiibbllee  bbooddyy,,  ssttrroonngg  bboonneess,,  
aanndd  aann  aaccuuttee  mmiinndd..    TThheerreeffoorree,,  nnoott  oonnllyy  sshhoouulldd  tthheessee  ttiimmeess  bbee  
hhaarrmmoonniizzeedd  wwiitthh  tthhee  lliiffee--ppuurrppoossee  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  bbuutt  ttiimmeess  
wwhheenn  tthheeyy  uunnaavvooiiddaabbllyy  ccoommee  uupp  sshhoouulldd  bbee  aauuttoommaattiiccaallllyy  
ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  tthhee  sscchheedduulliinngg  ooff  ""MMaaiinntteennaannccee""  ssttaaggee  ttrreeaattmmeennttss..    
EEllddeerrllyy  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  uusseedd  uupp  mmuucchh  ooff  tthheeiirr  pprree--nnaattaall  cchh''ii  ccaann  
ssttiillll  ddeerriivvee  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ""RReelliieeff""  ssttaaggee  ((sseeee  AAEESS  ##11)),,  aalltthhoouugghh  
tthheeyy  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  nneeeedd  ttoo  bbee  mmoorree  ppaattiieenntt  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooggrreessss  
tthhaann  ssoommeeoonnee  wwhhoo  ssttiillll  hhaadd  tthheeiirr  pprree--nnaattaall  cchh''ii  iinnttaacctt..  
  YYoouurr  aabbiilliittyy  ttoo  kkeeeepp  tthheessee  ttiimmeess  ooff  ssttrreessss  iinn  hhaarrmmoonnyy  
wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  ssmmooootthh  yyoouurr  ttrreeaattmmeenntt  pprrooggrraamm  wwiillll  ggoo  aatt  tthhee  
""RReelliieeff""  aanndd  ""CCoorrrreeccttiioonn""  ssttaaggeess  aanndd  hhooww  ffaarr  aappaarrtt  yyoouurr  
""MMaaiinntteennaannccee""  vviissiittss  nneeeedd  ttoo  bbee..    IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueessttiioonnss  
ccoonncceerrnniinngg  tthheessee  ttooppiiccss,,  pplleeaassee  ddoo  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  aasskk  oorr  ccaallll..  
  
