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       PUBLISHER letter

Become a fan!
www.facebook.com/naturaltriad

Friends,Ê

We hope all of you are having a wonderful summer and finding ways to keep cool 
throughÊ thisÊ unbearableÊ heatÊ waveÊ thatÊ we'veÊ experiencedÊ theÊ lastÊ coupleÊ ofÊ months.Ê
ThisÊ month'sÊ coverÊ expressesÊ whereÊ mostÊ kidsÊ (youngÊ andÊ old)Ê wouldÊ probablyÊ likeÊ
toÊ beÊ rightÊ now,Ê whichÊ seemsÊ appropriateÊ forÊ ourÊ children'sÊ issue.Ê Dr.Ê TetaÊ writesÊ aÊ
greatÊ articleÊ thisÊ month:Ê WhatÊ WeÊ CanÊ LearnÊ FromÊ Children.Ê SheÊ explainsÊ howÊ weÊ canÊ learnÊ fromÊ ourÊ littleÊ onesÊ aboutÊ theÊ im-
portanceÊ ofÊ honesty,Ê beingÊ presentÊ inÊ theÊ moment,Ê havingÊ anÊ openÊ andÊ inquisitiveÊ mind,Ê takingÊ timeÊ toÊ enjoyÊ lifeÊ andÊ play.Ê
ChildrenÊ liveÊ inÊ theÊ connectionÊ ofÊ life,Ê notÊ yetÊ knowingÊ whatÊ itÊ isÊ toÊ beÊ different.Ê ThisÊ isÊ anÊ extremelyÊ importantÊ article.Ê Wheth-
erÊy ouÊha veÊs mallÊc hildrenÊorÊnot,ÊIÊurgeÊy ouÊtoÊreadÊit.

MattÊ hadÊ anÊ experienceÊ recentlyÊ thatÊ madeÊ himÊ takeÊ stock.Ê HeÊ spentÊ timeÊ talkingÊ toÊ aÊ womanÊ whoÊ isÊ a single mother of five 
children. Luck had never been on her side.  She is very hard working and is raising 5 beautiful, intelligent children. She is a 
wonderful mother, but cannot find anything more than a part time job. She lives in an apartment with no air conditioning, drives 
a 25-year-old car with no air or windshield wipers. Every little dime she makes goes toward feeding and teaching her children.
MattÊ hadÊ theÊ opportunityÊ toÊ spendÊ hoursÊ withÊ herÊ andÊ herÊ beautifulÊ 14-year-oldÊ daughter.Ê AsÊ sheÊ toldÊ himÊ theÊ storyÊ ofÊ herÊ life,Ê
heÊ noticedÊ thatÊ itÊ wasÊ toldÊ withÊ noÊ bitterness,Ê noÊ complaining,Ê justÊ theÊ hard,Ê coldÊ facts.Ê Ê HeÊ noticedÊ theÊ loveÊ andÊ playfulnessÊ
betweenÊ motherÊ andÊ daughter.Ê HeÊ noticedÊ theÊ excitementÊ theyÊ gotÊ overÊ seeminglyÊ smallÊ things,Ê thingsÊ thatÊ weÊ takeÊ forÊ grantedÊ
daily - the sun peeping through on a cloudy day, birds flying and playing in the trees, the beauty of flowers growing in and 
amongÊ weeds.Ê HeÊ realizedÊ thatÊ whileÊ weÊ thinkÊ weÊ haveÊ problems,Ê theyÊ REALLYÊ haveÊ problems.Ê YetÊ theyÊ liveÊ inÊ theÊ moment,Ê
haveÊgr atitudeÊforÊev erythingÊtheyÊDOÊha veÊandÊta keÊ suchÊ delightÊ inÊ theÊ littleÊ things.Ê

It'sÊwithÊs adnessÊandÊgr atitudeÊthatÊwe Ês ayÊgood-b yeÊ toÊ oneÊ ofÊourÊoriginalÊa dvertisersÊw hoÊis Êclos ingÊtheirÊdoor sÊ -Ê FamilyÊ Yoga.ÊÊ
OwnerÊ CherylÊ AndresÊ isÊ retiringÊ soÊ thatÊ sheÊ canÊ spendÊ moreÊ timeÊ withÊ friendsÊ andÊ family.Ê AllÊ whoÊ knowÊ CherylÊ loveÊ her,Ê includ-
ingÊ us.Ê Ê CherylÊ tookÊ aÊ chanceÊ onÊ NaturalÊ Triad by advertising with us beginning with our very first issue in April of 2004.  She 
hasÊ neverÊ missedÊ aÊ monthÊ sinceÊ thatÊ time.Ê WeÊ areÊ foreverÊ gratefulÊ forÊ Cheryl'sÊ supportÊ andÊ wishÊ herÊ andÊ herÊ familyÊ nothingÊ butÊ
theÊabs oluteÊbes t.ÊPleas eÊreadÊherÊnoteÊtoÊallÊofÊus ÊonÊpageÊ12ÊofÊthis Êis sue.

WishingÊy ouÊaÊw onderfulÊ AugustÊandÊma yÊweÊallÊtakeÊdelightÊinÊtheÊlittleÊthi ngs....
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IfÊ youÊ haveÊ everÊ watchedÊ aÊ
childÊ play,Ê spokenÊ toÊ aÊ
childÊ orÊ observedÊ theirÊ in-

teractionsÊ withÊ others,Ê chanc-
esÊ areÊ youÕ veÊ noticedÊ thatÊ theyÊ
operateÊ quiteÊ differentlyÊ inÊ theÊ
worldÊ thanÊ adultsÊ do,Ê particu-
larlyÊ veryÊ youngÊ children.Ê
MostÊ childrenÊ areÊ inÊ aÊ stateÊ ofÊ
mindÊ thatÊ isÊ inÊ harmonyÊ withÊ
theirÊ surroundings.Ê TheyÊ areÊ
livingÊ inÊ theÊ moment,Ê com-
pletelyÊ presentÊ toÊ theirÊ taskÊ atÊ
hand,Ê andÊ tendÊ toÊ speakÊ withÊ
honesty.Ê TheirÊ mindsÊ areÊ wideÊ
openÊ andÊ flexible,Ê andÊ toÊ
themÊ anythingÊ isÊ possible.Ê
TheyÊ haveÊ notÊ beenÊ taughtÊ yetÊ
theÊs o-calledÊrules Êo fÊadults .Ê

ByÊ Ò rulesÓ ,Ê IÊ amÊ referringÊ
toÊ theÊ conceptsÊ weÊ haveÊ cre-
atedÊ aboutÊ ourselves,Ê othersÊ
andÊ theÊ world,Ê usuallyÊ basedÊ
onÊ storiesÊ fromÊ theÊ pastÊ (ex:Ê
theÊ worldÊ isÊ aÊ scaryÊ place,Ê
corporationsÊ areÊ bad,Ê peopleÊ
ofÊ differentÊ colorÊ canÕ t Ê beÊ
trusted,Ê moneyÊ isÊ good,Ê youÕ reÊ
ugly/beautiful/worthless,Ê IÕ llÊ
loveÊ youÊ onlyÊ ifÊ youÊ doÊ whatÊ IÊ want,Ê childrenÊ haveÊ obligationsÊ
toÊ theirÊ parents,Ê etc).Ê TheyÊ havenÕ tÊ learnedÊ aboutÊ theÊ differenceÊ
betweenÊ societalÊ normsÊ andÊ whatÊ reallyÊ justÊ Ò isÓ .Ê TheirÊ conceptsÊ
ofÊ beautyÊ encompassÊ everythingÊ fromÊ theÊ dirtÊ toÊ theÊ facesÊ ofÊ
theirÊ friends.Ê TheyÊ donÕ tÊ knowÊ yetÊ whatÊ itÊ isÊ toÊ beÊ differentÊ Ð Ê theyÊ
liveÊi nÊtheÊconnectionÊofÊlife.Ê

AsÊ theyÊ growÊ older,Ê theÊ adultsÊ aroundÊ themÊ consciouslyÊ
andÊ unconsciouslyÊ teachÊ themÊ conceptsÊ thatÊ takeÊ themÊ outÊ ofÊ
this state of mind. We try to narrow them down and fit them 
intoÊ aÊ boxÊ ÐÊ withÊ goodÊ intentions,Ê ofÊ courseÊ ÐÊ butÊ whatÊ weÊ re-
allyÊ doÊ isÊ takeÊ themÊ awayÊ fromÊ theirÊ naturalÊ state.Ê WeÊ typicallyÊ

donÕ tÊ valueÊ theirÊ innateÊ intel-
ligence.Ê ParentsÊ oftenÊ tellÊ theirÊ
child,Ê Ò youÕ reÊ shyÓ , Ê Ò beÊ aÊ
goodÊ boyÓ ,Ê Ò donÕ tÊ doÊ thatÓ ,Ê
Ò youÊ needÊ toÊ learnÊ aÊ lessonÓ ,Ê
or Ê ask Ê questionsÊ suchÊ asÊÊ
Ò whatÊ doÊ youÊ wantÊ toÊ beÊ
whenÊ youÊ growÊ up?Ó Ê TheseÊ
statementsÊ separateÊ theÊ childÊ
fromÊtheirÊna tural,Ê freeÊ state.

OfÊ courseÊ IÊ amÊ notÊ con-
doningÊ thatÊ weÊ letÊ childrenÊ
getÊ inÊ harmÕ sÊ way.Ê WeÊ needÊ toÊ
giveÊ childrenÊ roomÊ toÊ beÊ
themselvesÊ andÊ offerÊ guid-
ance,Ê yetÊ itÊ wouldÊ beÊ fantasticÊ
ifÊ weÊ couldÊ pickÊ upÊ aÊ lessonÊ
or Ê twoÊ fromÊ them.Ê ManyÊ
adultsÊ areÊ fundamentallyÊ un-
happy.Ê TheyÊ thenÊ becomeÊ
championsÊ ofÊ unhappinessÊ
andÊ teachÊ itÊ toÊ theÊ childrenÊ
aroundÊ themÊ Ð Ê intentionallyÊ
orÊ not.Ê IfÊ weÊ learnedÊ fromÊ
children,Ê manyÊ ofÊ whomÊ areÊ
fundamentallyÊ happy,Ê weÊ mayÊ
enjoyÊ aÊ moreÊ peacefulÊ stateÊ ofÊ
mind.Ê TheÊ followingÊ isÊ aÊ listÊ ofÊ
fiveÊ majorÊ lessonsÊ weÊ canÊ

learnÊfromÊc hildren,ÊinÊnoÊparticularÊorderÊofÊi mportance.

1.Ê Presence/beingÊ inÊ theÊ momentÊ ÐÊ ChildrenÊ areÊ unabash-
edlyÊ here,Ê inÊ theÊ moment,Ê rightÊ now.Ê WhenÊ childrenÊ areÊ atÊ playÊ
orÊ doingÊ aÊ taskÊ ofÊ theirÊ ownÊ choosing,Ê theyÊ areÊ completelyÊ
engrossedÊ inÊ it.Ê ChildrenÊ tendÊ notÊ toÊ agonizeÊ overÊ theÊ past,Ê orÊ
fretÊ aboutÊ theÊ future.Ê Particularly,Ê theyÊ doÊ notÊ projectÊ theirÊ pastÊ
ontoÊ theirÊ futureÊ andÊ useÊ itÊ toÊ shapeÊ theirÊ entireÊ identity.Ê InÊ aÊ
fundamentalÊ sense,Ê theyÊ lackÊ Ò identityÓ Ê becauseÊ theyÊ doÊ notÊ
haveÊ aÊ storyÊ thatÊ hasÊ comeÊ fromÊ theÊ past.Ê CertainlyÊ theyÊ haveÊ
awarenessÊ ofÊ self,Ê butÊ theyÊ doÊ notÊ takeÊ theirÊ pastÊ experiencesÊ

From Chi ldren

What We Can
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205 Neal Place, Ste 101  
High Point NC 27262

www.TruthAboutMattresses.com

Sustainable Furniture
Organic Mattresses

336-885-0557
205 Neal Place, Ste 101  
High Point NC 27262
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andÊ wearÊ themÊ asÊ aÊ badgeÊ asÊ adultsÊ do.Ê IfÊ weÊ haveÊ allÊ ofÊ theseÊ
preconceivedÊ notionsÊ ofÊ whoÊ weÊ areÊ (basedÊ onÊ aÊ pastÊ thatÊ isÊ
gone)Ê andÊ whoÊ weÊ shouldÊ beÊ (fantasiesÊ dealingÊ withÊ aÊ futureÊ
thatÊ willÊ likelyÊ neverÊ comeÊ asÊ weÊ wouldÊ likeÊ itÊ to),Ê howÊ canÊ weÊ
trulyÊ justÊ be?Ê ChildrenÊ learnÊ toÊ worryÊ aboutÊ theÊ futureÊ andÊ fretÊ
overÊ theÊ pastÊ fromÊ adults,Ê asÊ weÊ tryÊ toÊ moldÊ themÊ intoÊ whatÊ weÊ
thinkÊ theyÊ shouldÊ beÊ ÐÊ asÊ weÊ projectÊ intoÊ theÊ future,Ê andÊ aban-
donÊ theÊ presentÊ moment.Ê Children,Ê untilÊ theyÊ areÊ programmedÊ
byÊadults ,ÊdoÊnotÊm issÊaÊmomentÊofÊlifeÊinÊtheÊhereÊandÊno w.

2.Ê HonestyÊ ÐÊ EverÊ hearÊ theÊ expression,Ê Ò FromÊ theÊ mouthsÊ
ofÊ babesÓ ?Ê ItÊ usuallyÊ refersÊ toÊ aÊ statementÊ orÊ questionÊ byÊ aÊ childÊ
thatÊ isÊ unabashedlyÊ honestÊ orÊ extremelyÊ perceptiveÊ andÊ makesÊ
adultsÊ uncomfortable,Ê becauseÊ mostÊ adultsÊ areÊ notÊ comfortableÊ
withÊ theÊ truth.Ê ChildrenÊ areÊ insightful,Ê perceptiveÊ andÊ intuitiveÊ
aboutÊ theÊ world,Ê otherÊ people,Ê andÊ relationshipsÊ becauseÊ theyÊ
haveÊ notÊ beenÊ inculcatedÊ withÊ theirÊ Ò identityÓ Ê orÊ programmedÊ
withÊ theÊ appropriateÊ setÊ ofÊ rulesÊ forÊ livingÊ inÊ theirÊ familyÊ orÊ theirÊ
society.Ê SoÊ oftenÊ theyÊ sayÊ thingsÊ thatÊ weÊ donÕ tÊ wantÊ toÊ hearÊ butÊ
thatÊ weÊ knowÊ toÊ beÊ true.Ê SoÊ weÊ teachÊ ourÊ childrenÊ toÊ lie,Ê oftenÊ
underÊ theÊ ruseÊ ofÊ beingÊ polite.Ê WeÊ teachÊ ourÊ childrenÊ thatÊ lyingÊ
isÊ betterÊ thanÊ honesty,Ê byÊ ourÊ examples,Ê whileÊ espousingÊ theÊ
virtuesÊ ofÊ honesty.Ê WeÊ teachÊ ourÊ childrenÊ toÊ lieÊ toÊ others,Ê them-
selves,Ê andÊ toÊ notÊ trustÊ theirÊ instincts.Ê ItÊ isÊ noÊ wonderÊ thatÊ byÊ
theÊ timeÊ theyÊ reachÊ theirÊ teenageÊ yearsÊ theyÊ areÊ confusedÊ andÊ
angry.Ê ItÊ isÊ usÊ thatÊ haveÊ taughtÊ them.Ê WhenÊ really,Ê weÊ shouldÊ
beÊ re-learningÊ honestyÊ fromÊ them.Ê HonestyÊ isÊ kindÊ whenÊ deliv-
eredÊ asÊ childrenÊ deliverÊ itÊ ÐÊ notÊ toÊ hurt,Ê butÊ asÊ anÊ accurateÊ re-
sponseÊtoÊtheirÊen vironment.

3.Ê PlayÊ ÐÊ MostÊ adultsÊ typicallyÊ donÕ tÊ getÊ toÊ spendÊ theirÊ
time doing things they enjoy. They fill their time meeting self-
imposedÊ obligationsÊ whileÊ simultaneouslyÊ agonizingÊ overÊ theÊ
pastÊ andÊ frettingÊ aboutÊ theÊ future.Ê AsÊ aÊ result,Ê anti-depressantÊ
useÊ isÊ atÊ anÊ all-timeÊ highÊ inÊ ourÊ society,Ê andÊ weÊ areÊ fatterÊ thanÊ
ever. Children tend to fill their time doing pleasurable things; 
untilÊ theyÊ areÊ directedÊ byÊ adultsÊ toÊ doÊ theÊ thingsÊ thatÊ adultsÊ
wantÊ themÊ toÊ do.Ê WatchingÊ childrenÊ atÊ playÊ isÊ completelyÊ mes-

merizing.Ê TheyÊ areÊ absorbedÊ inÊ theÊ
momentÊ andÊ inÊ aÊ naturalÊ stateÊ ofÊ
joy,Ê whetherÊ theyÊ areÊ physicallyÊ
playingÊ aÊ game,Ê playingÊ quietlyÊ
withÊ rocksÊ orÊ dolls,Ê orÊ takingÊ apartÊ
aÊ toyÊ orÊ electronicÊ device.Ê TheyÊ doÊ
notÊ burdenÊ themselvesÊ withÊ Ò LookÊ atÊ howÊ IÊ amÊ wastingÊ thisÊ
timeÊ byÊ havingÊ fun,Ê IÊ shouldÊ beÊ workingÊ onÊ thatÊ projectÊ toÊ meetÊ
theÊdeadline,ÊIÊs houldÊbeÊdoingÊthis ÊorÊthatÓ .Ê

Adults,Ê whenÊ indulgingÊ inÊ activitiesÊ theyÊ enjoy,Ê tendÊ toÊ haveÊ
aÊ measureÊ ofÊ guiltÊ associatedÊ withÊ itÊ becauseÊ theyÊ feelÊ itÊ isÊ aÊ
wasteÊ ofÊ time,Ê thatÊ theyÊ areÊ beingÊ lazy,Ê orÊ beingÊ unproductive.Ê
InsteadÊ ofÊ chastisingÊ ourselvesÊ forÊ whatÊ weÊ shouldÊ andÊ shouldnÕ tÊ
beÊ doing,Ê weÊ shouldÊ simplyÊ do.Ê WhateverÊ weÊ areÊ doing,Ê weÊ
should embrace fully and do and find the pleasure and joy and 
playÊ inÊ it,Ê whetherÊ itÊ isÊ gardening,Ê washingÊ theÊ dishesÊ orÊ clean-
ingÊ upÊ someÊ mess.Ê Additionally,Ê weÊ shouldÊ createÊ timeÊ inÊ ourÊ
livesÊ toÊ doÊ theÊ thingsÊ weÊ activelyÊ enjoyÊ Ð Ê whateverÊ ourÊ pleasuresÊ
are.Ê WhyÊ doÊ weÊ believeÊ theÊ storyÊ thatÊ weÊ areÊ lazyÊ ifÊ weÊ areÊ notÊ
workingÊ ourselvesÊ toÊ theÊ bone?Ê WhoÊ toldÊ usÊ this?Ê WhyÊ doÊ weÊ
perpetuateÊit? Ê WhyÊ doÊ weÊ teachÊ itÊ toÊ ourÊc hildren?

4.Ê LovingÊ selfÊ ÐÊ UntilÊ adultsÊ teachÊ themÊ otherwise,Ê chil-
drenÊ loveÊ themselves.Ê ChildrenÊ neverÊ apologizeÊ forÊ howÊ theyÊ
look,Ê smell,Ê appearÊ orÊ feel.Ê TheyÊ considerÊ themselvesÊ beautifulÊ
andÊ fascinating.Ê TheyÊ singÊ andÊ danceÊ andÊ moveÊ theirÊ bodiesÊ
andÊ voicesÊ freely.Ê TheyÊ doÊ notÊ pourÊ overÊ fashionÊ magazinesÊ andÊ
catalogÊ theirÊ made-upÊ inadequacies.Ê TheyÊ simplyÊ loveÊ them-
selves,Ê becauseÊ theyÊ areÊ notÊ awareÊ thatÊ theyÊ areÊ unlovable.Ê
BecauseÊ theyÊ loveÊ themselves,Ê theyÊ areÊ ableÊ toÊ loveÊ othersÊ eas-
ilyÊ andÊ withoutÊ conditions.Ê UntilÊ theyÊ areÊ taughtÊ byÊ adultsÊ thatÊ
theyÊ needÊ approvalÊ fromÊ adultsÊ andÊ others,Ê theirÊ actionsÊ areÊ
groundedÊinÊs ecurityÊofÊs elf.Ê

ByÊJillianÊ Teta,ÊND

Downtown’s Creative Community Open House
Friday, August 6...and Monthly•6-9 pm•FREE!

You are invited to meet the artists, hear great live music, 
view art demonstrations, and more! 

August 6 • September 3  •  October 1
November 5   •  December 3

www.downtownfridays.com
visit our web site for a map

and more details

First Friday is a free, self-guided tour of 
Downtown Greensboro’s 

shops, galleries and alternative 
venues that participate with

special events and extended hours
on the First Friday monthly...
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AlongÊ theÊ way,Ê adultsÊ teachÊ childrenÊ
thatÊ happinessÊ isÊ externalÊ andÊ weÊ needÊ
otherÊ peopleÊ toÊ tellÊ usÊ whoÊ toÊ beÊ andÊ howÊ
toÊ liveÊ andÊ whatÊ toÊ do.Ê ThisÊ isÊ oneÊ ofÊ theÊ
biggestÊ mistakesÊ thatÊ weÊ haveÊ made,Ê asÊ
evidencedÊ byÊ ourÊ currentÊ levelÊ ofÊ happi-
ness.Ê IfÊ youÊ takeÊ aÊ hardÊ lookÊ aroundÊ you,Ê
you will find that many people are quite 
unhappy.Ê WhenÊ weÊ teachÊ ourÊ childrenÊ
thatÊ otherÊ peopleÊ haveÊ toÊ acceptÊ them,Ê
weÊ areÊ teachingÊ themÊ notÊ toÊ acceptÊ them-
selves,Ê andÊ toÊ becomeÊ aÊ slaveÊ toÊ theÊ
opinionsÊ ofÊ others.Ê WeÊ severelyÊ injureÊ
theirÊ self-love.Ê AdultsÊ shouldÊ beÊ lookingÊ
toÊ childrenÊ forÊ lessonsÊ onÊ self-loveÊ andÊ
acceptance.Ê OurÊ childrenÊ letÊ usÊ knowÊ thatÊ

we are fine, just the way we are. ToÊ me,Ê
thisÊ isÊ theÊ mostÊ powerfulÊ lessonÊ childrenÊ
canÊ teachÊ us.Ê OnceÊ weÊ haveÊ learnedÊ self-
loveÊ ÐÊ trueÊ self-love,Ê notÊ justÊ feel-goodÊ
positive affirmations we repeat to our-
selvesÊ overÊ andÊ overÊ thatÊ reallyÊ feelÊ likeÊ
liesÊ Ð Ê allÊ ofÊ theÊ otherÊ piecesÊ snapÊ intoÊ
place.

Ê 5.Ê InquiryÊ ÐÊ TheÊ driveÊ forÊ childrenÊ
toÊ constantlyÊ inquireÊ aboutÊ theirÊ environ-
mentÊ tendsÊ toÊ ariseÊ outÊ ofÊ aÊ senseÊ ofÊ
wonderÊ andÊ awe.Ê InquiringÊ andÊ askingÊ
questionsÊ isÊ theÊ hallmarkÊ ofÊ anÊ open,Ê
flexible, thinking mind. Exploration im-
pliesÊ opennessÊ andÊ anÊ abilityÊ andÊ desireÊ

toÊ seeÊ andÊ learnÊ newÊ things.Ê ChildrenÊ
tendÊ toÊ notÊ haveÊ aÊ setÊ ofÊ rulesÊ forÊ them-
selvesÊ orÊ rigidÊ opinions.Ê TheyÊ areÊ con-
stantlyÊ wantingÊ moreÊ andÊ moreÊ informa-
tion. People who are fixed in their ideas 
andÊ opinionsÊ andÊ worldviewÊ tendÊ toÊ notÊ
wantÊ anyÊ moreÊ information.Ê YouÊ willÊ
neverÊ seeÊ aÊ childÊ gettingÊ defensiveÊ aboutÊ
theirÊ opinions,Ê becauseÊ theyÊ seeÊ thingsÊ
fromÊ manyÊ differentÊ perspectives.Ê AdultsÊ
tend to rapidly lose their flexibility when 
itÊ comesÊ toÊ hearingÊ otherÊ viewpointsÊ andÊ
thinking becomes rigid and fixed. We 
thenÊ putÊ thisÊ ontoÊ ourÊ childrenÊ soÊ theyÊ
canÊ beÊ likeÊ usÊ andÊ weÊ canÊ feelÊ likeÊ weÊ
haveÊ aÊ teamÊ behindÊ us.Ê Truly,Ê weÊ shouldÊ
beÊ ableÊ toÊ stepÊ outsideÊ ofÊ ourÊ comfortÊ
zonesÊ nowÊ andÊ thenÊ toÊ hearÊ differentÊ
opinionsÊ andÊ ideasÊ andÊ askÊ questions.Ê
WithoutÊ inquiryÊ andÊ askingÊ questions,Ê
problemsÊ cannotÊ andÊ areÊ notÊ solved,Ê andÊ
stagnation and inertia appear. An inflex-
ibleÊ mindÊ cannotÊ moveÊ beyondÊ itselfÊ andÊ
cannotÊc hange.Ê

WeÊ haveÊ muchÊ toÊ learnÊ fromÊ ourÊ
children,Ê ifÊ weÊ areÊ braveÊ enoughÊ toÊ hearÊ
theirÊ lessons.Ê Until Ê programmedÊ byÊ
adults,Ê childrenÊ areÊ beingsÊ whoÊ tendÊ toÊ
liveÊ inÊ theÊ presentÊ moment,Ê inÊ pureÊ hon-
esty,Ê withoutÊ embarrassment,Ê apologyÊ orÊ
self-loathing.Ê ThisÊ soundsÊ likeÊ aÊ heavenlyÊ
wayÊtoÊbe.

JillianÊ SarnoÊ TetaÊ isÊ aÊ medicallyÊ trainedÊ
NaturopathicÊ DoctorÊ (ND)Ê whoÊ hasÊ beenÊ
practicingÊ forÊ theÊ lastÊ threeÊ yearsÊ atÊ TheÊ
NaturopathicÊ HealthÊ ClinicÊ ofÊ NorthÊ
CarolinaÊ locatedÊ inÊ Winston-Salem.Ê JillianÊ
completedÊ herÊ medicalÊ trainingÊ atÊ BastyrÊ
University,Ê whichÊ isÊ oneÊ ofÊ onlyÊ fourÊ
medicalÊ universitiesÊ inÊ theÊ countryÊ toÊ trainÊ
primary-careÊ doctorsÊ inÊ theÊ complemen-
taryÊ healingÊ arts,Ê includingÊ nutrition,Ê ex-
ercise,Ê counseling,Ê herbalÊ medicine,Ê ho-
meopathyÊand Êfunct ionalÊ medicine.

InÊ additionÊ toÊ herÊ clinicalÊ practice,Ê
JillianÊ writesÊ andÊ lecturesÊ extensivelyÊ onÊ
manyÊ variousÊ healthÊ topics.Ê SheÊ isÊ aÊ con-
tributingÊ writerÊ toÊ severalÊ magazinesÊ andÊ
wasÊ recentlyÊ aÊ keynoteÊ speakerÊ atÊ theÊ
nationalÊ GlutenÊ IntoleranceÊ GroupÕ sÊ edu-
cationalÊ conferenceÊ inÊ Minneapolis,Ê MN.Ê
JillianÊ appearsÊ periodicallyÊ onÊ localÊ newsÊ
stationsÊ toÊ discussÊ relevantÊ healthÊ infor-
mationÊ rangingÊ fromÊ allergies,Ê autoim-
muneÊ diseaseÊ andÊ nutritionÊ toÊ vaccina-
tions.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ1 1.
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HypnotherapyÊinÊ Winston-Salem
Ê

ForsythÊ IntegrativeÊ TherapyÊ isÊ excitedÊ toÊ announceÊ thatÊ inÊ
additionÊ toÊ Ortho-BionomyÊ andÊ DirectionalÊ Healing,Ê weÊ

nowÊ offerÊ MedicalÊ SupportÊ HypnotherapyÊ servicesÊ inÊ Winston-
Salem.Ê HypnotherapyÊ teachesÊ oneÊ toÊ useÊ theirÊ powerfulÊ sub-
consciousÊmindÊtoÊa ssistÊinÊhealingÊandÊac hieveÊtheirÊgoals .

ForsythÊ IntegrativeÊ TherapyÊ offersÊ HypnotherapyÊ forÊ theÊ
following:

• Easier, More Comfortable, Fear-Free Childbirth
• Preparation for Surgery
• Accelerate Healing
• Pain Control 
• Smoking Cessation
• Weight Loss
• Overcoming Mental and Physical Limitations

Ê
MarcelleÊHammer ,ÊM AÊEd,Êis Êo wnerÊofÊF orsythÊIntegr ativeÊ

Therapy,Ê locatedÊ atÊ 1316Ê AshleybrookÊ LaneÊ inÊ Winston-Salem.ÊÊ
She is a Certified Medical Support Clinical Hypnotherapist, a 
BlissbornÊ HypnosisÊ forÊ ChildbirthÊ EducatorÊ andÊ aÊ LicensedÊ
MassageÊandÊBod yworkÊ Therapist.Ê

ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ registerÊ forÊ classesÊ pleaseÊ callÊ 336-
768-7000Ê orÊ visitÊ www.ForsythIntegrativeTherapy.com.Ê SeeÊ adÊ
onÊp ageÊ29.

TheÊC enterÊforÊHolis ticÊHealing
NowÊOfferingÊ TaiÊC hi!ÊÊ

MondayÊ eveningsÊ atÊ 7:30pmÊ CHHÊ willÊ offerÊ anÊ entry-levelÊ
classÊ inÊ Chen-HunyuanÊ TaiÊ Chi.Ê Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ

isÊ aÊ systemÊ ofÊ TaijiquanÊ thatÊ isÊ aÊ synthesisÊ ofÊ Xingyi,Ê QigongÊ
(ChiÊ Kung),Ê andÊ Chen-StyleÊ TaiÊ Chi.Ê Ê Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ
a system based on health and self defense, emphasizing health; 
stillness and movement, emphasizing stillness; and the internal 
andÊ external,Ê emphasizingÊ theÊ internal.Ê TheÊ classÊ willÊ coverÊ
basicÊ Qigong,Ê meditation,Ê TaiÊ ChiÊ form,Ê pushÊ hands,Ê andÊ selfÊ
defenseÊ applications.Ê ThisÊ comprehensiveÊ andÊ holisticÊ focusÊ
worksÊ toÊ developÊ theÊ wholeÊ personÊ inÊ anÊ energeticÊ andÊ peace-
fulÊ environmentÊ thatÊ isÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ allÊ agesÊ
and fitness levels.  

TeacherÊ RodneyÊ OwenÊ isÊ aÊ practitionerÊ andÊ teacherÊ ofÊYangÊ
andÊ ChenÊ stylesÊ ofÊ TaijiÊ (TaiÊ Chi),Ê Qigong,Ê andÊ KungÊ Fu.Ê HeÊ isÊ
aÊ studentÊ ofÊ Chen-HunyuanÊ StyleÊ Taiji,Ê TheÊ OldÊ YangÊ StyleÊ
TaijiÊ ofÊ TheÊ WorldÊ TaijiÊ BoxingÊ Association,Ê andÊ IÊ LiqÊ ChuanÊ
KungÊ Fu.Ê HisÊ trainingÊ approachÊ isÊ premisedÊ onÊ simplicityÊ andÊ
functionality.Ê AllÊ classesÊ areÊ carriedÊ outÊ inÊ aÊ peacefulÊ andÊ en-
ergeticÊ environmentÊ andÊ areÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ allÊ
ages and fitness levels.  

ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
HealingÊ atÊ 336-841-4307Ê orÊ visitÊ www.chhtree.com.Ê SeeÊ adÊ onÊ
pageÊ25

FreeÊB ackÊP ainÊC linic

LearnÊ howÊ toÊ healÊ yourselfÊ andÊ feelÊ great.Ê PleaseÊ joinÊ Dr.Ê
AaronÊ LeBauerÊ forÊ aÊ FreeÊ BackÊ PainÊ Clinic.Ê TheÊ clinicÊ willÊ

takeÊ placeÊ atÊ LeBauerÊ PhysicalÊ TherapyÊ onÊ Tuesday,Ê AugustÊ 31Ê
from 5-7pm.

YouÊ willÊ learnÊ aÊ fewÊ easyÊ andÊ highlyÊ effectiveÊ self-treatmentÊ
strategiesÊ andÊ homeÊ exercisesÊ thatÊ feelÊ great,Ê reduceÊ painÊ andÊ
willÊ helpÊ youÊ becomeÊ healthierÊ andÊ returnÊ toÊ theÊ activitiesÊ youÊ
enjoy.Ê TakeÊcontrolÊofÊy ourÊhealthÊatÊthis ÊimportantÊev ent.Ê

Space is limited; please call ahead to reserve your 15 min-
uteÊappointment.Ê336-271-6677

LeBauerÊ PhysicalÊ TherapyÊ isÊ locatedÊ atÊ 338Ê NorthÊ ElmÊ Street,Ê
SuiteÊ 334Ê inÊ Greensboro.Ê ToÊ learnÊ moreÊ aboutÊ ourÊ practice,Ê
visitÊwww .LeBauerPT.com.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ19.

IntegrativeÊ HealthÊ CoachingÊ NowÊ inÊ theÊ Triad

AÊnewÊ perspectiveÊ forÊ personalizedÊ healthÊ careÊ hasÊ beenÊ
createdÊ throughÊ DukeÊ IntegrativeÊ MedicineÊ atÊ DukeÊ Uni-

versityÊ andÊ nowÊ isÊ beingÊ offeredÊ inÊ theÊ Triad.Ê IntegrativeÊ HealthÊ
CoachingÊ createsÊ dynamicÊ partnershipsÊ thatÊ moveÊ clientsÊ towardÊ
satisfyingÊ andÊ healthyÊ lifestyles.Ê ByÊ focusingÊ onÊ theÊ mind,Ê body,Ê
spiritÊ andÊ community,Ê IHCÊ helpsÊ clientsÊ makeÊ changesÊ thatÊ
supportÊ theirÊ visionÊ andÊ valuesÊ forÊ optimalÊ health.Ê HeightenedÊ
mindfulÊ awarenessÊ toÊ createÊ andÊ sustainÊ lifestyleÊ changesÊ isÊ
only one benefit of Integrative Health Coaching   

ContactÊ DanielÊ JohnsonÊ eitherÊ byÊ phoneÊ 970-331-9941Ê orÊ emailÊÊ
djohnsonihc@gmail.comÊforÊaÊcomp limentaryÊ session.

Kim Hill, RN, Esthetician
ORGANIC FACIALS and more.........

210 N Main Street • Kernersville, NC 27284
336-996-8878           kimthill@hotmail.com

www.HairIsOurThing.com
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JoinÊDr .Ê VaughanÊ forÊ a
FreeÊ TalkÊ-Ê AugustÊ 19

WhenÊ wasÊ theÊ lastÊ timeÊ youÊ feltÊ re-
allyÊ great?Ê HasÊ itÊ beenÊ aÊ while?Ê

HaveÊ youÊ feltÊ stressedÊ outÊ orÊ burnedÊ out?ÊÊ
DoÊ youÊ sometimesÊ worryÊ thatÊ youÊ areÊ
Ò overÊtheÊhillÓ ?Ê

EvenÊ afterÊ aÊ goodÊ nightÕ s Ê sleep,Ê
chronicÊ fatigueÊ mayÊ causeÊ poorÊ memory,Ê
increasedÊ useÊ ofÊ caffeine,Ê lossÊ ofÊ sexÊ
drive,Ê andÊ low-gradeÊ depression.Ê ThisÊ isnÕ tÊ
Ò inÊ yourÊ head.Ó Ê TheseÊ mayÊ allÊ beÊ signsÊ ofÊ
aÊtreatableÊillnes sÉÊ AdrenalÊ Fatigue.Ê

OnÊ Thursday,Ê AugustÊ 19Ê atÊ 6:30pm,Ê
JoinÊ ElizabethÊ Vaughan,Ê MDÊ inÊ aÊ discus-
sionÊ ofÊ howÊ ongoingÊ stressÊ decreasesÊ yourÊ
bodyÕ sÊ abilityÊ toÊ respondÊ withÊ vigor.Ê LearnÊ
how to fix it, so that you can regain en-
ergyÊ andÊ vitalityÊ andÊ maintainÊ itÊ intoÊ yourÊ
goldenÊy ears.Ê

TheÊ eventÊ willÊ takeÊ placeÊ atÊ VaughanÊ In-
tegrativeÊ Medicine,Ê 1301-AÊ WestÊ Wendo-
verÊ Ave,Ê Greensboro.Ê SeatingÊ isÊ limited.Ê
ReserveÊ yoursÊ todayÊ byÊ emailingÊ amie@
vaughanintegrative.comÊ or Ê calling Ê
336.808.3627Êx 10.

FamilyÊ YogaÊC losing

SatyaÊ meansÊ truthÊ andÊ honesty.Ê TheÊ truthÊ isÊ myÊ leaseÊ isÊ upÊ theÊ endÊ ofÊ AugustÊ andÊ IÊ haveÊ chosenÊ notÊ toÊ renewÊ it.Ê Yes,Ê FamilyÊ
YogaÊStudioÊwil lÊbeÊclos ingÊafterÊeightÊw onderfulÊy ears.
TheÊ truthÊ isÊ IÊ haveÊ enjoyedÊ thisÊ journeyÊ moreÊ thanÊ wordsÊ canÊ express.Ê ItÊ hasÊ beenÊ anÊ honorÊ andÊ privilegeÊ toÊ haveÊ hadÊ theÊ

experienceÊ ofÊ workingÊ withÊ eachÊ andÊ everyÊ oneÊ ofÊ you.Ê IÊ haveÊ beenÊ blessedÊ toÊ seeÊ thisÊ placeÊ ofÊ comfortÊ andÊ communityÊ growÊ
andÊthri veÊunderÊm yÊw atch.

HonestyÊ andÊ truthfulnessÊ areÊ coreÊ valuesÊ forÊ me.Ê ItÕ sÊ importantÊ thatÊ youÊ allÊ understandÊ whyÊ IÊ amÊ closing.Ê TheÊ simpleÊ truthÊ
isÊ IÊ amÊ readyÊ toÊ workÊ lessÊ andÊ enjoyÊ lifeÊ more.Ê IÕmÊ lookingÊ forwardÊ toÊ spendingÊ moreÊ timeÊ withÊ familyÊ andÊ friends,Ê nurturingÊ theÊ
relationshipsÊthatÊareÊs oÊimportantÊtoÊme.

IÊ wouldÊ likeÊ toÊ thankÊ theÊ teachersÊ whoÊ haveÊ madeÊ suchÊ aÊ commitmentÊ ofÊ loveÊ andÊ honestyÊ inÊ theirÊ teachingÊ atÊ FamilyÊ Yoga.Ê
TheÊ studioÊ wouldÊ notÊ haveÊ grownÊ intoÊ theÊ specialÊ placeÊ itÊ isÊ withoutÊ them.Ê Building,Ê growingÊ andÊ maintainingÊ theÊ studioÊ wouldÊ
notÊ haveÊ beenÊ possibleÊ withoutÊ theÊ constantÊ love,Ê supportÊ andÊ physicalÊ presenceÊ ofÊ myÊ husband,Ê Tom.Ê HeÊ hasÊ givenÊ hisÊ timeÊ
unselfishly to help my dream come true. Family is so important to me and I had no idea how the size of my “family” would 
growÊthroughoutÊthe Êy ears.Ê ThankÊy ouÊall.

LoveÊandÊNamas te,
Cheryl

CherylÊ willÊ beÊ availableÊ toÊ teachÊ groupÊ classes,Ê corporateÊ classesÊ andÊ privateÊ sessionsÊ inÊ September.Ê YouÊ canÊ stillÊ reachÊ herÊ throughÊ
theÊweb Ês iteÊwww .familyyoga.org.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ 36.

TaiÊC hiÊwithÊHealin gÊ WordsÊ WorkshopÊ

Join us on Saturday, September 11 (10am-5pm) and learn to harness and harmonize 
theÊ powersÊ ofÊ yourÊ leftÊ andÊ rightÊ hemispheresÊ ofÊ yourÊ brainÊ toÊ facilitateÊ healingÊ ofÊ

body,Êmind,ÊandÊs pirit.
WordsÊ suchÊ asÊ gratitude,Ê trust,Ê &Ê acceptanceÊ openÊ theÊ energyÊ gatesÊ toÊ healing,Ê

vitality,Ê wisdom,Ê andÊ presence.Ê Ê WordsÊ thatÊ judgeÊ orÊ criticizeÊ cutÊ usÊ offÊ fromÊ ourselves,Ê
others,Ê &Ê ourÊ environment.Ê Ê InÊ thisÊ workshopÊ weÊ willÊ exploreÊ body-mindÊ practicesÊ
suchÊ asÊ primalÊ sound,Ê words,Ê andÊ silenceÊ inÊ conjunctionÊ withÊ meditativeÊ breathwork,Ê
taiÊ chi,Ê andÊ qigongÊ practices.Ê OurÊ intentionÊ willÊ beÊ toÊ harmonizeÊ theÊ consciousÊ andÊ
unconsciousÊ mindsÊ withinÊ isÊ soÊ thatÊ weÊ canÊ moveÊ moreÊ effectivelyÊ towardsÊ healing,Ê
health,ÊgoodÊrelations hipsÊwithÊours elves,Êothers ,ÊandÊtheÊlargerÊw orld.ÊÊ

WokshopÊ location:Ê Winston-SalemÊ YogaÊ TherapyÊ atÊ 2424Ê ReynoldaÊ RoadÊ inÊ
Winston-Salem.Ê TaughtÊ byÊ AlanÊ Graham,Ê BeverlyÊ IsleyÊ Landreth,Ê DavidÊ Harold,Ê andÊ
Sandy Seeber with Three Treasures Tai Chi. Cost: $50

ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ registerÊ emailÊ sandy@threetreasures.orgÊ orÊ callÊ
336.659.1599,Ê ext.4.Ê ToÊ seeÊ ourÊ fullÊ listingÊ ofÊ classesÊ andÊ workshops,Ê goÊ toÊ www.
threetreasures.org.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ14.
ÊÊ
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AfterglowÊPledges ÊtoÊPurs ueÊ
DifferentÊ AvenuesÊofÊ
Stability

AfterglowÊ Cosmetics,Ê aÊ nationallyÊ
distributedÊ cosmeticsÊ companyÊ lo-

catedÊ inÊ Apex,Ê NC,Ê hasÊ pledgedÊ toÊ con-
tinueÊ toÊ exploreÊ newÊ avenuesÊ ofÊ sustain-
ableÊbus inessÊpr actices.

