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PUBLISHER letter
Friends,Ê
WeÊ areÊ fortunateÊ thisÊ monthÊ toÊ haveÊ anÊ exclusiveÊ interviewÊ withÊ ChristianeÊ
Northrup, MD. Internationally known, she is a board-certified ob/gyn and is a visionaryÊpioneerÊinÊw omenÕ sÊhealthÊandÊwellnes sÊandÊis ÊaÊbes t-sellingÊauthor .ÊSheÊ talksÊ toÊ
usÊ thisÊ monthÊ aboutÊ bio-identicalÊ hormones,Ê andÊ reallyÊ spellsÊ outÊ theÊ differenceÊ betweenÊ those,Ê syntheticÊ andÊ "natural"Ê hormones.Ê WeÊ wantÊ toÊ thankÊ ourÊ manyÊ sponsorsÊ
ofÊ thisÊ interviewÊ withÊ Dr.Ê NorthrupÊ -Ê theyÊ areÊ theÊ onesÊ whoÊ madeÊ thisÊ possible,Ê andÊ weÊ encourageÊ youÊ toÊ supportÊ them.Ê TheirÊ
adsÊ areÊ withinÊ theÊ pagesÊ ofÊ theÊ interview:Ê Ê KneadedÊ Energy,Ê AÊ LivingÊ WellÊ Center,Ê LindaÊ GailÊ Cash,Ê Masteryworks,Ê IntegrativeÊ
Therapies,ÊUs ana,ÊF orsythÊIntegr ativeÊM edicineÊandÊM etabolicÊEffec t.Ê
AlongÊ theÊ sameÊ linesÊ isÊ Dr.Ê Vaughan'sÊ articleÊ thisÊ month,Ê TheÊ ABCsÊ ofÊ HRT.Ê Ê TheseÊ articlesÊ goÊ hand-in-hand,Ê andÊ areÊ mustreadsÊ forÊ allÊ women.Ê Dr.Ê Vaughan'sÊ articleÊ goesÊ intoÊ moreÊ depthÊ regardingÊ howÊ hormoneÊ imbalancesÊ canÊ affectÊ us,Ê includingÊ
energy, stamina and sleep loss, hot flashes, mood swings, weight gain, and more. Both doctors explain how HRT can help.
Also,Ê weÊ haveÊ aÊ greatÊ articleÊ byÊ Dr.Ê KathiÊ KemperÊ -Ê Doctor'sÊ GuideÊ toÊ HealingÊ -Ê whichÊ isÊ actuallyÊ theÊ introductionÊ toÊ aÊ newÊ
bookÊ thatÊ sheÊ isÊ writing.Ê Ê SubsequentÊ articlesÊ willÊ serveÊ asÊ chaptersÊ inÊ herÊ book.Ê ThisÊ isÊ aÊ wonderfulÊ lookÊ atÊ theÊ differencesÊ betweenÊ "healing"Ê andÊ "curing".Ê HerÊ newestÊ book,Ê AddressingÊ ADDÊ Naturally,Ê isÊ nowÊ availableÊ throughÊ xlibris.com,Ê andÊ sheÊ willÊ
be speaking at the October Seminar Series in Winston-Salem on October 15. Please refer to page 22 for that information.
Thanks,Êas Êalw aysÊforÊreadingÊNTÊandÊforÊs

upportingÊ ourÊ advertisersÊw hoÊenableÊus ÊtoÊpublis hÊeac hÊ month.