CCaassee  HHiissttoorryy  
  AAnnnnee--MMaarriiee  iiss  aa  mmiiddddllee  aaggeedd  pprrooffeessssiioonnaall  wwhhoossee  iinniittiiaall  
ccoommppllaaiinnttss  iinncclluuddeedd  uuppppeerr  bbaacckk  ssttiiffffnneessss,,  aa  tteennddeennccyy  ttoowwaarrdd  llaacckk  
ooff  rreellaattiioonnsshhiippss,,  aanndd  ooccccaassiioonnaall  ddeepprreessssiioonn  eessppeecciiaallllyy  ccoonncceerrnniinngg  
ddiissaappppooiinnttmmeenntt..  RReecceenntt  ccoommppllaaiinnttss  iinncclluuddee  ddaaiillyy  eeppiissooddeess  ooff  
eeyyeebbrrooww  pplluucckkiinngg  iinn  wwhhiicchh  sshhee  ttrriimmmmeedd  tthheemm  ddoowwnn  ttoo  nneexxtt  ttoo  
nnootthhiinngg..    TThhiiss  lleefftt  hheerr  iinn  ssoommeewwhhaatt  ooff  aann  eemmbbaarrrraasssseedd  ssttaattee  oovveerr  
hheerr  aappppeeaarraannccee..  
  WWhheenn  qquueessttiioonneedd  aabboouutt  hheerr  jjoobb,,  AAnnnnee--MMaarriiee  ttoolldd  mmee  
tthhaatt  hhee  ffeelltt  hhee  wwaass  iinn  tthhee  wwrroonngg  pprrooffeessssiioonn..    HHeerr  oovveerrllyy  aammbbiittiioouuss  
ppaarreennttss  uusseedd  ttoo  pprreessssuurree  hheerr  ttoo  ggoo  ttoo  mmeeddiiccaall  sscchhooooll,,  bbuutt  sshhee  
rreebbeelllleedd,,  wweenntt  iinnttoo  aann  aaccaaddeemmiicc  ffiieelldd  aanndd  ccoouullddnn''tt  ccoommpplleettee  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss..    SShhee  wweenntt  iinnttoo  hheerr  ccuurrrreenntt  ffiieelldd  oouutt  ooff  sseeccuurriittyy,,  bbuutt  
sseeccrreettllyy  wwaanntteedd  ttoo  bbee  aann  aarrttiisstt,,  iiff  iitt  wwoouulldd  eennaabbllee  hheerr  ttoo  ssuurrvviivvee  
ffiinnaanncciiaallllyy..  
  DDuurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  sseerriieess  ooff  aaccuuppuunnccttuurree  ttrreeaattmmeennttss,,  sshhee  
ffoouunndd  hheerrsseellff  lleessss  rreeaaccttiivvee  iinntteerrppeerrssoonnaallllyy..    HHeerr  bbaacckk  ooppeenneedd  uupp,,  
sshhee  hhaadd  mmoorree  eenneerrggyy  aanndd  ccoouulldd  bbrreeaatthhee  bbeetttteerr..    WWhheenn  AAnnnnee--MMaarriiee  
ssttaarrtteedd  aa  ccoouurrssee  iinn  aarrtt  aatt  tthhee  uunniivveerrssiittyy,,  sshhee  ffoouunndd  tthhaatt  sshhee  wwaass  aabbllee  
ttoo  ffuullffiillll  hheerr  ccrreeaattiivvee  eexxpprreessssiioonn  tthhrroouugghh  hheerr  ddrraawwiinngg  aassssiiggnnmmeennttss..    
SShhee  aallssoo  nnoottiicceedd  tthhaatt  sshhee  wwaass  ggiivviinngg  iinn  ttoo  tthhee  eeyyeebbrrooww  pplluucckkiinngg  
eeppiissooddeess  7755%%  lleessss  ffrreeqquueennttllyy,,  aanndd  tthhaatt  sshhee  nneeeeddeedd  ttoo  ggiivvee  iinn  lleessss  ttoo  
tthheemm  wwhheenn  sshhee  ddiidd..  
  TThhiiss  ttrreeaattmmeenntt  sseerriieess  wwaass  aa  bbrriiddggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ""RReelliieeff""  
aanndd  ""CCoorrrreeccttiioonn""  ssttaaggeess..    SShhee  rreessppoonnddeedd  wweellll  ttoo  tthhee  aaccuuppuunnccttuurree    

  
 

  
  
  
  
  
  