AfterglowÊ CosmeticsÊ isÊ knownÊ asÊ theÊ
leaderÊ inÊ removingÊ potentiallyÊ dangerousÊ
ingredientsÊ fromÊ cosmetics,Ê butÊ theÊ com-
panyÕ sÊ missionÊ alsoÊ includesÊ theÊ elimina-
tion of potential waste from landfills and 
aÊ pledgeÊ toÊ upholdÊ sustainableÊ businessÊ
practices.

Ê Presently,Ê AfterglowÊ focusesÊ onÊ usingÊ
sterileÊ andÊ sustainableÊ packagingÊ options,Ê
includingÊ containersÊ madeÊ ofÊ recyclableÊ
plasticÊ andÊ aluminum,Ê toÊ encourageÊ cus-
tomersÊ toÊ recycleÊ orÊ reuseÊ emptyÊ cos-
meticÊcontainers .

Ê InÊ anÊ effortÊ toÊ promoteÊ sustainableÊ
shippingÊ methodsÊ AfterglowÊ considersÊ
bothÊ shippingÊ materialsÊ andÊ carriersÊ whenÊ
shippingÊ itemsÊ soldÊ fromÊ theÊ companyÕ sÊ
official website. Afterglow products are 
shippedÊ toÊ customersÊ withÊ minimalÊ pack-
agingÊ madeÊ ofÊ recycledÊ materialsÊ byÊ
carriersÊ aimedÊ atÊ reducingÊ theirÊ carbonÊ
footprintÊ andÊ theÊ effectsÊ globalÊ warming.

Ê AfterglowÊ CosmeticsÊ wasÊ foundedÊ inÊ
2004Ê byÊ cosmeticÊ visionary,Ê KristinÊ Ad-
ams.Ê AfterglowÊ pledgesÊ toÊ createÊ productsÊ
thatÊ respectÊ womenÕ sÊ bodiesÊ andÊ theÊ
earth.Ê AfterglowÊ CosmeticsÕ Ê completeÊ lineÊ
ofÊ organicÊ make-upÊ isÊ hypo-allergenicÊ
andÊ non-comedogenic.Ê AsÊ anÊ earlyÊ
signerÊ forÊ TheÊ BreastÊ CancerÊ FundÕ sÊ Ô Cam-
paignÊ forÊ SafeÊ CosmeticsÕ ,Ê AfterglowÊ
CosmeticsÕ Ê areÊ alwaysÊ parabenÊ free,Ê
phthalateÊ free,Ê bismuthÊ oxychlorideÊ free,Ê
nanoÊ free,Ê perfumeÊ free,Ê mercuryÊ free,Ê
glutenÊfree,Ês oyÊfree ÊandÊtalcÊfr ee.
Ê
ForÊ moreÊ informationÊ contact:Ê KatelynÊ
LitalienÊ atÊ KLitalien@AfterglowCosmetics.
com/Ê 1.866.630.4569Ê Ext.Ê 601.Ê VisitÊ
www.AfterglowCosmetics.comÊ toÊ viewÊ
theÊ fullÊ productÊ lineÊ orÊ www.Afterglow-
Cosmetics.com/recycle/Ê forÊ moreÊ onÊ Af-
terglowÕ sÊ sustainableÊ businessÊ practices.Ê
SeeÊad ÊonÊp ageÊ27.
Ê

TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ WelcomesÊ ThreeÊ LicensedÊ
MentalÊHealthÊC ounselors

TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing,Ê anÊ integrativeÊ healingÊ centerÊ inÊ HighÊ Point,Ê isÊ
expandingÊ andÊ isÊ excitedÊ toÊ announceÊ AmberÊ KelleyÊ LPC,Ê MarkÊ KelleyÊ LPC,Ê andÊ

ValarieÊSnel lÊ LCSWÊ haveÊjoinedÊourÊcaringÊprofes sionalÊs taff.Ê
AmberÊ KelleyÊ isÊ aÊ LicensedÊ ProfessionalÊ Counselor.Ê SheÊ hasÊ workedÊ asÊ aÊ coun-

selor,Ê trainerÊ andÊ memberÊ ofÊ theÊ CrisisÊ ResponseÊ TeamÊ forÊ GuilfordÊ CountyÊ SchoolsÊ
andÊ GuilfordÊ CountyÊ EMS.Ê SheÊ isÊ alsoÊ aÊ SpecialistÊ inÊ DisasterÊ MentalÊ HealthÊ withÊ theÊ
AmericanÊ RedÊ CrossÊ andÊ hasÊ providedÊ servicesÊ inÊ nineÊ nationalÊ disasters.Ê AmberÊ hasÊ
advanced specialized training in Critical Incident Stress Debriefing as well. She 
providesÊ individual,Ê couplesÊ andÊ familyÊ counselingÊ toÊ clients.Ê HerÊ areasÊ ofÊ specialtyÊ
includeÊ treatmentÊ ofÊ depression,Ê anxiety,Ê grief/loss,Ê PTSDÊ andÊ manyÊ otherÊ relatedÊ
areasÊofÊconcern.Ê

MarkÊ KelleyÊ isÊ alsoÊ aÊ LicensedÊ ProfessionalÊ CounselorÊ andÊ worksÊ withÊ aÊ broadÊ
spectrum of clients. Mark has been a professional counselor for over 15 years. His 
areasÊ ofÊ therapyÊ expertiseÊ includeÊ childÊ andÊ adolescent,Ê individualÊ andÊ couplesÊ
therapy,Ê relationshipÊ issuesÊ andÊ familyÊ ofÊ originÊ work.Ê MarkÕ sÊ offersÊ therapyÊ tailoredÊ
toÊ yourÊ goalsÊ andÊ yourÊ personality.Ê HeÊ believesÊ inÊ theÊ innateÊ abilityÊ ofÊ clientsÊ toÊ workÊ
through problems and find balance in daily living while achieving important goals. 

ValarieÊ SnellÊ isÊ aÊ LicensedÊ ClinicalÊ SocialÊ WorkerÊ inÊ bothÊ NorthÊ CarolinaÊ andÊ
Georgia.Ê ForÊ theÊ pastÊ 10Ê years,Ê sheÊ hasÊ beenÊ providingÊ therapyÊ servicesÊ inÊ aÊ varietyÊ
ofÊ treatmentÊ settings,Ê includingÊ communityÊ mentalÊ health,Ê sexualÊ assault,Ê andÊ do-
mesticÊ violenceÊ centers.Ê ValarieÊ worksÊ withÊ children,Ê adolescent,Ê andÊ adultÊ popula-
tionsÊ onÊ depression,Ê anxiety,Ê relationships,Ê grief,Ê lifeÊ adjustmentÊ andÊ otherÊ issues,Ê asÊ
wellÊ asÊ specializingÊ inÊ theÊ treatmentÊ ofÊ survivorsÊ ofÊ trauma.Ê SheÊ willÊ beÊ conductingÊ
aÊ varietyÊ ofÊ groupsÊ atÊ CHHÊ asÊ well,Ê onÊ issuesÊ suchÊ asÊ buildingÊ self-esteemÊ forÊ ado-
lescentÊgirls ÊandÊs urvivingÊs exualÊas saultÊandÊotherÊforms ÊofÊtr aumas.Ê

TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ isÊ honoredÊ toÊ welcomeÊ Amber,Ê Mark,Ê andÊ Vala-
rie and invite you to visit our website at www.chhtree.com to find out more about 
theseÊ cliniciansÊ andÊ howÊ theyÊ canÊ assistÊ youÊ whileÊ honoringÊ yourÊ connectionÊ ofÊ
mind,Êbod y,ÊandÊs pirit.Ê

ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ 336-841-4307Ê
orÊvis itÊwww .chhtree.com.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ25.

Unlock Your Body’s 
Natural Healing Capabilities

Upper Cervical care has been known to help people with:

• ADHD
• Arthritis
• Carpal Tunnel

• Digestive Problems
• Fibromyalgia
• Headaches /Migraines

   432A W. Mountain St., Kernersville      336.992.2536
www.atlas4wellness.com

• High Blood Pressure
• Nerve Disorders
• Pain (acute / chronic)

And many other conditions
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GreensboroÕ sÊ JulianÊ andÊ EthelÊ
Clay Price Park features fields 
and forests over a 98-acre 

naturalÊ areaÊ locatedÊ nearÊ theÊ intersec-
tionÊ ofÊ NewÊ GardenÊ RoadÊ andÊ HobbsÊ
Road.Ê TheÊ parkÕ sÊ namesake,Ê JulianÊ
Price,Ê becameÊ theÊ presidentÊ ofÊ theÊ
Jefferson-PilotÊ InsuranceÊ CompanyÊ inÊ
1919,Ê andÊ ledÊ itsÊ expansionÊ untilÊ hisÊ
deathÊ inÊ 1946.Ê TheÊ parkÕ sÊ currentÊ siteÊ
formerlyÊ servedÊ asÊ theÊ companyÕ sÊ
employeeÊ club.Ê InÊ 1999,Ê PiedmontÊ
LandÊ ConservancyÊ (PLC)Ê andÊ theÊ CityÊ
ofÊ GreensboroÊ partneredÊ toÊ protectÊ
theÊ areaÊ forÊ conservationÊ andÊ publicÊ
use.Ê PLCÊ placedÊ anÊ easementÊ onÊ theÊ
propertyÊ requiringÊ thatÊ itÊ remainÊ aÊ
naturalÊ park,Ê andÊ thenÊ transferredÊ itÊ
toÊ theÊ CityÊ ofÊ Greensboro,Ê toÊ beÊ man-
agedÊ byÊ theÊ ParksÊ &Ê RecreationÊ De-
partment.Ê TheÊ followingÊ year,Ê adjustmentsÊ wereÊ madeÊ toÊ theÊ
easement,Ê allowingÊ theÊ constructionÊ ofÊ theÊ KathleenÊ ClayÊ Ed-
wardsÊF amilyÊBr anchÊLibr aryÊinÊtheÊpark.

Since then, Price Park has benefitted from a variety of 
conservationÊ andÊ restorationÊ projects,Ê hasÊ hostedÊ specialÊ eventsÊ
andÊ nowÊ offersÊ aÊ readingÊ gardenÊ andÊ trails.Ê TheÊ groundsÊ andÊ
library serve as the unofficial hub for environmental organiza-
tionsÊ inÊ GuilfordÊ County.Ê ManyÊ groupsÊ holdÊ meetingsÊ atÊ theÊ siteÊ
includingÊ theÊ PiedmontÊ BirdÊ Club,Ê T.Ê GilbertÊ PearsonÊ AudobonÊ
Chapter and the Carolina Butterfly Association. Not only does 
theÊ libraryÊ provideÊ aÊ perfectÊ settingÊ forÊ quietÊ meetingsÊ butÊ theÊ
parkÊ providesÊ anÊ outdoorÊ educationÊ centerÊ justÊ aÊ fewÊ feetÊ away.Ê

The stream flowing across the property had suffered from 
erosion.Ê SinceÊ inceptionÊ asÊ aÊ park,Ê PriceÊ ParkÊ hasÊ partneredÊ
withÊ theÊ NorthÊ CarolinaÕ sÊ EcosystemÊ EnhancementÊ ProgramÊ toÊ
rebuildÊ theÊ streamÊ andÊ restoreÊ nativeÊ vegetationÊ alongÊ itsÊ buffer.Ê
InÊ addition,Ê aÊ formerÊ pondÊ hasÊ beenÊ convertedÊ toÊ anÊ easilyÊ
visibleÊwetlandÊbris tlingÊwithÊw aterfowlÊandÊwildl ife.Ê

OnÊ theÊ uplandsÊ prescribedÊ burnsÊ haveÊ beenÊ conductedÊ

whichÊ encourageÊ theÊ developmentÊ ofÊ
PiedmontÊ PrairieÊ habitat,Ê Ê supportingÊ
grasslandÊ birdsÊ suchÊ asÊ theÊ EasternÊ
MeadowlarkÊ andÊ otherÊ wildlife.Ê
TheseÊ conservationÊ effortsÊ reinforceÊ
the land’s ability to filter our air and 
waterÊandÊs ustainÊn ativeÊ species.Ê

OnÊ EarthÊ Day,Ê PriceÊ ParkÊ andÊ theÊ
libraryÊ offerÊ activitiesÊ fromÊ hayridesÊ
andÊ guidedÊ hikesÊ toÊ gardeningÊ andÊ
natureÊ photographyÊ exhibits.Ê TheÊ
parkÊ wasÊ alsoÊ selectedÊ asÊ theÊ locationÊ
ofÊ GreensboroÊ Bioblitz,Ê whichÊ tookÊ
placeÊ thisÊ pastÊ spring.Ê TheÊ goalÊ ofÊ theÊ
BioblitzÊ wasÊ toÊ takeÊ anÊ inventoryÊ ofÊ
theÊ areaÕ sÊ biodiversity.Ê ParticipantsÊ
hadÊ theÊ opportunityÊ toÊ identifyÊ manyÊ
speciesÊ ofÊ plantsÊ andÊ animals.Ê Sev-
eralÊ hundredÊ speciesÊ wereÊ totaledÊ
duringÊthis Êbiological Ê extravaganza.

TheÊ trailsÊ atÊ PriceÊ ParkÊ includeÊ theÊ one-mileÊ EvergreenÊ TrailÊ
andÊ theÊ one-mileÊ PriceÊ ParkÊ Greenway,Ê presentingÊ multipleÊ
opportunitiesÊ forÊ walking,Ê runningÊ orÊ biking.Ê TheÊ KathleenÊ ClayÊ
EdwardsÊ FamilyÊ LibraryÊ -Ê theÊ mostÊ visitedÊ branchÊ ofÊ theÊ Greens-
boroÊ PublicÊ LibraryÊ -Ê featuresÊ anÊ expandedÊ collectionÊ ofÊ re-
sourcesÊ onÊ theÊ environment,Ê nature,Ê sustainableÊ living,Ê andÊ
gardening,Ê inÊ additionÊ toÊ theÊ popularÊ collectionsÊ thatÊ canÊ beÊ
foundÊ atÊ mostÊ libraries.Ê ItÕ sÊ theÊ perfectÊ placeÊ toÊ takeÊ kidsÊ onÊ aÊ
learningÊexpeditionÊorÊcatc hÊupÊonÊy ourÊo wnÊ reading.Ê

With a 98 acre wildlife haven and Greensboro’s most fre-
quentedÊ library,Ê PriceÊ ParkÊ hasÊ becomeÊ oneÊ ofÊ theÊ GreensboroÕ sÊ
mostÊ popularÊ places.Ê EvenÊ afterÊ aÊ decadeÊ ofÊ publicÊ accessÊ theÊ
parkÊ continuesÊ toÊ growÊ inÊ popularityÊ andÊ meetÊ theÊ needsÊ ofÊ
GreensboroÕ sÊ citizensÊ forÊ aÊ nature-basedÊpark.

SubmittedÊ byÊ KevinÊ ReddingÊ andÊ AnnieÊ SegalÊ ofÊ theÊ PiedmontÊ
LandÊ Conservancy.Ê PleaseÊ visitÊ www.piedmontland.orgÊ toÊ learnÊ
moreÊ aboutÊ whatÊ theÊ ConservanceyÊ isÊ doingÊ toÊ protectÊ ourÊ
region'sÊland Êand Êho wÊy ouÊcanÊ help.

GreensboroÕ sÊN aturalÊH aven
PriceÊ ParkÊ PhotoÊ by:ÊVirginiaÊ Weiler

Three Treasures Tai Chi LLC
for the study & practice 
of the peaceable arts

10 Tai Chi and Qigong classes 
   per week in the Winston-Salem area
Workshops & retreats
80+ years of collective experience

‘
‘‘

www.ThreeTreasures.org
336.659.1599

info@threetreasures.org
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      NUGGETSofWISDOM

Books:ÊP aperÊo rÊP lastic?

Wh e n Ê
asked Ê

Ò whichÊ areÊ moreÊ eco-friend-
ly,Ê paperÊ booksÊ orÊ e-books?Ó Ê theÊ an-

swerÊ seemsÊ obvious.Ê ImmediatelyÊ weÊ envisionÊ
scoresÊ ofÊ treesÊ beingÊ choppedÊ down,Ê andÊ theÊ
depletionÊ ofÊ forestsÊ aroundÊ theÊ globe.Ê WeÊ foreseeÊ
the fleeting lifespan of each textbook, as a new 
editionÊ isÊ writtenÊ everyÊ otherÊ yearÊ (ifÊ notÊ moreÊ
frequently),Ê andÊ howÊ abundantlyÊ wastefulÊ itÊ isÊ toÊ
reprintÊ millionsÊ ofÊ copiesÊ justÊ toÊ updateÊ graphicsÊ
andÊ aÊ fewÊ stats.Ê DrivingÊ toÊ theÊ bookstoreÊ andÊ backÊ
alsoÊ createsÊ moreÊ emissionsÊ thanÊ downloadingÊ aÊ
bookÊ purchasedÊ online.Ê Therefore,Ê theÊ obviousÊ
choiceÊw ouldÊs eemÊtoÊbeÊe-books .Ê

However,Ê thereÊ areÊ severalÊ factorsÊ toÊ beÊ con-
sidered.Ê NewÊ productsÊ suchÊ asÊ theÊ KindleÊ produceÊ
around 168 kg of carbon dioxide during its life-
time,Ê comparedÊ toÊ theÊ 7.46Ê kgÊ ofÊ aÊ book.Ê SuchÊ
devicesÊ areÊ alsoÊ madeÊ withÊ toxicÊ chemicalsÊ thatÊ
polluteÊ theÊ environment,Ê whileÊ paperÊ booksÊ areÊ
madeÊ withÊ aÊ renewableÊ resource,Ê asÊ lumberÊ com-
paniesÊ generallyÊ plantÊ twoÊ newÊ treesÊ forÊ everyÊ oneÊ
theyÊ cutÊ down.Ê AndÊ unlikeÊ books,Ê thereÊ isÊ theÊ
disposalÊ ofÊ packagingÊ andÊ batteriesÊ toÊ takeÊ intoÊ
account.Ê AllÊ thingsÊ toÊ beÊ consciousÊ ofÊ asÊ theÊ newÊ
schoolÊ yearÊ isÊ aboutÊ toÊ beginÊ andÊ professorsÊ gen-
erateÊ theÊ listÊ ofÊ textbooksÊ studentsÊ willÊ beÊ requiredÊ
toÊha veÊthis Ês emester.

HealthyÊH abits,ÊH ealthyÊK ids

SnacksÊ incorporateÊ aÊ largeÊ percentageÊ ofÊ kidsÕÊ diets.Ê DueÊ toÊ theirÊ smallÊ
stomachÊ capacityÊ andÊ fastÊ metabolism,Ê kidsÊ needÊ toÊ eatÊ throughoutÊ theÊ

dayÊ toÊ keepÊ themÊ focusedÊ andÊ energized.Ê
However,Ê becauseÊ kidsÊ generallyÊ chooseÊ
foodsÊ thatÊ takeÊ theÊ leastÊ amountÊ ofÊ prepara-
tion,Ê theyÊ windÊ upÊ eatingÊ someÊ formÊ ofÊ junkÊ
food.Ê ThisÊ habit,Ê alongÊ withÊ theÊ enticingÊ al-
lureÊ ofÊ sweets,Ê causesÊ kidsÊ toÊ haveÊ aÊ higherÊ
intakeÊ ofÊ calories,Ê sugar,Ê andÊ fat,Ê makingÊ
themÊ moreÊ atÊ riskÊ forÊ childhoodÊ obesity.Ê
HereÊ areÊ someÊ waysÊ toÊ helpÊ reduceÊ thatÊ riskÊ
andÊ getÊ kidsÊ toÊ eatÊ healthierÊ andÊ moreÊ nutri-
tiousÊs nacks:

• Designate a shelf in the fridge just for 
snacks.Ê BeÊ sureÊ toÊ keepÊ itÊ stockedÊ withÊ
healthyÊ snacksÊ thatÊ areÊ alreadyÊ preparedÊ
(suchÊ asÊ goingÊ aheadÊ andÊ cuttingÊ fruitÊ intoÊ
slices), so kids know exactly where to find 
aÊgoodÊs nackÊthatÕ sÊquic kÊandÊ easy.

• Let them choose. Kids often like to be a 
partÊ ofÊ theÊ decisionÊ making.Ê GiveÊ themÊ aÊ fewÊ healthyÊ snackÊ optionsÊ andÊ
whateverÊ theyÊ decideÉev eryoneÕ sÊ happy.

• Compliment snacks with a dipping sauce. No matter whether they dunk, 
drizzle,Ê orÊ scoop,Ê kidsÊ loveÊ dippingÊ theirÊ foods.Ê TryÊ servingÊ freshÊ vegetablesÊ
withÊ aÊ dressing,Ê fruitÊ slicesÊ withÊ aÊ sweetÊ sauce,Ê orÊ wholeÊ wheatÊ pitasÊ withÊ
hummus.Ê

• Make foods interactive. Kids are more likely to try foods that they have 
created.Ê LayÊ outÊ breadÊ onÊ aÊ plateÊ andÊ letÊ themÊ buildÊ theirÊ ownÊ sandwich.Ê
YouÊcanÊals oÊus eÊ cookieÊ cuttersÊ toÊ createÊ sandwichÊ
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VitaminsÊf orÊV ision

DiminishedÊ eyesightÊ hasÊ alwaysÊ beenÊ aÊ partÊ ofÊ aging,Ê evenÊ moreÊ soÊ inÊ todayÕ sÊ generationÊ
asÊ weÊ spendÊ aÊ largeÊ percentageÊ ofÊ ourÊ timeÊ staringÊ atÊ computerÊ screensÊ andÊ televisions.ÊÊ

However,Ê thereÊ areÊ waysÊ toÊ helpÊ protectÊ yourÊ eyesightÊ andÊ enableÊ youÊ toÊ seeÊ farÊ intoÊ theÊ
future.  Some evidence shows that luteolin, an antioxidant bioflavonoid, helps protect the 
eyeÊ fromÊ UVÊ radiationÊ damageÊ byÊ preservingÊ cellÊ DNA.Ê Ê LuteolinÊ alsoÊ protectsÊ againstÊ glyca-
tion,Ê aÊ processÊ inÊ whichÊ glucoseÊ linksÊ withÊ proteinsÊ causingÊ themÊ toÊ bindÊ together,Ê poten-
tiallyÊ damagingÊ theÊ retina.Ê Ê ThereforeÊ inÊ orderÊ toÊ maintainÊ visionÊ healthÊ itÊ isÊ importantÊ toÊ eatÊ
foodsÊ thatÊ areÊ aÊ goodÊ sourceÊ ofÊ luteolin,Ê whichÊ includeÊ spinach,Ê turnipÊ greens,Ê collards,Ê
squash,Ê greenÊ peas,Ê broccoli,Ê pumpkin,Ê andÊ corn.Ê Ê Carrots,Ê loadedÊ withÊ VitaminÊ AÊ andÊ beta-
carotene, are also extremely beneficial when it comes to protecting your eyesight.  Another 
meansÊ toÊ helpÊ makeÊ sureÊ yourÊ eyesÊ areÊ protectedÊ isÊ toÊ stayÊ hydrated.Ê Ê ThisÊ ensuresÊ thatÊ yourÊ
eyesÊ stayÊ lubricatedÊandÊnouris hed,Êcaus ingÊthemÊles sÊs train.ÊÊÊ

AÊH ealthyÊB rew

NoÊ matterÊ whetherÊ youÊ enjoyÊ aÊ cupÊ
inÊ theÊ morning,Ê inÊ betweenÊ classes,Ê

orÊ withÊ dessert,Ê coffeeÊ isÊ oneÊ cravingÊ youÊ
donÕ tÊ haveÊ toÊ feelÊ guiltyÊ aboutÊ indulging.Ê
RecentÊ evidenceÊ suggestsÊ thatÊ thisÊ be-
lovedÊ beverageÊ couldÊ evenÊ beÊ consideredÊ
asÊ somewhatÊ ofÊ aÊ healthÊ drink.Ê CoffeeÊ isÊ
aÊgreatÊs ourceÊofÊan tioxidants,ÊlikeÊc hlo-
rogenicÊ andÊ malonicÊ acids,Ê whichÊ helpÊ
protectÊ yourÊ bodyÊ fromÊ disease.Ê Accord-
ingÊ toÊ researchers,Ê consumingÊ oneÊ toÊ
threeÊ cupsÊ ofÊ caffeinatedÊ coffeeÊ dailyÊ canÊ
significantly reduce the risk of type 2 
diabetes,Ê aÊ growingÊ epidemicÊ ofÊ todayÕ sÊ
generation.Ê ThoseÊ whoÊ enjoyÊ aÊ cupÊ aÊ JoeÊ
onÊ aÊ regularÊ basisÊ canÊ alsoÊ reduceÊ theÊ riskÊ
ofÊ cirrhosisÊ ofÊ theÊ liver,Ê AlzheimerÕ sÊ dis-
ease, and are 80% less likely to develop 
Parkinson’s disease. Other benefits in-
cludeÊ protectionÊ againstÊ gallstonesÊ andÊ
colonÊ cancer,Ê asÊ wellÊ asÊ liftingÊ yourÊ moodÊ
andÊ relievingÊ headaches.Ê SoÊ theÊ nextÊ timeÊ
youÊ passÊ byÊ aÊ localÊ coffeeÊ shopÊ donÕ tÊ
hesitateÊ toÊ stopÊ inÊ andÊ orderÊ yourÊ favoriteÊ
blend.
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PauletteÊ Mitchell,Ê theÊ award-winningÊ authorÊ ofÊ 13Ê cookbooks,Ê
isÊ knownÊ internationallyÊ forÊ herÊ quick-to-prepareÊ recipesÊ withÊ
gourmet fl air. Her most recently published book is TheÊ Com-
plete 15-Minute Gourmet: Creative Cuisine Made Fast and 
Fresh.Ê PauletteÊ alsoÊ isÊ producingÊ aÊ seriesÊ ofÊ videosÊ andÊ isÊ aÊ lec-
turer,Ê cookingÊ instructor,Ê spokesperson,Ê andÊ freelanceÊ writer.Ê
SheÊ especiallyÊ enjoysÊ internationalÊ travel,Ê whichÊ sheÊ saysÊ isÊ
herÊ bestÊ sourceÊ ofÊ inspiration.Ê PauletteÕ sÊ cookbooksÊ areÊ avail-
ableÊ inÊ bookstoresÊ andÊ onÊ Amazon.com.Ê VisitÊ paulettemitchell.
com.Ê

       COOKING corner

The complex fl avor of Chi-
nese fi ve-spice powder and 
theÊ sweet-sourÊ tasteÊ ofÊ plumÊ

sauceÊ combineÊ beautifullyÊ inÊ thisÊ
salad,Ê whichÊ hasÊ longÊ beenÊ oneÊ
ofÊ myÊ favorites.Ê RatherÊ thanÊ serv-
ingÊ theÊ vegetable-shrimpÊ mixtureÊ
inÊ endiveÊ leaves,Ê stirÊ inÊ theÊ plumÊ
sauceÊ andÊ serveÊ theÊ mixtureÊ overÊ
Chinese wheat-fl our noodles for 
aÊc hangeÊofÊpace.

1/2ÊcupÊC hineseÊplumÊs auce
1/4ÊcupÊw ater,ÊorÊas Êneeded
1Êtables poonÊcanolaÊoil
4  ribs bok choy, cut into 1/4-inch cubes; also fi nely shred   
ÊÊÊÊgreenÊtops
1/2 red bell pepper, fi nely chopped
1/2 orange bell pepper, fi nely chopped
3 green onions, fi nely chopped
8 ounces small (41 to 50 count) shrimp, peeled, deveined,  
ÊÊÊÊandÊcutÊintoÊ1/4-inc hÊs lices
1Êteas poonÊmincedÊgarlic
1 teaspoon Chinese fi ve-spice powder
SaltÊandÊgroundÊw hiteÊpepperÊtoÊtas te
12ÊBelgianÊendi veÊlea ves
ToastedÊpineÊnuts ÊforÊgarnis h

SpoonÊ theÊ plumÊ sauceÊ intoÊ aÊ smallÊ bowl.Ê StirÊ inÊ water,Ê asÊ
needed,ÊtoÊreac hÊaÊ mapleÊs yrupÊcons istency.

HeatÊ theÊ oilÊ inÊ aÊ largeÊ skilletÊ overÊ
medium-highÊ heat.Ê AddÊ theÊ bokÊ choyÊ
andÊ greens,Ê bellÊ peppers,Ê andÊ greenÊ
onions; cook, stirring occasionally, for 
4Ê minutesÊ orÊ untilÊ crisp-tender.Ê AddÊ
the shrimp, garlic, and fi ve-spice powder; cook, stirring con-
stantly,Ê forÊ 1Ê minuteÊ orÊ untilÊ theÊ shrimpÊ turnÊ pink.Ê SeasonÊ withÊ
saltÊ andÊ whiteÊ pepper.Ê ServeÊ warm,Ê atÊ roomÊ temperature,Ê orÊ
refrigerateÊtoÊcool.

ToÊ serve,Ê spoonÊ theÊ vegetable-shrimpÊ mixtureÊ intoÊ theÊ
endive leaves. Drizzle with plum sauce; sprinkle with pine nuts.

Tip:  Chinese fi ve-spice powder, sometimes called fi ve-fragrance 
powder, is a sweet and pungent mixture of fi ve ground spices 
includingÊ fennel,Ê starÊ anise,Ê SzechuanÊ peppercorns,Ê cinnamon,Ê
and cloves. A licorice fl avor predominates, thanks to the fennel 
seeds.Ê SomeÊ brandsÊ alsoÊ containÊ gingerÊ andÊ licoriceÊ root.Ê TheÊ
seasoningÊ isÊ availableÊ inÊ theÊ ethnicÊ sectionÊ ofÊ mostÊ supermarketsÊ
andÊinÊ AsianÊmarkets .

FIVE-SPICE SHRIMP WITH PLUM SAUCE
MakesÊ 4Ê servings

AlexanderÊ T.Ê Augoustides,Ê MD
1411Ê PlazaÊ WestÊ Road,Ê SuiteÊ B

Winston-Salem,Ê NCÊ Ê 27103
336-760-0240

Dr. Augoustides is board certified in 
Family and Holistic Medicine  and offers comprehensive 

treatment for many conditions including:                                                                  
Fibromyalgia ~ Hypertension ~ Diabetes

PMS & Menopause ~ Candida/Yeast ~ Andropause
Chronic Fatigue Syndrome ~ Thyroid & Adrenal Problems

 Irritable Bowel Syndrome and so much more!!!

Listening 
with the 
heart 
and healing 
with love©

PIEDMONT 
INTEGRATIVE 
MEDICINE, PA

COMPREHENSIVE MEDICAL CARE…..
SPECIALIZING IN YOU!!!

AlexanderÊ T.Ê Augoustides,Ê MD
1411Ê PlazaÊ WestÊ Road,Ê SuiteÊ B

PiedmontÊ IntegrativeÊ Medicine,Ê PA
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PiedmontÊ IntegrativeÊ Medicine,Ê PA

TheÊ carÊ wasÊ packed,Ê lotsÊ ofÊ toysÊ andÊ videosÊ piledÊ upÊ onÊ theÊ
backseatÊ ofÊ theirÊ vanÊ asÊ itÊ headedÊ forÊ theÊ highwayÊ toÊ
GrandmaÕ sÊ house.Ê Ê LittleÊ JohnnieÊ hadÊ wokenÊ upÊ irritableÊ

thatÊ morningÊ andÊ afterÊ whatÊ seemedÊ likeÊ aÊ veryÊ longÊ twoÊ hoursÊ
ofÊ ridingÊ inÊ theÊ backÊ seatÊ ofÊ theÊ van,Ê LJÊ annoyinglyÊ shouted,Ê Ê Ò Dad,Ê
didÊ youÊ knowÊ yourÊ lightedÊ fuelÊ pumpÊ isÊ showingÊ upÊ onÊ theÊ
dashboard?Ê Ê IÊ feelÊ angryÊ andÊ litÊ upÊ likeÊ that,Ê andÊ youÕ reÊ notÊ pay-
ingÊ anyÊ attentionÊ toÊ me!Ó Ê L.J.Ê wentÊ onÊ toÊ ask,Ê Ò Dad,Ê areÊ feelingsÊ
kindÊ ofÊ likeÊ theÊ lightedÊ signÊ onÊ theÊ dashboard,Ê whatÕ sÊ thatÊ allÊ
aboutÓ ?Ê Ê GreatÊ questionÊ Johnnie!Ê Ê

Pathways (meridians) allow energy to flow throughout the 
body.  Interrupted, flowing of energy and all negative emotions 
causeÊ disruptionÊ inÊ theÊ bodyÕ sÊ energyÊ system.Ê SimilarÊ toÊ theÊ litÊ
symbolÊ onÊ theÊ dashboard,Ê whenÊ ourÊ bodyÊ sensesÊ distressÊ orÊ
neededÊ attentionÊ isÊ notÊ given,Ê orÊ thereÊ isÊ aÊ lackÊ ofÊ self-awarenessÊ
regardingÊ ourÊ emotions,Ê orÊ whenÊ weÊ feelÊ ourÊ needsÊ areÊ notÊ beingÊ
metÊ (likeÊ JohnnieÊ felt)Ê weÊ noticeÊ anÊ electricalÊ (emotional)Ê chargeÊ
emitted.Ê TheÊ purposeÊ ofÊ thisÊ isÊ toÊ makeÊ Ê usÊ awareÊ ofÊ ourÊ emotions.ÊÊ
IfÊ ourÊ wantsÊ andÊ needsÊ areÊ notÊ beingÊ metÊ orÊ ourÊ energyÊ vesselsÊ
areÊ outÊ ofÊ balance,Ê likeÊ LJ,Ê youÊ justÊ knowÊ somethingÊ isÊ notÊ rightÊ
within.Ê Ê EmotionsÊ oftenÊ driveÊ ourÊ behaviors,Ê andÊ emotionsÊ canÊ
motivateÊ usÊ inÊ bothÊ healthyÊ andÊ unhealthyÊ ways.Ê

LetÕ sÊ takeÊ aÊ lookÊ atÊ emotionsÊ andÊ whereÊ theyÊ comeÊ from.ÊÊ
EmotionsÊ areÊ generatedÊ fromÊ theÊ subconsciousÊ mind.Ê EveryÊ emo-
tionÊ isÊ housedÊ inÊ theÊ subconsciousÊ mind,Ê yetÊ hasÊ aÊ clearÊ effectÊ

onÊ ourÊ unconsciousÊ mindÊ (includingÊ ourÊ autonomicÊ nervousÊ
system).Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

HowÊ doÊ ourÊ beliefsÊ playÊ intoÊ ourÊ emotionsÊ andÊ behaviors,Ê
affectingÊ ourÊ experiencesÊ negatively?Ê Ê BeliefsÊ areÊ ourÊ reality.ÊÊ
WhenÊ weÊ haveÊ aÊ beliefÊ thatÊ isÊ notÊ beingÊ metÊ orÊ weÊ perceiveÊ itÊ asÊ
notÊ beingÊ recognizedÊ byÊ others,Ê thatÊ subconsciousÊ beliefÊ willÊ
probably cause a non-beneficial result in our behavior and can 
affectÊ ourÊ relationshipsÊ inÊ unhealthyÊ waysÊ thatÊ weÊ oftenÊ donÕ tÊ
understand.Ê Ê IfÊ thisÊ goesÊ onÊ longÊ enoughÊ andÊ notÊ attendedÊ to,Ê itÊ
canÊ leadÊ toÊ addictiveÊ behaviors.Ê Ê PrimaryÊ emotionsÊ suchÊ asÊ anger,Ê
lonelinessÊ andÊ fearÊ serveÊ aÊ purposeÊ .

AngerÊ andÊ guiltÊ comeÊ fromÊ fearÊ andÊ oftenÊ driveÊ aÊ behavior.ÊÊ
WhenÊ weÊ perceiveÊ somethingÊ asÊ notÊ workingÊ forÊ us,Ê ourÊ Ò emo-
tionalÊ dashboardÓ Ê lightsÊ upÊ andÊ oftenÊ translatesÊ asÊ frustration!ÊÊ
AngerÊ isÊ causedÊ byÊ aÊ personalÊ beliefÊ ofÊ unfairness.Ê Ê SadnessÊ comesÊ
fromÊ feelingÊ likeÊ someoneÊ orÊ somethingÊ isÊ lost.Ê Ê DependingÊ onÊ
theÊ individual,Ê emotionsÊ canÊ actuallyÊ motivateÊ youÊ inÊ thatÊ youÊ
areÊ readyÊ toÊ beÊ ridÊ ofÊ whatÊ hasÊ beenÊ holdingÊ youÊ backÊ fromÊ
achievement. Out of curiosity, let’s flip the coin and see the 
otherÊ sideÊ ofÊ howÊ childrenÊ andÊ fearÊ canÊ causeÊ anÊ adultÊ toÊ bringÊ
aboutÊ unhealthyÊ orÊ destructiveÊ behavior.Ê

AtÊ timesÊ aÊ childÕ sÊ behaviorÊ canÊ causeÊ aÊ parentÊ toÊ worryÊ ex-
cessively.Ê IfÊ notÊ dealtÊ withÊ properlyÊ orÊ ifÊ feelingÊ consistentlyÊ
overwhelmed,Ê thatÊ parentÊ canÊ beginÊ toÊ developÊ unhealthyÊ hab-
itsÊ suchÊ asÊ overeating,Ê smoking,Ê orÊ drinkingÊ excessively.Ê Ê BeÊ clear,Ê
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theseÊ actionsÊ doÊ notÊ solveÊ theÊ problem!
WhenÊ youÊ feelÊ frustrated,Ê itÕ sÊ impor-

tantÊ toÊ reachÊ outÊ toÊ othersÊ andÊ seekÊ helpÊ
ifÊ youÕ reÊ feelingÊ lostÊ andÊ confusedÊ aboutÊ
yourÊ situation.Ê Ê TakingÊ actionÊ andÊ holdingÊ
selfÊ andÊ othersÊ accountableÊ mayÊ seemÊ
difficult at first, but with a support system, 
practiceÊ andÊ aÊ commitment,Ê itÊ bringsÊ aboutÊ
aÊ feelingÊ ofÊ beingÊ moreÊ inÊ controlÊ ofÊ theÊ
situationÊ andÊ diminishesÊ fear.Ê Ê KeepÊ inÊ
mind,Ê FEARÊ standsÊ forÊ FalseÊ ExpectationÊ
AppearingÊ Real.

RegardingÊ recovery,Ê whatÊ canÊ beÊ help-
fulÊ toÊ remember?Ê Ê EmbracingÊ yourÊ untruthÊ
thatÊ smokingÊ orÊ drinkingÊ orÊ beingÊ aÊ
workaholicÊ orÊ aÊ sexaholicÊ isÊ onlyÊ hurtingÊ
you,Ê isÊ false.Ê AddictionsÊ lieÊ inÊ theÊ Ò landÊ ofÊ
denialÊ andÊ rationalizationÓ .Ê Ê EmotionsÊ areÊ
aÊ partÊ ofÊ addictionsÊ andÊ mustÊ beÊ dealtÊ withÊ
orÊ theyÊ willÊ takeÊ youÊ downÊ aÊ deadÊ endÊ
road.Ê Alcohol,Ê cigarettesÊ andÊ chemicalÊ
drugs lie to the person; those lies are like 
aÊ protectionÊ forÊ self.Ê TheÊ truthÊ ofÊ theÊ matterÊ
is,Ê aÊ personÊ becomesÊ theÊ visionÊ ofÊ howÊ
theyÊ seeÊ themselves.Ê Ê OnÊ theÊ pathÊ toÊ so-
briety,Ê gettingÊ professional,Ê skilledÊ guid-
anceÊ canÊ helpÊ youÊ toÊ comprehendÊ whatÊ
toÊ expectÊ alongÊ theÊ way.Ê Ê ItÊ canÊ beÊ aÊ hugeÊ
comfort,Ê evenÊ beÊ motivatingÊ toÊ understandÊ
theÊ problem,Ê andÊ thatÊ snortingÊ aÊ substanceÊ
upÊ yourÊ noseÊ orÊ thatÊ smokingÊ orÊ drinkingÊ
for the wrong reasons, is not going to fix 
orÊ banishÊ yourÊ Ê problemÊ orÊ keepÊ yourÊ childÊ
safe.Ê Ê Factually,Ê millionsÊ ofÊ peopleÊ areÊ orÊ
haveÊ sufferedÊ fromÊ theÊ sameÊ thingÊ orÊ
similarÊ issuesÊ thatÊ youÊ areÊ experiencing.Ê
There are many people in recovery; long 
term,Ê itÊ canÊ bringÊ aboutÊ freedomÊ andÊ aÊ
newÊ leaseÊ onÊ life.Ê ItÊ doesÊ takeÊ commit-
ment,Ê aÊ willingnessÊ toÊ changeÊ andÊ skillsÊ toÊ
knowÊ howÊ toÊ handleÊ problems,Ê non-
beneficial stress, how to say “no” without 
guilt.Ê Ê SubconsciousÊ thoughtsÊ andÊ beliefsÊ
mustÊ beÊ addressedÊ orÊ relapseÊ isÊ predict-
able.

WhatÊ isÊ neededÊ whenÊ weÊ feelÊ fearÊ andÊ
howÊ canÊ weÊ Ò bootÓ Ê addictionsÊ naturallyÊ

orÊ holistically?Ê WhenÊ fearÊ isÊ atÊ hand,Ê prayerÊ
isÊ alwaysÊ aÊ greatÊ sourceÊ ofÊ relief.Ê Ê WhenÊ
weÊ releaseÊ somethingÊ toÊ aÊ powerÊ soÊ muchÊ
mightierÊ thanÊ we,Ê weÊ feelÊ empoweredÊ andÊ
freer.Ê Ê AÊ personÊ needsÊ to:

1. Check within – do a reality check; it can 
alsoÊ beÊ helpfulÊ toÊ rememberÊ thereÕ sÊ aÊ lowÊ
likelihoodÊ ofÊ Ê Ò theÊ worryÓ Ê actuallyÊ occur-
ring.Ê Ê StudiesÊ haveÊ shownÊ thatÊ generalÊ
worriesÊ rarelyÊ comeÊ toÊ fruition.