WishingÊy ouÊgoodÊhealth,

www.facebook.com/naturaltriad
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The
A B C's

Z

saZsaÊ wasÊ exhausted.Ê HerÊ leotardÊ wasÊ wetÊ andÊ sheÊ brokeÊ aÊ
lightÊ sweat.Ê PracticingÊ herÊ danceÊ routineÊ withÊ NicolaiÊ shouldÊ
notÊ haveÊ wornÊ herÊ out.Ê SheÊ hadÊ enjoyedÊ ballroomÊ dancingÊ
forÊ years,Ê butÊ nowÊ sheÊ wonderedÊ whetherÊ sheÊ wasÊ goingÊ toÊ beÊ ableÊ
toÊ continue.Ê SheÊ usedÊ toÊ feelÊ energizedÊ afterÊ dancing;Ê nowÊ sheÊ feltÊ
exhausted.Ê EvenÊ whenÊ sheÊ drankÊ herÊ waterÊ andÊ ateÊ anÊ appleÊ anÊ
hourÊ aheadÊ ofÊ herÊ danceÊ class,Ê sheÊ foundÊ herselfÊ missingÊ stepsÊ andÊ
notÊbeingÊas ÊagileÊandÊ strongÊ asÊ sheÊ usedÊ toÊ be.
ItÊ wasn'tÊ justÊ aÊ lackÊ ofÊ energyÊ andÊ stamina;Ê sheÊ hadÊ noticedÊ
otherÊ subtleÊ changesÊ inÊ herÊ bodyÊ andÊ herÊ mind.Ê SheÊ hatedÊ toÊ admitÊ
thatÊ herÊ ageÊ wasÊ catchingÊ upÊ withÊ her.Ê SheÊ wasÊ onlyÊ 61;Ê wasn'tÊ
thatÊ theÊ newÊ 40?Ê SheÊ didn'tÊ haveÊ toÊ shaveÊ herÊ legsÊ andÊ armpitsÊ asÊ

+ M V \ M Z N W Z \ P M + P QTL J M I Z QV O – M I Z
Lactation Consultation
Hypnobirthing, Lamaze
Breastfeeding Classes
Newborn Care Classes
Cloth Diapers, Moby Wraps
Ergos and more
515 College Rd. Suite 4, Greensboro, NC 27410 336-255-8311

www.peaceful-beginnings.org
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of
HRT

oftenÊ andÊ herÊ bodyÊ wasÊ softerÊ andÊ herÊ skinÊ wasÊ looseÊ whereÊ sheÊ
didn'tÊ wantÊ itÊ toÊ beÊ loose.Ê SheÊ hadÊ moreÊ wrinklesÊ aboveÊ herÊ lipsÊ
andÊ herÊ entireÊ faceÊ seemedÊ toÊ beÊ sagging.Ê SheÊ couldÊ handleÊ crow'sÊ
feet, but not these fine lines across her cheeks and a deepening of
theÊ foldsÊ aroundÊ herÊ nose.
MaybeÊ itÊ wasÊ justÊ becauseÊ sheÊ wasn'tÊ sleepingÊ asÊ well.Ê EverÊ
sinceÊ sheÊ hadÊ comeÊ offÊ ofÊ Vivelle-DotÊ threeÊ yearsÊ ago,Ê sheÊ hadÊ
more hot flashes, night sweats and poor sleep. Her doctor had
encouragedÊ herÊ toÊ taperÊ offÊ ofÊ itÊ becauseÊ sheÊ hadÊ beenÊ onÊ itÊ forÊ
more than five years. He explained that she would be at increasing
riskÊ ofÊ gettingÊ breastÊ cancerÊ ifÊ sheÊ continuedÊ onÊ theÊ estrogen.Ê HeÊ
hadÊ neverÊ putÊ herÊ onÊ aÊ progestinÊ orÊ naturalÊ progesteroneÊ becauseÊ