aanndd  hheerr  ssyymmppttoommss  ssttaarrtteedd  ttoo  ddiissaappppeeaarr..    SSiimmppllyy  ppuutt,,  AAnnnnee--MMaarriiee’’ss    
""ppaatttteerrnn  ooff  iimmbbaallaannccee""  wwaass  bbeettwweeeenn  tthhee  LLiivveerr  aanndd  LLuunngg  ffuunnccttiioonnss..    
IInn  hheeaalltthhyy  ppeerrssoonnss,,  tthhee  LLiivveerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  
bbooddyy--mmiinndd  iinn  wwaayyss  tthhaatt  iinncclluuddee  ggeettttiinngg  tthhiinnggss  ooffff  tthhee  ggrroouunndd,,  sseellff--
aasssseerrttiioonn,,  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ssaayy  ""nnoo,,""  aanndd  tthhee  sseettttiinngg  ooff  bboouunnddaarriieess..    OOnn  
tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  LLuunngg  hheellppss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwee  ddoo  tthhee  rriigghhtt  tthhiinngg,,  
tthhaatt  wwee  ffiitt  tthhee  rriigghhtt  mmoolldd  aanndd  ffiinniisshh  wwhhaatt  wwee  ssttaarrtt..  
  BBeeccaauussee  AAnnnnee--MMaarriiee  ccoouullddnn''tt  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  aanndd  
eexxpprreessss  hheerr  oowwnn  nneeeeddss  ((LLiivveerr)),,  iinnsstteeaadd  ooff  hheerr  mmootthheerr''ss,,  hheerr  sseellff--
aasssseerrttiioonn  ccoouulldd  oonnllyy  ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff  rreebbeelllliioonn  ttoo  hheerr  mmootthheerr’’ss  
ddeemmaannddiinngg  sseennssee  ooff  ccoonnffoorrmmiittyy  ((LLuunngg))..    TThhiiss  lleefftt  hheerr  ccuutt  ooffff  ffrroomm  
hheerr  oowwnn  nneeeedd  ttoo  eexxpprreessss  hheerrsseellff  ((LLiivveerr)),,  aass  wweellll  aass  hheerr  oowwnn  aabbiilliittyy  
ttoo  mmoolldd  hheerrsseellff  iinnttoo  wwhhaatt  sshhee  wwaanntteedd  ssoo  tthhaatt  sshhee  ccoouulldd  ccoommpplleettee  
hheerr  oowwnn  sseellff--rreeaalliizzaattiioonn..    TThhee  ttrraauummaa  ooff  nnoott  bbeeiinngg  ssuuppppoorrtteedd  aass  aa  
cchhiilldd  ffoorr  wwhhaatt  sshhee  wwaass  aanndd  wwhhaatt  sshhee  nneeeeddeedd  hhaadd  lleefftt  hheerr  ssttuucckk  iinn  
ffrruussttrraattiioonn  wwiitthhiinn  hheerr  ""CCoorree  DDyyssffuunnccttiioonn..""    
    HHeerr  mmootthheerr  hhaadd  ttaakkeenn  oovveerr  hheerr  LLuunngg  ffuunnccttiioonn  
ppssyycchhoollooggiiccaallllyy,,  ssoo  tthhaatt  sshhee  ffoouunndd  hheerrsseellff  ccoonnssttaannttllyy  rreepprreessssiinngg  hheerr  
ttrruuee  nnaattuurree  aatt  tthhee  uunnccoonnsscciioouuss  lleevveell..    EEvveenn  tthhoouugghh  sshhee  wwaass  wweellll  
aawwaarree  ooff  tthhiiss  iinntteelllleeccttuuaallllyy,,  sshhee  wwaass  ppoowweerrlleessss  ttoo  ddoo  aannyytthhiinngg  aabboouutt  
iitt  bbeeccaauussee  hheerr  ""ppaatttteerrnn  ooff  iimmbbaallaannccee""  wwaass  bbeeyyoonndd  hheerr  iinntteelllleecctt..    SShhee  
wwaass  aaffrraaiidd  tthhaatt  iiff  sshhee  eevveerr  ddiidd  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  hheerr  oowwnn  nneeeeddss,,  sshhee  
wwoouulldd  ddiissaappppooiinntt  ((LLuunngg))  hheerr  mmootthheerr..    SShhee  ssttiillll  ccaarrrriieedd  tthhiiss  
cchhiillddhhoooodd  rreeaaccttiioonn  wwiitthhiinn  hheerr,,  ssoo  tthhaatt  rraatthheerr  tthhaann  ddiissaappppooiinntt  hheerr  
mmootthheerr  ((wwhhiicchh  wwaass  nnoott  ttoolleerraabbllee  ttoo  hheerr  cchhiilldd--sseellff)),,  sshhee  wwaass  ffoorrcceedd  
ttoo  ddiissaappppooiinntt  hheerrsseellff..    SSuucchh  aa  wwiillllffuull  aacctt  ooff  sseellff--ssaabboottaaggee  oonn  tthhee  
ppaarrtt  ooff  aa  mmiiddddllee--aaggeedd  pprrooffeessssiioonnaall  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  ccoommppuullssiivvee  
bbeehhaavviioorr  eexxhhiibbiitteedd  bbyy  pplluucckkiinngg  hheerr  eeyyeebbrroowwss..      
  TThhiiss  ccaassee  hhiissttoorryy  iiss  aa  ggoooodd  eexxaammppllee  ooff  hhooww  ""CCoorree  
DDyyssffuunnccttiioonnss""  aanndd  ""PPaatttteerrnnss  ooff  IImmbbaallaannccee""  ccaann  bbee  rreellaatteedd  ttoo  
ppssyycchhoo--eemmoottiioonnaall  ssyymmppttoommss  aatt  tthhee  ""RReelliieeff""  ssttaaggee  ooff  ttrreeaattmmeenntt..    
AAnnnnee--MMaarriiee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  iimmpprroovvee,,  bbuutt  hhaass  ttoo  wwoorrkk  mmoorree  
eexxtteennssiivveellyy  oonn  kkaarrmmiicc  iissssuueess  bbeeffoorree  sshhee  ccaann  ccoommpplleettee  tthhee  
""CCoorrrreeccttiioonn""  ssttaaggee..  
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