2.Ê EmotionalÊ FreedomÊ TechniqueÊ (EFT)Ê orÊ
RootÊ CauseÊ TappingÊ isÊ aÊ veryÊ quickÊ andÊ
first-rate way to tap on our meridians (acu-
pressureÊ points)Ê andÊ tapÊ awayÊ unhealthyÊ
emotions.

3.Ê GettingÊ professionalÊ assistanceÊ andÊ hav-
ingÊ healthyÊ copingÊ strategiesÊ isÊ aÊ greatÊ wayÊ
toÊ dealÊ successfullyÊ withÊ worriesÊ andÊ pre-
ventÊ themÊ fromÊ gettingÊ outÊ ofÊ proportion.

4.Ê Reiki,Ê HealingÊ Touch,Ê EssentialÊ OilsÊ andÊ
MassageÊ canÊ helpÊ bringÊ theÊ bodyÊ backÊ intoÊ
balanceÊ andÊ relieveÊ stressÊ rapidly.

5. Hypnosis is also an excellent way to 
overcomeÊ sugar,Ê foodÊ andÊ chemicallyÊ ad-
dictiveÊ cravingsÊ andÊ isÊ aÊ veryÊ helpfulÊ
modalityÊ (tool)Ê toÊ helpÊ understandÊ andÊ
breakÊ theÊ chainÊ ofÊ foodÊ addictionsÊ andÊ
subconsciousÊ connectionsÊ toÊ food.Ê

HypnosisÊ isÊ alsoÊ aÊ valuableÊ resourceÊ
inÊ helpingÊ peopleÊ understandÊ andÊ over-
comeÊ theirÊ addictions.Ê Ê WhatÊ aÊ greatÊ assetÊ
whenÊ someoneÊ withÊ desireÊ andÊ commit-
mentÊ canÊ alterÊ theirÊ outcomesÊ byÊ havingÊ
aÊ clearÊ understandingÊ ofÊ Ò theirÊ realityÓ .Ê
OftenÊ whenÊ peopleÊ startÊ withÊ aÊ behaviorÊ
involvingÊ aÊ chemicallyÊ addictiveÊ drug,Ê itÊ
isÊ oftenÊ foundÊ thatÊ theÊ behaviorÊ broughtÊ
onÊ byÊ theÊ addictionÊ beganÊ withÊ aÊ needÊ forÊ
Ò joiningÊ inÓ Ê andÊ theÊ problemÊ frequentlyÊ
involvesÊ self-esteemÊ issuesÊ including,Ê feel-
ingsÊ ofÊ notÊ beingÊ heardÊ orÊ acceptedÊ andÊ
oftenÊ self-opinionsÊ ofÊ Ò notÊ enoughÓ Ê orÊ

feelingsÊ ofÊ guilt.Ê
Ironically,Ê theÊ underlyingÊ causeÊ mayÊ

NOT have anything to do with their diffi-
culty stopping their addiction; sometimes 
peopleÊ smokeÊ orÊ drinkÊ tooÊ muchÊ whenÊ
theyÊ areÊ angry,Ê frustrated,Ê tiredÊ orÊ feelingÊ
guilty.Ê Ê RegularlyÊ moreÊ thanÊ oneÊ emotionÊ
canÊ beÊ involved.Ê Ê TimeÊ andÊ again,Ê exces-
siveÊ angerÊ andÊ guiltÊ comeÊ fromÊ someoneÕ sÊ
pastÊ soÊ itÊ isÊ veryÊ importantÊ toÊ understandÊ
how the problem first began and resolve 
it!

6.Ê Ê KnowingÊ oneÕ sÊ CoreÊ ValuesÊ canÊ putÊ aÊ
HALT to difficulty with making decisions 
and the ability to say “No,” with confi-
denceÊ andÊ greaterÊ ease.Ê ItÊ eliminatesÊ wor-
ryingÊ aboutÊ whatÊ otherÊ peopleÊ thinkÊ youÊ
shouldÊ beÊ doingÊ andÊ helpsÊ youÊ getÊ inÊ touchÊ
withÊ yourÊ trueÊ desires.Ê Ê

7.Ê Ê JournalingÊ isÊ aÊ greatÊ wayÊ toÊ expressÊ howÊ
youÊ feelÊ andÊ isÊ aÊ greatÊ healingÊ tool.Ê Ê Ver-
ballyÊ expressingÊ yourselfÊ orÊ journalingÊ canÊ
feelÊ likeÊ youÊ areÊ removingÊ theÊ lidÊ fromÊ theÊ
Ò pressureÊ cookerÓ .Ê Ê ItÊ alsoÊ allowsÊ youÊ toÊ
goÊ backÊ laterÊ andÊ seeÊ howÊ muchÊ youÊ haveÊ
overcome.

8.  Forgiveness is a VERY powerful asset; 
itÊ doesÊ notÊ requireÊ forgettingÊ norÊ doesÊ itÊ
weakenÊ us.Ê Ê ItÊ actuallyÊ setsÊ usÊ free.Ê Ê HowÊ
manyÊ timesÊ haveÊ youÊ heardÊ someoneÊ say,Ê
Ò He/sheÊ hasÊ movedÊ on,Ê butÊ itÕ sÊ likeÊ theyÊ
eatÊ myÊ insidesÊ eachÊ day.Ó Ê Ê WhenÊ weÊ per-
ceiveÊ weÊ haveÊ doneÊ somethingÊ thatÊ isÊ
unfairÊ toÊ someone,Ê thatÊ canÊ bringÊ aboutÊ
guilt.Ê Ê GuiltÊ isÊ theÊ twinÊ sisterÊ toÊ anger,Ê andÊ
forgivenessÊ isÊ theÊ antidoteÊ toÊ guilt.Ê Ê ItÊ isÊ
actuallyÊ muchÊ easierÊ thanÊ youÊ mightÊ imag-
ine.Ê Ê ForgivenessÊ allowsÊ usÊ toÊ takeÊ backÊ
ourÊ powerÊ andÊ ourÊ lives!Ê
Ê

ByÊ theÊ wayÊ regardingÊ littleÊ Johnnie,Ê
beforeÊ heÊ gotÊ toÊ hisÊ destination,Ê heÊ learnedÊ
ratherÊ quicklyÊ thatÊ expressingÊ himselfÊ andÊ
hisÊ concernsÊ withÊ hisÊ dadÊ allowedÊ himÊ toÊ
feelÊ heardÊ andÊ accepted,Ê thereforeÊ hisÊ
Ò internalÊ radarÓ Ê self-adjustedÊ withÊ minimalÊ
effort.Ê Ê HeÊ happilyÊ beganÊ dayÊ dreamingÊ ofÊ
allÊ theÊ gloriousÊ surprisesÊ awaitingÊ himÊ atÊ
GrandmaÕ sÊ house.
Ê
PollyÊ HumphreysÊ canÊ beÊ reachedÊ atÊ Alterna-
tiveÊ WellnessÊ &Ê BeyondÊ @Ê 336-988-5750Ê orÊ
828-504-2003Ê forÊ aÊ freeÊ consultationÊ orÊ toÊ
makeÊ anÊ appointment;Ê PollyÊ worksÊ withÊÊ
adultsÊ andÊ adolescents.Ê Ê ToÊ learnÊ moreÊ
about the many benefits of Hypnosis and 
SuccessÊ CoachingÊ Ê andÊ howÊ toÊ transformÊ
youÊ life,Ê goÊ toÊ alternativewellness.net
Ê
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YatesÊ YoungÊ walkedÊ outÊ ofÊ theÊ roomÊ asÊ theÊ phoneÊ rang.Ê HeÊ didn'tÊ wantÊ toÊ dealÊ withÊ any-
body.Ê HeÊ andÊ hisÊ wifeÊ AliceÊ hadÊ beenÊ talkingÊ aboutÊ theÊ needÊ forÊ himÊ toÊ keepÊ hisÊ medi-
calÊ appointments.Ê OneÊ weekÊ agoÊ heÊ hadÊ awakenedÊ withÊ numbnessÊ inÊ theÊ leftÊ handÊ andÊ

face. It resolved over several hours. Alice had insisted that he go to Dr. Vaughan's office. Dr. 
VaughanÊ examinedÊ himÊ andÊ foundÊ thatÊ heÊ hadÊ highÊ bloodÊ pressure,Ê butÊ otherwiseÊ heÊ wasÊ inÊ
prettyÊ goodÊ shape.Ê YatesÊ didn'tÊ seeÊ anyÊ needÊ toÊ getÊ additionalÊ testsÊ done.Ê HeÊ wasÊ better.Ê HeÊ
was sleeping better after a shot of something in the office and taking some supplements that 
Dr.ÊVaughanÊ recommended.Ê ButÊ heÊ justÊ didn'tÊ feelÊ likeÊ doingÊ anything.Ê BeforeÊ talkÊ brokeÊ downÊ
intoÊ aÊ shoutingÊ match,Ê heÊ walkedÊ out.

AliceÊ answeredÊ theÊ phone,Ê "Hello?"
"IsÊ thisÊ AliceÊ Young?"Ê askedÊ Yavonda.

"Yes,Ê Yavonda,Ê howÊ areÊ you?Ê IÊ wasÊ notÊ expectingÊ aÊ callÊ fromÊ you.Ê MyÊ husbandÊ doesn'tÊ wantÊ
toÊ getÊ theÊ CATÊ scanÊ orÊ theÊ testsÊ onÊ theÊ arteriesÊ inÊ hisÊ neck.Ê DoesÊ heÊ haveÊ toÊ getÊ thoseÊ tests?"Ê askedÊ

Alice,Ê justÊ aÊ littleÊ louderÊ thanÊ sheÊ neededÊ to,Ê soÊ thatÊ YatesÊ wouldÊ hearÊ herÊ askingÊ theÊ question.
"Don'tÊ letÊ yourÊ husbandÊ wiggleÊ outÊ ofÊ this.Ê HeÊ almostÊ hadÊ aÊ strokeÊ andÊ Dr.Ê VaughanÊ

wouldÊ notÊ haveÊ orderedÊ thoseÊ testsÊ unlessÊ sheÊ thoughtÊ theyÊ wereÊ reallyÊ important,"Ê saidÊ
Yavonda.Ê Ò DidÊ heÊ sleepÊ betterÊ afterÊ thatÊ shotÊ ofÊ magnesium?Ê DidÊ heÊ noticeÊ howÊ longÊ

theÊ iodineÊ patchÊ lasted?Ê DidÊ heÊ collectÊ theÊ salivaÊ tests?"
Ò HeÊ didÊ sleepÊ betterÊ thankÊ you,Ê butÊ he'sÊ stillÊ grumpyÊ andÊ stillÊ profoundlyÊ tired.Ê

No,Ê heÊ hasn'tÊ collectedÊ theÊ salivaÊ testsÊ andÊ weÊ bothÊ forgotÊ aboutÊ lookingÊ atÊ theÊ
iodineÊ patch,Ó Ê saidÊ Alice.

Ò Well,Ê someÊ ofÊ hisÊ laboratoryÊ resultsÊ cameÊ in.Ê MayÊ IÊ speakÊ withÊ him?"Ê askedÊ
Yavonda.

AliceÊ lookedÊ atÊ herÊ husbandÊ sittingÊ outsideÊ onÊ theÊ deck,Ê "HeÊ can'tÊ comeÊ
toÊ theÊ phoneÊ rightÊ now.Ê I'llÊ relayÊ theÊ informationÊ toÊ him."

"I'dÊ ratherÊ talkÊ withÊ him,"Ê saidÊ Yavonda,Ê sensingÊ thatÊ AliceÊ wasÊ caughtÊ
betweenÊ aÊ rockÊ andÊ aÊ hardÊ place.Ê Ò However,Ê I'llÊ giveÊ youÊ anÊ overviewÊ thatÊ
youÊ canÊ relayÊ toÊ himÊ andÊ heÊ canÊ callÊ usÊ ifÊ heÊ hasÊ anyÊ questions.Ê HisÊ choles-
terolÊ isÊ dangerouslyÊ high.Ê Dr.ÊVaughanÊ isÊ afraidÊ thisÊ isÊ contributingÊ toÊ harden-
ingÊ ofÊ hisÊ arteriesÊ andÊ that'sÊ whyÊ hisÊ bloodÊ pressureÊ isÊ tooÊ high.Ê HisÊ homo-
cysteine was also high and that means he is deficient in some of his B vitamins. 
ThatÊ willÊ alsoÊ causeÊ himÊ toÊ getÊ olderÊ faster.Ê HisÊ clottingÊ studiesÊ wereÊ normal.Ê

ButÊ Dr.Ê VaughanÊ stillÊ wantsÊ himÊ onÊ anÊ aspirinÊ aÊ dayÊ andÊ wantsÊ himÊ toÊ takeÊ
Nattokinase.Ê HisÊ redÊ bloodÊ cellÊ magnesiumÊ wasÊ lowÊ rangeÊ ofÊ normalÊ sug-
gesting that he will benefit from taking supplemental magnesium. The 
magnesiumÊ shotÊ andÊ pillsÊ willÊ helpÊ bringÊ downÊ hisÊ bloodÊ pressure.Ê ItÊ willÊ
alsoÊ helpÊ himÊ sleepÊ better.

“His thyroid and his markers of inflammation were okay. His testos-
teroneÊ wasÊ low,Ê butÊ Dr.Ê VaughanÊ saysÊ weÊ haveÊ toÊ getÊ hisÊ bloodÊ pressureÊ

underÊ controlÊ beforeÊ weÊ treatÊ that.Ê AndÊ lastlyÊ sheÊ addedÊ aÊ testÊ thatÊ sheÊ didn'tÊ
mentionÊ toÊ himÊ before.Ê It'sÊ aÊ hemoglobinÊ A1cÊ thatÊ givesÊ usÊ anÊ indicationÊ ofÊ
howÊ closeÊ heÊ isÊ toÊ becomingÊ aÊ diabetic.Ê HeÊ isÊ notÊ aÊ diabeticÊ yet,Ê butÊ he'sÊ work-

ingÊ hisÊ wayÊ there.Ê HeÊ needsÊ toÊ beÊ onÊ theÊ MediterraneanÊ dietÊ Dr.Ê VaughanÊ sug-
gested,Ó Ê saidÊ Yavonda.

"IÊ don'tÊ knowÊ whatÊ I'mÊ goingÊ toÊ doÊ withÊ him,Ê he'sÊ notÊ takingÊ theÊ supplementsÊ
consistentlyÊ exceptÊ forÊ theÊ magnesiumÊ andÊ melatonin.Ê And,Ê heÊ isÊ refusingÊ toÊ getÊ

theÊ otherÊ testsÊ done.Ê IÊ doubtÊ heÊ willÊ followÊ anyÊ diet,"Ê saidÊ AliceÊ inÊ frustration.
"DidÊ youÊ purchaseÊ theÊ bloodÊ pressureÊ monitorÊ andÊ hisÊ bloodÊ pressureÊ pills?"Ê

askedÊ Yavonda.
"I bought them, and we used the monitor once. His top number was still over 200; 

IÊ don'tÊ rememberÊ whatÊ hisÊ bottomÊ numberÊ was.Ê HeÊ hasn'tÊ startedÊ theÊ pills,"Ê saidÊ Alice.
Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ checkÊ Mr.Ê Young'sÊ bloodÊ pressureÊ twiceÊ aÊ dayÊ andÊ writeÊ itÊ down.Ê

Have him sit down for five minutes and relax. Then check his pressure. Remind him that 
Dr.Ê VaughanÊ putÊ himÊ onÊ bloodÊ pressureÊ pillsÊ toÊ keepÊ himÊ fromÊ havingÊ aÊ stroke.Ê HeÊ needsÊ
toÊ takeÊ thoseÊ pills,"Ê reinforcedÊ Yavonda.Ê "IfÊ weÊ canÊ helpÊ youÊ out,Ê letÊ usÊ know,Ê butÊ someÊ

FIGHT or FLIGHT
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peopleÊ justÊ haveÊ toÊ getÊ sickerÊ beforeÊ they'reÊ willingÊ toÊ doÊ anything.Ó
"That'sÊ whatÊ I'mÊ afraidÊ of,Ê Yavonda.Ê I'llÊ makeÊ certainÊ heÊ getsÊ

theÊC ATÊs canÊandÊo therÊ testsÊ done,"Ê saidÊ Alice.
YavondaÊ hungÊ upÊ theÊ phoneÊ andÊ relayedÊ theÊ informationÊ toÊ

me.Ê IÊ shookÊ myÊ headÊ andÊ said,Ê "MenÊ canÊ beÊ soÊ frustrating!Ê TheyÊ
justÊ donÕ tÊ takeÊ careÊ ofÊ themselves.Ê That'sÊ whyÊ theyÊ dieÊ young.Ê IÊ
hopeÊ heÊ getsÊ scaredÊ againÊ andÊ followsÊ upÊ withÊ usÊ beforeÊ it'sÊ tooÊ
late."

OneÊweekÊlater
The results of the CAT scan of Yates brain arrived in the office. 

FortunatelyÊ itÊ wasÊ completelyÊ normalÊ withÊ noÊ evidenceÊ ofÊ aÊ priorÊ
stroke.Ê HisÊ DopplerÊ studyÊ showedÊ moderateÊ narrowingÊ ofÊ hisÊ ca-
rotid arteries. This was a significant finding in a man in his early 
50s. But it did not require any additional therapy at this time.

IÊ calledÊ theÊ Young'sÊ homeÊ andÊ talkedÊ toÊ Alice.Ê YatesÊ hadÊ
started on his blood pressure medicine and had finally collected 
theÊ salivaÊ tests.Ê HeÊ wasÊ takingÊ someÊ ofÊ theÊ supplementsÊ someÊ ofÊ
the time. He had not made any significant changes in his diet.

Ò HeÊ isÊ complainingÊ ofÊ symptomsÊ ofÊ aÊ sinusÊ infection,"Ê saidÊ
Alice. “He doesn't have any fever and his blood pressure is 180."

"IÊ can'tÊ workÊ himÊ inÊ today,Ê butÊ myÊ nurseÊ practitioner,Ê Gwynne,Ê
canÊs eeÊhim,"ÊIÊs uggested.

"I'llÊ callÊ youÊ backÊ ifÊ IÊ canÊ getÊ himÊ toÊ comeÊ in,"Ê saidÊ Alice.Ê
"WhenÊis Êhis ÊbloodÊpr essureÊ medicineÊ goingÊ toÊ startÊ working?"

"ItÊ isÊ working.Ê HisÊ pressureÊ wasÊ 210/120Ê twoÊ weeksÊ ago.Ê ItÊ
usuallyÊ takesÊ aboutÊ threeÊ weeksÊ forÊ anÊ ARBÊ toÊ takeÊ fullÊ effect.Ê HasÊ
heÊcutÊbac kÊ onÊ hisÊs alt?"Ê IÊ asked.

"No,Ê heÊ seemsÊ toÊ beÊ wantingÊ moreÊ saltÊ notÊ less.Ê IÊ can'tÊ getÊ
throughÊtoÊhimÊrightÊno w,"Ê complainedÊ Alice.

"That'sÊ interesting.Ê I'llÊ beÊ curiousÊ toÊ seeÊ theÊ resultsÊ ofÊ hisÊ fourÊ
salivaryÊ cortisolÊ levels,"Ê IÊ said.Ê "SeeÊ ifÊ heÊ willÊ comeÊ inÊ andÊ we'llÊ
checkÊhi mÊo ver,"ÊIÊe ncouraged.

They never showed up at the office.

4Êweeks Êlater
AliceÊ calledÊ andÊ gaveÊ usÊ anÊ update.Ê YatesÊ hadÊ beenÊ sentÊ toÊ anÊ

urgentÊ careÊ centerÊ aÊ dayÊ orÊ twoÊ afterÊ ourÊ previousÊ phoneÊ call.Ê HeÊ
wasÊ diagnosedÊ withÊ aÊ sinusÊ infectionÊ andÊ bronchitis.Ê TheÊ doctorÊ
prescribedÊ aÊ Z-Pak,Ê butÊ heÊ wasn'tÊ gettingÊ overÊ it.Ê HeÊ hadÊ beenÊ sickÊ
forÊ almostÊ threeÊ weeksÊ now.Ê HeÊ spentÊ mostÊ ofÊ hisÊ daysÊ inÊ bedÊ andÊ
complainedÊofÊprofoundÊ fatigueÊ andÊ lightheadedness.

“I have his cortisol lab tests back and he has significant adre-
nal fatigue or insufficiency. All four cortisol levels and his DHEA 
are low. Bring him in to the office tomorrow. I'll have Chris call 
youÊ withÊ anÊ appointmentÊ time.Ê Alice,Ê he'sÊ notÊ goingÊ toÊ getÊ betterÊ
withoutÊaÊlotÊofÊhelp. Ê But,Ê heÊ canÊ getÊ better,"Ê IÊ reassuredÊ her.

OneÊda yÊ later
Yates returned to the office and when ushered into an exami-

nationÊ room,Ê heÊ promptlyÊ layÊ down.Ê HeÊ lookedÊ paleÊ andÊ washedÊ
out. BP 140/90 and when he stood up it dropped to 120/80. He 
immediatelyÊ complainedÊ ofÊ lightheadednessÊ andÊ layÊ backÊ down.Ê
He had not had this complaint before. This suggested significant 
dehydration or adrenal insufficiency.

Ò What'sÊ goingÊ onÊ withÊ me?"Ê askedÊ Yates.Ê "IÊ thoughtÊ IÊ wasÊ badÊ
before,Ê butÊ nowÊ IÊ cannotÊ evenÊ getÊ outÊ ofÊ bed.Ê Alice,Ê getÊ meÊ someÊ
water."

Ò IÊ wantÊ toÊ doÊ aÊ coupleÊ ofÊ otherÊ simpleÊ testsÊ onÊ youÊ beforeÊ IÊ
answer that question. I'm going to scratch your arm with my fin-
gernail,” as I gently but firmly ran my nail across his forearm. It 
initiallyÊ turnedÊ white,Ê whichÊ wasÊ normal.Ê Ò Now,Ê I'mÊ goingÊ toÊ
monitorÊ thatÊ scratchÊ toÊ seeÊ ifÊ itÊ turnsÊ red.Ê SitÊ upÊ forÊ me,"Ê IÊ ordered.

YatesÊlookedÊ aÊ littleÊ confusedÊ asÊ heÊ satÊ up.

ThenÊ IÊ turnedÊ theÊ lightsÊ offÊ inÊ theÊ
roomÊ andÊ explained,Ê "WeÊ areÊ goingÊ toÊ
sitÊ hereÊ forÊ justÊ aÊ minuteÊ andÊ letÊ ourÊ
eyesÊ adjustÊ toÊ theÊ dark.Ê Next,Ê I'mÊ goingÊ
toÊ shineÊ aÊ lightÊ intoÊ yourÊ eyeÊ andÊ seeÊ
ifÊ yourÊ irisÊ isÊ ableÊ toÊ contractÊ andÊ stayÊ
contracted.Ê IfÊ itÊ contractsÊ andÊ thenÊ
dilates,Ê thatÊ meansÊ thatÊ youÊ doÊ notÊ
haveÊ enoughÊ adrenalÊ functionÊ forÊ yourÊ
eyesÊ toÊ operateÊ normally.Ê ThisÊ isÊ aÊ veryÊ
sensitiveÊ andÊ reliableÊ testÊ forÊ adrenalÊ
insufficiency."

IÊ performedÊ theÊ testÊ andÊ hisÊ irisÊ
triedÊ severalÊ timesÊ toÊ stayÊ contractedÊ inÊ theÊ faceÊ ofÊ theÊ brightÊ light,Ê
butÊ thenÊ itÊ weakenedÊ andÊ dilated.Ê IÊ lookedÊ backÊ atÊ hisÊ armÊ andÊ theÊ
scratchÊ wasÊ stillÊ pale.Ê ItÊ shouldÊ haveÊ turnedÊ redÊ ifÊ heÊ hadÊ healthyÊ
adrenalÊ function.

"Your exam strongly suggests that you have adrenal insuffi-
ciency.Ê YouÊ don'tÊ haveÊ Addison'sÊ Disease,Ê whichÊ isÊ aÊ completeÊ
inabilityÊ ofÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ toÊ produceÊ cortisol.Ê YourÊ bloodÊ
pressureÊ isÊ relativelyÊ normalÊ whenÊ lyingÊ down,Ê butÊ dropsÊ precipi-
touslyÊ whenÊ youÊ standÊ up.Ê That'sÊ whyÊ youÕ reÊ lightheadedÊ andÊ fa-
tigued.Ê IÊ wasÊ expectingÊ yourÊ salivaryÊ cortisolÊ levelsÊ toÊ beÊ highÊ whenÊ
I first saw you. When the results came back relatively low, I was 
perplexed.Ê ButÊ nowÊ IÊ understandÊ what'sÊ goingÊ on.

Ò You'veÊ hadÊ adrenalÊ fatigueÊ theÊ wholeÊ time.Ê TheÊ highÊ bloodÊ
pressureÊ isÊ whatÊ threwÊ meÊ off.Ê BecauseÊ youÊ haveÊ beenÊ underÊ suchÊ
stressÊ forÊ theÊ pastÊ eighteenÊ months,Ê yourÊ adrenalÊ glandsÊ areÊ wornÊ
out.Ê TheseÊ areÊ theÊ organsÊ primarilyÊ responsibleÊ forÊ yourÊ abilittoÊ
respondÊ toÊ stressÊ inÊ aÊ healthyÊ way.Ê UsuallyÊ whenÊ yourÊ adrenalÊ
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glandsÊ areÊ wornÊ out,Ê yourÊ bloodÊ pressureÊ
isÊ low.Ê YouÊ hadÊ hypertensionÊ probablyÊ be-
causeÊ ofÊ acceleratedÊ hardeningÊ ofÊ theÊ arter-
iesÊ dueÊ toÊ yourÊ highÊ cholesterol,Ê highÊ sugarÊ
andÊ highÊ homocysteine.Ê ThatÊ wouldÊ alsoÊ
explainÊ whyÊ youÊ hadÊ aÊ TIAÊ atÊ suchÊ aÊ youngÊ
age.

"IÊ wantÊ youÊ toÊ startÊ onÊ theÊ adrenalÊ
adaptogenÊ thatÊ IÊ gaveÊ youÊ before.Ê ItÊ containsÊ
herbsÊ thatÊ willÊ helpÊ yourÊ adrenalsÊ adaptÊ toÊ
stress.Ê But,Ê IÊ don'tÊ thinkÊ you'reÊ goingÊ toÊ getÊ
wellÊ unlessÊ IÊ alsoÊ startÊ youÊ onÊ someÊ low-
doseÊ cortisol.Ê ThisÊ isÊ oneÊ ofÊ theÊ hormonesÊ
producedÊ byÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ andÊ yoursÊ
isÊ extremelyÊ low.Ê IfÊ youÊ doÊ whatÊ IÊ tellÊ youÊ
toÊ do,"Ê IÊ pausedÊ andÊ lookedÊ directlyÊ atÊYates,Ê
"youÊ shouldÊ startÊ feelingÊ betterÊ relativelyÊ
quickly.Ê IfÊ youÊ don'tÊ followÊ throughÊ withÊ
myÊ recommendations,Ê itÊ willÊ takeÊ youÊ muchÊ
longerÊ toÊ recover.Ê And,Ê theÊ degreeÊ ofÊ recov-
eryÊ mayÊ notÊ beÊ complete.Ê Yates,Ê youÊ haveÊ
toÊ beginÊ toÊ takeÊ actionÊ toÊ getÊ well,Ó Ê IÊ con-
cluded.Ê

"Rosa,Ê putÊ aÊ halfÊ aÊ teaspoonÊ ofÊ CelticÊ
SeaÊ saltÊ inÊ aÊ glassÊ ofÊ waterÊ forÊ Mr.Ê Young.Ê
GiveÊ himÊ aÊ doseÊ ofÊ licorice.Ê IÊ willÊ beÊ backÊ
inÊ aÊ fewÊ minutes,"Ê IÊ saidÊ asÊ IÊ walkedÊ outÊ ofÊ
theÊroom.

"WhatÊ aboutÊ theÊ testosterone?"Ê askedÊ
Yates.Ê

"OnceÊweÊgetÊy ourÊ adrenalsÊ betterÊ weÊ

willÊ discussÊ it.Ê NotÊ muchÊ funÊ lyingÊ onÊ yourÊ
backÊ isÊ it?Ó Ê IÊ saidÊ sympathetically.Ê

ThankÊ goodness,Ê IÊ thought,Ê heÊ hadÊ got-
tenÊ aÊ simpleÊ sinusÊ infectionÊ withÊ bronchitis.Ê
IÊ couldn'tÊ countÊ theÊ numberÊ ofÊ timesÊ IÊ hadÊ
seenÊ peopleÊ whoÊ hadÊ borderlineÊ adrenalÊ
function slip right into adrenal insufficiency 
afterÊ aÊ respiratoryÊ illness.Ê

TheÊ classicÊ symptomsÊ ofÊ adrenalÊ insuf-
ficiency are fatigue - even after a good 
nightÕ sÊ sleep,Ê saltÊ craving,Ê poorÊ memory,Ê
increasedÊ desireÊ forÊ caffeine,Ê lossÊ ofÊ sexÊ
drive,Ê inabilityÊ toÊ exerciseÊ andÊ depression.Ê
MostÊ peopleÊ thoughtÊ itÊ wasÊ justÊ "burnout.Ó Ê
SometimesÊ takingÊ aÊ vacationÊ helped.Ê OverÊ
time,Ê however,Ê unlessÊ peopleÊ madeÊ funda-
mentalÊ changesÊ inÊ theÊ wayÊ theyÊ wereÊ livingÊ
theirÊ lives,Ê theÊ fatigueÊ wouldÊ returnÊ andÊ theyÊ
wouldÊ continueÊ toÊ growÊ olderÊ faster.Ê TheyÊ
neverÊ realizedÊ thatÊ theyÊ hadÊ aÊ completelyÊ
treatableÊ illness.Ê

Frequently,Ê medicalÊ doctorsÊ doÊ notÊ
recognizeÊ inadequateÊ functioningÊ ofÊ theÊ
adrenalÊ glands.Ê ManyÊ ofÊ themÊ scoffÊ atÊ theÊ
notion of adrenal insufficiency. In their eyes 
peopleÊ eitherÊ haveÊ anÊ excessÊ ofÊ cortisol,Ê i.e.Ê
Cushing'sÊ Disease,Ê orÊ completeÊ failureÊ ofÊ
theÊ adrenalÊ glandsÊ withÊ trivialÊ productionÊ
ofÊ cortisol,Ê i.e.Ê Addison'sÊ Disease.

IÊ neverÊ understoodÊ this.Ê EveryoneÊ rec-
ognizesÊ thatÊ thereÊ isÊ aÊ prediabeticÊ state.Ê

EveryoneÊ recognizesÊ thatÊ thereÊ isÊ aÊ pre-
menopausalÊ phaseÊ beforeÊ theÊ ovariesÊ turnÊ
off.Ê ManyÊ recognizeÊ subclinicalÊ hypothy-
roidism,Ê whichÊ isn'tÊ reallyÊ subclinical.Ê ItÊ isÊ
actuallyÊ Ò sub-laboratoryÊ valuesÓ Ê hypothy-
roidism.Ê TheÊ personÊ isÊ mildlyÊ hypothyroid,Ê
but their lab work doesn't fit the strict cri-
teriaÊ ofÊ hypothyroidism.Ê But,Ê thereÊ isÊ noÊ
ICD-9Ê codeÊ forÊ adrenalÊ glandÊ fatigueÊ orÊ
adrenals producing at only 50%. Too many 
peopleÊ areÊ walkingÊ aroundÊ todayÊ livingÊ onÊ
theÊ edgeÊ ofÊ lifeÊ withÊ undiagnosedÊ adrenalÊ
insufficiencyÊ whenÊ treatmentÊ isÊ readilyÊ
available.

YatesÊ wasÊ aÊ greatÊ example.Ê Tough,Ê rug-
ged,Ê determinedÊ TypeÊ AÊ maleÊ withÊ aÊ strongÊ
constitution.Ê HeÊ hadÊ probablyÊ takenÊ onÊ
moreÊ thanÊ heÊ couldÊ handleÊ andÊ juggledÊ itÊ
beautifullyÊ forÊ years.Ê EvenÊ whileÊ hisÊ adrenalÊ
glands were working overtime, he did fine 
becauseÊ heÊ wasÊ soÊ dedicatedÊ toÊ beingÊ aÊ
strongÊ andÊ successfulÊ man.Ê ItÊ tookÊ losingÊ
hisÊ fortune,Ê hisÊ jobÊ andÊ theÊ abilityÊ toÊ sleepÊ
for eighteen months that finally tipped him 
overÊ theÊ edge.Ê TheÊ respiratoryÊ tractÊ infectionÊ
wasÊ theÊ strawÊ thatÊ brokeÊ theÊ camelÕ sÊ backÊ
andÊ forcedÊ himÊ toÊ dealÊ directlyÊ withÊ hisÊ
illnessÊ orÊ dis-ease.

ManyÊ otherÊ peopleÊ wereÊ notÊ soÊ fortu-
nate.Ê ManyÊ peopleÊ neverÊ recoveredÊ fromÊ
mononucleosisÊ inÊ theirÊ teens.Ê TheyÊ wereÊ
alwaysÊ tired.Ê ManyÊ womenÊ neverÊ com-
pletelyÊ recoveredÊ afterÊ havingÊ twoÊ orÊ threeÊ
children.Ê OtherÊ peopleÊ crashedÊ afterÊ anÊ
intenseÊ stressÊ andÊ itÊ tookÊ themÊ weeksÊ toÊ
monthsÊ toÊ recoverÊ whenÊ aÊ normalÊ indi-
vidualÊ recoveredÊ withinÊ aÊ weekÊ orÊ so.

IÊ walkedÊ backÊ intoÊ YatesÊ roomÊ afterÊ
finishing his charting, "How do you feel?”

"WhatÊ didÊ youÊ giveÊ me?Ê IÊ canÊ sitÊ upÊ
withoutÊ passingÊ outÊ now,Ó Ê heÊ said,Ê sittingÊ
upÊ onÊ theÊ sideÊ ofÊ theÊ examÊ bed.

"IÊ gaveÊ youÊ anÊ herb,Ê licorice,Ê thatÊ helpsÊ
toÊ raiseÊ yourÊ cortisolÊ level.Ê AndÊ IÊ gaveÊ youÊ
someÊ saltÊ waterÊ whichÊ helpedÊ raiseÊ andÊ
stabilizeÊ yourÊ bloodÊ pressure,Ó Ê IÊ explained.Ê
IÊ thoughtÊ toÊ myselfÊ -Ê ifÊ heÊ doesn'tÊ getÊ itÊ now,Ê
IÊ don'tÊ knowÊ whatÊ I'mÊ goingÊ toÊ do.

IÊ reviewedÊ theÊ resultsÊ againÊ withÊ AliceÊ
andÊ Yates.Ê IÊ hadÊ himÊ stayÊ onÊ hisÊ bloodÊ pres-
sureÊ medicine,Ê andÊ IÊ liberalizedÊ hisÊ saltÊ
intake.Ê IÊ toldÊ himÊ toÊ takeÊ theÊ adrenalÊ adap-
togenÊ thatÊ IÊ hadÊ recommendedÊ previously.Ê
InÊ addition,Ê IÊ explainedÊ howÊ toÊ takeÊ lowÊ
doseÊ cortisolÊ 2-3Ê timesÊ aÊ day.Ê IÊ explained,Ê
Ò ThisÊ isÊ notÊ goingÊ toÊ causeÊ yourÊ bloodÊ pres-
sureÊ toÊ getÊ worse.Ê AndÊ itÕ sÊ notÊ goingÊ toÊ causeÊ
allÊ ofÊ theÊ badÊ potentialÊ sideÊ effectsÊ thatÊ areÊ
listedÊ onÊ theÊ informationÊ sheetÊ thatÊ youÕ llÊ
receiveÊ fromÊ theÊ pharmacy.Ê AllÊ ofÊ thoseÊ areÊ
causedÊ byÊ stronger,Ê higherÊ dosesÊ ofÊ corti-
costeroidÊ drugsÊ likeÊ prednisoneÊ andÊ Medrol.Ê

Ò TheÊ adrenalÊ glandÊ makesÊ aboutÊ 40Ê mgÊ
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ofÊ cortisolÊ orÊ hydrocortisoneÊ onÊ anÊ averageÊ
day.Ê OnÊ aÊ veryÊ stressfulÊ day,Ê theyÊ canÊ pumpÊ
outÊ 300Ê mgÊ ofÊ cortisol.Ê ThenÊ theyÊ needÊ aÊ
fewÊda ysÊtoÊrec harge.

“You will probably be taking 15-30 mg 
perÊ day.Ê YouÊ areÊ essentiallyÊ givingÊ yourÊ
adrenalÊ glandsÊ aÊ vacationÊ soÊ thatÊ theyÊ canÊ
heal. High dose vitamin C, vitamins B2, B5 
andÊ B6Ê areÊ allÊ criticalÊ forÊ optimalÊ function-
ingÊofÊtheÊadrenalÊglands .

"IÊ wantÊ youÊ toÊ comeÊ backÊ tomorrowÊ
andÊ getÊ aÊ nutritionalÊ IVÊ loadedÊ withÊ theseÊ
vitaminsÊ andÊ otherÊ nutrients.Ê ThisÊ willÊ helpÊ
yourÊ adrenalÊ glandsÊ healÊ faster.Ê YouÊ mayÊ
beginÊ toÊ rememberÊ whatÊ itÊ feelsÊ likeÊ toÊ haveÊ
energyÊ andÊ toÊ feelÊ good.Ê SomeÊ patientsÊ
comeÊ backÊ onceÊ aÊ weekÊ orÊ evenÊ twiceÊ aÊ
weekÊ untilÊ they'reÊ feelingÊ stronger.Ê InÊ aÊ fewÊ
weeks,Ê youÊ canÊ taperÊ offÊ ofÊ theÊ IVsÊ andÊ justÊ
takeÊ theÊ supplementsÊ orally,"Ê IÊ said.Ê Ò IÊ alsoÊ
want you to add DHEA 25 mg in the morn-
ingÊ andÊ stopÊ theÊ phosphotidylÊ serine.Ê IÊ gaveÊ
thatÊ toÊ youÊ whenÊ IÊ thoughtÊ yourÊ adrenalsÊ
wereÊ overÊ producing.Ê StayÊ onÊ theÊ magne-
sium, multi, Nattokinase, fish oil, 5-HTP, 
andÊmelatonin. Ó

OneÊmonthÊlater
Yates and Alice returned to the office 

forÊ hisÊ recheck.Ê HeÊ hadÊ receivedÊ aÊ totalÊ ofÊ
sixÊ nutritionalÊ IVs.Ê HeÊ wasÊ feelingÊ betterÊ
though still not 100 percent. He was defi-
nitelyÊ sleepingÊ betterÊ andÊ heÊ wasÊ noÊ longerÊ
lightheaded. He took 15-25 mg of cortisol 
aÊ dayÊ dependingÊ uponÊ theÊ demandsÊ ofÊ theÊ
day.

Ò I'mÊ beginningÊ toÊ seeÊ theÊ lightÊ atÊ theÊ
endÊ ofÊ theÊ tunnel,Ê andÊ it'sÊ notÊ theÊ train,Ó Ê
YatesÊlaughed.

"Don'tÊ pushÊ yourÊ luck,Ó Ê IÊ replied.Ê Ò ItÊ
willÊ probablyÊ takeÊ anotherÊ 3-6Ê monthsÊ forÊ
youÊ toÊ recover.Ê AreÊ youÊ takingÊ theÊ bloodÊ
pressureÊ medicineÊ andÊ theÊ supplements?Ê
AreÊy ouÊ followingÊth eÊ diet?Ó

Ò Yeah,Ê itÕ sÊ aÊ lotÊ ofÊ pills,Ó Ê YatesÊ saidÊ asÊ
AliceÊ noddedÊ herÊ headÊ Ò YesÓ Ê toÊ eachÊ ques-
tion.

Ò ItÕ sÊ toughÊ toÊ makeÊ lifestyleÊ changesÊ
andÊ youÊ areÊ doingÊ it.Ê IÕ mÊ proudÊ ofÊ you,Ó Ê IÊ
said.Ê Ê Ò NowÊ itÕ sÊ timeÊ toÊ focusÊ onÊ theÊ kindÊ ofÊ
lifeÊ youÊ wantÊ toÊ haveÊ inÊ theÊ future.Ê IÊ don'tÊ
want to see you in my office flat on your 
backÊ again.Ê YouÊ haveÊ muchÊ toÊ offerÊ theÊ
world,Ê Yates.Ó

3Êmonths Êlater
Yates returned to the office reporting, 

Ò IÕ veÊ almostÊ gotÊ myÊ normalÊ energyÊ back.Ó Ê
HeÊ wasÊ enjoyingÊ yogaÊ withÊ hisÊ wifeÊ twiceÊ
aÊ weekÊ andÊ heÊ wasÊ backÊ inÊ theÊ gymÊ threeÊ
days a week. He still didn’t have a firm job 
offer,Ê butÊ heÊ hadÊ severalÊ prospectsÊ workingÊ
withÊ otherÊ entrepreneurs.Ê HeÊ feltÊ thatÊ heÊ

couldÊ nowÊ presentÊ himselfÊ wellÊ inÊ jobÊ in-
terviews.Ê

IÊ checkedÊ hisÊ bloodÊ pressureÊ lyingÊ
downÊ andÊ standingÊ up.Ê NowÊ itÊ wentÊ upÊ 10Ê
pointsÊ whenÊ heÊ stoodÊ up.Ê 120/70Ê lyingÊ
down and 130/80 standing. Normal re-
sponse.Ê HisÊ irisÊ respondedÊ normallyÊ toÊ
brightÊ lightÊ inÊ theÊ darkÊ andÊ aÊ scratchÊ testÊ onÊ
hisÊ skinÊ turnedÊ fromÊ whiteÊ toÊ redÊ withinÊ 30Ê
seconds.Ê AllÊ normal.Ê Ò YouÊ areÊ better,Ó Ê IÊ
smiled.

Ò YourÊ highÊ bloodÊ pressureÊ isÊ wellÊ con-
trolled.Ê IÊ wantÊ toÊ recheckÊ yourÊ cholesterol,Ê
homocysteineÊ andÊ bloodÊ sugar.Ê TheÊ otherÊ
majorÊ problemÊ isÊ yourÊ recentÊ TIA.Ê YouÕ reÊ
notÊ outÊ ofÊ theÊ woodsÊ yet.Ê HowÊ isÊ yourÊ sexÊ
drive?Ó Ê IÊ asked.