sheÊ hadÊ hadÊ aÊ hysterectomyÊ inÊ herÊ lateÊ 40sÊ dueÊ toÊ heavyÊ bleedingÊ
and fibroids. He said she didn't need progesterone because it only
protectedÊ herÊ uterusÊ fromÊ theÊ estrogenÊ andÊ sheÊ noÊ longerÊ hadÊ aÊ
uterus.Ê SheÊ wasÊ curiousÊ aboutÊ this,Ê becauseÊ someÊ ofÊ herÊ friendsÊ
whoÊ hadÊ hadÊ hysterectomiesÊ wereÊ onÊ naturalÊ orÊ bioidenticalÊ progesteroneÊandÊtheyÊdi dÊ notÊ haveÊ anyÊ problemsÊ sleeping.
SheÊ alsoÊ hadÊ vaginalÊ dryness,Ê whichÊ wasÊ controlledÊ fairlyÊ wellÊ
withÊ aÊ vitaminÊ EÊ gelÊ capÊ insertedÊ inÊ herÊ vaginaÊ eachÊ night,Ê butÊ sexÊ
wasÊ stillÊ uncomfortable.Ê AndÊ thatÊ wasÊ whenÊ sheÊ wasÊ interestedÊ inÊ
lovemaking.Ê SheÊ usedÊ toÊ enjoyÊ sex,Ê butÊ nowÊ sheÊ feltÊ likeÊ sheÊ wasÊ
servicingÊ herÊ husbandÊ insteadÊ ofÊ makingÊ loveÊ withÊ him.Ê SheÊ lovedÊ
himÊ andÊ enjoyedÊ beingÊ withÊ him,Ê butÊ sheÊ rarelyÊ hadÊ orgasmsÊ
anymoreÊ andÊ theyÊwer en'tÊ muchÊ toÊ cheerÊ about.
SheÊ hadÊ beenÊ justÊ gettingÊ byÊ forÊ tooÊ long.Ê SheÊ couldÊ pretendÊ
thatÊ sheÊ wasn'tÊ gettingÊ older,Ê butÊ whenÊ herÊ physique,Ê orÊ ratherÊ lackÊ
thereof,Ê gotÊ inÊ theÊ wayÊ ofÊ herÊ passionÊ forÊ dancing,Ê itÊ wasÊ timeÊ toÊ
takeÊ action.Ê DanceÊ helpedÊ herÊ breatheÊ better.Ê ItÊ wasÊ theÊ releaseÊ
sheÊ lookedÊ forwardÊ toÊ severalÊ timesÊ aÊ week.Ê ItÊ brokeÊ theÊ routineÊ
ofÊlifeÊandÊga veÊher Ê aÊ breakÊ fromÊ lifeÕ sÊ demands.
TwoÊmonths Êlater
The woman I saw in my office was a short, attractive blue-eyed
blonde with a voluptuous figure, who was about 10 pounds overweight.Ê "IÊ amÊ interestedÊ inÊ bioidenticalÊ hormones;Ê someoneÊ toldÊ
meÊ thatÊ youÊ areÊ anÊ Anti-AgingÊ doctorÊ whoÊ prescribesÊ these,"Ê saidÊ
ZsaZsa.
IÊ smiled,Ê "AsÊ aÊ formerÊ ERÊ doctorÊ IÊ celebrateÊ eachÊ andÊ everyÊ
single birthday. You can't get to 100 until you turn 59 or 60. Hopefully,Ê weÊ allÊ age.Ê ButÊ whyÊ notÊ ageÊ gracefully?Ê IfÊ youÊ canÊ slowÊ downÊ
acceleratedÊ aging,Êw hyÊ not?"
"ThatÊ isÊ exactlyÊ whatÊ IÊ want,"Ê ZsaZsaÊ said.Ê "IÊ wantÊ toÊ regainÊ
myÊ strengthÊ andÊ staminaÊ soÊ thatÊ IÊ canÊ danceÊ withÊ abandonÊ again."
"HowÊar eÊ yourÊm oods?"Ê IÊ asked.
"Depressed,Ó Ê ZsaZsaÊ explained.Ê Ò BecauseÊ IÊ feelÊ asÊ ifÊ I'mÊ turningÊ intoÊ anÊ oldÊ ladyÊ andÊ I'mÊ notÊ readyÊ toÊ goÊ thereÊ yet.Ê SomeÊ daysÊ