Ò IÊ feelÊ great.Ê EverythingÊ isÊ workingÊ
again,Ó Ê heÊ said,Ê smilingÊ atÊ AliceÊ whoÊ nod-
dedÊ inÊ agreement.

Ò IÊ expectÊ yourÊ testosteroneÊ levelÊ hasÊ
comeÊ upÊ allÊ onÊ itsÊ ownÊ asÊ yourÊ adrenalÊ
glandsÊ haveÊ recovered.Ê YourÊ bodyÊ hasÊ aÊ
choice:Ê itÊ canÊ makeÊ cortisolÊ orÊ itÊ canÊ makeÊ
testosterone.Ê WhenÊ youÊ hadÊ severeÊ adrenalÊ
insufficiency all of your resources were go-
ingÊ towardÊ makingÊ cortisolÉ andÊ yourÊ bodyÊ
wasnÕ tÊ doingÊ aÊ veryÊ goodÊ jobÊ ofÊ that.Ê OneÊ
shouldÊ produceÊ theÊ rightÊ amountÊ ofÊ eachÊ
whenÊ youÊ areÊ healthy.Ê IÕ llÊ getÊ anotherÊ levelÊ
toÊ doubleÊ check,Ó Ê IÊ explained.

Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ stayÊ onÊ CortefÊ andÊ theÊ
adrenalÊ adaptogenÊ forÊ anotherÊ 3-6Ê months.Ê
Hopefully,Ê then,Ê weÊ canÊ beginÊ toÊ taperÊ youÊ
off of those specific supplements. Continue 
onÊ theÊ othersÊ forÊ now.Ê

Ò IÕ mÊ soÊ gladÊ youÊ feelÊ better,Ê butÊ IÊ wantÊ
toÊ emphasizeÊ thatÊ youÊ areÊ notÊ wellÊ yet.ÊYourÊ
TIAÊ andÊ thisÊ episodeÊ ofÊ adrenalÊ fatigueÊ areÊ
seriousÊ warningÊ signsÊ ofÊ someoneÊ whoÊ isÊ
notÊ healthy.Ê IfÊ youÊ goÊ backÊ toÊ yourÊ previousÊ
hardÊ chargingÊ lifestyle,Ê youÕ llÊ beÊ rightÊ backÊ
in my office. Try to achieve a new, healthi-
erÊ balanceÊ inÊ yourÊ life.Ê WhoÊ knowsÉÊ
maybeÊ youÊ wereÊ givenÊ thisÊ opportunityÊ toÊ
learn first hand about balancing your work 
andÊ theÊ restÊ ofÊ yourÊ lifeÊ soÊ thatÊ youÊ canÊ
thriveÊ duringÊ theseÊ unpredictableÊ timesÊ
weÕ reÊ in,Ó Ê IÊ suggested.

YatesÊ noddedÊ hisÊ headÊ inÊ agreement.
Ò TakeÊ careÊ ofÊ yourselfÊ andÊ youÊ willÊ doÊ

well,Ó Ê IÊ said.Ê Ò GetÊ theÊ fastingÊ labsÊ thisÊ weekÊ
andÊ weÕ llÊ seeÊ youÊ againÊ inÊ 3Ê months.Ó

WrittenÊ byÊ ElizabethÊ Vaughan,Ê MDÊ ofÊ
VaughanÊ IntegrativeÊ Medicine,Ê 1301-AÊ W.Ê
WendoverÊ Ave.,Ê Greensboro.Ê VisitÊ www.
VaughanIntegrativeÊ forÊ moreÊ informationÊ orÊ
callÊ 336-808-3627Ê forÊ anÊ appointment.Ê

SeeÊ adrenalÊ fatigueÊ sideÊ barÊ onÊ nextÊ page
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AsÊ notedÊ inÊ theÊ article,Ê manyÊ physiciansÊ doÊ notÊ believeÊ thatÊ
adrenalÊ fatigueÊ exists.Ê ReadÊ belowÊ anÊ excerptÊ fromÊ anÊ endocri-
nologistÊatÊM ayoÊC linic.Ê Dr.Ê VaughanÕ sÊ commentsÊ areÊ italicized.

FromÊToddÊ B.Ê Nippoldt,Ê M.D.Ê MayoÊ Clinic,Ê endocrinologistÊ -Ê www.
mayoclinic.com/health/adrenal-fatigue/AN01583

AdrenalÊ fatigueÊ isÊ aÊ termÊ appliedÊ toÊ aÊ collectionÊ ofÊ nonspe-
cifi c symptoms…. The term…. shows up in popular health books 
andÊ onÊ alternativeÊ medicineÊ WebÊ sites,Ê butÊ itÊ isn'tÊ anÊ acceptedÊ
medicalÊ diagnosis.Ê True,Ê thereÊ isÊ noÊ ICD-9Ê diagnosisÊ codeÊ forÊ
Adrenal Fatigue for fi ling insurance. That doesn’t mean it doesn’t 
exist.

YourÊ adrenalÊ glandsÊ produceÊ aÊ varietyÊ ofÊ hormonesÊ thatÊ areÊ
essential to life. True. The medical term "adrenal insuffi ciency," or 
Addison'sÊ disease,Ê refersÊ toÊ inadequateÊ productionÊ ofÊ oneÊ orÊ moreÊ
ofÊ theseÊ hormonesÊ asÊ aÊ resultÊ ofÊ anÊ underlyingÊ diseaseÉ. ..Ê Addi-
sonÕ sÊ canÊ beÊ diagnosedÊ byÊ bloodÊ testsÊ andÊ specialÊ stimulationÊ testsÊ
thatÊs howÊ inadequateÊ levelsÊ ofÊ adrenalÊ hormones.Ê True.

ProponentsÊ ofÊ theÊ adrenalÊ fatigueÊ diagnosisÊ claimÊ thisÊ isÊ aÊ mildÊ
form of adrenal insuffi ciency caused by chronic stress. WhichÊ isÊ
notÊ aÊ trueÊ disease.Ê TheÊ unprovenÊ theoryÊ behindÊ adrenalÊ fatigueÊ isÊ
thatÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ areÊ unableÊ toÊ keepÊ paceÊ withÊ theÊ demandsÊ
of perpetual fi ght-or-fl ight arousal. As a result, they can't produce 
quiteÊenoughÊofÊtheÊhor monesÊ youÊ needÊ toÊ feelÊ good.

Ê Hans Selye MD fi rst studied the effects of chronic stress on 
laboratory animals from the 1920’s until his death in 1982. He fi rst 
describedÊ theÊ hypothalamic-pituitary-adrenalÊ axisÊ (HPAÊ axis)Ê sys-
temÊ whichÊ isÊ theÊ setÊ ofÊ organsÊ whichÊ enableÊ theÊ bodyÊ toÊ respondÊ
toÊ stress.Ê HeÊ describedÊ aÊ GeneralÊ AdaptationÊ SyndromeÊ whichÊ

includedÊ anÊ "alarmÊ state",Ê aÊ "resistanceÊ state",Ê andÊ anÊ "exhaustionÊ
state" as the body fi rst responded to a stressor, then maintained 
that focus, then fi nally, had to rest to completely recover from the 
stress.Ê HeÊ alsoÊ describedÊ aÊ pathologicalÊ stateÊ fromÊ ongoing,Ê unre-
lievedÊ stress.Ê ThisÊ isÊ theÊ chronicÊ inadequateÊ levelÊ ofÊ adrenalÊ functionÊ
thatÊ practitionersÊ familiarÊ withÊ adrenalÊ fatigueÊ recognizeÊ andÊ treat.

ExistingÊ bloodÊ tests,Ê accordingÊ toÊ thisÊ theory,Ê aren'tÊ sensitiveÊ
enoughÊ toÊ detectÊ suchÊ aÊ smallÊ declineÊ inÊ adrenalÊ functionÊ ÑÊ butÊ
yourÊ bodyÊ is.Ê That'sÊ whyÊ youÊ feelÊ tired,Ê weakÊ andÊ depressed.Ê Sali-
varyÊ testsÊ haveÊ beenÊ shownÊ toÊ beÊ veryÊ reliableÊ andÊ sensitiveÊ testsÊ
forÊ adrenalÊ function,Ê highÊ orÊ low.Ê WhenÊ integrativeÊ orÊ functionalÊ
medicineÊ practitionersÊ treatÊ overlyÊ fatiguedÊ patientsÊ withÊ adrenalÊ
adaptogens,Ê vitamins,Ê adrenalÊ glandularsÊ and/orÊ lowÊ doseÊ cortisol,Ê
patientsÊ regainÊ theirÊ vitality.Ê SalivaryÊ tests,Ê whichÊ wereÊ lowÊ orÊ outÊ
ofÊ balance,Ê returnÊ toÊ normal.Ê PeopleÊ recoverÊ theirÊ health.

It'sÊ frustratingÊ toÊ haveÊ persistentÊ symptomsÊ yourÊ doctorÊ can'tÊ
readilyÊ explain.Ê ButÊ acceptingÊ aÊ (conventional)Ê medicallyÊ unrec-
ognized diagnosis from an unqualifi ed (inÊ hisÊ eyes)Ê practitionerÊ
couldÊ beÊ worse.Ê UnprovenÊ remediesÊ forÊ so-calledÊ "adrenalÊ fatigue"Ê
mayÊ leaveÊ youÊ feelingÊ sicker,Ê whileÊ theÊ realÊ causeÊ ÑÊ suchÊ asÊ de-
pression or fi bromyalgia — continues to take its toll. IÊ haveÊ notÊ
foundÊ thatÊ antidepressantsÊ helpedÊ withÊ adrenalÊ fatigueÊ inÊ over30Ê
years of practice. They also do not heal people with fi bromyalgia. 
IfÊ youÊ thinkÊ youÊ haveÊ adrenalÊ fatigue,Ê getÊ help.Ê TreatmentÊ isÊ avail-
ableÊ andÊ effective.

References:
http://www.diagnostechs.com/asi_intro.html
http://www.womentowomen.com/adrenalfatigue/default.aspx
http://thyroid.about.com/cs/endocrinology/a/adrenalfatigue.htm
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An Interview with
Dr. Wayne Dyer

by Karen M. Rider

ThoseÊ ofÊ usÊ whoÊ haveÊ childrenÑ orÊ knowÊ peopleÊ whoÊ careÊ
forÊ childrenÑ haveÊ dreamsÊ forÊ theirÊ developmentÊ andÊ
theirÊ future.Ê ManyÊ parentsÊ wonderÊ (andÊ worry)Ê whetherÊ

theyÊ areÊ capableÊ ofÊ providingÊ theÊ guidanceÊ necessaryÊ forÊ theirÊ
childrenÊ toÊ growÊ upÊ happy,Ê healthy,Ê self-reliant,Ê resilientÊ andÊ
confident in themselves and their abilities. Internationally 
knownÊ speakerÊ andÊ best-sellingÊ author,Ê Dr.Ê WayneÊ DyerÊ assuresÊ
us:Ê youÊ canÊ guideÊ yourÊ childrenÊ towardÊ becomingÊ compassion-
ate, heart-centered adults who lead fulfilling, ‘no-limit’ lives. 
Dr.Ê DyerÊ hasÊ createdÊ aÊ seriesÊ ofÊ inspirationalÊ childrenÕ sÊ booksÊ
basedÊ onÊ conceptsÊ fromÊ hisÊ parentingÊ book,Ê WhatÊ doÊ YouÊ Re-
allyÊ WantÊ forÊ YourÊ Children?Ê andÊ hisÊ visionaryÊ self-developmentÊ
booksÊ forÊ adults,Ê includingÊ TenÊ SecretsÊ forÊ SuccessÊ andÊ InnerÊ
Peace,Ê ExcusesÊ BeÊ Gone!,Ê TheÊ PowerÊ ofÊ Intention,Ê andÊ ChangeÊ
YourÊ Thoughts-ÊC hangeÊ YourÊL ife.Ê

The difficulties and challenges of his own childhood made 
Dr.Ê Ê DyerÊ aÊ remarkableÊ andÊ unstoppableÊ teacherÊ forÊ adults,Ê andÊ
now,Ê children.Ê DyerÕ sÊ fatherÊ wasÊ anÊ abusiveÊ alcoholicÊ whoÊ
abandonedÊ hisÊ motherÊ andÊ twoÊ olderÊ brothers.Ê WithÊ fewÊ optionsÊ
andÊ fewerÊ resourcesÊ availableÊ toÊ her,Ê theÊ children,Ê WayneÊ andÊ

twoÊ olderÊ brothers,Ê wereÊ forcedÊ intoÊ fosterÊ care.Ê DyerÊ
spent the first ten years of his life in and 
outÊ ofÊ DetroitÊ orphanagesÊ andÊ fosterÊ
homesÊ beforeÊ hisÊ motherÊ wasÊ ableÊ toÊ
reuniteÊtheÊfamily .Ê

DeterminationÊ andÊ aÊ positiveÊ atti-
tudeÊ helpedÊ DyerÊ riseÊ aboveÊ adversity.Ê
HeÊ completedÊ aÊ tourÊ ofÊ dutyÊ inÊ theÊ Navy,Ê

earnedÊ aÊ doctorateÊ inÊ counselingÊ psychol-
ogy,Ê andÊ authoredÊ 30Ê booksÊ onÊ motivation,Ê

spiritualityÊ andÊ self-empowerment.Ê DyerÕ sÊ
astoundingÊ successÊ isÊ dueÊ toÊ hisÊ abilityÊ toÊ

channelÊ lessonsÊ heÊ learnedÊ onÊ self-reliance,Ê
resilienceÊ andÊ faithÊ intoÊ theÊ messageÊ
thatÊ Ò anyoneÊ ofÊ usÊ canÊ overcomeÊ ad-
versityÊ toÊ makeÊ ourÊ dreamsÊ comeÊ
true.Ó Ê

ThoughÊ heÊ hasÊ achievedÊ fameÊ
asÊ theÊ Ò fatherÊ ofÊ motivation,Ó Ê Dr.Ê
DyerÊ isÊ mostÊ proudÊ ofÊ hisÊ experi-
encesÊ asÊ aÊ fatherÊ whoÊ hasÊ Ò raisedÊ
childrenÊ whoÊ allÊ areÊ self-reliantÊ
adults.Ó Ê InÊ thisÊ interview,Ê Dr.Ê DyerÊ
sharesÊ wisdomÊ andÊ guidanceÊ forÊ
parentsÊ culledÊ fromÊ yearsÊ spentÊ
asÊ aÊ psychotherapist,Ê teacherÊ
andÊ motivationalÊ speakerÊ asÊ
wellÊ asÊ hisÊ lifeÊ experienceÊ asÊ
aÊ husband,Ê fatherÊ ofÊ eight,Ê andÊ

grandfatherÊo fÊ six,Ê children.Ê

       WISDOM for the JOURNEY
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Karen:Ê BeforeÊ weÊ talkÊ aboutÊ theÊ impor-
tantÊ messagesÊ youÊ haveÊ forÊ parentsÊ andÊ
children,Ê tellÊ meÊ aboutÊ whatÊ youÊ learnedÊ
fromÊaÊf avoriteÊpar entingÊmom ent.

Dr.Ê Dyer:Ê Ê AsÊ aÊ fatherÊ andÊ grandfather,Ê
IÕ veÊ beenÊ blessedÊ withÊ abundantÊ op-
portunitiesÊ toÊ beÊ presentÊ withÊ babies.Ê
MyÊ favoriteÊ parentingÊ momentÊ isÊ hold-
ingÊ themÊ rightÊ outÊ ofÊ theÊ womb,Ê cuttingÊ
theÊ cord,Ê andÊ holdingÊ themÊ again.Ê WeÊ
canÊ learnÊ amazingÊ lessonsÊ fromÊ observ-
ingÊ babiesÊ andÊ tryingÊ toÊ emulateÊ theirÊ
joy.Ê

YouÊ didnÕ tÊ comeÊ forthÊ intoÊ thisÊ
worldÊ toÊ suffer,Ê toÊ beÊ anxious,Ê fearful,Ê
stressful,Ê orÊ depressed.Ê TheyÕ veÊ doneÊ
nothingÊ toÊ beÊ soÊ happy.Ê BabiesÊ donÕ tÊ
work;Ê theyÊ haveÊ noÊ possessions;Ê theyÊ
poopÊ inÊ theirÊ pants;Ê andÊ theyÊ haveÊ noÊ
goalsÊ otherÊ thanÊ toÊ growÊ andÊ exploreÊ
theÊ world.Ê TheyÊ donÕ tÊ haveÊ teethÊ orÊ hair,Ê
and they’re pudgy and flatulent. How 
couldÊ theyÊ possiblyÊ beÊ soÊ joyfulÊ andÊ
easilyÊ pleased?Ê TheyÕ reÊ inÊ aÊ constantÊ
stateÊ ofÊ loveÑt heyÕ reÊ stillÊ inÊ harmonyÊ
withÊ theÊ SourceÊ thatÊ intendedÊ themÊ
here.Ê BeÊ likeÊ thatÊ babyÊ youÊ onceÊ were.Ê
YouÊ donÕ tÊ needÊ aÊ reasonÊ toÊ beÊ happyÉ
your desire to be so is sufficient. 

Ê
Karen:Ê Ê WhatÊ didÊ youÊ learnÊ fromÊ yourÊ
mostÊembar rassingÊpar entingÊ moment?Ê

Dr.Ê Dyer:Ê Ê OneÊ time,Ê whenÊ IÊ wasÊ rush-
ingÊ theÊ kidsÊ outÊ ofÊ theÊ houseÊ forÊ school,Ê
IÊ raisedÊ myÊ voiceÊ atÊ myÊ daughter.Ê SheÊ
replied,Ê "IÊ wonderÊ ifÊ allÊ thoseÊ peopleÊ
wouldÊ buyÊ aÊ bookÊ fromÊ Mr.Ê PositiveÊ ifÊ
theyÊ sawÊ theÊ wayÊ heÊ talksÊ toÊ hisÊ 9-year-
oldÊ daughter?"Ê KidsÊ areÊ veryÊ goodÊ atÊ
showingÊ youÊ yourÊ ownÊ behavior.Ê WhatÊ
areÊy ouÊmod elingÊ toÊt hem?

Ê
Karen:Ê Ê WhenÊ didÊ aÊ lessonÊ youÊ wereÊ try-
ingÊ toÊ teachÊ oneÊ ofÊ yourÊ kidsÊ takeÊ anÊ
unexpectedÊtur n?Ê

Dr.Ê Dyer:Ê Ê ManyÊ times.Ê OneÊ ofÊ theÊ fun-
niestÊ IÊ canÊ recallÊ happenedÊ whenÊ myÊ
daughterÊ wasÊ oldÊ enoughÊ toÊ complainÊ
aboutÊ howÊ sheÊ wasÊ beingÊ parented.Ê IÊ
explainedÊ toÊ herÊ thatÊ sheÊ choseÊ herÊ
parentsÊ whenÊ comingÊ intoÊ thisÊ world,Ê
andÊ ifÊ sheÊ didn'tÊ likeÊ theÊ wayÊ IÊ parentÊ
thenÊ sheÊ shouldn'tÊ haveÊ chosenÊ me.Ê SheÊ
replied,Ê "IÊ choseÊ you?Ê IÊ mustÊ haveÊ beenÊ
inÊaÊhurry ."Ê

Ê

Karen:Ê Ê IÊ canÊ relateÊ toÊ that.Ê TheÊ otherÊ day,Ê
IÊ heardÊ myÊ daughterÊ mimickingÊ meÊ whileÊ
sheÊ wasÊ Ô discipliningÕ Ê herÊ dolls.Ê Unfortu-
nately,Ê sheÊ wasnÕ tÊ impersonatingÊ oneÊ ofÊ
myÊ betterÊ parentingÊ moments.Ê RightÊ
awayÊ IÊ thought,Ê Ô thatÕ sÊ notÊ whatÊ IÊ want.Õ Ê
So,Ê letÕ sÊ talkÊ aboutÊ whatÊ youÊ believeÊ
parentsÊr eallyÊw antÊf orÊtheir Êc hildren.

Dr.Ê Dyer:Ê Ê IÊ thinkÊ parentsÊ whoÊ areÊ trulyÊ
awareÊ ofÊ themselves,Ê theirÊ thoughtsÊ andÊ
behaviorsÊ andÊ theÊ impressionÊ theseÊ
makeÊ uponÊ aÊ child,Ê reallyÊ wantÊ some-
thingÊ deeperÊ thanÊ theÊ materialÊ measuresÊ
ofÊ aÊ successfulÊ lifeÊ portrayedÊ inÊ theÊ
media.Ê OverÊ theÊ yearsÊ ofÊ beingÊ aÊ parent,Ê
andÊ havingÊ hadÊ theÊ opportunityÊ toÊ askÊ
parentsÊ thisÊ question,Ê theÊ answersÊ
gravitatedÊ aroundÊ aÊ centralÊ themeÊ thatÊ
IÊ believeÊ isÊ asÊ relevantÊ todayÊ asÊ wasÊ
when I first wrote the book. Parents 
wantÊ theirÊ childrenÊ toÊ valueÊ themselves,Ê
toÊ beÊ self-reliantÊ andÊ independent;Ê toÊ
takeÊ risks;Ê toÊ beÊ freeÊ fromÊ stressÊ andÊ
anxiety;Ê toÊ liveÊ peacefulÊ lives;Ê toÊ cele-
brateÊ presentÊ moments;Ê toÊ valueÊ well-
nessÊ andÊ creativity;Ê andÊ toÊ feelÊ aÊ senseÊ
ofÊp urpose.Ê

Karen:ÊÊIs ÊitÊr ealistic?

Dr.Ê Dyer:Ê Ê [ParentingÊ is]Ê theÊ toughestÊ
job.Ê TheÊ factÊ isÊ mostÊ parentsÊ donÕ tÊ knowÊ
howÊ toÊ balanceÊ whatÊ weÊ trulyÊ wantÊ forÊ
ourÊ childrenÊ andÊ theÊ realitiesÊ weÊ faceÊ
eachÊ dayÊ becauseÊ weÊ haveÊ notÊ learnedÊ
thatÊ simpleÊ secretÊ ourselves.Ê WithÊ kids,Ê
youÊ mustÊ liveÊ byÊ example.Ê IfÊ youÊ yourselfÊ
haveÊ notÊ learnedÊ howÊ toÊ cultivateÊ innerÊ
happinessÊ thatÊ canÊ carryÊ youÊ throughÊ
adversity,Ê youÊ canÕ tÊ teachÊ thatÊ toÊ yourÊ
children.Ê WeÊ wantÊ ourÊ childrenÊ toÊ growÊ
intoÊ content,Ê highÊ functioning,Ê no-limitÊ
adultsÊ whoÊ canÊ handleÊ lifeÕ sÊ challengesÊ
withoutÊ gettingÊ soÊ overwhelmedÊ byÊ
outsideÊ forcesÊ orÊ theirÊ ownÊ emotionsÊ
thatÊ theyÊ feelÊ defeated.Ê IfÊ thisÊ isÊ whatÊ
youÊ reallyÊ wantÊ forÊ yourÊ childrenÊ thenÊ
thereÕ sÊ noÊ excuseÊ whyÊ itÊ canÕ tÊ beÊ realis-
tic.

Karen:Ê Ê LetÕ sÊ talkÊ aboutÊ Òno-limits ÓÊ be-
causeÊ peopleÊ areÊ likelyÊ toÊ misunderstandÊ
thisÊ conceptÊ whenÊ relatedÊ toÊ childÊ rear-
ing.Ê

Dr.Ê Dyer:Ê Ê AÊ no-limitÊ personÑc hildÊ orÊ
adultÑ hasÊ noÊ internallyÊ imposedÊ limita-
tionsÊ andÊ theyÊ refuseÊ toÊ allowÊ outsidersÊ

toÊ placeÊ anyÊ limitsÊ onÊ them.Ê ItÕ sÊ theÊ sameÊ
asÊ sayingÊ self-actualized,Ê consciousÊ orÊ
inner-directed.Ê ThisÊ isÊ aÊ personÊ whoÊ hasÊ
highÊ levelsÊ ofÊ self-respectÊ regardlessÊ ofÊ
theÊ situation;Ê theyÊ areÊ doersÊ notÊ com-
plainers;Ê theyÊ areÊ motivatedÊ byÊ higherÊ
qualities;Ê theyÊ areÊ compassionateÊ andÊ
concernedÊ forÊ others;Ê theyÊ giveÊ toÊ lifeÊ
ratherÊ thanÊ justÊ seekingÊ outÊ whatÊ theyÊ
canÊ takeÊ fromÊ life.Ê YouÊ canÊ spotÊ aÊ no-
limitÊ personÊ easily:Ê TheyÊ experienceÊ joyÊ
andÊ innerÊ peaceÊ evenÊ whileÊ everyoneÊ
aroundÊ themÊ isÊ goingÊ mad.Ê TheyÊ areÊ theÊ
calmÊwit hinÊt heÊs torm.

Karen:Ê Ê WhatÊ promptedÊ theÊ childrenÕ sÊ
bookÊs eries?

Dr.Ê Dyer:Ê Ê OneÊ ofÊ theÊ thingsÊ IÊ mostÊ
enjoyedÊ asÊ aÊ parentÊ wasÊ readingÊ toÊ myÊ
kidsÊ atÊ bedtime.Ê Sometimes,Ê afterÊ weÊ
finished reading we would embellish 
theÊ storyÊ withÊ ourÊ ownÊ ideas.Ê WhenÊ IÊ
startedÊ writingÊ books,Ê IÊ hadÊ myÊ childrenÊ
inÊ mind.Ê IÊ wantedÊ themÊ toÊ have,Ê inÊ oneÊ
place,Ê someÊ ofÊ theÊ mostÊ importantÊ
practicesÊ theyÊ couldÊ chooseÊ toÊ adoptÊ
for a fulfilled life. The essential mes-
sageÑ toÊ helpÊ peopleÊ overcomeÊ self-
imposedÊ limitationsÊ andÊ realizeÊ theirÊ
own magnificence—is a message for 
everyone,Ê fromÊ infancyÊ toÊ oldÊ age.Ê IÊ
wantÊ childrenÊ toÊ knowÊ justÊ howÊ uniqueÊ
andÊ powerfulÊ theyÊ are,Ê andÊ thatÊ every-
thingÊ theyÊ needÊ toÊ createÊ happy,Ê suc-
cessfulÊli vesÊ isÊ withinÊ them.

Forsyth Integrative Therapy
an integrated path to health and well-being

Teaching You To Use
Your Powerful Subconscious Mind
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Hypnotherapy for Childbirth Classes
Prepare for Surgery • Control Pain
Accelerate Healing • Stop Smoking

Lose Weight

Marcelle Hammer, MA Ed
Certified Medical Support Clinical Hypnotherapist

1316 Ashley Square
Winston-Salem, NC  27103

336-768-7000
www.ForsythIntegrativeTherapy.com
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Karen:Ê Ê WhatÊ areÊ someÊ ofÊ theÊ lessonsÊ
taughtÊinÊthes eÊbooks ?

Dr.Ê Dyer:Ê Ê IncredibleÊ You?Ê usesÊ vividÊ
illustrationÊ andÊ rhymingÊ verseÊ toÊ teachÊ
tenÊ waysÊ toÊ letÊ yourÊ greatnessÊ shineÊ
through.Ê SomeÊ ofÊ theÊ lessonsÊ areÊ sharingÊ
theÊ goodÊ inÊ youÊ andÊ seeingÊ theÊ goodÊ inÊ
others;Ê thinkingÊ goodÊ thoughts;Ê takingÊ
careÊ ofÊ yourÊ mindÊ andÊ body.Ê Unstop-
pableÊ Me! Ê teachesÊ no-limitÊ thinkingÊ
usingÊ anÊ exampleÊ andÊ illustrationÊ ofÊ howÊ
aÊ childÊ mightÊ applyÊ theÊ lessonÊ inÊ herÊ life.Ê
BothÊ ofÊ theseÊ booksÊ haveÊ questionsÊ atÊ
theÊ endÊ forÊ aÊ parentÊ andÊ childÊ toÊ talkÊ
throughÊt ogether.

Karen:Ê Ê ItÕ sÊ NotÊ WhatÊ YouÕ veÊ Got?Ê takesÊ
onÊ theÊ biggies:Ê moneyÊ andÊ abundance.Ê
HowÊ doÊ youÊ portrayÊ theseÊ conceptsÊ soÊ
thatÊ childrenÊ understandÊ andÊ embraceÊ
them?

Dr.Ê Dyer:Ê Ê IÊ teachÊ lessonsÊ that,Ê givenÊ theÊ
economicÊ downturnÊ weÕ veÊ facedÊ inÊ
recentÊ times,Ê aÊ lotÊ ofÊ adultsÊ didnÕ tÊ learn.Ê
ItÊ isÊ crucialÊ forÊ childrenÊ toÊ learnÊ thatÊ
moneyÊ doesÊ notÊ createÊ happinessÊ andÊ
toÊ liveÊ withinÊ theirÊ means.Ê IÊ alsoÊ teachÊ
thatÊ everyÊ kindÊ ofÊ jobÊ isÊ importantÊ justÊ

asÊ theÊ peopleÊ whoÊ performÊ themÊ areÊ
important.Ê IÊ wroteÊ withÊ KristinaÊ TracyÊ toÊ
createÊ rhymingÊ verseÊ broughtÊ toÊ lifeÊ
throughÊ illustrationsÊ [byÊ StacyÊ HellerÊ
Budnick]Ê thatÊ resonateÊ withÊ kidsÊ atÊ theirÊ
level.Ê This,Ê combinedÊ withÊ theÊ conversa-
tionsÊ parentsÊ andÊ kidsÊ haveÊ asÊ theyÊ readÊ
theÊ bookÊ helpsÊ themÊ understand,Ê forÊ
example,Ê abundanceÊ isÊ somethingÊ moreÊ
thanÊjus tÊmoney .Ê

Karen:Ê Ê TheÊ latestÊ book,Ê NoÊ Excuses!,Ê isÊ
oneÊ IÕ mÊ usingÊ inÊ myÊ home,Ê now.Ê MyÊ
daughterÊ isÊ fourÊ andÊ sheÊ alreadyÊ hasÊ allÊ
kindsÊ ofÊ excusesÊ forÊ whyÊ sheÊ canÕ tÊ doÊ
something.Ê ItÕ sÊ evenÊ raisedÊ memoriesÊ
fromÊ myÊ childhood,Ê beingÊ told,Ê ÒY ouÕ reÊ
fullÊ ofÊ excuses.Ó Ê IÊ tryÊ toÊ catchÊ myselfÊ andÊ
find an appropriate way to respond to 
theÊ lessÊ reasonableÊ excusesÊ sheÊ hasÊ whenÊ
IÊ askÊ herÊ toÊ tryÊ aÊ newÊ activityÊ orÊ putÊ awayÊ
toys.Ê

Dr.Ê Dyer:Ê Ê ItÕ sÊ greatÊ thatÊ youÊ cultivateÊ
thatÊ awarenessÊ withÊ yourÊ daughterÊ be-
causeÊ youÊ canÊ changeÊ theÊ wayÊ youÊ re-
spondÊ toÊ herÊ andÊ changeÊ theÊ lesson.Ê InÊ
turn,Ê sheÊ willÊ learnÊ whatÊ IÊ hopeÊ thisÊ
bookÊ teachesÊ manyÊ children:Ê howÊ toÊ
spotÊ howÊ oftenÊ theyÊ useÊ excusesÊ andÊ

howÊ excusesÊ canÊ stopÊ themÊ fromÊ doingÊ
thingsÊ theyÊ reallyÊ wantÊ toÊ do.Ê ThisÊ book,Ê
whichÊ adaptsÊ conceptsÊ fromÊ theÊ bookÊ
ExcusesÊ Begone!,Ê tellsÊ aÊ storyÊ ofÊ aÊ boyÊ
withÊ aÊ seeminglyÊ impossibleÊ dreamÊ whoÊ
almostÊ letsÊ excusesÊ getÊ inÊ hisÊ way.Ê ThereÊ
areÊ questionsÊ toÊ exploreÊ withÊ yourÊ childÊ
toÊp romoteÊins ightÊand Ê understanding.

Karen:Ê Ê WhatÊ isÊ theÊ bestÊ parentingÊ adviceÊ
youÕ veÊev erÊr eceived?

Dr.Ê Dyer:Ê Ê TeachÊ OnlyÊ Love.Ê ItÕ sÊ alsoÊ theÊ
bestÊad viceÊIÊco uldÊ give.

Dr.Ê WayneÊ DyerÊ isÊ theÊ authorÊ ofÊ fourÊ
childrenÕ sÊ books,Ê theÊ mostÊ recentÊ titled,Ê
NoÊ ExcusesÊ (HayÊ House).Ê HisÊ voiceÊ canÊ
be heard in the new PIXAR film, DAY & 
NIGHT,Ê releasingÊ JuneÊ 18Ê withÊ ToyÊ StoryÊ
3.Êwww .drwaynedyer.com

Dr.Ê DyerÊ wasÊ interviewedÊ byÊ KarenÊ M.Ê
Rider,Ê M.A.,Ê aÊ freelanceÊ writerÊ whoÊ coversÊ
storiesÊ andÊ subjectsÊ thatÊ educate,Ê en-
lightenÊ andÊ entertain.Ê SheÊ alsoÊ writesÊ
fiction that explores human and spiritual 
potential.Ê ViewÊ herÊ portfolioÊ atÊ http://
KarenMRider.writersresidence.com
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Dietary direction can be defined, very simply, as the 
cumulative effect of specific groups of foods on our 
overallÊ health.Ê TheÊ groupsÊ areÊ basedÊ onÊ protein,Ê car-

bohydrate,Ê andÊ fatÊ intakeÊ whichÊ areÊ theÊ threeÊ macronutrientsÊ
theÊ humanÊ bodyÊ dependsÊ onÊ forÊ life-givingÊ energy.Ê TheÊ bodyÊ
reactsÊ inÊ certainÊ predictableÊ waysÊ whenÊ aÊ personÕ sÊ dietaryÊ direc-
tionÊ leansÊ heavilyÊ inÊ favorÊ ofÊ oneÊ macronutrientÊ overÊ theÊ other,Ê
forÊgoodÊandÊforÊbad.

TheÊthreeÊes tablishedÊdietaryÊdirectionÊcategories Êare:Ê
• catabolic (alkaline, cleansing, breaking down)

• anabolic (acid, grounding, building up)
• neutral (warming, comforting)

TheseÊ statesÊ ofÊ beingÊ areÊ determinedÊ byÊ ourÊ personalÊ foodÊ
choices,Ê andÊ thoseÊ choicesÊ helpÊ determineÊ theÊ stateÊ ofÊ ourÊ
overallÊ holisticÊ balance.Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê >>>

CatabolicÊ foods,Ê forÊ example,Ê includeÊ fruits,Ê vegetables,Ê
leafyÊ greens,Ê freshÊ juices,Ê andÊ herbÊ teas.Ê AllÊ theÊ foodsÊ includedÊ
in this category have some fiber content, and are high water 
contentÊ foodsÊ asÊ well.Ê TheyÊ areÊ hotÊ weatherÊ foodsÊ thatÊ helpÊ

DIETARY              direction
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removeÊ toxinsÊ fromÊ theÊ body,Ê andÊ areÊ goodÊ forÊ quickÊ energy,Ê
butÊ notÊ forÊ sustainingÊ it.Ê AÊ catabolicÊ dietÊ directionÊ isÊ carbohy-
drate-dependent, with 70 – 80% of its calories supplied by 
carbohydrates, 10 – 15% by protein, and 10 – 15% by fat. A 
beneficial catabolic dietary direction makes use of unrefined 
andÊ unprocessedÊ carbohydratesÊ whichÊ areÊ thoseÊ foundÊ inÊ natu-
ralÊp lantÊform.

Anabolic foods include red meat, poultry, fish, dairy prod-
uctsÊ suchÊ asÊ butter,Ê milk,Ê andÊ cheese,Ê soyÊ products,Ê eggs,Ê beans,Ê
seeds,Ê nuts,Ê andÊ nutÊ butters.Ê TheseÊ substantialÊ foodsÊ areÊ settling,Ê
stabilizing,Ê andÊ grounding,Ê andÊ areÊ commonÊ componentsÊ ofÊ aÊ
balancedÊ diet,Ê especiallyÊ forÊ peopleÊ withÊ aÊ highÊ metabolism,Ê orÊ
for those suffering from all forms of Attention Deficit Disorder. 
However,Ê someÊ ofÊ theseÊ foodsÊ canÊ beÊ cloggingÊ andÊ causeÊ slug-
gishness,Ê andÊ mustÊ beÊ balanced.Ê AnÊ anabolicÊ dietaryÊ directionÊ
receives 40% of its calories from carbohydrates, 30% from 
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protein, and 30% from fats. A diet that is consistently high ana-
bolic,Ê orÊ acid-forming,Ê willÊ setÊ theÊ bodyÊ upÊ forÊ illnessÊ onÊ aÊ
cellularÊ level.Ê TheÊ StandardÊ AmericanÊ DietÊ isÊ aÊ highÊ anabolicÊ
andÊacid-formingÊdietaryÊdirection.

AÊ neutralÊ dietaryÊ directionÊ strivesÊ forÊ aÊ moreÊ balancedÊ ca-
loric distribution, as 50 – 60% of calories are supplied by car-
bohydrates, 20 – 25% by protein, and 20 – 25% by fat. Neutral 
foodsÊ haveÊ aÊ neutralÊ pHÊ level,Ê andÊ includeÊ cookedÊ starches,Ê
rootÊ vegetables,Ê wholeÊ grains,Ê cereals,Ê breads,Ê pastas,Ê soups,Ê
andÊ nutÊ milks.Ê AÊ neutralÊ dietaryÊ directionÊ doesÊ notÊ necessarilyÊ
correlateÊ withÊ anÊ optimumÊ diet,Ê asÊ manyÊ ofÊ theseÊ foodsÊ canÊ beÊ
depletingÊ orÊ cloggingÊ toÊ theÊ bodyÊ ifÊ eatenÊ inÊ consistentlyÊ highÊ
quantity.Ê However,Ê aÊ neutralÊ dietaryÊ directionÊ includesÊ foodsÊ
thatÊ areÊ consideredÊ comfortÊ foods,Ê orÊ foodsÊ thatÊ areÊ warmÊ andÊ
stabilizingÊ (oatmeal,Ê forÊ example),Ê andÊ areÊ welcomeÊ additionsÊ
toÊaÊbalancedÊdiet.

UnderstandingÊ dietaryÊ directionÊ helpsÊ putÊ theÊ eatingÊ expe-
rienceÊ inÊ properÊ perspective.Ê TheÊ conceptÊ ofÊ dietaryÊ directionÊ
providesÊ aÊ simpleÊ explanationÊ ofÊ howÊ toÊ balanceÊ theÊ bodyÊ
through food choices; it is uncomplicated, and easy to under-
stand.Ê WithÊ practice,Ê youÊ willÊ beÊ ableÊ toÊ determineÊ yourÊ dietaryÊ
direction,ÊandÊadjus tÊy ourÊfoodÊc hoicesÊaccor dingly.

LynnÊ ByrdÊ isÊ DirectorÊ ofÊ AdmissionsÊ forÊ HawthornÊ University,Ê
an online institution educating future leaders to work in the field 
ofÊ holisticÊ nutrition.Ê Ê SheÊ isÊ alsoÊ aÊ NutritionÊ EducatorÊ andÊ Coun-
selorÊ andÊ canÊ beÊ reachedÊ atÊ 704-982-8260Ê orÊ lynn@hawthor-
nuniversity.org
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TheÊ mostÊ frequentlyÊ askedÊ questionÊ
inÊ fatÊ loss:Ê shouldÊ youÊ eatÊ beforeÊ aÊ
morningÊ workout,Ê orÊ not?Ê Ê AskÊ someÊ

fitness experts and surprisingly, many of 
themÊ areÊ fairlyÊ impassionedÊ onÊ theÊ subject.Ê
However,Ê theÊ expertsÕ Ê opinionsÊ areÊ diverseÊ
onÊ theÊ topic,Ê mostÊ likelyÊ becauseÊ theÊ ever-
evolvingÊ researchÊ isÊ mixed.Ê However,Ê letÕ sÊ
try to make sense of this quandary first by 
evaluatingÊ anÊ individualÕ sÊ goal,Ê andÊ sec-
ondÊ byÊ examiningÊ anÊ individualÕ sÊ prefer-
ences.

ManyÊ dedicatedÊ exercisersÊ likeÊ toÊ
workout early in the day; in fact, it’s been 

shown that people who exercise first thing 
inÊ theÊ morningÊ haveÊ aÊ higherÊ levelÊ ofÊ ex-
erciseÊ adherence.Ê However,Ê thereÊ existsÊ
muchÊ debateÊ overÊ whetherÊ aÊ pre-workoutÊ
meal will ultimately benefit or hinder ex-
erciseÊ outcome.Ê Unfortunately,Ê thisÊ debateÊ
isÊ notÊ easilyÊ solved,Ê simplyÊ becauseÊ theÊ
outcome is not defined. Is the goal perfor-
mance?Ê FatÊ loss?Ê MuscleÊ gain?Ê Ê Ê

ForÊ ourÊ purposes,Ê letÕ sÊ createÊ twoÊ
distinct goals and evaluate each. The first 
isÊ performance,Ê includingÊ bothÊ trainingÊ forÊ
physicalÊ competitionÊ likeÊ aÊ roadÊ raceÊ orÊ
triathlon,Ê asÊ wellÊ asÊ trainingÊ forÊ muscleÊ

strengthÊ orÊ size.Ê TheÊ umbrellaÊ ofÊ Ò perfor-
manceÓ Ê coversÊ bothÊ ofÊ theseÊ typesÊ ofÊ
trainingÊ becauseÊ theyÊ bothÊ requireÊ theÊ
sameÊ hormonalÊ andÊ caloricÊ environmentÊ
toÊ beÊ attained.Ê MoreÊ onÊ thisÊ later.Ê TheÊ
secondÊ goalÊ toÊ beÊ addressedÊ isÊ fatÊ lossÊ (i.e.Ê
decrease in body fat %). Once the goal is 
defined, it becomes easier to steer the 
debate.Ê Likewise,Ê itÊ willÊ dependÊ onÊ theÊ
modeÊ ofÊ exercise:Ê weightÊ trainingÊ versusÊ
cardiovascularÊ exercise.

MorningÊ CardioÊ forÊ FatÊ Loss

TheÊ oldÊ bodybuildingÊ mantraÊ declaresÊ

               Does Exercising
                             on an 
          Empty Stomach
   Increase Fat Loss?

       MOVEMENT as Medicine
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thatÊ doingÊ morningÊ cardioÊ onÊ anÊ emptyÊ
stomachÊ willÊ helpÊ burnÊ moreÊ fatÊ thanÊ eat-
ingÊ beforehand.Ê LetÕ sÊ beginÊ byÊ dissectingÊ
thisÊ statementÊ andÊ evaluatINGÊ itsÊ truthful-
ness. It’s true that 90% or more of exercis-
ersÊ wantÊ toÊ loseÊ fatÊ andÊ improveÊ bodyÊ
composition.Ê AndÊ itÊ seemsÊ logicalÊ enoughÊ
thatÊ doingÊ cardioÊ onÊ anÊ emptyÊ stomachÊ
wouldÊ facilitateÊ thisÊ goalÊ sinceÊ ifÊ thereÊ isÊ
nothingÊ onÊ theÊ stomachÊ toÊ burn,Ê likeÊ aÊ
breakfast,Ê theÊ bodyÊ mustÊ resortÊ toÊ usingÊ itsÊ
fatÊ storesÊ forÊ energyÊ toÊ exercise.Ê Unfortu-
nately,Ê itÊ isÊ notÊ thisÊ clearÊ cut.Ê

ItÊ isÊ importantÊ toÊ evaluateÊ theÊ hor-
monalÊ situationÊ ofÊ theÊ bodyÊ uponÊ waking.Ê
TheÊ bodyÊ hasÊ justÊ undergoneÊ anÊ overnightÊ
fastÊ andÊ duringÊ theÊ night,Ê theÊ bodyÊ usesÊ
bothÊ itsÊ bloodÊ sugarÊ andÊ someÊ ofÊ itsÊ sugarÊ
storesÊ (glycogen)Ê toÊ doÊ work,Ê likeÊ repairÊ
muscles,Ê digestÊ food,Ê detoxifyÊ theÊ bodyÊ
andÊ boostÊ immunity,Ê etc.Ê Luckily,Ê theÊ bodyÊ
alsoÊus esÊ fatÊ toÊ propelÊ thisÊ workÊ -Ê youÊ areÊ
alwaysÊ usingÊ bothÊ fatÊ andÊ sugarÊ asÊ energy,Ê
theÊ ratiosÊ ofÊ whichÊ areÊ determinedÊ byÊ in-
tensityÊ ofÊ movementÊ andÊ availableÊ sub-
strate.Ê UponÊ waking,Ê severalÊ importantÊ
catabolicÊ hormonesÊ areÊ usuallyÊ elevatedÊ
becauseÊ theyÊ assistÊ inÊ breakingÊ downÊ
sugarÊ stores,Ê fatÊ andÊ evenÊ aÊ bitÊ ofÊ muscleÊ
toÊ continueÊ toÊ makeÊ sugarÊ availableÊ toÊ doÊ
theÊ workÊ describedÊ above.Ê TheseÊ cata-
bolicÊ hormonesÊ areÊ cortisol,Ê glucagonÊ andÊ
adrenaline.Ê

OnÊ theÊ otherÊ hand,Ê humanÊ growthÊ
hormoneÊ (HGH),Ê anÊ anabolicÊ hormone,ÊÊ
isÊ alsoÊ elevatedÊ duringÊ sleepÊ sinceÊ thisÊ isÊ
theÊ mostÊ optimalÊ timeÊ forÊ muscleÊ building.Ê
So,Ê whatÊ doesÊ thisÊ hormonalÊ soupÊ meanÊ
forÊ potentialÊ fatÊ lossÊ efforts?Ê Ê Well,Ê itÊ reallyÊ
dependsÊ onÊ theÊ substratesÊ available,Ê par-
ticularlyÊ theÊ amountÊ ofÊ storedÊ carbohy-
drateÊ thatÊ isÊ leftÊ inÊ theÊ muscleÊ andÊ liverÊ toÊ
beÊus edÊ forÊ energyÊ toÊ propelÊ exercise.

InÊ aÊ recentÊ study,Ê publishedÊ SeptemberÊ
2008 in the JournalÊ ofÊ PhysiologyÊ andÊ
Pharmacology,Ê researchersÊ wantedÊ toÊ seeÊ
whatÊ substratesÊ wouldÊ beÊ usedÊ toÊ propelÊ
exerciseÊ ifÊ participantsÊ underwentÊ glyco-
gen-depletingÊ exerciseÊ priorÊ toÊ bedÊ (90Ê
minutesÊ ofÊ aerobicÊ activityÊ sustainedÊ atÊ
70% HR max). After exercise, they went 
toÊ bedÊ withoutÊ eating.Ê UponÊ waking,Ê threeÊ
groupsÊ wereÊ formed:Ê GroupÊ 1Ê consumedÊ
1000Ê caloriesÊ consideredÊ Ò highÊ carbohy-
drateÓ Ê 2Ê hoursÊ beforeÊ morningÊ exercise.Ê
GroupÊ 2Ê ateÊ 1000Ê caloriesÊ consideredÊ
Ò lowÊ carbohydrateÓ Ê 2Ê hoursÊ priorÊ toÊ exer-
cise,Ê andÊ GroupÊ 3Ê didÊ notÊ eatÊ anythingÊ atÊ
all.Ê AllÊ threeÊ groupsÊ thenÊ participatedÊ inÊ
gradedÊ exerciseÊ toÊ exhaustion,Ê withÊ mea-
surementsÊ ofÊ fat-derivedÊ energyÊ substrateÊ
(i.e.Ê fatÊ stores)Ê takenÊ atÊ intervals.Ê TheÊ studyÊ

showedÊ thatÊ depletionÊ ofÊ carbohydrateÊ
stores enhanced fat usage significantly at 
sub-maximalÊ workloads.

AnotherÊ study,Ê publishedÊ inÊ theÊ Inter-
nationalÊ JournalÊ ofÊ ObesityÊ inÊ JuneÊ 2006,Ê
wasÊ doneÊ onÊ post-menopausalÊ obeseÊ
women.Ê TheÊ studyÊ evaluatedÊ theÊ effectsÊ ofÊ
pre-workoutÊ mealÊ timingÊ onÊ fatÊ utilizationÊ
duringÊ exercise.Ê EachÊ participantÊ per-
formedÊ 2Ê separateÊ exerciseÊ trainingÊ ses-
sions on non-consecutive days: the first 
sessionÊ wasÊ performedÊ 1Ê hourÊ afterÊ con-
sumingÊ aÊ standardizedÊ meal,Ê whileÊ theÊ
secondÊ sessionÊ wasÊ performedÊ 3Ê hoursÊ
post-meal.Ê TheÊ exerciseÊ sessionsÊ wereÊ
identicalÊ inÊ intensityÊ andÊ workload,Ê thusÊ
theÊ onlyÊ differenceÊ wasÊ theÊ amountÊ ofÊ timeÊ
sinceÊ eating.Ê TheÊ relativeÊ amountÊ ofÊ fatÊ
usedÊ duringÊ exerciseÊ wasÊ measuredÊ inÊ
eachÊ ofÊ theÊ twoÊ protocols,Ê andÊ resultedÊ inÊ
higherÊ lipidÊ oxidationÊ (fatÊ use)Ê duringÊ theÊ
exerciseÊ sessionÊ followingÊ aÊ 3-hourÊ pre-
workoutÊ fast.Ê TheseÊ resultsÊ supportÊ aÊ longerÊ
periodÊ ofÊ fastingÊ priorÊ toÊ exercisingÊ toÊ
maximizeÊ fatÊ usage.Ê TheÊ interestingÊ thingÊ
wasÊ thatÊ theÊ amountÊ ofÊ caloriesÊ burnedÊ inÊ
bothÊ protocolsÊ wasÊ theÊ same,Ê yetÊ theÊ semi-
fastingÊ stateÊ pulledÊ moreÊ caloriesÊ fromÊ fat.Ê
ThisÊ begsÊ theÊ questionÑi sÊ aÊ calorieÊ reallyÊ
aÊ calorie?Ê Ê MoreÊ onÊ thisÊ later.

ThoughÊ thereÊ isÊ muchÊ researchÊ thatÊ
supportsÊ exercisingÊ onÊ anÊ emptyÊ stomachÊ
toÊ increaseÊ fatÊ oxidation,Ê theseÊ studiesÊ tellÊ
usÊ nothingÊ aboutÊ theÊ individualÊ tendenciesÊ
ofÊ theÊ exerciser.Ê ForÊ example,Ê manyÊ train-
eesÊ cannotÊ andÊ shouldÊ notÊ exerciseÊ onÊ anÊ
emptyÊ stomachÊ becauseÊ theyÊ experienceÊ
lightheadedness,Ê dizzinessÊ andÊ evenÊ nau-
seaÊ asÊ aÊ resultÊ ofÊ lowÊ bloodÊ sugar.Ê Interest-
ingly,Ê thisÊ occursÊ moreÊ withÊ untrainedÊ
exercisers hinting at inefficiency in fat and 
glycogenÊ break-down.Ê IfÊ youÊ tendÊ toÊ getÊ
dizzyÊ orÊ lightheadedÊ whenÊ workingÊ outÊ
intensely,Ê eatÊ aÊ smallÊ mealÊ 1-2Ê hoursÊ priorÊ
toÊ exercise.Ê

IfÊ youÊ mustÊ eat,Ê whatÊ isÊ theÊ idealÊ com-
bination?Ê Ê CarbohydratesÊ aloneÊ willÊ in-
creaseÊ insulinÊ production,Ê anÊ anabolicÊ
hormoneÊ whichÊ willÊ helpÊ increaseÊ bloodÊ
sugar to the detriment of fat burning; in-
sulinÊ shutsÊ offÊ lipolysisÊ (fatÊ burning)Ê com-
pletely.Ê IfÊ insulinÊ isÊ presentÊ inÊ theÊ bloodÊ
stream,Ê fatÊ cannotÊ beÊ burnedÊ forÊ energy.Ê
EatingÊ aminoÊ acidsÊ (protein)Ê willÊ provideÊ
anÊ energyÊ sourceÊ forÊ exerciseÊ andÊ certainÊ
aminoÊ acidsÑb ranchedÊ chainÊ (BCAAs)Ñ
helpÊ preventÊ muscleÊ break-downÊ duringÊ
exercise.Ê BCAAsÊ areÊ metabolizedÊ inÊ theÊ
muscleÊ forÊ energyÊ andÊ theirÊ breakdownÊ
aidsÊ inÊ theÊ carbohydrateÊ productionÊ pro-
cessÊ toÊ maintainÊ energyÊ andÊ optimalÊ brainÊ
functionÊ duringÊ exercise.Ê Thus,Ê theÊ idealÊ

combinationÊ for Ê a Ê
pre-workoutÊ snackÊ toÊ
aidÊ inÊ fatÊ lossÊ consistsÊ
ofÊ aÊ varietyÊ ofÊ aminoÊ
acidsÊ mostly, Ê withÊ
minimal Ê carbohy-
drateÊ input. Ê WheyÊ
proteinÊ powderÊ mixedÊ withÊ aÊ cupÊ ofÊ waterÊ
isÊ aÊ perfectÊ choice.

The final word: if you can exercise 
effectively on an empty stomach first thing 
inÊ theÊ morning,Ê doÊ it.Ê ResearchÊ showsÊ thatÊ
theÊ recruitmentÊ ofÊ fatÊ forÊ energyÊ isÊ substan-
tial.Ê However,Ê beÊ smart.Ê IfÊ youÊ areÊ draggingÊ
andÊ canÊ barelyÊ makeÊ itÊ through,Ê thereÊ isÊ
anÊ obviousÊ energyÊ problemÑc onsiderÊ aÊ
high-qualityÊ proteinÊ sourceÊ priorÊ toÊ exer-
cise.Ê IfÊ energyÊ remainsÊ low,Ê slowlyÊ addÊ inÊ
quality carbohydrates until you find the 
optimalÊ ratio.

PerformanceÊ OutcomesÊ
OnÊ anÊ EmptyÊ Stomach

ManyÊ whoÊ advocateÊ eatingÊ beforeÊ
morningÊ exerciseÊ citeÊ detrimentÊ inÊ perfor-

ByÊJillÊC oleman
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manceÊ outcomesÊ onÊ anÊ emptyÊ stomach.Ê ForÊ raceÊ orÊ triathlonÊ
preparation,Ê theÊ researchÊ hintsÊ thatÊ indeedÊ thisÊ isÊ theÊ case.Ê Train-
eesÊ whoÊ eatÊ beforeÊ high-intensityÊ exerciseÊ canÊ potentiallyÊ trainÊ
longerÊ andÊ reportÊ aÊ lowerÊ rateÊ ofÊ perceivedÊ exertion.Ê ForÊ raceÊ
prep,Ê eatÊ aÊ smallÊ amountÊ ofÊ bothÊ carbohydrateÊ andÊ protein.Ê ThisÊ
combinationÊ improvesÊ energyÊ andÊ preventsÊ theÊ potentialÊ forÊ anÊ
insulinÊ spikeÊ andÊ correspondingÊ energyÊ nose-dive.Ê

TryÊ aÊ • Ê cupÊ (dry)Ê oldÊ fashionedÊ oatsÊ madeÊ withÊ water,Ê andÊ
thenÊ mixedÊ withÊ 1Ê scoopÊ wheyÊ proteinÊ 1-2Ê hoursÊ beforeÊ exercise.Ê
TheÊ timingÊ willÊ dependÊ onÊ theÊ individualÊ asÊ manyÊ citeÊ notÊ beingÊ
ableÊ toÊ stomachÊ aÊ mealÊ beforeÊ intenseÊ training,Ê whileÊ othersÊ
simply wake up too early to fit it in. Remember, morning cardio 
junkies will get up as early as 4am to get their cardio fix, which 
meansÊ aÊ pre-workoutÊ wake-upÊ callÊ atÊ 3am?Ê Ê NoÊ thanks!Ê Ê TheÊ
bottom line: it depends on your unique fitness level, preferences 
andÊq ualityÊ ofÊ energy.

TheÊ hormonalÊ responsesÊ toÊ weightÊ training,Ê however,Ê areÊ
muchÊ differentÊ thanÊ thatÊ ofÊ cardiovascularÊ activity.Ê WhenÊ perform-
ingÊ longÊ durationÊ cardioÊ activity,Ê theÊ bodyÊ burnsÊ bothÊ fatÊ andÊ
sugarÊ caloriesÊ during,Ê howeverÊ thereÊ isÊ minimalÊ after-burnÊ as-
sociatedÊ withÊ thisÊ typeÊ ofÊ exercise.Ê WeightÊ training,Ê onÊ theÊ otherÊ
handÊ hasÊ beenÊ shownÊ toÊ increaseÊ fat-burningÊ andÊ muscle-
building hormones HGH and testosterone significantly, as well 
asÊ impactÊ post-workoutÊ caloricÊ andÊ fatÊ burning.Ê ThisÊ phenomenonÊ
isÊ calledÊ EPOCÊ (excessÊ post-exerciseÊ oxygenÊ consumption)Ê andÊ
itÊ hasÊ beenÊ shownÊ nearlyÊ conclusivelyÊ thatÊ weightÊ trainingÊ in-
creasesÊ EPOCÊ overÊ steady-stateÊ cardio.Ê TheÊ moreÊ intenseÊ theÊ
weightÊ training,Ê theÊ higherÊ relativeÊ proportionÊ ofÊ carbohydratesÊ
isÊ usedÊ forÊ energyÊ during.Ê ThisÊ situationÊ isÊ favorableÊ inÊ termsÊ ofÊ
fatÊ burningÊ post-workout,Ê becauseÊ whenÊ sugarÊ storesÊ areÊ de-
pletedÊ duringÊ exercise,Ê fatÊ storesÊ areÊ utilizedÊ toÊ replenishÊ them!ÊÊ
ThisÊ effectÊ canÊ lastÊ upÊ toÊ 2Ê daysÊ followingÊ aÊ toughÊ weightÊ trainingÊ

workout.
SoÊ whatÊ doesÊ thisÊ meanÊ forÊ pre-workoutÊ intake?Ê Ê RememberÊ

inÊ theÊ beginningÊ whenÊ weÊ groupedÊ weightÊ trainingÊ inÊ theÊ Ò Per-
formanceÓ Ê category?Ê Ê ItÕ sÊ becauseÊ theÊ aboveÊ scenarioÊ callsÊ forÊ
intensityÊ andÊ sugarÊ burningÊ duringÊ exercise.Ê Therefore,Ê increaseÊ
intensityÊ andÊ giveÊ theÊ bodyÊ theÊ fuelÊ itÊ wantsÊ byÊ eatingÊ aÊ smallÊ
amountÊ ofÊ carbsÊ beforeÊ aÊ weight-trainingÊ workoutÊ toÊ maximizeÊ
theÊ fat-burningÊ after-effectÊ (andÊ shutÊ downÊ cortisolÊ productionÊ
whichÊ willÊ pullÊ fromÊ muscle).Ê However,Ê toÊ avoidÊ anÊ energyÊ crash,Ê
rememberÊ toÊ pairÊ itÊ withÊ protein.

ThisÊ pointÊ itÊ illustratedÊ inÊ aÊ studyÊ publishedÊ inÊ NovemberÊ
2006Ê inÊ theÊ journalÊ MedicineÊ andÊ ScienceÊ inÊ SportsÊ andÊ Exercise.Ê
ItÊ lookedÊ atÊ nutrientÊ timingÊ andÊ itsÊ effectsÊ onÊ muscleÊ hypertrophy,Ê
strengthÊ gainsÊ andÊ bodyÊ composition.Ê TheÊ 10-weekÊ studyÊ usedÊ aÊ
protein/carbohydrateÊ dietaryÊ supplement.Ê ParticipantsÊ wereÊ splitÊ
intoÊ twoÊ groups,Ê andÊ wereÊ assignedÊ toÊ eitherÊ a)Ê drinkÊ theÊ supple-
mentÊ immediatelyÊ beforeÊ andÊ afterÊ anÊ intenseÊ weightÊ trainingÊ
bout,Ê orÊ b)Ê drinkÊ theÊ supplementÊ inÊ theÊ morningÊ andÊ lateÊ evening.Ê
UponÊ completion,Ê allÊ participantsÕ Ê strength,Ê hypertrophyÊ andÊ
bodyÊ compositionÊ wereÊ measured.Ê ParticipantsÊ whoÊ consumedÊ
theÊ beverageÊ beforeÊ andÊ afterÊ theÊ weightÊ trainingÊ workÊ outsÊ
demonstrated a significant increase in lean body mass (hypertro-
phy)Ê andÊ strength,Ê asÊ wellÊ asÊ anÊ improvedÊ bodyÊ compositionÊ asÊ
determined by a significant increase in muscle mass.

TheÊ bottomÊ line?Ê ForÊ performance,Ê whetherÊ aerobicÊ orÊ
muscleÊ gain,Ê giveÊ yourselfÊ theÊ opportunityÊ toÊ getÊ theÊ best,Ê mostÊ
intenseÊ workoutÊ possibleÊ byÊ providingÊ energyÊ inÊ theÊ formÊ ofÊ
healthyÊ carbsÊ alongÊ withÊ enoughÊ aminoÊ acidsÊ toÊ preventÊ aÊ largeÊ
insulinÊ spikeÊ andÊ preventÊ muscleÊ break-down.Ê ButÊ remember,Ê
exerciseÊ forÊ performanceÊ andÊ exerciseÊ forÊ fat-lossÊ areÊ veryÊ differ-
entÊ andÊ eachÊ individualÊ shouldÊ decideÊ toÊ eatÊ orÊ notÊ toÊ eatÊ basedÊ
on their specific goals.

TheÊ CaloricÊ Perspective

Many fitness experts will cite calories as an explanation for 
whyÊ itÊ doesÊ notÊ matterÊ ifÊ oneÊ eatsÊ beforeÊ orÊ afterÊ morningÊ exercise.Ê
TheÊ ideaÊ isÊ thatÊ aÊ calorieÊ isÊ aÊ calorie,Ê andÊ whenÊ exercising,Ê youÊ
burnÊ theÊ sameÊ amountÊ ofÊ caloriesÊ whetherÊ youÊ eatÊ beforehandÊ
orÊ not.Ê AndÊ since,Ê manyÊ argue,Ê weightÊ lossÊ isÊ theÊ culminationÊ ofÊ
caloriesÊ Ò inÓ Ê versusÊ caloriesÊ Ò out,Ó Ê itÊ shouldÊ notÊ matterÊ whenÊ youÊ
eatÊ them.Ê However,Ê asÊ weÊ haveÊ shownÊ here,Ê itÊ isÊ inÊ factÊ notÊ
caloriesÊ thatÊ matter,Ê butÊ insteadÊ theÊ hormonalÊ situationÊ andÊ avail-
ableÊ substratesÊ inÊ aÊ Ò fastingÓ Ê versusÊ aÊ Ò fedÓ Ê state.Ê DoingÊ cardioÊ
inÊ theÊ absenceÊ ofÊ carbsÊ willÊ increaseÊ fatÊ burning,Ê evenÊ ifÊ theÊ
caloricÊ expenditureÊ isÊ theÊ same.Ê AsÊ forÊ weightÊ training,Ê eatingÊ
someÊ carbsÊ (alongÊ withÊ protein)Ê willÊ powerfullyÊ impactÊ intensityÊ
andÊ thusÊ EPOCÊ potential.

Thus, the final message: it’s up to you!  Take a look at the 
science,Ê butÊ moreÊ importantlyÊ takeÊ aÊ lookÊ atÊ yourÊ individualÊ
tendenciesÊ andÊ preferences.Ê IfÊ youÊ canÊ doÊ itÊ effectively,Ê morningÊ
cardioÊ onÊ anÊ emptyÊ stomachÊ willÊ increaseÊ fatÊ burning,Ê period.Ê
EatÊ aÊ smallÊ amountÊ ofÊ healthyÊ carbsÊ andÊ leanÊ proteinÊ beforeÊ
weight-trainingÊ andÊ long-duration,Ê performance-orientedÊ exer-
cise.

A top fitness consultant, Jill Coleman is available to guide you on 
individualizedÊ personalÊ training,Ê weightÊ management,Ê dietÊ con-
struction, figure competition tips and online fitness  consultations. 
Visit mytrainerfitness.com and jillfit.com. Email jill@jillfit.com to 
get started on your fitness journey!
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       PRESCRIPTION for Living

ManyÊ yearsÊ agoÊ myÊ greatÊ grandfatherÊ toldÊ meÊ ofÊ theÊ
persecutionÊ heÊ experiencedÊ inÊ Russia,Ê whichÊ ledÊ himÊ
toÊ comeÊ toÊ thisÊ country.Ê HeÊ saidÊ theÊ CossacksÊ wouldÊ

pursueÊ himÊ atÊ night,Ê whenÊ heÊ wasÊ outÊ teaching,Ê andÊ slashÊ himÊ
withÊ theirÊ sabers.Ê OneÊ nightÊ heÊ wasÊ onÊ theÊ hillÊ aboveÊ hisÊ villageÊ
withÊ hisÊ rabbi,Ê theÊ BaalÊ ShemÊ Tov.Ê AsÊ theyÊ lookedÊ downÊ theyÊ
couldÊ seeÊ theÊ CossacksÊ ridingÊ downÊ andÊ killingÊ theirÊ JewishÊ
brethren.Ê TheyÊ mightÊ haveÊ feltÊ theÊ sameÊ hadÊ theyÊ seenÊ theirÊ
lovedÊ onesÊ beingÊ takenÊ awayÊ toÊ becomeÊ slavesÊ inÊ aÊ foreignÊ
land.Ê

MyÊ greatÊ grandfatherÊ heardÊ theÊ rabbiÊ say,Ê Ò IÊ wishÊ IÊ wereÊ
God.Ó
Ê Ê Ê Ê Ê Ê HeÊ asked,Ê Ò DoÊ youÊ wantÊ toÊ beÊ GodÊ soÊ youÊ canÊ changeÊ theÊ
badÊintoÊtheÊgood? Ó
Ê Ê Ê Ê Ê Ò No,Ê IÊ wouldnÕ tÊ changeÊ anything.Ê IÊ wantÊ toÊ beÊ GodÊ soÊ IÊ canÊ
understand.Ó

RememberÊ ourÊ presentÊ problemsÊ areÊ notÊ newÊ toÊ mankind.Ê
NinetyÊ percentÊ ofÊ theÊ nativesÊ ofÊ SouthÊ AmericaÊ diedÊ whenÊ theÊ
explorersÊ broughtÊ infectiousÊ diseasesÊ toÊ theirÊ continent,Ê andÊ
fortyÊ perÊ centÊ ofÊ EuropeansÊ diedÊ duringÊ plaguesÊ ofÊ theÊ past.Ê
ManmadeÊ warsÊ andÊ holocaustsÊ haveÊ takenÊ millionsÊ ofÊ livesÊ andÊ
withÊ todayÕ sÊ destructiveÊ weaponsÊ weÊ areÊ moreÊ ofÊ aÊ threatÊ toÊ
eachÊ otherÊ thanÊ areÊ infectiousÊ diseases,Ê whichÊ weÊ canÊ learnÊ toÊ
resist. The question is not whether there will be difficulties and 
threatsÊ toÊ ourÊ existence,Ê butÊ howÊ willÊ weÊ dealÊ withÊ themÊ andÊ
whatÊcanÊweÊlearnÊ fromÊthem.Ê

WhenÊ IÊ wasÊ aÊ youngÊ boy,Ê severalÊ ofÊ myÊ friendsÊ becameÊ
seriouslyÊ illÊ andÊ oneÊ wasÊ hitÊ byÊ aÊ carÊ whileÊ bicyclingÊ toÊ myÊ
house.Ê WhenÊ theyÊ allÊ diedÊ IÊ askedÊ myÊ father,Ê Ò WhyÊ didÊ GodÊ

makeÊ aÊ worldÊ whereÊ terribleÊ
thingsÊ happen?Ê WhyÊ didnÕ tÊ GodÊ
makeÊ aÊ worldÊ freeÊ ofÊ diseases,Ê
accidentsÊandÊproblems ?Ó
Ê Ê Ê Ê Ê HeÊ said,Ê Ò ToÊ learnÊ lessons.Ó Ê IÊ didnÕ tÊ likeÊ thatÊ answerÊ andÊ
askedÊ myÊ rabbi,Ê teacherÊ andÊ others.Ê TheyÊ saidÊ thingsÊ like,Ê Ò GodÊ
knows",Ê "WhyÊ not?",Ê "WhoÊ knows?",Ê "ThatÕ sÊ life",Ê "ToÊ bringÊ youÊ
closerÊ toÊ God."Ê SomeÊ wereÊ honestÊ enoughÊ toÊ justÊ say,Ê Ò IÊ donÕ tÊ
know.” This didn’t leave me feeling satisfied or enlightened. 
WhenÊ IÊ toldÊ myÊ motherÊ whatÊ theyÊ saidÊ sheÊ answered,Ê Ò NatureÊ
containsÊ theÊ wisdomÊ youÊ seek.Ê PerhapsÊ aÊ walkÊ inÊ theÊ woodsÊ
would help you to find out why. Go and ask the old lady on 
theÊ hillÊ thatÊ someÊ callÊ aÊ witch.Ê SheÊ isÊ wiseÊ inÊ theÊ waysÊ ofÊ theÊ
world.Ó

AsÊ IÊ walkedÊ upÊ theÊ hillÊ IÊ sawÊ aÊ hollyÊ treeÊ hadÊ fallenÊ ontoÊ
theÊ path.Ê AsÊ IÊ triedÊ toÊ pullÊ itÊ asideÊ theÊ sharpÊ leavesÊ cutÊ myÊ hands.Ê
SoÊ IÊ putÊ onÊ glovesÊ andÊ wasÊ ableÊ toÊ moveÊ itÊ andÊ clearÊ theÊ path.Ê
AÊ littleÊ furtherÊ alongÊ theÊ pathÊ IÊ heardÊ aÊ noiseÊ inÊ theÊ bushesÊ andÊ
sawÊ aÊ duckÊ caughtÊ inÊ theÊ plasticÊ fromÊ aÊ sixÊ pack.Ê IÊ wentÊ overÊ
and freed the duck and watched him fly off. None of this seemed 
enlightening.Ê

Further up the hill I saw five boys lying in a tangled heap 
inÊ theÊ snow.Ê IÊ askedÊ themÊ ifÊ theyÊ wereÊ playingÊ aÊ gameÊ andÊ
warnedÊ themÊ theÊ coldÊ weatherÊ couldÊ leadÊ toÊ frostbiteÊ ifÊ theyÊ
didnÕ tÊ move.Ê TheyÊ saidÊ theyÊ wereÊ notÊ playingÊ butÊ wereÊ soÊ
tangledÊ theyÊ didnÕ tÊ knowÊ whichÊ partÊ belongedÊ toÊ whomÊ andÊ
wereÊ afraidÊ theyÕ dÊ breakÊ somethingÊ ifÊ theyÊ moved.Ê IÊ removedÊ
oneÊ ofÊ theÊ boyÕ sÊ shoes,Ê tookÊ aÊ stickÊ andÊ jabbedÊ itÊ intoÊ hisÊ foot.Ê

HeÊy elled,ÊÒ Ow.Ó ÊÊ
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IÊ said,Ê Ò ThatÕ sÊ yourÊ footÊ nowÊ moveÊ it.Ó Ê
IÊ continuedÊ toÊ jabÊ untilÊ allÊ theÊ boysÊ wereÊ
separated...butÊs tillÊ noÊenlightenment.

Ò AsÊ IÊ reachedÊ theÊ topÊ ofÊ theÊ hill,Ê inÊ
frontÊ ofÊ theÊ oldÊ womanÕ sÊ cabinÊ IÊ sawÊ aÊ
deerÊ sprawledÊ onÊ theÊ iceÊ ofÊ aÊ frozenÊ pond.Ê
SheÊ keptÊ slippingÊ andÊ slidingÊ andÊ couldnÕ tÊ
standÊ up.Ê IÊ wentÊ out,Ê calmedÊ herÊ andÊ thenÊ
helpedÊ herÊ offÊ theÊ iceÊ byÊ holdingÊ herÊ upÊ
andÊ guidingÊ herÊ toÊ theÊ shore.Ê IÊ expectedÊ
herÊ toÊ runÊ away,Ê butÊ insteadÊ ofÊ runningÊ
awayÊ sheÊ andÊ severalÊ otherÊ deerÊ followedÊ
meÊ toÊ theÊ house.Ê IÊ wasnÕ tÊ sureÊ whyÊ theyÊ
wereÊ followingÊ meÊ soÊ IÊ ranÊ towardsÊ theÊ
house.Ê WhenÊ IÊ reachedÊ theÊ porchÊ andÊ feltÊ
safeÊ IÊ turnedÊ andÊ theÊ deerÊ andÊ IÊ lookedÊ
intoÊ eachÊ othersÊ eyesÊ beforeÊ IÊ wentÊ intoÊ
theÊhous e.Ê
Ê Ê Ê Ê Ê IÊ toldÊ theÊ womanÊ whyÊ IÊ hadÊ comeÊ andÊ
sheÊ said,Ê Ò IÊ haveÊ beenÊ watchingÊ youÊ walkÊ
upÊ theÊ hillÊ andÊ IÊ thinkÊ youÊ haveÊ yourÊ
answer.Ó

Ò WhatÊans wer?Ó
Ò ManyÊ thingsÊ happenedÊ onÊ yourÊ walkÊ

toÊ teachÊ youÊ theÊ lessonsÊ youÊ neededÊ toÊ
learn.Ê OneÊ isÊ thatÊ emotionalÊ andÊ physicalÊ
painÊ areÊ necessaryÊ orÊ weÊ cannotÊ protectÊ
ourselvesÊ andÊ ourÊ bodies.Ê ThinkÊ ofÊ whyÊ
youÊ putÊ onÊ glovesÊ andÊ howÊ youÊ helpedÊ
thoseÊ boys.Ê PainÊ helpsÊ usÊ toÊ knowÊ andÊ
defineÊ ourselvesÊ andÊ respondÊ toÊ ourÊ
needsÊ andÊ theÊ needsÊ ofÊ ourÊ lovedÊ ones.Ê
YouÊ didÊ whatÊ madeÊ sense.Ê YouÊ helpedÊ
thoseÊ inÊ frontÊ ofÊ youÊ byÊ doingÊ whatÊ theyÊ
neededÊw henÊtheyÊ neededÊit.
Ê Ê Ê Ê Ê Ò TheÊ deerÊ followedÊ youÊ toÊ thankÊ youÊ
forÊ beingÊ compassionateÊ inÊ theirÊ timeÊ ofÊ
trouble.Ê TheirÊ eyesÊ saidÊ itÊ all.Ê WhatÊ youÊ

haveÊ learnedÊ isÊ thatÊ weÊ areÊ hereÊ toÊ con-
tinueÊ GodÕ sÊ work.Ê IfÊ GodÊ hadÊ madeÊ aÊ
perfectÊ worldÊ itÊ wouldÊ beÊ aÊ magicÊ trick,Ê
notÊ creation,Ê withÊ noÊ meaningÊ orÊ placeÊ
forÊ usÊ toÊ learnÊ andÊ create.Ê MankindÊ isÊ notÊ
yetÊ readyÊ forÊ aÊ perfectÊ world.Ê WeÊ doÊ notÊ
knowÊ howÊ toÊ appreciateÊ perfection.Ê Cre-
ationÊ isÊ work.Ê WeÊ areÊ theÊ onesÊ whoÊ willÊ
haveÊ toÊ createÊ theÊ worldÊ youÊ areÊ hopingÊ
for.Ê AÊ worldÊ whereÊ evilÊ isÊ toÊ notÊ respondÊ
toÊ theÊ personÊ withÊ theÊ diseaseÊ orÊ pain,Ê
whetherÊ itÊ beÊ emotionalÊ orÊ physical.Ê GodÊ
hasÊ givenÊ usÊ workÊ toÊ do.Ê WeÊ willÊ stillÊ
grieveÊ whenÊ weÊ experienceÊ lossesÊ butÊ weÊ
willÊ alsoÊ useÊ ourÊ painÊ toÊ helpÊ usÊ knowÊ
ourselvesÊ andÊ respondÊ toÊ theÊ needsÊ ofÊ
others.Ê ThatÊ isÊ ourÊ workÊ asÊ ourÊ CreatorÊ
intendedÊ itÊ toÊ be.Ê LifeÊ isÊ aÊ seriesÊ ofÊ begin-
nings,Ê notÊ endings,Ê justÊ asÊ graduationsÊ areÊ
notÊ terminations,Ê butÊ commencements.Ê
CreationÊ isÊ anÊ ongoingÊ processÊ andÊ whenÊ
weÊ createÊ aÊ perfectÊ worldÊ whereÊ loveÊ andÊ
compassionÊ areÊ sharedÊ byÊ all,Ê sufferingÊ
willÊceas e."

LetÊ meÊ tellÊ youÊ aboutÊ peopleÊ whoÊ
have been my teachers. The first, a teen-
agerÊ sexuallyÊ abusedÊ byÊ hisÊ parentsÊ whoÊ
nowÊ hasÊ AIDS.Ê WhenÊ heÊ wasÊ aboutÊ toÊ
commitÊ suicideÊ byÊ jumpingÊ inÊ frontÊ ofÊ aÊ
subwayÊ trainÊ IÊ askedÊ himÊ whyÊ heÊ didnÕ tÊ
killÊ hisÊ parentsÊ instead.Ê HeÊ said,Ê Ò IÊ neverÊ
wantedÊ toÊ beÊ likeÊ them".Ê LoveÊ hasÊ sus-
tainedÊhimÊandÊheÊis Êali veÊtoda y.

How do we turn our afflictions into 
blessings?Ê HowÊ doÊ weÊ useÊ themÊ toÊ helpÊ
usÊ completeÊ ourselvesÊ andÊ ourÊ workÊ andÊ
understandÊ theÊ placeÊ forÊ love,Ê toleranceÊ
andÊ kindness?Ê HowÊ canÊ weÊ learnÊ asÊ JacobÊ

didÊ fromÊ hisÊ experienceÊ ofÊ wrestlingÊ withÊ
anÊ angel?Ê JusticeÊ andÊ mercyÊ mustÊ beÊ aÊ
partÊ ofÊ howÊ weÊ treatÊ thoseÊ whoÊ hurtÊ us,Ê
becauseÊ whenÊ youÊ understandÊ youÊ canÊ
forgive,Ê andÊ whenÊ youÊ canÊ forgiveÊ youÊ doÊ
notÊ hate,Ê andÊ whenÊ youÊ doÊ notÊ hateÊ youÊ
areÊ capableÊ ofÊ loving,Ê andÊ loveÊ isÊ theÊ mostÊ
powerfulÊ weaponÊ knownÊ toÊ man.Ê ItÊ isÊ notÊ
anÊ accidentÊ thatÊ weÊ say,Ê killÊ withÊ kind-
ness,Ê loveÊ thineÊ enemiesÊ andÊ tormentÊ withÊ
tenderness.
Ê Ê Ê Ê Ê IfÊ weÊ areÊ goingÊ toÊ eliminateÊ warÊ weÊ
mustÊ loveÊ ourÊ childrenÊ moreÊ thanÊ weÊ hateÊ
ourÊ enemies.Ê WhenÊ weÊ raiseÊ aÊ generationÊ
ofÊ childrenÊ withÊ compassionÊ andÊ whenÊ
parentsÊ letÊ theirÊ childrenÊ knowÊ theyÊ areÊ
loved,Ê weÊ willÊ haveÊ aÊ planetÊ madeÊ upÊ ofÊ
theÊ familyÊ ofÊ manÊ whereÊ ourÊ differencesÊ
areÊ usedÊ forÊ recognitionÊ andÊ notÊ persecu-
tion.Ê WeÊ areÊ allÊ hereÊ toÊ learnÊ whatÊ itÊ isÊ toÊ
hurtÊ andÊ beÊ hurtÊ andÊ onlyÊ thenÊ willÊ weÊ
beÊ perfectÊ enoughÊ toÊ loveÊ andÊ beÊ loved.Ê
SomedayÊ weÊ willÊ allÊ comeÊ toÊ understandÊ
thatÊ inÊ loveÕ sÊ serviceÊ onlyÊ theÊ woundedÊ
soldierÊcanÊs erve.
Ê Ê Ê Ê Ê Ê InÊ closing,Ê Ê letÊ meÊ sayÊ thatÊ thatÊ weÊ areÊ
allÊ theÊ sameÊ colorÊ insideÊ andÊ membersÊ ofÊ
oneÊ family.Ê ToÊ paraphraseÊ RabbiÊ Carle-
bach,Ê letÊ usÊ hopeÊ thatÊ someÊ dayÊ allÊ theÊ
Cains,Ê willÊ realizeÊ whatÊ theyÊ haveÊ done,Ê
andÊ askÊ forÊ forgivenessÊ ofÊ theÊ AbelsÊ theyÊ
haveÊ killed.Ê InÊ thatÊ momentÊ weÊ willÊ allÊ
riseÊ andÊ becomeÊ oneÊ familyÊ acceptingÊ
thatÊweÊareÊhereÊtoÊlo veÊ andÊ beÊ loved.

SubmitedÊ byÊ BernieÊ Siegel,Ê MD.Ê Ê VisitÊ
www.berniesiegelmd.comÊ forÊ moreÊ infor-
mationÊand ÊaÊlis tÊofÊhis Êb ooks.Ê
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Are you confident that the products you are 
puttingÊonÊy ourÊs kinÊareÊs afe?
AreÊ yourÊ skinÊ careÊ andÊ beautyÊ productsÊ kill-

ingÊy ou?Ê
TheÊ majorityÊ ofÊ skinÊ careÊ andÊ beautyÊ productsÊ

onÊ theÊ marketÊ todayÊ areÊ fullÊ ofÊ syntheticÊ andÊ harm-
fulÊ chemicals,Ê andÊ everyÊ yearÊ moreÊ andÊ moreÊ
womenÊ areÊ puttingÊ themselvesÊ andÊ theirÊ familiesÊ atÊ
riskÊ forÊ cancerÊ andÊ otherÊ diseasesÊ byÊ usingÊ theseÊ
products.Ê YourÊ skinÊ isÊ yourÊ largestÊ organÊ andÊ peopleÊ
oftenÊ forgetÊ thatÊ anythingÊ weÊ putÊ onÊ ourÊ skinÊ isÊ absorbedÊ
intoÊ theÊ body.Ê AtÊ whatÊ pointÊ didÊ weÊ allÊ decideÊ thatÊ put-
tingÊ chemicalsÊ onÊ ourÊ skinÊ wasÊ acceptable?Ê Ê TheÊ needÊ toÊ
reduceÊ wrinklesÊ andÊ lookÊ youngerÊ isÊ drivingÊ womenÊ inÊ
drovesÊ toÊ useÊ theseÊ dangerousÊ productsÊ atÊ aÊ hiddenÊ price.Ê
BecauseÊ theÊ damagingÊ andÊ dangerousÊ effectsÊ ofÊ theseÊ hiddenÊ
chemicalsÊ arenÕ tÊ immediate,Ê weÊ oftenÊ ignoreÊ theÊ dangersÊ thatÊ
couldÊcomeÊlater .ÊÊ

FromÊ theÊ chemicalsÊ inÊ theÊ productsÊ themselvesÊ toÊ theÊ plas-
ticÊ containersÊ thatÊ holdÊ them,Ê weÊ areÊ allÊ slowlyÊ poisoningÊ
ourselves.Ê WalkÊ intoÊ yourÊ bathroomÊ andÊ readÊ theÊ listÊ ofÊ ingre-
dientsÊ inÊ everything,Ê fromÊ yourÊ moisturizerÊ toÊ yourÊ shampoo,Ê

andÊ youÊ will Ê beÊ
surprisedÊ at Ê theÊ
dangerousÊ chemi-
calsÊ youÊ putÊ onÊ
your Ê skin Ê on Ê a Ê
dailyÊ basis. Ê WeÊ
wouldnÕ tÊ eatÊ anyÊ
ofÊ theseÊ chemicals,Ê
butÊ we'llÊ putÊ themÊ

onÊ yourÊ skinÊ toÊ beÊ
absorbedÊ intoÊ yourÊ

body.Ê IsÊ theÊ needÊ toÊ
look Ê younger Ê really Ê

worthÊd yingÊ for?Ê
Hav ing Ê g rea t Ê s k in Ê

doesnÕ tÊ haveÊ toÊ comeÊ atÊ aÊ price.Ê
WhatÊ mostÊ womenÊ donÕ tÊ realizeÊ isÊ

thatÊ havingÊ healthy,Ê beautifulÊ skinÊ startsÊ
byÊ takingÊ careÊ ofÊ yourselfÊ fromÊ within.Ê Exercising,Ê eatingÊ healthyÊ
andÊ drinkingÊ plentyÊ ofÊ water.ÊYouÊ canÕ tÊ justÊ buyÊ aÊ miracleÊ creamÊ
andÊ expectÊ yourÊ wrinklesÊ toÊ goÊ awayÊ overnightÊ orÊ yourÊ skinÊ toÊ
clearÊ up.Ê ItÊ allÊ startsÊ withÊ theÊ basicsÊ ofÊ eatingÊ healthyÊ food,Ê
avoidingÊ theÊ foodsÊ highÊ inÊ fatÊ andÊ sugarÊ thatÊ causeÊ breakoutsÊ
and oily skin and drinking 8- 8oz glasses of water every day. 
CombiningÊ aÊ healthyÊ lifestyleÊ withÊ aÊ naturalÊ skinÊ careÊ regimeÊ
willÊ notÊ onlyÊ giveÊ youÊ healthier,Ê glowingÊ skin,Ê itÊ willÊ helpÊ youÊ
leadÊaÊlonger ,ÊhealthierÊandÊc hemical-freeÊlife .

ThereÊ areÊ aÊ lotÊ ofÊ naturalÊ skinÊ careÊ optionsÊ onÊ theÊ marketÊ
todayÊ toÊ chooseÊ from,Ê andÊ thereÊ areÊ evenÊ simpleÊ recipesÊ youÊ
canÊ makeÊ atÊ homeÊ toÊ use.Ê WhenÊ lookingÊ forÊ aÊ naturalÊ skinÊ careÊ
product,Ê bewareÊ ofÊ theÊ deception.Ê AÊ lotÊ ofÊ productsÊ claimÊ toÊ
beÊ naturalÊ orÊ organicÊ butÊ theyÊ areÊ farÊ fromÊ it.Ê ThereÊ isÊ noÊ regu-
lationÊ onÊ whatÊ companiesÊ canÊ callÊ naturalÊ andÊ organicÊ inÊ soapsÊ
andÊ beautyÊ careÊ products.Ê SomeÊ productsÊ mayÊ claimÊ toÊ beÊ
organicÊ butÊ theyÊ mayÊ onlyÊ containÊ oneÊ organicÊ ingredient,Ê itÕ sÊ
upÊ toÊ youÊ toÊ readÊ theÊ ingredientsÊ andÊ decideÊ ifÊ itÕ sÊ trulyÊ natural,Ê
organicÊandÊc hemicalÊfree.

BelowÊ isÊ aÊ listÊ ofÊ theÊ mostÊ commonÊ andÊ dangerousÊ ingre-
dientsÊtoÊlookÊoutÊforÊw henÊmakingÊaÊpur chase:Ê

SodiumÊ Lauryl/LaurethÊ SulfateÊ (SLSÊ orÊ SLES):Ê ThisÊ chemicalÊ
hasÊ beenÊ calledÊ oneÊ ofÊ theÊ mostÊ dangerousÊ chemicalsÊ usedÊ
todayÊ andÊ itÊ isÊ inÊ virtuallyÊ everyÊ beautyÊ productÊ youÊ useÊ fromÊ
yourÊ toothpasteÊ toÊ yourÊ shampoo.Ê ThisÊ ingredientÊ isÊ cheapÊ andÊ
anÊeas yÊw ayÊtoÊmakeÊs yntheticÊproducts ÊfoamÊ andÊ lather.Ê

SodiumÊLaury/LaurethÊSulfateÊis ÊaÊs trongÊc hemicalÊ surfac-
tantÊ whichÊ meansÊ itÊ stripsÊ awayÊ oilsÊ andÊ grime.Ê WouldÊ youÊ
bathe in a tub of engine degreaser or floor cleaner or rub it into 
yourÊ face?Ê Ê TheÊ oddsÊ areÊ youÊ alreadyÊ do.Ê SodiumÊ Lauryl/LaurethÊ
SulfateÊ isÊ theÊ mainÊ ingredientÊ usedÊ inÊ commercialÊ degreasersÊ
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and floor cleaners and yet we put it on our bodies on a daily 
basis.Ê MoreÊ studiesÊ areÊ beingÊ doneÊ onÊ thisÊ ingredientÊ andÊ sci-
entists are finding more dangerous links to this chemical every 
day. While there has yet to be definitive proof that this chemi-
calÊ causesÊ cancer,Ê itÊ isÊ provenÊ toÊ beÊ anÊ irritantÊ andÊ someÊ formsÊ
ofÊ thisÊ chemicalÊ releaseÊ 1,4Ê dioxaneÊ Ê whichÊ isÊ aÊ knowÊ carcino-
gen.Ê

CompaniesÊ oftenÊ useÊ variationsÊ ofÊ thisÊ chemicalÊ andÊ itÊ canÊ
comeÊ underÊ aÊ varietyÊ ofÊ differentÊ namesÊ likeÊ SodiumÊ MyrethÊ
Sulfate,Ê AmmoniumÊ LaurylÊ SulfateÊ (ALS)Ê orÊ otherÊ variations.Ê
SomeÊ companiesÊ evenÊ goÊ soÊ farÊ asÊ claimingÊ organicÊ orÊ naturalÊ
SodiumÊ LaurylÊ Sulfate.Ê AtÊ someÊ pointÊ whenÊ youÊ breakÊ every-
thingÊ downÊ itÊ isÊ derivedÊ fromÊ someÊ naturalÊ source,Ê itÕ sÊ theÊ
combinationÊ ofÊ chemicalsÊ thatÊ takesÊ itÊ fromÊ beingÊ aÊ naturalÊ
ingredientÊ toÊ aÊ syntheticÊ chemical,Ê andÊ SodiumÊ Lauryl/LaurethÊ
SulfateÊis ,ÊatÊtheÊendÊofÊtheÊda y,ÊaÊc hemical.

Phthalates:Ê Ê ThisÊ classÊ ofÊ chemicalsÊ actsÊ asÊ aÊ solventÊ inÊ beautyÊ
productsÊ andÊ fragrances,Ê dispersingÊ fragrancesÊ evenlyÊ andÊ actsÊ
asÊ aÊ humectantÊ inÊ theÊ product,Ê softeningÊ skin.Ê PhthalatesÊ areÊ
alsoÊ addedÊ asÊ aÊ softenerÊ inÊ plasticÊ containers.Ê ItÊ hasÊ beenÊ shownÊ
thatÊ theÊ phthalatesÊ inÊ plasticÊ containersÊ leachÊ intoÊ theÊ productÊ
theyÊcontain.

PhthalatesÊ areÊ easilyÊ beÊ absorbedÊ intoÊ theÊ skinÊ whereÊ itÊ isÊ
accumulatesÊ inÊ yourÊ fattyÊ tissues.Ê TheyÊ haveÊ beenÊ provenÊ toÊ beÊ
endocrineÊ disruptors,Ê mimickingÊ estrogenÊ inÊ theÊ body,Ê andÊ haveÊ
beenÊpro venÊtoÊcaus eÊhormonal,Êreproducti ve,Êan dÊ cancerÊ re-
latedÊdis easesÊas ÊwellÊas ÊbirthÊdefects .Ê

Parabens:Ê Ê ThisÊ classÊ ofÊ chemicalsÊ isÊ theÊ esterÊ ofÊ para-hydroxy-
benzoicÊ acidÊ andÊ isÊ addedÊ toÊ beautyÊ productsÊ asÊ aÊ preservative.Ê
ItÊ isÊ usedÊ forÊ itsÊ bactericideÊ andÊ fungicideÊ propertiesÊ andÊ Ê canÊ
beÊ foundÊ underÊ Ê allÊ kindsÊ ofÊ namesÊ likeÊ methylparaben,Ê Ê ethyl-
paraben,Ê propylparaben,Ê butylparaben,Ê isobutylparaben,Ê iso-
propylparabenÊ and,Ê benzylparabenÊ Ê justÊ toÊ nameÊ aÊ few.Ê ParabensÊ
areÊ veryÊ cheapÊ preservativesÊ toÊ addÊ toÊ products,Ê soÊ theyÊ areÊ
widelyÊus edÊinÊtheÊindus try.Ê

TheÊ dangersÊ ofÊ parabensÊ areÊ stillÊ widelyÊ debated,Ê howeverÊ
recentÊ researchÊ indicatesÊ parabensÊ mimicÊ estrogenÊ inÊ theÊ body,Ê
primarilyÊ impactingÊ theÊ endocrineÊ systemÊ andÊ potentiallyÊ cre-
atingÊanÊincreas edÊris kÊofÊcancer .Ê

EDTA:Ê Ê AÊ shortenedÊ nameÊ forÊ EthylnediaminetetraaceticÊ Acid,Ê
thisÊ isÊ aÊ syntheticÊ chelatorÊ thatÊ isÊ addedÊ asÊ aÊ preservativeÊ toÊ barÊ
soaps.Ê EDTAÊ attractsÊ mineralsÊ likeÊ aÊ magnet,Ê whichÊ keepsÊ soapÊ
fromÊ oxidizingÊ butÊ alsoÊ stripsÊ yourÊ skinÊ ofÊ theÊ goodÊ mineralsÊ
youÊ need.Ê TheÊ useÊ ofÊ EDTAÊ isÊ soÊ commonlyÊ usedÊ thatÊ itÊ isÊ nowÊ
thoughtÊ toÊ beÊ oneÊ ofÊ theÊ largestÊ pollutantsÊ ofÊ ourÊ waterÊ sources.Ê
EDTAÊ hasÊ beenÊ shownÊ toÊ beÊ cytotoxicÊ (whichÊ affectsÊ cells)Ê andÊ
genotoxicÊ(w hichÊcaus esÊgeneticÊmuta tion).Ê

MineralÊ Oil:Ê   Is a refined crude oil product that coats the skin 
andÊ clogsÊ theÊ pores.Ê SkinÊ coatedÊ byÊ mineralÊ oilÊ simplyÊ cannotÊ
breathe,Ê andÊ cannotÊ doÊ itsÊ jobÊ inÊ riddingÊ theÊ bodyÊ ofÊ toxins.Ê
SimilarÊ toÊ gasolineÊ andÊ motorÊ oil,Ê mineralÊ oilÊ isÊ derivedÊ fromÊ
crude oil. Does rubbing refined crude oil into your skin sound 
likeÊa ÊgoodÊidea?

MineralÊ OilÊ isÊ notÊ alwaysÊ listedÊ asÊ mineralÊ oil,Ê itÊ canÊ comeÊ
under a variety of confusing deceptive names like paraffin oil, 

paraffinic oil, lubricating oil, white mineral oil or white oil when 
listedÊinÊtheÊpanel.

Triclosan:Ê Ê ThisÊ isÊ aÊ syntheticÊ ingredientÊ thatÊ isÊ addedÊ toÊ beau-
tyÊ products,Ê particularlyÊ toÊ soapsÊ andÊ cleansersÊ toÊ makeÊ themÊ
antibacterial. It is classified as a chlorophenol, a class of 
chemicalsÊ suspectedÊ ofÊ causingÊ cancerÊ inÊ humansÊ withÊ aÊ
chemicalÊ structureÊ veryÊ similarÊ toÊ AgentÊ Orange.Ê Ê AntibacterialÊ
soapsÊ andÊ productsÊ areÊ thoughtÊ toÊ beÊ aÊ largeÊ partÊ ofÊ theÊ reasonÊ
weÊareÊs eeingÊÒ superÊbugs Ó ÊthatÊareÊres istantÊ toÊ antibiotics.Ê

TheseÊ areÊ justÊ aÊ fewÊ ofÊ theÊ dangerousÊ chemicalsÊ andÊ ingre-
dientsÊ foundÊ inÊ skinÊ careÊ andÊ beautyÊ products.Ê ItÕ sÊ neverÊ tooÊ
lateÊ toÊ makeÊ theÊ changeÊ andÊ startÊ usingÊ productsÊ freeÊ ofÊ harm-
fulÊ chemicals.Ê RememberÊ naturalÊ beautyÊ startsÊ fromÊ within.Ê AÊ
healthierÊ lifestyleÊ combinedÊ withÊ naturalÊ skinÊ andÊ bodyÊ careÊ
productsÊ willÊ makeÊ youÊ feelÊ better,Ê lookÊ betterÊ andÊ liveÊ longer.

CandaceÊ KaufmanÊ isÊ theÊ DirectorÊ ofÊ MarketingÊ andÊ ProductÊ
DevelopmentÊ atÊ GoodÊ HealthÊ NaturalÊ ProductsÊ andÊ isÊ cur-
rentlyÊ pursuingÊ aÊ MastersÊ inÊ HolisticÊ NutritionÊ fromÊ HawthornÊ
University.Ê NancyÊ McLaughlinÊ isÊ theÊ BusinessÊ DevelopmentÊ
DirectorÊ forÊ GoodÊ HealthÊ NaturalÊ Products,Ê SouthÊ ofÊ FranceÊ
DivisionÊ andÊ hasÊ overÊ 30Ê yearsÊ experienceÊ inÊ theÊ chemical,Ê
cosmeticÊand Ês oapÊind ustry.

ForÊ moreÊ informationÊ onÊ naturalÊ skinÊ andÊ bodyÊ careÊ visitÊ
www.sofspanaturals.comÊ orÊ www.universityofnaturalbeauty.
comÊ forÊ moreÊ informationÊ andÊ bi-weeklyÊ podcastsÊ onÊ betterÊ
living,Ênat uralÊ beautyÊ andÊ aÊ healthierÊ you.Ê
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ThereÊ areÊ manyÊ formsÊ ofÊ love.Ê
TheÊ ancientÊ GreeksÊ spokeÊ
ofÊ agape,Ê noneroticÊ love,Ê

whatÊ theÊ BibleÊ callsÊ Ò brotherlyÊ
love.Ó Ê TheyÊ spokeÊofÊ erosÊ bothÊ inÊ
theÊ narrowÊ senseÊ ofÊ PhallicÊ orÊ
sexualÊ loveÊ andÊ inÊ theÊ widerÊ senseÊ
ofÊ loveÊ asÊ theÊ bondingÊ andÊ unitingÊ
urgeÊ ofÊ allÊ things.Ê TheÊ RomansÊ
spokeÊ ofÊ amor,Ê theÊ completeÊ
unionÊ ofÊ oneÊ bodyÊ andÊ soulÊ withÊ
anotherÊ bodyÊ andÊ soul.Ê TheseÊ
formsÊ ofÊ loveÊ areÊ livingÊ expres-
sionsÊ ofÊ theÊ LoverÊ energyÊ inÊ hu-
manÊlife.

JungiansÊ (followersÊ ofÊ SwissÊ
psychologistÊ CarlÊ Jung)Ê oftenÊ useÊ
theÊ nameÊ ofÊ theÊ GreekÊ godÊ ErosÊ
toÊ talkÊ aboutÊ theÊ LoverÊ energy.Ê
TheyÊ alsoÊ useÊ theÊ LatinÊ termÊ libi-
do.Ê ByÊ theseÊ termsÊ theyÊ meanÊ notÊ
justÊ sexualÊ energiesÊ butÊ aÊ generalÊ andÊ vi-
brantÊpa ssionÊ forÊlife .

MatureÊM asculineÊ Archetypes

FourÊ majorÊ formsÊ ofÊ matureÊ masculineÊ
energiesÊ thatÊ areÊ discussedÊ inÊ theÊ literatureÊ
areÊ theÊ King,Ê theÊ Warrior,Ê theÊ MagicianÊ andÊ
theÊ Lover.Ê TheyÊ allÊ overlapÊ and,Ê inÊ idealÊ
situations,Ê enrichÊ oneÊ another.Ê AÊ goodÊ KingÊ
isÊ alwaysÊ alsoÊ aÊ Warrior,Ê aÊ MagicianÊ andÊ aÊ
Lover.Ê TheÊ sameÊ holdsÊ trueÊ forÊ theÊ otherÊ
three.Ê ThisÊ articleÊ isÊ aboutÊ theÊ LoverÊ arche-
typeÊ andÊ isÊ theÊ secondÊ ofÊ fourÊ articlesÊ aboutÊ
theseÊmatureÊmas culineÊ energies.

TheÊLo verÊ Archetype

TheÊ LoverÊ archetype,Ê byÊ whateverÊ
name,Ê isÊ yourÊ energeticÊ sourceÊ ofÊ vividness,Ê
aliveness,Ê andÊ passion.Ê ThisÊ LoverÊ energyÊ
drivesÊ yourÊ primalÊ hungersÊ forÊ sex,Ê food,Ê

well-being,Ê reproduction,Ê creativeÊ adapta-
tionÊ toÊ lifeÕ sÊ challenges,Ê andÊ ultimatelyÊ aÊ
senseÊ ofÊ meaningÊ toÊ yourÊ life.Ê TheÊ LoverÕ sÊ
goalÊ isÊ toÊ satisfyÊ theseÊ hungers.

TheÊ LoverÊ archetypeÊ isÊ keyÊ toÊ yourÊ
psycheÊ becauseÊ itÊ isÊ theÊ energyÊ ofÊ sensitiv-
ityÊ andÊ Ê connectionÊ toÊ yourÊ environment.Ê
JungiansÊ callÊ thisÊ theÊ Ò sensationÊ functionÓ Ñ
theÊ functionÊ ofÊ theÊ psycheÊ thatÊ isÊ trainedÊ inÊ
allÊ aspectsÊ ofÊ theÊ sensoryÊ experience,Ê theÊ
functionÊ thatÊ noticesÊ colorsÊ andÊ forms,Ê
sounds,Ê tactileÊ sensations,Ê tastesÊ andÊ smells.

HowÊ doesÊ theÊ LoverÊ archetypeÊ showÊ
upÊ inÊ yourÊ lifeÊ today?Ê HowÊ doesÊ theÊ LoverÊ
helpÊ youÊ toÊ surviveÊ andÊ evenÊ toÊ prosper?Ê
CanÊ youÊ feelÊ theÊ sensitivityÊ ofÊ theÊ LoverÊ inÊ
yourÊ life?

TheÊ LoverÊ inÊ HisÊ Fullness

TheÊ LoverÊ isÊ theÊ archetypeÊ ofÊ playÊ andÊ

ofÊ Ò display,Ó Ê ofÊ healthyÊ embodi-
ment,Ê ofÊ beingÊ inÊ theÊ worldÊ ofÊ
sensuousÊ pleasureÊ andÊ inÊ yourÊ
ownÊ bodyÊ withoutÊ shame.Ê TheÊ
LoverÊ isÊ deeplyÊ sensualÊ ÐÊ sensu-
allyÊ awareÊ andÊ sensitiveÊ toÊ theÊ
physicalÊ worldÊ inÊ allÊ itsÊ splendor.

TheÊ LoverÊ inÊ hisÊ fullnessÊ feelsÊ
compassionatelyÊ connectedÊ toÊ allÊ
thatÊ makesÊ upÊ theÊ physicalÊ world.ÊÊ
TheÊ LoverÊ experiencesÊ allÊ beingsÊ
andÊ thingsÊ connectedÊ toÊ eachÊ
otherÊ inÊ variousÊ andÊ mysteriousÊ
ways.

AlongÊ withÊ thisÊ sensitivityÊ toÊ
allÊ innerÊ andÊ outerÊ thingsÊ comesÊ
passion.Ê TheÊ LoverÕ sÊ connected-
nessÊ isÊ notÊ primarilyÊ intellectual.Ê
ItÊ isÊ feelingÊ throughÊ yourÊ heart.Ê
YourÊ LoverÕ sÊ primalÊ hungersÊ areÊ
feltÊ passionatelyÊ inÊ you.

When you are under the influence of 
theÊ Lover,Ê youÊ wantÊ toÊ touchÊ andÊ beÊ
touched.Ê YouÊ wantÊ toÊ touchÊ everythingÊ
physically,Ê emotionally,Ê andÊ spiritually,Ê andÊ
toÊ beÊ touchedÊ byÊ everything.Ê AtÊ thisÊ levelÊ
ofÊ wanting,Ê thereÊ areÊ noÊ boundaries.Ê Ulti-
mately,Ê theÊ LoverÊ wantsÊ toÊ experienceÊ theÊ
worldÊ asÊ aÊ sensualÊ experienceÊ inÊ itsÊ totality.Ê
And,Ê clearly,Ê boundariesÊ getÊ inÊ theÊ way.

SpiritualityÊ andÊ Creativity

TheÊ energyÊ ofÊ theÊ LoverÊ archetypeÊ isÊ
alsoÊ theÊ sourceÊ ofÊ yourÊ spiritualityÊ andÊ
creativityÊ ÐÊ especiallyÊ whatÊ isÊ calledÊ mysti-
cism.Ê JuliaÊ CameronÊ (authorÊ ofÊ TheÊ ArtistÕ sÊ
Way)Ê hasÊ said,Ê Ò ThereÊ isÊ noÊ differenceÊ be-
tweenÊ spiritualÊ energy,Ê creativeÊ energyÊ andÊ
sexualÊ energy.Ê TheyÊ areÊ allÊ theÊ sameÊ energy.Ó Ê
ThatÊ isÊ yourÊ LoverÊ energy.

TheÊ LoverÊ archetypeÊ sensesÊ theÊ ulti-
mateÊ OnenessÊ ofÊ allÊ thatÊ isÊ andÊ activelyÊ
seeksÊ toÊ experienceÊ thatÊ OnenessÊ onÊ aÊ
dailyÊ basisÊ whileÊ itÊ dwellsÊ withinÊ you,Ê aÊ
mortalÊ man.

WhenÊ youÊ areÊ profoundlyÊ inÊ touchÊ withÊ
theÊ LoverÊ energy,Ê yourÊ creativeÊ experiencesÊ
atÊ workÊ andÊ withÊ theÊ peopleÊ withÊ whomÊ
youÊ workÊ willÊ beÊ throughÊ aÊ deepÊ feelingÊ
consciousnessÊ consistingÊ ofÊ bothÊ joyÊ andÊ
pain.Ê YouÊ willÊ beÊ ableÊ toÊ Ò readÓ Ê peopleÊ likeÊ
aÊ book.Ê YouÊ willÊ beÊ sensitiveÊ toÊ theirÊ shiftsÊ
inÊ moodÊ andÊ evenÊ feelÊ theirÊ emotionsÊ andÊ
motivations.Ê And,Ê sometimesÊ theseÊ intuitiveÊ
experiencesÊ canÊ beÊ veryÊ uncomfortable.

Ê YourÊ willingnessÊ toÊ beÊ openÊ toÊ yourÊ
ownÊ spiritualityÊ andÊ creativityÊ carriesÊ withÊ

“All of us, when we stop doing and just let ourselves be 
and feel withoutthe pressure to perform, when we 
“stop to smell the roses,” are feeling the Lover.” 

~ Robert Moore

 

LOVER
energy
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itÊ theÊ consequenceÊ ofÊ enduringÊ feelingsÊ thatÊ
sometimesÊ feelÊ goodÊ andÊ sometimesÊ donÕ tÊ
feelÊgood.

TheÊShado wÊ Lover:Ê
TheÊ AddictÊ& Êthe Ê DepressedÊ Lover

EachÊ matureÊ masculineÊ archetypeÊ hasÊ
aÊ bipolarÊ shadowÊ (thatÊ partÊ ofÊ youÊ thatÊ youÊ
hide,Ê denyÊ orÊ repress)Ê thatÊ youÊ areÊ embar-
rassedÊ aboutÊ and/orÊ aÊ partÊ thatÊ saysÊ youÊ areÊ
notÊÒ goodÊenough. Ó Ê

AÊ manÊ livingÊ inÊ eitherÊ ofÊ theÊ LoverÕ sÊ
bipolarÊ shadowsÊ isÊ possessedÊ byÊ theÊ veryÊ
energyÊ thatÊ couldÊ beÊ aÊ sourceÊ ofÊ lifeÊ andÊ
well-beingÊ forÊ him.Ê However,Ê asÊ longÊ asÊ aÊ
manÊ isÊ controlledÊ byÊ theÊ LoverÕ sÊ shadow,Ê
theÊ resultingÊ LoverÊ energyÊ worksÊ toÊ hisÊ
destructionÊ andÊ toÊ theÊ destructionÊ ofÊ thoseÊ
aroundÊhim.Ê

TheÊ primaryÊ andÊ mostÊ deeplyÊ disturb-
ingÊ characteristicÊ ofÊ theÊ LoverÕ sÊ ShadowÊ isÊ
theÊ Addict,Ê whoÊ isÊ completelyÊ overwhelmedÊ
byÊ theÊ feelingsÊ ofÊ theÊ LoverÊ archetype.Ê YourÊ
veryÊ sensitiveÊ reactionsÊ toÊ theÊ stimuliÊ ofÊ theÊ
worldÊ areÊ enoughÊ toÊ pullÊ youÊ offÊ center.ÊYouÊ
becomeÊ theÊ victimÊ ofÊ yourÊ ownÊ highlyÊ
sensitiveÊ natureÊ andÊ notÊ theÊ masterÊ ofÊ yourÊ
ownÊ fate.Ê TheÊ AddictÊ hasÊ noÊ boundariesÊ andÊ
livesÊ forÊ theÊ pleasureÊ ofÊ theÊ momentÊ only.Ê
InÊ yourÊ overwhelmednessÊ toÊ yourÊ feelings,Ê
youÊ asÊ theÊ AddictedÊ LoverÊ areÊ continuallyÊ
restlessÊ andÊ withoutÊ aÊ meaningfulÊ directionÊ
toÊy ourÊ life.

TheÊ AddictedÊ LoverÊ isÊ theÊ manÊ whoÊ isÊ
alwaysÊ searchingÊ forÊ something.Ê HeÊ doesnÕ tÊ
knowÊ whatÊ itÊ isÊ heÕ sÊ lookingÊ for,Ê butÊ heÕ sÊ theÊ
cowboyÊ atÊ theÊ endÊ ofÊ theÊ movieÊ ridingÊ offÊ
aloneÊ intoÊ theÊ sunsetÊ seekingÊ someÊ otherÊ
excitement,Ê someÊ otherÊ adventure,Ê unableÊ
toÊ settleÊ down.Ê AÊ manÊ possessedÊ byÊ theÊ
AddictedÊ LoverÊ isÊ reallyÊ aÊ manÊ possessedÊ
byÊh isÊ unconscious.

TheÊ AddictÊ mustÊ learnÊ aboutÊ theÊ impor-
tanceÊ ofÊ boundariesÊ theÊ hardÊ way.Ê HeÊ mustÊ
learnÊ thatÊ hisÊ lackÊ ofÊ masculineÊ structure,Ê
hisÊ lackÊ ofÊ discipline,Ê hisÊ resultingÊ affairs,Ê
andÊ hisÊ authorityÊ problemsÊ willÊ inevitablyÊ
get him into trouble. He will be fired from 
hisÊ jobs,Ê andÊ hisÊ wife,Ê whoÊ lovesÊ himÊ
dearly,ÊwillÊev entuallyÊ leaveÊ him.

OnÊ theÊ otherÊ hand,Ê anotherÊ aspectÊ ofÊ
theÊ LoverÕ sÊ ShadowÊ isÊ beingÊ outÊ ofÊ touchÊ
withÊ theÊ LoverÊ inÊ hisÊ fullness.Ê YouÊ areÊ thenÊ
possessedÊ byÊ theÊ DepressedÊ Lover.Ê YouÊ willÊ
experienceÊ lifeÊ inÊ anÊ unfeelingÊ way.ÊYouÊ willÊ
experienceÊ aÊ lackÊ ofÊ enthusiasm,Ê aÊ lackÊ ofÊ
vividness,Ê andÊ aÊ lackÊ ofÊ aliveness.Ê YouÊ willÊ
feelÊ boredÊ andÊ listless.ÊYouÊ mayÊ haveÊ troubleÊ
gettingÊ upÊ inÊ theÊ morningÊ andÊ goingÊ toÊ sleepÊ
at night. You may find yourself increasingly 
alienatedÊ fromÊ yourÊ family,Ê yourÊ co-work-
ers,Ê andÊ yourÊ friends.Ê InÊ short,Ê youÊ willÊ
becomeÊdepres sed.

AccessingÊ theÊ LoverÊ EnergyÊ
Appropriately

IfÊ youÊ areÊ accessingÊ yourÊ LoverÊ energyÊ
appropriately,Ê youÊ willÊ feelÊ related,Ê con-
nected,Ê alive,Ê enthusiastic,Ê compassionate,Ê
empathic,Ê andÊ energized.ÊYouÊ willÊ feelÊ pas-
sionateÊ aboutÊ yourÊ life,Ê yourÊ goals,Ê yourÊ
workÊ andÊ yourÊ achievements.Ê And,Ê youÊ willÊ
feelÊ blessedÊ byÊ yourÊ spiritual,Ê creativeÊ andÊ
sexualÊ energies.

ItÊ isÊ yourÊ LoverÊ energyÊ thatÊ isÊ theÊ sourceÊ
ofÊ yourÊ longingsÊ forÊ aÊ betterÊ worldÊ forÊ your-
selfÊ andÊ others.Ê TheÊ LoverÊ archetypeÊ isÊ theÊ
idealistÊ andÊ theÊ dreamer.Ê TheÊ LoverÊ energyÊ
wantsÊ youÊ toÊ haveÊ anÊ abundanceÊ ofÊ prosper-
ityÊ andÊ joyÊ inÊ yourÊ life.

YourÊ LoverÊ keepsÊ theÊ otherÊ matureÊ
masculineÊ energiesÊ humane,Ê loving,Ê andÊ
relatedÊ toÊ eachÊ otherÊ andÊ toÊ theÊ realÊ lifeÊ
situationÊ ofÊ humanÊ beingsÊ strugglingÊ inÊ aÊ
difficult world. The King, the Warrior and 
theÊ MagicianÊ harmonizeÊ prettyÊ wellÊ withÊ
eachÊ other.Ê TheyÊ doÊ soÊ because,Ê withoutÊ theÊ
Lover,Ê theyÊ areÊ allÊ essentiallyÊ detachedÊ fromÊ
life.Ê TheyÊ needÊ theÊ loverÊ toÊ energizeÊ them,Ê
toÊ humanizeÊ them,Ê andÊ toÊ giveÊ themÊ theirÊ
ultimateÊ purposeÊ Ð Ê love.Ê TheyÊ needÊ theÊ
LoverÊ toÊ keepÊ themÊ fromÊ becomingÊ sadistic.

YourÊ LoverÊ needsÊ themÊ asÊ well.Ê TheÊ
LoverÊ withoutÊ boundaries,Ê inÊ hisÊ chaosÊ ofÊ
feelingÊ andÊ sensuality,Ê needsÊ theÊ KingÊ toÊ
define limits for him, give him structure, so 
thatÊ hisÊ chaoticÊ energyÊ canÊ beÊ channeledÊ
creatively.Ê WithoutÊ boundariesÊ andÊ limits,Ê
theÊ LoverÊ energyÊ turnsÊ negativeÊ andÊ destruc-
tive.

YourÊ LoverÊ needsÊ theÊ WarriorÊ inÊ orderÊ
toÊ beÊ ableÊ toÊ actÊ decisively,Ê toÊ detachÊ fromÊ
theÊ webÊ ofÊ immobilizingÊ sensuality.Ê TheÊ
LoverÊ needsÊ theÊ MagicianÊ toÊ helpÊ himÊ backÊ
offÊ fromÊ theÊ captivatingÊ effectÊ ofÊ hisÊ emo-

tionsÊ andÊ getÊ aÊ
moreÊ objectiveÊ
perspectiveÊ onÊ
hisÊ life,Ê toÊ dis-
connectÊ enoughÊ
toÊ seeÊ andÊ expe-
rienceÊ theÊ bigÊ pictureÊ ofÊ hisÊ life.

YouÊ mayÊ haveÊ soÊ repressedÊ theÊ LoverÊ
inÊ youÊ thatÊ itÊ hasÊ becomeÊ veryÊ hardÊ forÊ youÊ
toÊ feelÊ passionateÊ aboutÊ anythingÊ inÊ yourÊ
life.Ê WhenÊ thatÊ happens,Ê youÊ donÕ tÊ feelÊ yourÊ
passionÊ muchÊ atÊ all.Ê YouÊ donÕ tÊ feelÊ yourÊ joy.Ê
YouÊ mayÊ evenÊ thinkÊ thatÊ feelingsÊ inÊ general,Ê
andÊ yourÊ feelingsÊ inÊ particular,Ê areÊ inap-
propriateÊ forÊ aÊ man.Ê

DonÕ tÊ surrenderÊ yourÊ lifeÊ toÊ badÊ habitsÊ
andÊ addictions.Ê GroundÊ yourselfÊ andÊ yourÊ
LoverÊ energyÊ inÊ theÊ embraceÊ ofÊ theÊ King,Ê
WarriorÊ andÊ Magician.Ê FindÊ thatÊ spontane-
ityÊ andÊ joyÊ ofÊ lifeÊ insideÊ yourself.Ê ThenÊ youÊ
willÊ liveÊ yourÊ lifeÊ withÊ moreÊ peaceÊ andÊ
prosperity.Ê YouÊ willÊ walkÊ aroundÊ withÊ aÊ
smileÊ onÊ yourÊ faceÊ eachÊ dayÊ andÊ encourageÊ
others to really live, perhaps for the first 
timeÊ inÊ theirÊ lives.Ê

Remember,Ê whenÊ youÊ stopÊ doingÊ andÊ
justÊ letÊ yourselfÊ beÊ andÊ feelÊ withoutÊ theÊ
pressureÊ toÊ perform,Ê whenÊ youÊ Ò stopÊ toÊ
smellÊ theÊ roses,Ó Ê youÊ areÊ feelingÊ theÊ Lover.

FrederickÊ Whitmeyer,Ê MBAÊ isÊ aÊ MedicalÊ
PracticeÊ Consultant,Ê TeamÊ TrainerÊ andÊ Ex-
ecutiveÊ Coach.Ê HeÊ canÊ beÊ reachedÊ atÊ
whitmeyer@mindspring.com

Massage & Skin Care Therapy
Organic Skin Care

Organic Mineral Makeup

20% OFF
First one-hour service

1400 Battleground Ave., Suite 208-C
Greensboro, NC 27408

336-207-9832
www.nurturedbody.com

ByÊ
FrederickÊ

Whitmeyer
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BODYWORK

CH-IMPORTS,ÊL TD.
3410ÊDeepÊGreenÊDri ve
Greensboro,ÊNC Ê27410
336-282-9734  -  www.chimports.com

PureÊ andÊ naturalÊ essentialÊ oils.Ê CustomÊ
blending,Ê bottlingÊ andÊ labelingÊ available.Ê
ForÊ informationÊ andÊ samples,Ê contactÊ
numberÊabo ve.Ê

AROMATHERAPY
COACHÊ W
LucyÊ Wellmaker,Ê M.Ed.,Ê
LifeÊC oach
336-632-1940
www.LucyWellmaker.com

One-on-one Ê over Ê the Ê
phoneÊ personalÊ andÊ profes-
sionalÊ lifeÊ coaching.Ê Com-

plimentary first session. Also available 
forÊ workshopsÊ andÊ seminars.Ê HelpingÊ youÊ
createÊ theÊ lifeÊ youÊ love.Ê CallÊ orÊ emailÊ toÊ
scheduleÊ yourÊ complimentaryÊ coachingÊ
sessionÊtoda y.ÊItÊwillÊc hangeÊy ourÊlife.Ê

COACHING

COLON HYDROTHERAPY
INTERNALLYÊFIT
Barbara Aultman, Certified Colon Hy-
drotherapist
906ÊP ortlandÊSt reet,Ê Greensboro
336-638-3858

10Ê yearsÊ experience.Ê ClassÊ IIÊ MedicalÊ De-
vice.Ê CurrentÊ specialÊ pricing:Ê allÊ colonicsÊ
$40 ($65 value). Must call for an appoint-
ment. Visit www.nc-internallyfit.com.

BODYWORKÊBYÊROBÊ VICKORY
RobÊ VickoryÊIIIÊ-ÊLM BTÊ4101
1400ÊBattlegroundÊ Ave,ÊSteÊ A
Greensboro   336-337-9783  
website:Êrobmas sage.sytes.net

OfferingÊ DeepÊ Tissue,Ê
Swedish,Ê HotÊ StonesÊ andÊ
JointÊ MobilizationÊ Mas-
sage.Ê RobÊ isÊ aÊ graduateÊ
ofÊ BodyÊ TherapyÊ InstituteÊ
with certified continuing 

educationÊ inÊ theÊ magicÊ ofÊ HotÊ StoneÊ
Massage.Ê ForÊ appointmentsÊ callÊ orÊ emailÊ
robv3massage@aol.com

COURSES
KNEADEDÊENERGY¨ÊSC HOOLÊOFÊ
MASSAGE
404ÊStateÊSt.Ê-ÊGreens boroÊ
336-273-1260
www.kneadedenergyschool.com

ContinuingÊ EducationÊ ProgramÊ offeredÊ atÊ
ProfessionalÊ MassageÊ TherapyÊ DiplomaÊ
Program.Ê Ê ENROLLÊ NOW!Ê Ê DayÊ andÊ
Evening Massage Therapy Certification 
ProgramÊ isÊ acceptingÊ students.Ê WeekendÊ
CEÊ programsÊ offeredÊ year-round.Ê CallÊ orÊ
visitÊwebÊs iteÊforÊcalendar .Ê

        COMMUNITY resources

HAIR CARE
MOLLYÊ MEBANE
buffÊnatur alÊnailÊcareÊandÊ salon
TheÊ VillageÊatÊNorthÊElm
305-D Pisgah Church Rd. - Greensboro
ForÊF reeÊC onsultation:Ê 336-209-4551

Molly'sÊ specialÊ areasÊ ofÊ expertiseÊ includeÊ
colorÊ corrections,Ê customÊ colorÊ andÊ
precisionÊ cuts.Ê HerÊ goalÊ isÊ toÊ achieveÊ theÊ
perfectÊ colorÊ thatÊ willÊ enhanceÊ skinÊ toneÊ
andÊ eyeÊ colorÊ alongÊ withÊ theÊ perfectÊ cutÊ
thatÊ notÊ onlyÊ looksÊ greatÊ onÊ herÊ clientsÊ
butÊ worksÊ wellÊ withÊ theirÊ lifestyles.Ê SeeÊ
adÊonÊp ageÊ26.

NCÊREFLEXOLOGYÊC ERTIFICATION
Annie Rawleigh, Certified Reflexologist
336-855-7380

Reflexology is a simple 
approachÊ toÊ healthÊ &Ê
renewedÊ vitality,Ê whileÊ
e l i m i n a t i n g Ê i l l n e s sÊ
&Ê pain.Ê LearnÊ howÊ toÊ
giveÊ foot,hand,Ê &Ê earÊ
reflexology,Ê asÊ wellÊ asÊ
anatomy,Ê theories,Ê ener-

gy,Ê business,Ê marketingÊ &Ê ethics.Ê ClassesÊ
held Sundays, 9-5: Sept. 12, 19, 26 & Oct. 
3,Ê 10Ê atÊ NaturalÊ TouchÊ SchoolÊ ofÊ MassageÊ
TherapyÊ inÊ GSO.ÊYouÊ doÊ notÊ needÊ toÊ haveÊ
aÊlicens eÊinÊmas sageÊther apyÊ toÊ beÊ aÊ Re-
flexologist. Call with mailing addressing 
forÊinfo.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ 46.

OÕG ARAÊM USCULARÊ THERAPY
Jim O’Gara, M.Mus. NC LMBT #8676
336-337-2995
www.jimogara.massagetherapy.com

Ò NotÊ justÊ massage,Ê butÊ heal-
ing!Ó Ê SpecializingÊ inÊ PainÊ
M a n a g e m e n t , Ê S p o r t sÊ
Massage,RepetitiveÊ StrainÊ
InjuryÊ Treatment,Ê StressÊ Re-
lief. Offices in Jamestown & 

Greensboro,Ê atÊ CarepeuticÊ Touch.Ê ForÊ
appointmentsÊ callÊ orÊ emailÊ jimogara@
massagetherapy.com

GROUPÊHEA LINGÊSESSI ONS
LorenzoÊ CreeÊ &Ê JudyÊ Mitcham,Ê RNÊ MSN
2818 Robin Hood Dr., Greensboro  
336-833-5887 - 
www.lorenzocree.com/group.htm

TwoÊ typesÊ ofÊ groupÊ sessions:Ê Ê (1)Ê EnergyÊ
HealingÊ -Ê TuesdaysÊ 7pm.Ê Ê (2)Ê MindfulnessÊ
forÊ HealingÊ EmotionalÊ StressÊ -Ê Wednes-
daysÊ 7pm.Ê Ê (DescriptionsÊ areÊ inÊ calendarÊ
sectionÊofÊthis Êmagazine. )Ê

GROUP HEALING
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HYPNOTHERAPY
ALTERNATIVEÊ WELLNESSÊ &Ê BEYOND
Polly Humphreys, Success Coaching; 
ConsultingÊ HypnotistÊ Ð Ê RootÊ CauseÊ Expert
Free Consult: 336-988-5750 or 828-
504-2003

TheÊ MayoÊ Clinic,Ê TigerÊ WoodsÊ andÊ peopleÊ
withÊ successfulÊ resultsÊ useÊ professionalÊ
hypnosisÊ asÊ aÊ toolÊ toÊ getÊ theÊ resultsÊ theyÊ
desire!Ê LetÊ PollyÕ sÊ expertiseÊ helpÊ transformÊ
your life: Success Coaching; Stress Man-
agement, Habits, and Emotions; Sports 
– improve your score; Controlling emo-
tionsÊ asÊ youÊ StopÊ Ê SmokingÊ andÊ ShedÊ Un-
wanted Pounds; Banishing Pre-Wedding 
andÊ CeremonyÊ Jitters.Ê Ê EducationalÊ web:Ê
alternativewellness.netÊ

HYPERBARIC CHAMBER
HYPERBARICÊO XYGENÊ THERAPYÊOFÊ
HIGHÊPOINT
2400ÊS.ÊM ainÊSt.ÊHi ghÊP oint
336-259-8138
Ê
HyperbaricÊ oxygenÊ therapyÊ is Ê nowÊ
availableÊ inÊ theÊ Triad.Ê CanÊ beÊ usedÊ forÊ
many,Ê manyÊ conditionsÊ includingÊ Au-
tism,Ê ADD,Ê MS,Ê CerebralÊ Palsy,Ê Stress,Ê
Arthritis,Ê ChronicÊ Fatigue,Ê AllergiesÊ &Ê
Asthma,Ê muscleÊ andÊ tendonÊ pain.Ê SeeÊ
adÊonÊp ageÊ44.

NATUROPATHIC
PHYSICIANS

EARTHÊ TURNS
AllÊNatur alÊHealthÊ& ÊBeautyÊProducts
www.EarthTurns.com   1-800-507-3604

EarthTurns.comÊ pridesÊ itselfÊ onÊ excep-
tionalÊ customerÊ service.Ê AllÊ natural,Ê
chemicalÊ freeÊ healthÊ andÊ beautyÊ productsÊ
atÊ greatÊ prices.Ê AllÊ ofÊ ourÊ productsÊ areÊ
madeÊ inÊ AmericaÊ toÊ assureÊ quality.Ê ShipsÊ
SAMEÊ DAY,Ê Mon-Sat.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 35.

HEALTH & BEAUTY
PRODUCTS

NATUROPATHICÊH EALTHÊC LINICÊ OFÊ
NCÊ& ÊM ETABOLICÊ EFFECT
2522 Reynolda Rd.,  Winston-Salem, 
336-724-4452
www.naturopathichealthclinic.com

Keoni Teta, ND, LAc, CSCS; Jade Teta, 
ND,Ê CSCS,Ê JillianÊ SarnoÊ Teta,Ê ND.Ê Help-
ingÊ individualsÊ &Ê familiesÊ optimizeÊ well-
nessÊ withÊ comprehensiveÊ science-basedÊ
healthcare.Ê WeÊ utilizeÊ naturalÊ therapiesÑ
functionalÊ nutrition,Ê homeopathy,Ê acu-
puncture,Ê functionalÊ exercise,Ê botanicalÊ
&Ê environmentalÊ medicineÑ thatÊ treatÊ theÊ
causeÊ ofÊ disease,Ê ratherÊ thanÊ justÊ manag-
ingÊs ymptoms.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ11.

TRIADÊN ATURALÊH EALTHÊ CENTER
214Ê EastÊ MountainÊ Street,Ê SuiteÊ 101,Ê
Kernersville. 336-655-2832
Dr.Ê AimeeÊ Sheppard,Ê ND,Ê MsOM,Ê LAc

Dr.Ê SheppardÊ isÊ aÊ graduateÊ ofÊ BastyrÊ
UniversityÊ andÊ aÊ WashingtonÊ stateÊ li-
censedÊ naturopathicÊ physician,Ê andÊ aÊ
NCÊ licensedÊ acupuncturist.Ê NaturopathicÊ
andÊ OrientalÊ MedicineÊ embraceÊ balanceÊ
inÊ theÊ BodyMindSpiritÊ throughÊ diet,Ê life-
style,Ê herbalÊ therapies,Ê clinicalÊ nutrition,Ê
homeopathy,Ê acupunctureÊ andÊ naturo-
pathicÊ andÊ ChineseÊ physicalÊ therapeutics.Ê
AchievingÊ balanceÊ promotesÊ healthÊ andÊ
wellnessÊ inÊ theÊ BodyMindSpirit.Ê Dis-
countedÊF ees!ÊÊ LimitedÊ time!

DEEPÊROO TSÊM ARKET
3728 Spring Garden St. - Greensboro 
336-292-9216Ê/Êdeeproot smarket.com

GreensboroÕ sÊ onlyÊ naturalÊ foodsÊ coop-
erative,Ê weÊ areÊ aÊ community-ownedÊ
groceryÊ storeÊ providingÊ aÊ varietyÊ ofÊ freshÊ
&Ê packagedÊ foods,Ê all-organicÊ produce,Ê
bulk grains, flours, fruits, nuts, & herbs, 
&Ê aÊ completeÊ vitaminÊ &Ê supplementÊ line.Ê
ServingÊ theÊ TriadÊ forÊ overÊ 30Ê years.Ê Mon-
Sat 9-8, Sun 12-7. SeeÊa dÊ onÊ pageÊ 34.

ORGANIC

REFLEXOLOGY
Annie Rawleigh, Certified Reflexologist
1-AÊ WendyÊC ourt,Ê Greensboro
336 855-7380

Professional Reflexology since 1984. 
ReflexologyÊ isÊ aÊ simpleÊ approachÊ toÊ
healthÊ andÊ renewedÊ vitalityÊ whileÊ elimi-
natingÊ stress,Ê painÊ andÊ illness.Ê Ê ForÊ ap-
pointmentsÊ callÊ AnnieÊ RawleighÊ atÊ 336Ê
855-7380. 

REFLEXOLOGY

NATH Home Offices - Outer Banks, NC

Admissions@holistictree.com

Hypnotherapy Certification — September 20-24

VEMMAÊ NUTRITIONÊP ROGRAM
MaggieÊandÊ WindellÊDorman
livebetter4life@yahoo.com
336-454-6469

Vitamins,Ê EssentialÊ Minerals,Ê MangosteenÊ
andÊ AloeÊVera,Ê theÊVemmaÊ NutritionÊ Pro-
gramÊ isÊ theÊ mostÊ completeÊ liquidÊ nutritionÊ
programÊ available.Ê 30-dayÊ moneyÊ backÊ
guarantee.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ47.
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PRIZMSÊC ENTERÊFORÊM INDBODY
INTEGRATIONÊLLC
www.prizms-ahealingplace.com
DowntownÊ Winston-Salem
336.761.5071

BringingÊ togetherÊ theÊ bestÊ inÊ
holisticÊ services,Ê ourÊ profes-
sionalÊ cross-trainedÊ staffÊ inte-
grates Ê massage/bodyworkÊ
(relaxationÊ andÊ therapeutic),Ê

Reiki/energyÊ work,Ê holisticÊ counselingÊ
andÊ traditionalÊ psychotherapy,Ê includingÊ

WELLNESS CENTERS

THROUGHÊ THEÊLOOKINGÊGLA SS
SusanÊM usgrave
206ÊEas tÊC enterÊStreet
Lexington, NC  27292  336-236-7187

Evaluate the level of your energy flow 
withÊ aÊ meridianÊ stressÊ assessment.Ê Non-
invasive.Ê ForÊ moreÊ information,Ê callÊ orÊ
emailÊ Ê tsmusgrave@lexcominc.net.Ê SeeÊ
adÊonÊp ageÊ12.

mind|body|fitness yoga
2949ÊBattlegroundÊ Av,ÊG reensboro
(adjacentÊtoÊEarthÊF are)Ê Ê Ê 392-9224
www.mindbodyfitnessyoga.com

OfferingÊ Ashtanga/Vinyasa/FlowÊ yogaÊ
classesÊ asÊ Ê wellÊ asÊ gentle,Ê restorativeÊ
practicesÊ includingÊ Yin,Ê deepÊ relaxationÊÊ
andÊ InsightÊ Meditation.Ê Morning,Ê mid-dayÊ
andÊ eveningÊ classesÊ forÊ allÊ Ê levelsÊ inÊ anÊ
eco-friendlyÊs tudio.

THEÊC ENTERÊ FORÊH OLISTICÊ
HEALING
1623Ê YorkÊ AveÊSuiteÊ103
High Point NC - 336-841-4307
www.center4holistichealing.com

TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ isÊ anÊ in-
tegrativeÊ healingÊ center.Ê OurÊ desireÊ isÊ toÊ
offerÊ youÊ anÊ opportunityÊ toÊ workÊ onÊ your-
self as a whole; mind, body, and spirit, 
withÊ theÊ helpÊ ofÊ teamÊ ofÊ professionals.ÊÊ
WeÊ offerÊ mentalÊ healthÊ counseling,Ê acu-
puncture,Ê Reiki,Ê massage,Ê healingÊ touch,Ê
registeredÊ dieticianÊ services,Ê yoga,Ê andÊ
wellnessÊ focusedÊ groupsÊ andÊ classes.Ê
PleaseÊ callÊ orÊ visitÊ ourÊ websiteÊ forÊ moreÊ
information.ÊÊ SeeÊad ÊonÊp ageÊ25.

        COMMUNITY resources

DIETÊ TRIAD
5500 West Friendly Avenue, Suite 101 
Greensboro
336.292.4900ÊÊÊÊwww .DietTriad.com

AreÊ yourÊ 6Ê FATÊ BURNINGÊ HORMONESÊ
workingÊ forÊ orÊ againstÊ you?Ê It'sÊ timeÊ youÊ
learnedÊ howÊ toÊ getÊ yourÊ bodyÊ intoÊ FATÊ
BURNING MODE and finally lose that 
excessÊ weightÊ andÊ keepÊ itÊ off!Ê DiscoverÊ
thisÊ multi-faceted,Ê breakthroughÊ systemÊ
thatÊ willÊ showÊ youÊ onÊ aÊ day-to-dayÊ basisÊ
ifÊ yourÊ bodyÊ isÊ inÊ FATÊ BURNINGÊ modeÊ
orÊ not.Ê LearnÊ exactlyÊ whatÊ youÊ canÊ doÊ toÊ
switchÊ itÊ intoÊ fatÊ burningÊ mode!Ê TheÊ an-
swersÊ areÊ hereÊ forÊ you!Ê GoÊ toÊ www.Diet-
Triad.comÊ toÊ watchÊ aÊ shortÊ video.Ê SeeÊ adÊ
onÊp ageÊ56.

WEIGHT LOSS

FAMILYÊ YOGA
CherylÊ Andres
1616-EÊBattlegroundÊ Avenue
336-272-0005, Greensboro
www.familyyoga.org

Prenatal, Ê MomÊ &Ê Baby,Ê
Children's,Ê YogaÊ Funda-
mentals,Ê Restorative,Ê EasyÊ
DoesÊ It,Ê Beginners,Ê MixedÊ
Level,Ê Intermediate,Ê PowerÊ
Flow,Ê YogaÊ forÊ MenÊ andÊ
PilatesÊ classesÊ areÊ offered.Ê

SeeÊ webÊ siteÊ forÊ classÊ descriptions,Ê
scheduleÊ andÊ pricing.Ê FamilyÊ YogaÊ alsoÊ
offersÊ MassageÊ therapyÊ services.Ê SeeÊ adÊ
onÊp ageÊ36.

YOGA & TAI CHIEMDR,Ê toÊ addressÊ individualÊ clientÊ needsÊ
ofÊ Body,Ê Mind,Ê Soul,Ê andÊ Spirit.Ê Ê ClassesÊ
andÊ trainingsÊ alsoÊ available.Ê Ê AllÊ hoursÊ byÊ
appointment.Ê Ê ConvenientlyÊ locatedÊ inÊ
downtownÊ Winston-SalemÊ nearÊ BusinessÊ
I-40.Ê Ê AllÊ servicesÊ providedÊ byÊ fullyÊ li-
censed and/or certified staff.  See our 
websiteÊ forÊ additionalÊ detailsÊ andÊ staff/
contactÊinformation.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ8.

NC Reflexology Certification Course:
September 12, 19, 26 &

October 3, 10

Annie Rawleigh
Certified Reflexology Instructor

336-855-7380 

NC Reflexology Certification Course:

Sept. 12, 19, 26 & Oct. 3, 10

Annie Rawleigh
Certified Reflexology Instructor

336-855-7380 

35 CEUs

Reflexology treatments 
made by appointment.

PAMPER REFLEXOLOGY CLASS

                   Pamper Reflexology is for everyone! 
            Learn the most relaxing and feel-good aspects 
                             of  Reflexology and how to remove muscle pain.        
              16 CEUs and a Certificate of Class Attendance. 

                                                

                     February 5, 6, 7
                                    To enroll, call Annie Rawleigh at                                                   
3                                    336-855-7380.
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October 3, 10

Annie Rawleigh
Certified Reflexology Instructor

336-855-7380 

NC Reflexology Certification Course:

Sept. 12, 19, 26 & Oct. 3, 10

Annie Rawleigh
Certified Reflexology Instructor

336-855-7380 

35 CEUs

Reflexology treatments 
made by appointment.

PAMPER REFLEXOLOGY CLASS

                   Pamper Reflexology is for everyone! 
            Learn the most relaxing and feel-good aspects 
                             of  Reflexology and how to remove muscle pain.        
              16 CEUs and a Certificate of Class Attendance. 

                                                

                     February 5, 6, 7
                                    To enroll, call Annie Rawleigh at                                                   
3                                    336-855-7380.

Ask us about having your own home-based business

Windell and Maggie Dorman
Independent Distributors

For information or to order, visit www.myvemma.com/wdorman 
or call 

336-454-6469
or email 

LiveBetter4Life@yahoo.com

The most complete Liquid Nutrition 
Program on the market
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SticksÊ andÊ stonesÊ mayÊ breakÊ myÊ bonesÊ
butÊ wordsÊ willÊ neverÊ hurtÊ meÓ --intu-
itively,Ê mostÊ ofÊ usÊ recognizeÊ thatÊ thisÊ

isÊ notÊ true!Ê Ê WordsÊ canÊ andÊ doÊ hurt.Ê YetÊ
TaiÊ ChiÊ mastersÊ teachÊ thatÊ theÊ sameÊ
powerÊ orÊ forceÊ thatÊ isÊ usedÊ toÊ injureÊ anÊ
opponentÊ canÊ alsoÊ beÊ usedÊ forÊ healing.Ê
In the last twenty five years an intense 
interestÊ inÊ theÊ healingÊ powerÊ ofÊ wordsÊ hasÊ
emergedÊ andÊ manyÊ ofÊ theseÊ haveÊ enteredÊ
theÊ mainstreamÊ ofÊ behavioralÊ healthÊ treat-
ments.Ê SomeÊ examplesÊ ofÊ practicesÊ thatÊ
useÊ wordsÊ forÊ healingÊ includeÊ mindful-
ness, chanting, affirmations, neurolingis-
ticÊ programmingÊ (NLP)Ê techniques,Ê andÊ
guidedÊ imagery.Ê AÊ newÊ arenaÊ ofÊ explora-
tionÊ liesÊ inÊ examiningÊ howÊ theÊ effective-
nessÊ ofÊ theseÊ primarilyÊ mentalÊ activitiesÊ
canÊ beÊ enhancedÊ byÊ combiningÊ themÊ
withÊ body-basedÊ practicesÊ andÊ move-
ment.Ê

TaiÊ Chi,Ê aÊ bodymindÊ practiceÊ thatÊ
originatedÊinÊC hina,Ê isÊ aÊ naturalÊ forÊ suchÊ
aÊ partnership.Ê AnÊ exampleÊ ofÊ thisÊ kindÊ ofÊ integrativeÊ allianceÊ canÊ
beÊ seenÊ inÊ theÊ groundbreakingÊ workÊ ofÊ MichaelÊ Mayer,Ê PhD,Ê whoÊ
developedÊ methodologyÊ thatÊ heÊ callsÊ Ò BodyÊ MindÊ HealingÊ Psy-
chotherapyÊ (BodymindÊ HealingÊ Psychotherapy,Ê AncientÊ PathwaysÊ
toÊ ModernÊ Health,Ê 2007)Ê inÊ whichÊ heÊ combinesÊ healingÊ toolsÊ fromÊ
psychotherapyÊ withÊ QigongÊ practices.Ê InÊ thisÊ book,Ê MayerÊ presentsÊ
caseÊ studiesÊ andÊ describesÊ treatmentÊ protocolsÊ thatÊ useÊ aÊ combina-
tionÊ ofÊ TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ andÊ psychotherapyÊ techniquesÊ forÊ re-
solvingÊ symptomsÊ pertainingÊ toÊ aÊ broadÊ rangeÊ ofÊ conditionsÊ includ-
ingÊ anxiety,Ê panic,Ê depression,Ê andÊ traumaÊ asÊ wellÊ asÊ addictions,Ê
hypertension,Ê andÊpa inÊ relief.

InÊ thisÊ sameÊ spiritÊ ofÊ combiningÊ Ò mind-orientedÓ Ê modalitiesÊ
withÊ Ò body-basedÓ Ê traditionalÊ TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ practices,Ê theÊ
focusÊ ofÊ thisÊ two-partÊ articleÊ isÊ toÊ introduceÊ youÊ toÊ TaiÊ ChiÊ asÊ heal-
ing art; describe how chanting/toning/primal sound, affirmations, 
NLP, and guided imagery are being used for healing; and introduce 
fourÊ Ò TaiÊ ChiÊ withÊ HealingÊ WordsÓ Ê integrativeÊ exercisesÊ youÊ canÊ
doÊonÊy ourÊ own.Ê

InÊ part-oneÊ weÊ willÊ focusÊ onÊ chanting,toning/primalÊ soundÊ
and affirmations. NLP and guided imagery will be covered in part-

twoÊ inÊ theÊ SeptemberÊ issue.Ê EachÊ exerciseÊ
is appropriate for any fitness level and 
doesÊ notÊ requireÊ aÊ priorÊ knowledgeÊ ofÊ TaiÊ
Chi.Ê InÊ eachÊ caseÊ IÊ willÊ giveÊ theÊ rationaleÊ
forÊ theÊ exerciseÊ alongÊ withÊ aÊ descriptionÊ
ofÊ aÊ simpleÊ Ò mini-practiceÓ Ê youÊ canÊ tryÊ
yourself.Ê TheÊ beautyÊ ofÊ theseÊ andÊ otherÊ
integrativeÊ practicesÊ isÊ thatÊ theyÊ workÊ onÊ
manyÊ levelsÊ atÊ theÊ sameÊ time.Ê JustÊ asÊ
surelyÊ asÊ walkingÊ onÊ aÊ treadmillÊ whileÊ
watchingÊ TVÊ splitsÊ theÊ bodyÊ andÊ theÊ mind,Ê
doingÊ TaiÊ ChiÊ withÊ Ê HealingÊ WordsÊ exer-
cisesÊ bringsÊ aboutÊ aÊ stateÊ ofÊ teamworkÊ
betweenÊ theÊ bodyÊ andÊ mind.Ê EveryÊ
physicalÊ healthÊ problemÊ hasÊ anÊ emo-
tionalÊ andÊ psychologicalÊ component,Ê andÊ
viceÊ versa.Ê JustÊ asÊ theÊ corpusÊ collosumÊ
facilitatesÊ communicationÊ betweenÊ theÊ
rightÊ andÊ leftÊ hemispheresÊ ofÊ theÊ brain,Ê
theseÊ exercisesÊ createÊ aÊ commonÊ healingÊ
pathwayÊ forÊ bodyÊ andÊ mindÊ togetherÊ toÊ
dissolveÊ oldÊ patterns,Ê layÊ theÊ groundworkÊ
forÊ newÊ patterns,Ê embodyÊ healthyÊ change,Ê

andÊ solidifyÊ relatednessÊ toÊ self,Ê others,Ê andÊ theÊ largerÊ world.
Ê

TAIÊ CHIÊ ASÊ AÊ HEALINGÊ ART
AlthoughÊ TaiÊ ChiÊ isÊ oftenÊ thoughtÊ ofÊ primarilyÊ asÊ aÊ martialÊ art,Ê

itsÊ ancientÊ rootsÊ lieÊ inÊ theÊ healingÊ arts.Ê OftenÊ referredÊ toÊ asÊ Ò mov-
ingÊ meditationÓ ,Ê theÊ HarvardÊ MedicalÊ HealthÊ PublicationÊ (MayÊ
2009)Ê saysÊ thatÊ TaiÊ ChiÊ mayÊ moreÊ accuratelyÊ beÊ calledÊ Ò movingÊ
medicationÓ Ê dueÊ toÊ theÊ longÊ listÊ ofÊ conditionsÊ thatÊ canÊ improveÊ
withÊ regularÊ TaiÊ ChiÊ practice:Ê Ê boneÊ density,Ê balance,Ê immuneÊ
function,Ê cardiovascularÊ problems,Ê hypertension,Ê andÊ respiratoryÊ
conditions,Ê toÊ nameÊ aÊ few.Ê

QigongÊ (sometimesÊ spelledÊ chiÊ kung),Ê whichÊ isÊ theÊ primaryÊ
ancestorÊ ofÊ TaiÊ Chi,Ê essentiallyÊ functionedÊ asÊ theÊ healthÊ careÊ systemÊ
of the people over 5,000 years ago. The practice of Qigong, unlike 
ourÊ currentÊ healthcareÊ system,Ê wasÊ lessÊ aÊ systemÊ ofÊ compartmen-
talizedÊ treatmentsÊ consistingÊ ofÊ providersÊ andÊ patients,Ê butÊ moreÊ
likeÊ aÊ languageÊ throughÊ whichÊ aÊ personÊ learnedÊ toÊ communicateÊ
withÊ theÊ elementsÊ andÊ energiesÊ ofÊ natureÊ bothÊ withinÊ andÊ withoutÊ
inÊ anÊ interactiveÊ andÊ mutualÊ way.Ê EveryoneÊ wasÊ aÊ healerÊ byÊ simpleÊ
factÊ ofÊ beingÊ ableÊ toÊ connectÊ withÊ aÊ universalÊ healingÊ systemÊ pre-
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programmedÊ intoÊ aÊ vitalÊ universe,Ê eachÊ partÊ ofÊ whichÊ wasÊ recog-
nizedÊas ÊbeingÊali veÊ andÊ intelligent.

AÊ littleÊ knownÊ factÊ aboutÊ TaiÊ ChiÊ isÊ itsÊ longÊ associationÊ withÊ
theÊ healingÊ applicationsÊ ofÊ soundÊ andÊ words.Ê OneÊ ofÊ theÊ earliestÊ
recordedÊ practicesÊ ofÊ TaiÊ ChiÊ wasÊ theÊ useÊ ofÊ whatÊ wasÊ calledÊ theÊ
sixÊ healingÊ sounds.Ê ManyÊ mastersÊ taughtÊ thatÊ oneÊ couldÊ learnÊ
everythingÊ necessaryÊ toÊ knowÊ byÊ sincereÊ dedicationÊ toÊ theÊ dailyÊ
practiceÊ ofÊ theseÊ healingÊ sounds.Ê TheÊ healingÊ sounds--Ê whichÊ
consistedÊ mostlyÊ ofÊ subvocalÊ consonantÊ andÊ vowelÊ combinationsÊ
suchÊ asÊ sssss,Ê chuu,Ê shhhh,Ê haaa,Ê hooo,Ê andÊ heeeÑ areÊ vibra-
tionalÊ tonesÊ designedÊ toÊ resonateÊ withÊ theÊ organÊ systemsÊ andÊ
meridian flow channels within the body. Each organ and meridian 
houses an intelligence, a concrete connection with the infinite 
sourceÊ whichÊ isÊ continuallyÊ creatingÊ theÊ visibleÊ world.Ê ToÊ useÊ
modernÊ terminology,Ê theÊ voiceÊ inÊ ourÊ headÑt heÊ constantÊ mindÊ
chatterÊ goingÊ onÊ withinÊ eachÊ oneÊ ofÊ usÑcom esÊ fromÊ theÊ organsÊ
andÊ meridiansÊ themselves,Ê eachÊ ofÊ whichÊ hasÊ aÊ personalityÊ thatÊ isÊ
bothÊar chetypalÊy etÊp ersonalÊ andÊ unique.Ê TheseÊ personalitiesÊ canÊ
expressÊ themselvesÊ bothÊ reactivelyÊ (e.g.Ê emotionalÊ statesÊ suchÊ asÊ
sadness,Ê fear,Ê anger,Ê self-criticism,Ê andÊ anxiety)Ê andÊ virtuouslyÊ (e.g.Ê
strength,Êwis dom,Êkin dness,Ê loveÊ andÊ acceptance,Ê andÊ trust).

HEALINGÊPRA CTICESÊ USINGÊ SOUNDÊ ANDÊ WORDS
Chanting/Toning/NonverbalÊ Vibration
UsingÊ soundÊ toÊ dissolveÊ oldÊ patternsÊ andÊ generateÊ aÊ harmoniousÊ
healingÊ state

MaybeÊ youÊ neverÊ thoughtÊ aboutÊ it,Ê butÊ whenÊ youÊ areÊ cheeringÊ
forÊ yourÊ favoriteÊ sportsÊ team,Ê youÊ areÊ chanting.Ê WhetherÊ itÊ isÊ pro-
testersÊ inÊ anÊ anti-warÊ demonstration,Ê marinesÊ marchingÊ inÊ cadenceÊ
orÊ monksÊ inÊ aÊ monastery,Ê chantingÊ ritualsÊ haveÊ beenÊ partÊ ofÊ culturesÊ
around the world. Now modern medical researchers are finding 
thatÊ evenÊ theÊ simplestÊ formsÊ ofÊ chantingÊ areÊ goodÊ forÊ yourÊ health.Ê
ChantingÊ triggersÊ theÊ relaxationÊ response,Ê slowsÊ heartbeat,Ê brainÊ
waves,Ê andÊ respiration,Ê stimulatesÊ theÊ productionÊ ofÊ endorphins,Ê
andÊ evenÊ lowersÊ bloodÊ pressure.Ê SeveralÊ studiesÊ fromÊ theÊ Univer-
sityÊ ofÊ PennsylvaniaÊ SchoolÊ ofÊ MedicineÊ andÊ theÊ AlzheimerÕ sÊ Re-
searchÊ andÊ PreventionÊ FoundationÊ haveÊ demonstratedÊ thatÊ 12Ê
minutesÊ aÊ dayÊ ofÊ chantingÊ 4Ê tonesÊ (notÊ words)Ê accompaniedÊ byÊ
specified movements of the fingers improved memory and brain 
function in patients with mild cognitive impairment after an 8 week 
periodÊ ofÊ time.Ê Dr.Ê ValerieÊ Hunt,Ê ProfessorÊ EmeritusÊ fromÊ UCLA,Ê
demonstratedÊ thatÊ individualsÊ withÊ longÊ termÊ paralysisÊ wereÊ ableÊ
toÊ initiateÊ voluntaryÊ movementsÊ afterÊ usingÊ ContinuumÊ soundÊ
practices,Ê ContinuumÊ beingÊ aÊ systemÊ ofÊ usingÊ differentÊ sounds,Ê
tones and vibrations to activate the fluid system of the body 
(foundedÊb yÊ EmileÊC onrad).Ê

Affirmations
Using words that are precise, succinct, and specific to allow the 
consciousÊ mindÊ toÊ setÊ aÊ positiveÊ directionÊ forÊ theÊ unconsciousÊ mindÊ
toÊfollo w

Affirmations have been called a beginners tool to reprogram 
the subconscious mind. Like it or not, everyone practices affirma-
tionsÊ everyÊ day.Ê WhateverÊ weÊ sayÊ repeatedly,Ê ourÊ subconsciousÊ
mind receives as truth and acts accordingly. Affirmations are based 
onÊ theÊ CognitiveÊ BehavioralÊ principleÊ thatÊ whenÊ ourÊ thoughtsÊ areÊ
moreÊ positiveÊ thanÊ negative,Ê ourÊ feelingsÊ change,Ê andÊ whenÊ ourÊ
feelingsÊ change,Ê ourÊ behaviorÊ follows.Ê AnotherÊ wayÊ toÊ lookÊ atÊ af-
firmations is that they are a “sound/vibrational” version of creative 
visualization. The affirmative statements stimulate the formation 
ofÊ mentalÊ imagesÊ inÊ theÊ mindÊ whichÊ expressÊ andÊ makeÊ personalÊ
theÊ positiveÊ goalsÊ andÊ aimsÊ weÊ haveÊ forÊ ourselves.Ê TheÊ consciousÊ
mindÊ initiatesÊ thisÊ process,Ê andÊ thenÊ passesÊ theÊ ballÊ toÊ theÊ uncon-
scious mind. The individual using affirmations takes an active di-
rectiveÊ stanceÊ towardÊ anÊ issueÊ orÊ problem.

TAIÊ CHIÊ WITHÊ HEALINGÊ WORDSÊ EXERCISES

GettingÊ Ready:Ê Ê Ê Silence
TurnÊ offÊ theÊ TV,Ê radio,Ê andÊ mp3Ê player.Ê PutÊ asideÊ books,Ê magazines,Ê
and cell phone. Sit or stand for 5 minutes. Observe your inner 
world.Ê NoticeÊ withoutÊ judgmentÊ theÊ thoughts,Ê images,Ê andÊ bodyÊ
sensationsÊ thatÊ comeÊ intoÊ yourÊ sphereÊ ofÊ awareness.Ê SettleÊ yourÊ
attentionÊ onÊ theÊ particularÊ needÊ forÊ healingÊ thatÊ broughtÊ youÊ toÊ tryÊ
thisÊ practice.Ê ChooseÊ oneÊ orÊ moreÊ ofÊ theÊ practicesÊ below.

TaiÊ ChiÊ withÊ Chanting:Ê OpeningÊ theÊ waterÊ channelÊ ofÊ theÊ Micro-
cosmicÊ Orbit

RemovingÊ blocksÊ andÊ circulatingÊ chiÊ throughÊ theÊ microcosmicÊ
orbitÊ isÊ aÊ classicÊ TaiÊ ChiÊ practice.Ê TheÊ microcosmicÊ orbitÊ isÊ aÊ path-
way which consists of the fire channel which moves up the spine 
andÊ theÊ waterÊ channelÊ whichÊ descendsÊ throughÊ theÊ centralÊ frontÊ
midlineÊ ofÊ theÊ body.Ê TheÊ twoÊ channelsÊ meetÊ atÊ theÊ roofÊ ofÊ theÊ
mouth,Ê withÊ theÊ tongueÊ asÊ theÊ connector.Ê LikeÊ theÊ headÊ ofÊ aÊ serpent,Ê
theÊ tipÊ ofÊ theÊ tongueÊ isÊ consideredÊ toÊ beÊ theÊ topÊ ofÊ theÊ waterÊ chan-
nelÊ thatÊ runsÊ throughÊ theÊ midlineÊ ofÊ theÊ body.Ê TheÊ followingÊ prac-
tice,Ê whichÊ isÊ inspiredÊ byÊ Continuum,Ê opensÊ theÊ waterÊ channelÊ ofÊ
theÊ orbit.

PracticeÊ #1:
• Sit comfortably in a chair with spine straight, legs uncrossed, 
and both feet on the floor 
• Now practice each of the 3 elements of the exercise sepa-
ratelyÊ untilÊ youÊ feelÊ comfortableÊ doingÊ them:
1.Ê ShiftÊ weightÊ fromÊ sideÊ toÊ side,Ê asÊ thoughÊ rockingÊ aÊ baby
2.Ê MoveÊ yourÊ tongueÊ inÊ aÊ circleÊ insideÊ yourÊ mouthÊ andÊ outsideÊ
theÊ teeth.Ê TryÊ movingÊ theÊ circleÊ clockwise,Ê thenÊ changeÊ direc-
tionsÊ andÊ goÊ counterclockwise
3. Make a humming sound, finding a tone that sounds right to 
you

• Now do all three at the same time-- rocking, circling the tongue, 
and humming--for 5 minutes                                              >>>
• Sit quietly for 1-minute, brining an attitude of curiosity and 
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openÊ attentionÊ towardÊ whatÊ youÊ noticeÊ inÊ
yourÊ Ò insideÓ Ê body--sensations,Ê tempera-
ture,Ê movement,Ê colors,Ê emotions,Ê im-
ages,Ê sounds,Ê words,Ê orÊ thingsÊ youÊ feelÊ
butÊjus tÊcanÕ tÊputÊin toÊ words.

Tai chi with Affirmations:  Invoking the 
wisdom of the Heart and Small Intestine 
meridians

InÊ TaiÊ Chi,Ê eachÊ ofÊ theÊ 12Ê majorÊ merid-
ian channels which flow through the body 
hasÊ itsÊ ownÊ uniqueÊ voice,Ê anÊ intelligence,Ê
thatÊ whenÊ theÊ channelÊ isÊ openÊ bringsÊ aÊ
particularÊ positiveÊ andÊ wiseÊ perspectiveÊ toÊ
theÊ internalÊ awarenessÊ ofÊ theÊ individual.Ê
Classically,Ê qigongÊ (movement)Ê andÊ neigongÊ
(mindÊ focus)Ê areÊ usedÊ toÊ clearÊ blockagesÊ
from the channel and open the chi flow that 

allowsÊ accessÊ toÊ theÊ wisdomÊ andÊ theÊ inter-
nalÊ powerÊ ofÊ theÊ meridian.Ê TheÊ exerciseÊ
belowÊ Ê opensÊ theÊ HeartÊ andÊ SmallÊ IntestineÊ
meridianÊ channels.

PracticeÊ #2
• Stand with your feet approximately 
shoulderÊ widthÊ apart,Ê takingÊ careÊ thatÊ yourÊ
kneesÊ areÊ relaxedÊ andÊ notÊ locked,Ê andÊ
yourÊ spineÊ isÊ straight
• Cross your hands and breathe in and 
outÊ ofÊ yourÊ heart.Ê
• Say out loud or to yourself the affirma-
tionÊ forÊ theÊ HeartÊ meridianÊ (yin):Ê Ê Ê IÊ haveÊ
loveÊ andÊ forgivenessÊ inÊ myÊ heart
• Reach both hand straight up above your 
headÊ ,Ê palmsÊ facingÊ forward
• Imagine your heart to be at the center 

ofÊ Ê aÊ wheelÊ thatÊ extendsÊ aboveÊ yourÊ headÊ
andÊ beneathÊ yourÊ feet
• Drop your hands to the right and begin 
makingÊ aÊ clockwiseÊ circleÊ withÊ yourÊ ex-
tendedÊ armsÊ andÊ handsÊ asÊ youÊ graduallyÊ
shiftÊ weightÊ ontoÊ yourÊ rightÊ foot.Ê AsÊ yourÊ
handsÊ comeÊ down,Ê allowÊ yourÊ palmsÊ toÊ
faceÊ inward.Ê WhenÊ yourÊ handsÊ areÊ allÊ theÊ
wayÊ downÊ Ê yourÊ weightÊ isÊ onceÊ againÊ
centeredÊ betweenÊ bothÊ feet.Ê ContinueÊ
movingÊ yourÊ handsÊ inÊ aÊ circle,Ê thisÊ timeÊ
lettingÊ themÊ riseÊ upÊ theÊ leftÊ sideÊ ofÊ theÊ
bodyÊ asÊ youÊ Ê graduallyÊ shiftÊ yourÊ weightÊ
toÊ theÊ leftÊ footÊ andÊ allowingÊ yourÊ palmsÊ
toÊ rotateÊ outwardsÊ onceÊ again.Ê EndÊ inÊ yourÊ
originalÊ startingÊ positionÊ withÊ bothÊ handsÊ
aboveÊ yourÊ head.Ê
• Repeat the same movement in a coun-
terclockwiseÊ direction
• Repeat three times with mindful atten-
tionÊ Ê
• Once again, cross your hands over your 
heartÊ Ê andÊ breatheÊ inÊ andÊ outÊ ofÊ yourÊ
heart.
• Say out loud or to yourself the affirma-
tionÊ forÊ theÊ SmallÊ IntestineÊ meridianÊ
(yang):Ê IÊ amÊ fullÊ ofÊ joy
• Repeat the entire movement sequence 
againÊ threeÊ times
• To close, stand quietly for 1-2 minutes 
andÊ observeÊ whatÊ isÊ happeningÊ inÊ yourÊ
innerÊ world,Ê payingÊ particularÊ attentionÊ
toÊ messagesÊ fromÊ yourÊ heart:Ê noteÊ sensa-
tions,Ê temperature,Ê movement,Ê color,Ê
images,Ê feelings,Ê words,Ê orÊ thingsÊ youÊ
canÕ tÊ putÊ intoÊ wordsÊ

SandyÊ SeeberÊ isÊ aÊ LicensedÊ ProfessionalÊ
Counselor, Certified Healing Touch Practi-
tioner,Ê andÊ AssociateÊ HealingÊ DaoÊ Instruc-
tor.Ê Sandy,Ê alongÊ withÊ herÊ teachingÊ partnersÊ
fromÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi,Ê Ê AlanÊ Graham,Ê
BeverlyÊ Isley-Landreth,Ê andÊ DavidÊ Harold,Ê
willÊ presentÊ ÒT aiÊ ChiÊ withÊ HealingÊ WordsÓÊ
onÊ AugustÊ 20thÊ atÊ theÊ NationalÊ QigongÊ As-
sociationÊ ConferenceÊ atÊ theÊ OakÊ RidgeÊ
ConferenceÊ CenterÊ inÊ Minneapolis,Ê Wiscon-
sin.Ê Ê ForÊ moreÊ informationÊ aboutÊ TaiÊ ChiÊ withÊ
HealingÊ Words,Ê Sandy,Ê theÊ NationalÊ QigongÊ
Association,Ê and/orÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ
classesÊ andÊ workshopsÊ goÊ toÊ www.nqa.org,ÊÊ
www.sandyseeber.comÊ and/orÊ www.three-
treasures.org.Ê ToÊ contactÊ SandyÊ directly,Ê
sendÊ anÊ emailÊ toÊ sandy@threetreasures.org.Ê
SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 14.

SandyÊ (secondÊ
fromÊ theÊ left)Ê
w i t h Ê h e rÊ
Three Ê Trea-
suresÊ TaiÊ ChiÊ
teachingÊ part-

ners
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        COMMUNITY events

Monday-Friday,Ê AugustÊ2-6

CampÊ HolisticÊ KidÊ atÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing! Ê TheÊ
CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ isÊ hostingÊ campÊ forÊ childrenÊ agesÊ
8 to 12.  The camp is from 9:00am to 12:00pm and will be held 
atÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê Ê TheÊ lastÊ campÊ sessionÊ isÊ
August 2-6.  The cost of the camp is 145.00. Camp size is lim-
itedÊ toÊ 10Ê campersÊ perÊ sessionÊ toÊ assureÊ oneÊ onÊ oneÊ attentionÊ
andÊ instruction.Ê Ê TheÊ campÊ isÊ designedÊ withÊ anÊ emphasisÊ onÊ
self-esteemÊ development.Ê Ê ProfessionalÊ CHHÊ healthÊ practitio-
nersÊ willÊ guideÊ campersÊ throughÊ activitiesÊ andÊ materialÊ toÊ ex-
ploreÊ self-esteemÊ relatedÊ themesÊ usingÊ art,Ê poetry,Ê journaling,Ê
yogaÊ andÊ more!Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ Cen-
ter for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.
com.

SaturdayÊ& ÊSunda y,ÊJ ulyÊ31ÊÐÊ Aug.Ê1

NurturingÊtheÊPr egnantÊC ouple,ÊBir thingÊandÊBey ond.Ê AnÊex -
pectantÊ couplesÊ workshopÊ forÊ theÊ body,Ê mindÊ andÊ spirit,Ê thisÊ 2Ê
day,Ê 7-hourÊ intensiveÊ workshopÊ focusesÊ onÊ massageÊ andÊ yogaÊ
techniques to benefit the expectant mother, her partner and 
their baby. Enrollment Limited – Sat & Sun 1-4:30pm. $135/ 
coupleÊ (PaymentÊ requiredÊ toÊ holdÊ space).Ê IncludesÊ notebookÊ ofÊ
informationÊ coveredÊ inÊ workshop.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616-EÊ Battle-
ground Ave, Greensboro, 272-0005, www.familyyoga.org.

Wednesday,Ê AugustÊ4

EnhancingÊ WellnessÊ throughÊ Mind-BodyÊ Connection.11Ê am.Ê
LearnÊ fromÊ Dr.Ê SuzanneÊ DanhauerÊ ofÊ WFUBMCÊ HematologyÊ
andÊ OncologyÊ howÊ toÊ fosterÊ aÊ senseÊ ofÊ calmÊ andÊ well-beingÊ inÊ
theÊ midstÊ ofÊ lifeÕ sÊ stressorsÊ usingÊ relaxationÊ andÊ breathingÊ tech-
niques.Ê Location:Ê BestHealth,Ê UpperÊ LevelÊ HanesÊ Mall.Ê CallÊ
336-713-2378 Mon-Sat 10am-6pm to register.

MentalÊ Health,Ê Naturally. 5 pm. Dr. Kathi Kemper, pediatrician 
andÊ ChairÊ ofÊ theÊ CenterÊ forÊ IntegrativeÊ MedicineÊ atÊ WFUBMC,Ê
discussesÊ non-prescriptiveÊ therapiesÊ forÊ mentalÊ well-being.Ê AÊ
nationallyÊ knownÊ authority,Ê Dr.Ê KemperÊ willÊ alsoÊ signÊ copiesÊ
ofÊ herÊ newlyÊ publishedÊ book,Ê MentalÊ Health,Ê Naturally.Ê Loca-
tion: BestHealth, Upper Level Hanes Mall. Call 336-713-2378 
Mon-SatÊ10am-6pmÊtoÊregis ter.

Wednesday,Ê AugustÊ11

WhatÊ isÊ Reiki?Ê 12:30-1:30pm.Ê FreeÊ talkÊ givenÊ byÊ ChristinaÊ Al-
len,Ê ReikiÊ MasterÊ TeacherÊ atÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê
ThisÊ isÊ aÊ freeÊ eventÊ providingÊ informationÊ aboutÊ Reiki,Ê uses,Ê
howÊ itÊ interactsÊ withÊ andÊ affectsÊ theÊ body/mind/spirit,Ê research,Ê
andÊ roleÊ inÊ integrativeÊ medicine!Ê Ê WillÊ includeÊ aÊ questionÊ andÊ
answerÊ forum.Ê ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

HealingÊ TouchÊ Clinic.Ê 10am-7pm.Ê LedÊ byÊ PatÊ Tadlock,Ê RN,Ê NP-
C,Ê CHTP.Ê AÊ limitedÊ numberÊ ofÊ appointmentsÊ willÊ beÊ available.Ê
HealingÊ TouchÊ isÊ anÊ energyÊ basedÊ approachedÊ toÊ healthÊ andÊ
healing.Ê TheÊ goalÊ ofÊ HealingÊ TouchÊ isÊ toÊ restoreÊ harmonyÊ andÊ
balanceÊ inÊ theÊ energyÊ systemÊ thusÊ placingÊ theÊ clientÊ inÊ aÊ posi-
tionÊ toÊ selfÊ heal.Ê ExperienceÊ HealingÊ Touch....discoverÊ anÊ inte-
grativeÊ therapyÊ thatÊ canÊ helpÊ youÊ toÊ achieveÊ spiritualÊ insight,Ê

decreasedÊ anxiety,Ê lesseningÊ ofÊ physicalÊ orÊ emotionalÊ painÊ andÊ
improvedÊ generalÊ wellÊ being.Ê $20Ê perÊ 30-min.Ê session.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ
336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Thursday,Ê AugustÊ12

LegÊ PainÊ andÊ VascularÊ Disease.11Ê am.Ê Dr.Ê PavelÊ LevyÊ ofÊ theÊ
WFUBMCÊ DepartmentÊ ofÊ VascularÊ andÊ EndovascularÊ SurgeryÊ
discussesÊ theÊ diagnosisÊ andÊ treatmentÊ ofÊ peripheralÊ arterialÊ
diseaseÊ (PAD),Ê aÊ commonÊ andÊ under-diagnosedÊ cardiovascularÊ
diseaseÊ thatÊ oftenÊ involvesÊ painÊ inÊ theÊ legsÊ andÊ back.Ê Location:Ê
BestHealth, Upper Level Hanes Mall. Call 336-713-2378 Mon-
SatÊ10am-6pmÊtoÊregis ter.

Tuesday,Ê AugustÊ17

InfantÊ MassageÊ Class.Ê 10-11:30am.Ê Ê InfantÊ massageÊ isÊ anÊ ancientÊ
parentingÊ traditionÊ thatÊ hasÊ beenÊ rediscoveredÊ andÊ adaptedÊ toÊ
ourÊ modernÊ world.Ê ClinicalÊ evidenceÊ nowÊ echoesÊ thisÊ ancientÊ
wisdomÊ andÊ showsÊ thatÊ aÊ parentÕ sÊ nurturingÊ touchÊ deliversÊ
multiple benefits to support the healthy development of an 
infant.Ê OneÊ ofÊ theÊ mostÊ naturalÊ andÊ rewardingÊ methodsÊ ofÊ
providing this early nurturing contact is through the refined 
applicationÊ ofÊ infantÊ massage.Ê TheÊ classÊ isÊ forÊ caregiversÊ andÊ
theirÊ infantsÊ thatÊ areÊ 6Ê weeks-6Ê months.Ê PleaseÊ bringÊ aÊ blanketÊ
and a towel to class. Cost: $25. Pre-registration required as 
spaceÊ isÊ limited.Ê ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Mon-Fri,ÊSeptember Ê20-24

Become a "Certified Reiki Therapist" throughÊ theÊ NationalÊ As-
sociationÊ ofÊ TranspersonalÊ HypnotherapistsÊ acceleratedÊ entry-
level Reiki 1 and Reiki 2 programs. Outer Banks, N.C.: (800) 
296-MIND,Êwww .Holistictree.com
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        ONGOING events

monday
Pilates.Ê 9:30-10:30Ê am.Ê PilatesÊ isÊ aÊ methodÊ
ofÊ physicalÊ andÊ mentalÊ conditioning.Ê ThisÊ
classÊ stressesÊ coreÊ muscleÊ strengthÊ throughÊ
a series of exercises performed on the floor 
toÊ achieveÊ aÊ balancedÊ body.Ê FamilyÊ Yoga,Ê
1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê Greensboro,Ê 272-
0005, www.familyyoga.org.

MomÊ &Ê BabyÊ Yoga. 11am-12:15 pm. 
AlsoÊ Wed.Ê 11Ê am.Ê BringÊ yourÊ babyÊ withÊ
youÊ toÊ rgainÊ yourÊ strengthÊ &Ê energyÊ afterÊÊ
childbirth.Ê EnjoyÊ theÊ communityÊ ofÊ otherÊ
newÊ momsÊ whileÊ inÊ aÊ comfortableÊ settingÊ
whereÊ youÊ mayÊ feedÊ orÊ changeÊ yourÊ babyÊ
asÊ needed.Ê DesignedÊ forÊ newbornsÊ toÊ crawl-
ers.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê
GSO, 272-0005.

ChildrenÕ sÊYoga. 4:30 – 5:30 pm. A fun-filled 
classÊ withÊ yoga,Ê musicÊ andÊ movement.Ê
ChildrenÊ agesÊ fourÊ toÊ sevenÊ areÊ welcome.Ê
**Ê Children'sÊ yogaÊ birthdayÊ partiesÊ availableÊ
**Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê
Greensboro, 272-0005, www.familyyoga.
org.Ê

MixedÊ LevelÊ Yoga. 4:30–5:30 pm. Also 
Wed.Ê 6:30Ê pm,Ê Fri.Ê 9:30Ê amÊ andÊ SatÊ 10:30Ê
am.Ê WorkÊ atÊ yourÊ individualÊ levelÊ asÊ theÊ
teacher guides you through a Hatha flow 
practice.Ê PriorÊ yogaÊ experienceÊ yogaÊ isÊ
necessary.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ Battle-
ground Ave, Greensboro, 272-0005, www.
familyyoga.org.Ê

BeginnerÊ Yoga. 6-7:15 pm. Also Sat. at 9 
am.Ê ForÊ thoseÊ w/Ê someÊ yogaÊ experienceÊ &Ê
familiarityÊ w/Ê poses.Ê ThisÊ classÊ willÊ improveÊ
your strength, flexibility & concentration. 
AppropriateÊ forÊ thoseÊ whoÊ areÊ re-enteringÊ
theirÊ yogaÊ practice.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ
Battleground Ave, GSO, 272-0005.

Reiki I Certification Class.Ê AugustÊ 16,23,Ê
& 30. 6:30-8:30pm. Learn how to use the 
JapaneseÊ ReikiÊ touchÊ therapyÊ techniqueÊ toÊ
nurtureÊ yourÊ body,Ê mind,Ê andÊ spirit,Ê improveÊ
healthÊ andÊ wellness,Ê andÊ relieveÊ stress!ÊÊ
TreatÊ yourself,Ê family,Ê friends,Ê andÊ animals!ÊÊ
This class includes a Certification for Reiki I 
followingÊ UsuiÊ tradition,Ê informationÊ aboutÊ
theÊ historyÊ ofÊ Reiki,Ê multipleÊ attunements,Ê
chakraÊ information,Ê meditationÊ techniques,Ê
andÊ aÊ personalÊ manualÊ forÊ youÊ toÊ keep!Ê Ê fee:Ê
$100Ê (RegistrationÊ isÊ required)Ê christina@
triadlighttouch.com or 336-420-2398

IntergenerationalÊ TaiÊ ChiÊ Classes. 7-8pm. 
ForÊ peopleÊ ofÊ anyÊ ageÊ atÊ theÊ WestviewÊ Se-
niorÊ Center,Ê 1700Ê EbertÊ Road.Ê ForÊ seniorsÊ
age 50 and above:  Wednesdays at 12 noon 
at the Ebert Street location; and Thursdays 
(ChairÊ TaiÊ ChiÊ class)Ê atÊ 12Ê noonÊ atÊ ArborÊ
Acres,Ê 1240Ê ArborÊ Road.Ê CostÊ forÊ allÊ Shep-
herds Center classes is $40 for 8 (2 months) 
orÊ $32Ê forÊ membersÊ ofÊ theÊ ShepherdsÊ

tuesday
IntermediateÊ Yoga.Ê 9:30-10:45am. (Also   
Thurs.Ê 9:30Ê am)Ê YogaÊ atÊ aÊ levelÊ forÊ thoseÊ
whoÊ areÊ familiarÊ withÊ traditionalÊ asanasÊ
(poses). Increase your strength, flexibility & 
concentrationÊ inÊ thisÊ classÊ byÊ experiencingÊ
fast pace flow, inversions & arm balances. 
FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê
GSO, 272-0005.

TheÊ KernersvilleÊ WalkingÊ Club.Ê 11Ê am-12Ê
pm,Ê TuesdaysÊ &Ê ThursdaysÊ LedÊ byÊ Dr.Ê DarianÊ
JustinÊ Smith,Ê B.S.,Ê D.C.Ê OpenÊ toÊ ALLÊ ages!ÊÊ
WearÊ walkingÊ showsÊ &Ê bringÊ yourÊ waterÊ
bottleÉÊ weÊ willÊ coverÊ topicsÊ likeÊ healthyÊ
lifestylesÊ &Ê properÊ stretchingÊ inÊ aÊ friendlyÊ
groupÊ setting.Ê Sorry,Ê noÊ petsÊ allowed.Ê MeetÊ
usÊ atÊ ShelterÊ #1Ê inÊ FourthÊ ofÊ JulyÊ ParkÊ toÊ
getÊ started!Ê Ê TheÊ KernersvilleÊ WalkingÊ
clubÊ fostersÊ aÊ greatÊ socialÊ atmosphereÊ forÊ
everyoneÊ fromÊ newÊ momsÊ withÊ strollersÊ toÊ
thoseÊ seekingÊ supportÊ withÊ aÊ newÊ exerciseÊ
regime.Ê RegisterÊ withÊ KPRDÊ anytimeÊ beforeÊ
beginningÊ theÊ program!Ê Ê 996-3062Ê orÊ visitÊ
www.toknc.com

MSÊ SupportÊ Group. Ê 3rdÊ Tues.Ê ofÊ eachÊ
month.Ê 11:30Ê AMÊ DoÊ youÊ wantÊ toÊ makeÊ
newÊ friendsÊ whoÊ understandÊ whatÊ itÊ isÊ likeÊ
toÊ liveÊ withÊ MS?Ê JoinÊ aÊ self-helpÊ groupÊ andÊ
talkÊ withÊ otherÊ aboutÊ howÊ toÊ liveÊ andÊ copeÊ
withÊ MS.Ê HeldÊ atÊ CalvaryÊ ChristianÊ Center,Ê
811 Jefferson Rd., GSO. Call  Jackline at 
681-4025 for details.

NewÊ ClientÊ Day.Ê DoÊ youÊ haveÊ neckÊ orÊ backÊ
pain?Ê NotÊ sureÊ ifÊ massageÊ willÊ Ê help?Ê TryÊ
massage - just $25 for a 30-minute back 

Center.Ê AlanÊ GrahamÊ andÊ SandyÊ SeeberÊ ofÊ
ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ areÊ theÊ teachersÊ forÊ
theseÊ classes,Ê whichÊ areÊ co-sponsoredÊ byÊ
theÊ Winston-SalemÊ ShepherdsÊ Center.Ê ForÊ
moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê callÊ theÊ
Shepherds Center at 336.748.0217 or go 
toÊ www.threetreasures.orgÊ orÊ emailÊ info@
threetreasures.org.

BasicÊ TaiÊ Chi.Ê 7:30pm.Ê TaughtÊ byÊ RodneyÊ
Owen,Ê thisÊ isÊ anÊ entry-levelÊ classÊ inÊ Chen-
HunyuanÊ TaiÊ Chi.Ê Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ
aÊ systemÊ ofÊ TaijiquanÊ thatÊ isÊ aÊ synthesisÊ ofÊ
Xingyi,Ê QigongÊ (ChiÊ Kung),Ê andÊ Chen-StyleÊ
TaiÊ Chi.Ê Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ aÊ systemÊ
premisedÊ onÊ healthÊ andÊ selfÊ defense,Ê em-
phasizing health; stillness and movement 
emphasizing stillness; and the internal and 
external,Ê emphasizingÊ theÊ internal.Ê TheÊ
classÊ willÊ coverÊ basicÊ Qigong,Ê meditation,Ê
TaiÊ ChiÊ form,Ê pushÊ hands,Ê andÊ selfÊ defenseÊ
applications.Ê ThisÊ comprehensiveÊ andÊ holis-
ticÊ focusÊ worksÊ toÊ developÊ theÊ wholeÊ personÊ
inÊ anÊ energeticÊ andÊ peacefulÊ environmentÊ
thatÊ isÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ allÊ
ages and fitness levels. Cost: $10/session. 
ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ
Center for Holistic Healing at 336-841-
4307Ê orÊ visitÊ www.chhtree.com

andÊ neckÊ massage!Ê TuesdaysÊ 11:30am,Ê
12:30pmÊ andÊ 1:30pm.Ê NewÊ clientsÊ only,Ê
cashÊ only.Ê IÊ specializeÊ inÊ painÊ relief!Ê CallÊ
AldermanÊ MassageÊ TherapyÊ atÊ 336-339-
5058. Roy Alderman, LMBT #7515. www.
AldermanMassagetherapy.com

ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ Class Ê forÊ thoseÊ whoÊ
wantÊ aÊ Ò restÊ andÊ energizeÓ Ê breakÊ inÊ theÊ
middle of the day. Location: second floor 
ofÊ theÊ WFUBMCÊ PiedmontÊ PlazaÊ BuildingÊ
atÊ FiveÊ PointsÊ inÊ Winston-Salem.Ê FeeÊ forÊ thisÊ
classÊ isÊ $20Ê perÊ month.Ê ToÊ registerÊ forÊ thisÊ
class call 336.659.1599 or email sandy@
threetreasures.org

EasyÊ DoesÊ ItÊ Yoga. 1-2:15 pm. Also Thurs. 
1Ê pm.Ê AÊ classÊ designedÊ forÊ thoseÊ desiringÊ
toÊ workÊ atÊ aÊ slowerÊ pace.Ê NoÊ priorÊ yogaÊ
experienceÊ necessary.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ
Battleground Ave, GSO, 272-0005.

Reiki I Certification Classes. Ê AugustÊ 3,Ê 10,Ê
17. 5:30-7:30 pm. Learn how to become a 
levelÊ 1Ê practitioner.Ê AfterÊ beingÊ attunedÊ toÊ
thisÊ wonderfulÊ healingÊ energyÊ youÊ canÊ thenÊ
treatÊ yourself,Ê family,Ê friendsÊ andÊ evenÊ yourÊ
pets.Ê AfterÊ completionÊ ofÊ theseÊ threeÊ classesÊ
you receive a level 1 certificate based on 
yourÊ knowledgeÊ ofÊ theÊ history,Ê chakraÊ sys-
tem and chi flow, proper techniques and 
the benefits of Reiki. Learn how to keep 
yourselfÊ andÊ lovedÊ onesÊ healthyÊ throughÊ
theÊ healingÊ energyÊ ofÊ Reiki.Ê ForÊ moreÊ in-
formation,Ê contactÊ LoriÊ Alderman,Ê ReikiÊ
master teacher, certified Reflexologist, and 
Herbalist at 336-339-0656 or at slreflexol-
ogy@gmail.com

FlowÊ Yoga. Ê 4-5:15. Also Thursdays, 
7-8:15pm. Taught byÊ CatherineÊ Greene.Ê
Come get into the flow of yoga. This active 
yogaÊ classÊ linksÊ yogaÊ posesÊ withÊ move-
mentÊ andÊ breathÊ inÊ theÊ vinyasaÊ yogaÊ style.Ê
OpenÊ toÊ allÊ experienceÊ levels.Ê Cost:Ê $12/
classÊ orÊ $10/classÊ ifÊ youÊ purchaseÊ entireÊ
classÊ sessionÊ (usuallyÊ 6Ê weeks).Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit 
www.chhtree.com

YogaÊ ForÊ All.Ê 5:30-6:30 pm. Also Thursdays. 
TaughtÊ byÊ CatherineÊ GreeneÊ atÊ TheÊ CenterÊ
forÊ HolisticÊ Healing.Ê TheÊ practiceÊ ofÊ yogaÊ
benefits all people – regardless of age, size, 
or physical fitness. Come experience the 
benefits of yoga – not only for your body 
ÐÊ butÊ alsoÊ forÊ yourÊ mind,Ê heartÊ andÊ soul.Ê
Cost:Ê $12/classÊ orÊ $10/classÊ ifÊ youÊ purchaseÊ
entireÊ classÊ sessionÊ (usuallyÊ 6Ê weeks).Ê ForÊ
moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing at 336-841-4307 or 
visitÊ www.center4holistichealing.com

YogaÊ forÊ Health.Ê 6-7:20Ê pm.Ê GearedÊ towardÊ
beginners,Ê intermediates,Ê andÊ thoseÊ withÊ
healthÊ challenges.Ê ThisÊ gentleÊ yogaÊ classÊ
will improve flexibility and strength and 
helpÊ promoteÊ relaxation.Ê ntegrativeÊ Thera-
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pies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Dr.,Ê GSO.Ê CallÊ toÊ
registerÊ 336-Ê 294-0910.Ê www.integrative-
therapies.net.

PrenatalÊ Yoga. 6-7:15 pm. (Also Wed. 9:30 
amÊ &Ê Thurs.Ê 6Ê pm)Ê PrepareÊ yourÊ mindÊ &Ê
bodyÊ forÊ theÊ challengesÊ ofÊ pregnancyÊ &Ê
labor.Ê ThisÊ classÊ isÊ designedÊ toÊ buildÊ yourÊ
strengthÊ &Ê stamina,Ê easeÊ discomfortsÊ ofÊ
pregnancyÊ &Ê teachÊ youÊ howÊ toÊ relax.Ê Expe-
rienceÊ theÊ fellowshipÊ &Ê supportÊ ofÊ otherÊ
pregnantÊ women.Ê NoÊ priorÊ yogaÊ isÊ neces-
sary.Ê FamilyÊYoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê
GSO, 272-0005.

ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ Class Ê forÊ thoseÊ whoÊ
wantÊ toÊ de-stressÊ andÊ releaseÊ theÊ tensionÊ ofÊ
theÊ day.Ê Ê Location:Ê KnollwoodÊ BaptistÊ
Church,Ê 330Ê KnollwoodÊ StreetÊ inÊ Winston-
Salem, NC. Cost: $40 for 8 weeks. Alan 
GrahamÊ andÊ SandyÊ SeeberÊ areÊ theÊ teachersÊ
forÊ theseÊ classes.Ê ForÊ moreÊ information,Ê goÊ
to Ê www.threetreasures.org, Ê or Ê callÊ
336.659.1599 or email info@threetrea-
sures.orgÊorÊjo yce@joycemoser.com

GroupÊ SessionsÊ ofÊ EnergyÊ Healing Ê byÊ
LorenzoÊ CreeÊ andÊ JudyÊ Mitcham,Ê RN,Ê MSN.Ê
7-8pm. This is an abbreviated version of the 
energy-therapyÊ offeredÊ inÊ bothÊ healersÕ Ê ses-
sionsÊ withÊ individuals.Ê Subtle/spiritualÊ en-
ergyÊ isÊ conveyedÊ toÊ theÊ gatheredÊ groupÊ toÊ
promoteÊ physical,Ê mentalÊ andÊ spiritualÊ heal-
ing. Location: 2818 Robin Hood Dr., 
Greensboro. Cost $15. www.lorenzocree.
com/group.htmÊ forÊ anyÊ scheduleÊ changes.ÊÊ
Call Judy 336-833-5887 with any questions.

PrenatalÊ Yoga. 7-8:15pm. Taught by Cath-
erineÊ Greene.Ê TheÊ practiceÊ ofÊ yogaÊ helpsÊ
prepareÊ aÊ womanÊ forÊ labor,Ê birthÊ andÊ moth-
erhood.Ê YogaÊ alsoÊ providesÊ relaxationÊ andÊ
reliefÊ fromÊ theÊ physical,Ê mentalÊ andÊ emo-
tionalÊ challengesÊ ofÊ beingÊ pregnant.Ê OpenÊ
toÊ womanÊ inÊ theÊ 2ndÊ andÊ 3rdÊ trimester.Ê
DoctorÊ approvalÊ isÊ required.Ê Cost:Ê $12/classÊ
orÊ $10/classÊ ifÊ youÊ purchaseÊ entireÊ classÊ
sessionÊ (usuallyÊ 6Ê weeks).Ê ForÊ moreÊ informa-
tionÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
Healing at 336-841-4307 or visit www.
chhtree.com

YogaÊ forÊ Men. 7:30-8:45 pm. On-going 
classÊ heldÊ TuesdayÊ eveningsÊ thatÊ focusesÊ
onÊtheÊmaleÊanatom yÊ andÊ itsÊ requirementsÊ
whileÊ bringÊ yogaÊ mind-bodyÊ awarenessÊ toÊ
theÊ participants.Ê Approx.Ê everyÊ 7Ê weeksÊ
anÊ introductionÊ toÊ YogaÊ forÊ MenÊ isÊ heldÊ onÊ
ThursdayÊ eveningsÊ toÊ prepareÊ thoseÊ thatÊ
haveÊ notÊ takenÊ yogaÊ forÊ theÊ TuesdayÊ class.Ê
SeeÊ webÊ siteÊ forÊ moreÊ detailsÊ onÊ classÊ struc-
tureÊ andÊ introductoryÊ classÊ offering.Ê FamilyÊ
Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê GSO.Ê 272-
0005, www.familyyoga.org.

wednesday lorenzocree.com/group.htmÊ forÊ scheduleÊ
changes. Call Judy 336-833-5887 with any 
questions.

AdultÊ SurvivorsÊ ofÊ ChildhoodÊ SexualÊ AbuseÊ
SupportÊ Group.Ê 7-8:30pm starting Wed., 
July 28. Taught by Valarie Snell, LCSW. 
WeÊ wouldÊ likeÊ toÊ inviteÊ youÊ toÊ joinÊ usÊ onÊ
WednesdayÊ eveningsÊ toÊ meetÊ andÊ Ê gatherÊ
supportÊ fromÊ fellowÊ survivorsÊ andÊ learnÊ
fromÊ eachÊ otherÊ asÊ well.Ê ThisÊ groupÊ hasÊ
anÊ interactiveÊ focusÊ withÊ someÊ guidanceÊ
fromÊ theÊ groupÊ facilitator.Ê GroupÊ membersÊ
willÊ needÊ toÊ speakÊ withÊ ValarieÊ SnellÊ priorÊ
toÊ attendingÊ group.Ê $20/group.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit 
www.chhtree.com

MonthlyÊ GuidedÊ Meditation. 7:30-8:00pm. 
OnÊ theÊ 4thÊ WednesdayÊ ofÊ theÊ monthÊ joinÊ
usÊ forÊ aÊ guidedÊ meditationÊ andÊ meetÊ otherÊ
peopleÊ inÊ theÊ communityÊ interestedÊ inÊ
meditation.Ê EachÊ monthÊ willÊ haveÊ aÊ dif-
ferentÊ guidedÊ meditation.Ê LedÊ byÊ ChristinaÊ
Allen.Ê WeÊ hopeÊ youÊ joinÊ usÊ asÊ weÊ buildÊ aÊ
communityÊ ofÊ thoseÊ whoÊ wishÊ toÊ developÊ
theirÊ meditationÊ practice.Ê BringÊ yourÊ ownÊ
mat,Ê cushion,Ê blanket,Ê pillow,Ê etc.Ê AllÊ levelsÊ
ofÊ meditationÊ experienceÊ areÊ welcomed!Ê
$10.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ
The Center for Holistic Healing at 336-841-
4307Ê orÊ visitÊ www.chhtree.com

Prenatal,Ê MomÊ &Ê BabyÊ andÊ MixedÊ LevelÊ
notedÊ onÊ MondayÊ andÊ TuesdayÊ classesÊ atÊ
FamilyÊ Yoga.

ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ AndÊ QigongÊ ClassÊ
forÊ thoseÊ inÊ needÊ ofÊ healing.Ê 9:30-10:30amÊ
at Blessings Project Foundation at 823 
ReynoldaÊ RdÊ inÊ Winston-Salem.Ê BeverlyÊ
IsleyÊ LandrethÊ isÊ theÊ teacherÊ forÊ thisÊ class.Ê
CostÊ isÊ freeÊ withÊ donationsÊ encouragedÊ toÊ
BlessingsÊ ProjectÊ Foundation.Ê OtherÊ freeÊ TaiÊ
ChiÊ classesÊ sponsoredÊ byÊ BlessingsÊ ProjectÊ
FoundationÊ includeÊ aÊ classÊ onÊ MondaysÊ
from 5:30-6:30 PM, taught by Sandy Seeber; 
andÊ onÊ FridaysÊ fromÊ 12Ê noon-1PM,Ê taughtÊ
byÊ DavidÊ Harold.Ê ForÊ moreÊ informationÊ orÊ
toÊ registerÊ forÊ thisÊ class,Ê goÊ toÊ www.threet-
reasures.org or call 336.659.1599 or email 
beverly@threetreasures.org

GuidepostÊ Series.Ê 12:00-1:00Ê onÊ 2nd,Ê 3rd,Ê
4thÊ WednesdayÊ ofÊ eachÊ month.Ê WhetherÊ
youÊ areÊ attemptingÊ toÊ recoverÊ fromÊ anÊ injuryÊ
orÊ dealingÊ withÊ aÊ long-standingÊ healthÊ con-
cern,Ê theseÊ gentleÊ movementÊ andÊ relaxationÊ
classesÊ serveÊ asÊ aÊ guideÊ toÊ helpÊ youÊ reachÊ
yourÊ wellnessÊ goals.Ê HeldÊ atÊ IntegrativeÊ
Therapies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Drive,Ê GSO.Ê
PleaseÊ callÊ toÊ registerÊ (336)Ê 294-0910.Ê
www.integrativetherapies.net.

WomenÊ inÊ Transition-AÊ SeriesÊ ForÊ andÊ
AboutÊ Women. 6:30-8pm on Sept. 8, 
15, 22 and Oct. 6. Led by Pat Tadlock. 
TheseÊ classesÊ areÊ intendedÊ toÊ helpÊ womenÊ
understandÊ andÊ appreciateÊ themselvesÊ
throughoutÊ theÊ lifeÊ cycle.Ê PleaseÊ pickÊ theÊ
classÊ orÊ classesÊ thatÊ speakÊ toÊ whereÊ youÊ
areÊ inÊ yourÊ lifeÊ andÊ joinÊ usÊ forÊ exploration,Ê
laughs,Ê andÊ education.Ê EachÊ participantÊ willÊ
haveÊ theÊ opportunityÊ toÊ learnÊ oneÊ transitionÊ
appropriateÊ HealingÊ TouchÊ techniqueÊ andÊ
receiveÊ aÊ sampleÊ ofÊ anÊ aromatherapyÊ es-
sentialÊ oil.Ê Cost:Ê $20/class.Ê RegistrationÊ isÊ
required. For specific weekly topics or more 
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit 
www.chhtree.com

GroupÊ Mindfulness-TherapyÊ forÊ HealingÊ
EmotionalÊ StressÊ byÊ LorenzoÊ Cree.Ê (OftenÊ
assistedÊ byÊ JudyÊ Mitcham,Ê RN,Ê MSN.)ÊÊ
7-8:15pm. This is an abbreviated version of 
theÊ guidanceÊ offeredÊ inÊ bothÊ practitionersÕ Ê
sessionsÊ withÊ individuals.Ê ItÊ isÊ guidanceÊ inÊ
beingÊ openÊ toÊ whateverÊ isÊ beingÊ experi-
encedÊ inÊ eachÊ moment,Ê includingÊ stressÊ andÊ
mental-emotionalÊ pain.Ê SimpleÊ processesÊ
areÊ usedÊ forÊ assistingÊ groupÊ membersÊ toÊ beÊ
presentÊ withÊ theirÊ emotionalÊ stressÊ andÊ forÊ
inquiringÊ intoÊ theÊ realityÊ andÊ effectsÊ ofÊ theirÊ
thoughts.Ê ParticipantsÊ areÊ supportedÊ inÊ be-
ingÊ presentÊ withÊ theirÊ mentalÊ andÊ emotionalÊ
statesÊ inÊ aÊ mannerÊ thatÊ promotesÊ naturalÊ
movementÊ towardÊ insightÊ andÊ resolutionÊ
ofÊ conditionedÊ emotionalÊ andÊ behavioralÊ
patterns. Location: 2818 Robin Hood Dr., 
Greensboro. Cost $15. Check www.

thursday
Intermediate,Ê EasyÊ DoesÊ ItÊ andÊ PrenatalÊ
notedÊ onÊ MondayÊ andÊ TuesdayÕ sÊ classesÊ atÊ
FamilyÊ Yoga.

HowÊ HeartÊ HealthyÊ AreÊ You?Ê 10am--4pm.Ê
CallÊ toÊ receiveÊ aÊ DPAÊ screening,Ê whichÊ
providesÊ informationÊ onÊ arterialÊ wallÊ stiff-
nessÊ andÊ determinesÊ theÊ biologicalÊ ageÊ ofÊ
yourÊ arteriesÊ inÊ lessÊ thanÊ 3Ê minutes.Ê TheÊ
test is only $25 and is administered b a 
certified technician. A&S Natural Health, 
1559 Hanes Mall Blvd (across from Car 
Max), W-S. 336-774-8600. Testing is also 
availableÊ atÊ ourÊ GSOÊ locationÊ (inÊ GuilfordÊ
VillageÊ offÊ GuilfordÊ CollegeÊ Rd)Ê byÊ appoint-
ment. In GSO call 336-855-6500

CommunityÊ AcupunctureÊ Clinic Ê atÊ TheÊ
CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê 10:30am-
2:30pm.Ê AlsoÊ MondaysÊ 3:30-6pmÊ startingÊ
Sept.Ê 20.Ê ComeÊ experienceÊ acupunctureÊ
withÊ JenniferÊ Langdon!Ê TheÊ CenterÊ forÊ Ho-
listicÊ HealingÕ sÊ communityÊ acupunctureÊ
clinicÊ offersÊ effectiveÊ affordableÊ treatmentÊ
inÊ aÊ relaxingÊ groupÊ setting.Ê PatientsÊ receiveÊ
professional,Ê safe,Ê personalizedÊ careÊ inÊ aÊ
peacefulÊ groupÊ center.Ê ByÊ treatingÊ severalÊ
patientsÊ atÊ onceÊ weÊ lowerÊ ourÊ costsÊ andÊ passÊ
ourÊ savingsÊ onÊ toÊ you.Ê TheÊ typesÊ ofÊ condi-
tionsÊ thatÊ thisÊ settingÊ isÊ mostÊ conduciveÊ forÊ
include:Ê AnxietyÊ andÊ stress,Ê Headaches,Ê
DigestiveÊ problems,Ê Insomnia,Ê Addictions,Ê
AcuteÊ andÊ chronicÊ pain,Ê SmokingÊ cessa-
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tion,Ê EmotionalÊ problemsÊ asÊ wellÊ asÊ generalÊ
healthÊ maintenanceÊ andÊ relaxation.Ê $30/
patient.Ê AppointmentÊ requiredÊ Ê Ê ForÊ moreÊ
infoÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ
at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

MotherÊ BabyÊ PEPÊ Talks.Ê 4-5pm. PEP Talks 
isÊ aÊ freeÊ supportÊ groupÊ forÊ mothersÊ ofÊ newÊ
babiesÊ sponsoredÊ byÊ theÊ MotherÊ BabyÊ
Foundation.Ê PEPÊ standÊ forÊ PostpartumÊ
EmotionÊ withÊ Possibilities,Ê andÊ theÊ hourÊ
isÊ spentÊ celebratingÊ yourÊ successesÊ andÊ
finding solutions for you challenges. the 
focusÊ isÊ onÊ YOU,Ê theÊ mom.Ê We'llÊ provideÊ
theÊ laughter,Ê refreshmentsÊ andÊ experienceÊ
ofÊ otherÊ momsÊ whoÊ haveÊ "beenÊ there."Ê
BabiesÊ areÊ welcome!Ê Location:Ê TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing. Please call 812-3937 
orÊ visitÊ www.motherbabyfoundationÊ forÊ
moreÊ information.Ê ForÊ directionsÊ pleaseÊ
visit www.chhtree.com or call 841-4307.

YogaÊ forÊ HealthyÊ Backs.Ê 7-8:30pm begin-
ningÊ Sept.Ê 16.Ê DoÊ youÊ haveÊ periodicÊ orÊ
chronicÊ backÊ pain?Ê YogaÊ forÊ HealthyÊ BacksÊ
isÊ aÊ yogaÊ classÊ youÊ don'tÊ wantÊ toÊ miss.Ê
YouÊ willÊ learnÊ aboutÊ howÊ toÊ strengthenÊ
andÊ stretchÊ yourÊ back.Ê AfterÊ sixÊ weeksÊ youÊ
willÊ haveÊ aÊ healthierÊ backÊ andÊ yourÊ ownÊ
personalizedÊ yogaÊ sequenceÊ toÊ takeÊ homeÊ
andÊ helpÊ youÊ maintainÊ yourÊ progress.Ê OpenÊ
toÊ allÊ regardlessÊ ofÊ yogaÊ experience.Ê TaughtÊ
byÊ CatherineÊ Greene.Ê Cost:Ê $72Ê forÊ 6-wkÊ
series.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ
The Center for Holistic Healing at 336-841-
4307ÊorÊvis itÊwww .chhtree.com

PathÊ toÊ Wellness.Ê 7:00-8:20 pm on 1st 
ThursdayÊ ofÊ eachÊ month.Ê LearnÊ aboutÊ theÊ
mind/bodyÊ connectionÊ andÊ theÊ variousÊ
toolsÊ youÊ canÊ useÊ toÊ removeÊ roadblocksÊ
andÊ speedÊ yourÊ wayÊ toÊ healthÊ andÊ whole-
ness.Ê ThisÊ freeÊ classÊ isÊ heldÊ atÊ IntegrativeÊ
Therapies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Drive,Ê GSO.Ê
PleaseÊ callÊ toÊ registerÊ (336)Ê 294-0910.Ê
www.integrativetherapies.net.

NutritionalÊ Solutions:Ê SheddingÊ MoreÊ
LightÊ onÊ YourÊ PathÊ toÊ Wellness. 7:00-8:00 
pmÊ onÊ theÊ thirdÊ ThursdayÊ ofÊ everyÊ month.Ê
LearnÊ aboutÊ customizingÊ yourÊ nutritionalÊ
programÊ toÊ meetÊ yourÊ uniqueÊ needs.Ê In-
formationÊ availableÊ onÊ metabolicÊ testing,Ê
weightÊ managementÊ andÊ otherÊ wellnessÊ
topics.Ê ThisÊ freeÊ classÊ isÊ heldÊ atÊ IntegrativeÊ
Therapies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Drive,Ê GSO.Ê
PleaseÊ callÊ toÊ registerÊ atÊ 336-294-0910.Ê
www.integrativetherapies.net

MixedÊ LevelÊ notedÊ onÊ MondayÊ atÊ FamilyÊ
Yoga.

friday

saturday

ReikiÊ IÊ CertificationÊ Class. Ê 10am-12n.Ê
AugustÊ 14th,Ê 17thÊ andÊ 21stÊ andÊ SeptemberÊ
4.Ê JoinÊ usÊ forÊ aÊ lifeÊ changingÊ three-weekÊ
series!Ê Ê LearnÊ theÊ JapaneseÊ touchÊ andÊ en-
ergyÊ therapyÊ technique,Ê knownÊ asÊ Reiki,Ê forÊ
relaxation,Ê health,Ê andÊ healingÊ ofÊ theÊ mind-
body-spiritÊ self.Ê DuringÊ thisÊ series,Ê youÊ willÊ
learnÊ theÊ historyÊ ofÊ Reiki,Ê whatÊ ReikiÊ is,Ê howÊ
toÊ applyÊ ReikiÊ forÊ self-treatmentÊ andÊ treat-
mentÊ ofÊ othersÊ (ourÊ animalÊ friendsÊ too!),Ê theÊ
philosophyÊ ofÊ Reiki,Ê andÊ muchÊ more.Ê ThereÊ
willÊ beÊ plentyÊ ofÊ practiceÊ timeÊ inÊ classÊ andÊ
youÊ willÊ receiveÊ aÊ personalÊ manualÊ forÊ youÊ
to keep and a certificate upon completion 
of the class. Christina Allen is a Certified 
ReikiÊ Master-TeacherÊ andÊ willÊ addressÊ
yourÊ questionsÊ andÊ guideÊ eachÊ oneÊ inÊ theirÊ
practiceÊ ofÊ Reiki.Ê Cost:Ê $100.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit 
www.chhtree.com.

Reiki I Certification for Pregnant Women 
&Ê BirthÊ Partners. 9am-12n Sept 25, Oct 9, 
16.Ê LedÊ byÊ ChristinaÊ Allen,Ê ReikiÊ MasterÊ
Teacher.Ê ThisÊ classÊ isÊ aÊ ReikiÊ IÊ classÊ de-
signed specifically for pregnant women 
andÊ theirÊ birthÊ partners!Ê Ê YouÊ mayÊ attendÊ
individuallyÊ orÊ asÊ aÊ couple!Ê Ê IncludesÊ aÊ
certification for Reiki I as described above, 
andÊ alsoÊ includesÊ informationÊ aboutÊ howÊ
toÊ useÊ ReikiÊ toÊ treatÊ theÊ pregnantÊ woman,Ê toÊ
reduceÊ orÊ relieveÊ uncomfortableÊ pregnancyÊ
symptoms,Ê usingÊ ReikiÊ duringÊ labor,Ê addi-
tionalÊ handÊ positions,Ê andÊ info.Ê forÊ treatingÊ
momÊ andÊ babyÊ postÊ pregnancy.Ê IncludesÊ
meditationsÊ forÊ bondingÊ andÊ connectingÊ
withÊ bothÊ partnerÊ andÊ yourÊ baby!Ê Ê DoulasÊ
andÊ otherÊ interestedÊ folksÊ welcome!Ê Cost:Ê
$110Ê individualÊ orÊ $200/coupleÊ ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit 
www.chhtree.com

LovingÊ MEÊ Workshop.Ê 12-1pm.Ê LedÊ byÊ JuneÊ
Buckner,Ê BSW.Ê IncreaseÊ yourÊ self-esteemÊ
throughÊ theÊ LovingÊ MeÊ Workshop!Ê YouÊ willÊ
identifyÊ andÊ healÊ areasÊ ofÊ lowÊ self-worthÊ
inÊ thisÊ highlyÊ effectiveÊ workshop.Ê InÊ eightÊ
weeksÊ youÊ willÊ focusÊ onÊ eightÊ differentÊ as-
pectsÊ ofÊ self-esteem.Ê *GettingÊ toÊ KnowÊ MeÊ
*LovingÊ MyÊ MindÊ *Ê LovingÊ MyÊ EmotionsÊ *Ê
LovingÊ MyÊ BodyÊ *Ê LovingÊ MyÊ SexualityÊ *Ê
LovingÊ MyÊ InnerÊ ChildÊ *Ê LovingÊ MyÊ Spiri-
tualityÊ *LovingÊ AllÊ ofÊ Me.Ê EachÊ sessionÊ ofÊ
theÊ workshopÊ offersÊ specialÊ HealingÊ Activi-
tiesÊ designedÊ toÊ helpÊ youÊ feelÊ betterÊ aboutÊ
yourself.Ê TheseÊ HealingÊ ActivitiesÊ includeÊ
guidedÊ visualizations,Ê creationÊ ofÊ mantrasÊ toÊ
supportÊ yourÊ selfÊ esteemÊ goals,Ê theÊ creationÊ
ofÊ visionÊ boardsÊ andÊ groupÊ sessions.Ê Cost:Ê
$12/class.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ

BeginnerÊ andÊ MixedÊ LevelÊ notedÊ onÊ
MondayÊclas sesÊatÊF amilyÊ Yoga.

ALLERGIES,Ê ASTHMA?Ê CheckÊ theÊ indoorÊ
air quality features at our 702 Mayflower 
DriveÊ (Greensboro)Ê apartments.Ê www.
caliberrentalproperties.com

IPART-TIMEÊ ASSISTANTÊ NEEDED Ê forÊ
naturalÊ medicineÊ rep.Ê Requirements:Ê 2+Ê
years administrative assistant experience; 
FamiliarityÊ withÊ alternativeÊ medicine.Ê WorkÊ
mostlyÊ fromÊ home.Ê IndependentÊ contractor.Ê
$12/hour, 5 -10 hrs/wk. Email for details. 
wellnessjob789@gmail.com

COMPUTERÊ RUNNINGÊ SLOW?Ê SpywareÊ
andÊ virusesÊ areÊ theÊ cause.Ê LetÊ usÊ cleanÊ theÊ
maliciousÊ scumÊ fromÊ yourÊ system!Ê WeÊ
make house calls! Only $99. Confidential-
ity assured. Call now! 336-686-0582 www.
blueresolve.comÊ

COUPLESÊ RETREATS.Ê RomanticÊ Vacation/
Workshops:Ê Ê Florida,Ê Mexico.Ê CreateÊ MagicÊ
inÊ YourÊ Relationship.Ê DeepenÊ Intimacy,Ê
Discover Tantra. Brochure. 1-877-282-4244  
www.IntimacyRetreats.com

LOOKINGÊ FORÊ MOMÊ ENTREPRENEURS.Ê
Home-basedÊ businessÊ opportunityÊ withÊ
globalÊ healthÊ &Ê wellnessÊ company.Ê EarnÊ
$500 extra a month or replace career in-
come.Ê CallÊ 336-414-9401.

AREÊYOUÊ SUFFERINGÊ WITHÊ LYMEÊ orÊ otherÊ
degenerativeÊ diseaseÊ conditions?Ê ThereÊ isÊ
hope. Call toll free 866-927-6708 for a 24-7 
recordedÊ message.Ê

Classified

contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ
336-841-4307 or visit www.chhtree.com.

PoeticÊ MedicineÊ -Ê TheÊ HealingÊ ArtÊ ofÊ PoemÊ
Writing. Ê 1-2pm.Ê LedÊ byÊ JuneÊ Buckner,Ê
BSW.Ê AtÊ times,Ê weÊ carryÊ untoldÊ storiesÊ ofÊ
abandonment,Ê grief,Ê hope,Ê longing,Ê rageÊ
orÊ aÊ lovedÊ oneÕ sÊ storyÊ withÊ us.Ê ThroughÊ theÊ
worldÊ ofÊ poetry,Ê JuneÊ BucknerÊ BSWÊ /spokenÊ
wordÊ artistÊ Ò JustÊ JuneÓ Ê andÊ ShawnÊ GoldmanÊ
helpÊ participantsÊ claimÊ thoseÊ storiesÊ andÊ
reshapeÊ themÊ inÊ waysÊ thatÊ createÊ notÊ onlyÊ
anÊ openingÊ butÊ aÊ spaceÊ forÊ integrationÊ ofÊ
self.Ê WeÊ willÊ spendÊ ourÊ timeÊ writingÊ ourÊ ownÊ
poetry,Ê andÊ thenÊ haveÊ theÊ optionÊ toÊ reciteÊ
ourÊ poetryÊ aloudÊ withinÊ theÊ group.Ê PleaseÊ
bringÊ aÊ notebook,Ê poemsÊ orÊ songsÊ andÊ writ-
ingÊ implements.Ê Cost:Ê $12/class.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit 
www.chhtree.com
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Drs. Robert W. Kulp & Sharon L. Reid
General Dentists

Lane and Associates, DDS. PA.

4303 Country Club Road • Winston-Salem

336-760-8700    
www.kulpReid.com

Pampered, Personalized, Professional 
Dental Care

Off ering All Phases of Dentistry
Conscious Sedation

Mercury Safe

Biocompatibility Testing

Interest Free Financing Available

Complimentary New Patient Exam
(includes XRays, a $160 value)

Do you use a C-Pap? Ask us about alternative sleep apnea devices
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WHO ELSE WANTS TO LOSE 
WEIGHT THIS SUMMER?

New FREE Seminar
reveals the key to 
weight loss that 

nobody’s talking about! 
Why haven’t you been able 

to lose weight? 
We have the answers for 

you! Come and ask 
questions and learn what 

you can do to finally 
conquer your weight 
problem. It’s time you 
discovered this new 

breakthrough that leads to 
permanent weight loss! 

Call (336) 292-4900
Seating is Extremely Limited so Act Fast!

Or Register online at 
www.DietTriad.com