IÊ justÊ can'tÊ getÊ going.Ê I'mÊ drinkingÊ tooÊ muchÊ coffeeÊ andÊ eatingÊ tooÊ
manyÊ candyÊ barsÊ toÊ getÊ someÊ energy,"Ê sheÊ said.Ê "AndÊ IÊ knowÊ better.Ê
IÊ knowÊ howÊ toÊ eat.Ê IÊ knowÊ theÊ importanceÊ ofÊ exercise.Ê IÊ knowÊ whatÊ
IÊ shouldÊ beÊ doing,Ê butÊ IÊ justÊ donÕ tÊ followÊ throughÉ. .Ê IÊ don'tÊ haveÊ
theÊenergyÊorÊtheÊdri veÊ IÊ usedÊ to.Ê ItÕ sÊ depressing."
"OnÊ yourÊ paperÊ workÊ you'veÊ checkedÊ offÊ thatÊ youÊ haveÊ hotÊ
flashes, vaginal dryness, poor sleep, dry skin, night sweats and
jointÊ pain.Ê AllÊ ofÊ thatÊ isÊ probablyÊ dueÊ toÊ yourÊ beingÊ postmenopausal and suggests that you would benefit from resuming hormone
replacementÊ therapy.Ê HowÊ wellÊ isÊ yourÊ mindÊ working?Ê AreÊ youÊ asÊ
sharpÊas Êy ouÊ usedÊto Ê be?"Ê IÊ asked.
"No,Ê IÊ forgetÊ peopleÕ sÊ namesÊ andÊ IÊ forgetÊ whyÊ IÊ walkedÊ intoÊ aÊ
room.Ê IÕmÊ anÊ administratorÊ andÊ IÊ haveÊ toÊ keepÊ countlessÊ listsÊ toÊ getÊ
myÊ jobÊ done.Ê IÊ worryÊ aboutÊ Alzheimer'sÊ becauseÊ myÊ motherÊ wasÊ
diagnosedÊ withÊ itÊ inÊ herÊ earlyÊ 60Õ sÊ andÊ herÊ motherÊ hadÊ problemsÊ
withÊ herÊ memoryÊ althoughÊ theyÊ didn'tÊ callÊ itÊ Alzheimer'sÊ backÊ
then,"Ês ighedÊZs aZsa.
"CounterÊ toÊ whatÊ youÊ mayÊ haveÊ heard,Ê estrogenÊ isÊ probablyÊ
theÊ mostÊ importantÊ hormoneÊ thatÊ youÊ canÊ takeÊ toÊ improveÊ yourÊ
memoryÊ andÊ brainÊ functionÊ andÊ toÊ preventÊ youÊ fromÊ gettingÊ Alzheimer's,Ó ÊIÊs uggested.
"IÊ thoughtÊ thatÊ studyÊ backÊ inÊ 2002Ê foundÊ thatÊ estrogenÊ didÊ notÊ
helpÊprev entÊ Alzheimer's..."Ê questionedÊ ZsaZsa.
"FirstÊ off,Ê theÊ studyÊ doesn'tÊ applyÊ toÊ you;Ê thoseÊ wereÊ womenÊ
inÊ theirÊ earlyÊ 60Õ sÊ thatÊ wereÊ givenÊ PremproÊ orÊ Premarin.Ê TheyÊ wereÊ
givenÊ oralÊ drugs,Ê notÊ bioidenticalÊ hormones.Ê TheyÊ hadÊ beenÊ offÊ ofÊ
hormoneÊ replacementÊ therapyÊ forÊ atÊ leastÊ 10Ê years.Ê ThisÊ causedÊ

ByÊ ElizabethÊ Vaughan,Ê MD
themÊ toÊ ageÊ fasterÊ afterÊ menopause.Ê NotÊ everyoneÊ needsÊ
hormoneÊ replacementÊ therapy,Ê
butÊ ifÊ youÊ do,Ê goingÊ withoutÊ itÊ
willÊ causeÊ acceleratedÊ aging.
Ò InÊ recentÊ years,Ê theyÊ reexaminedÊ theÊ dataÊ fromÊ theÊ Women'sÊ HealthÊ Initiative,Ê andÊ foundÊ
thatÊ womenÊ whoÊ wentÊ onÊ HRTÊ
closerÊ toÊ theÊ timeÊ theyÊ wentÊ
through menopause, benefited
fromÊ it.Ê IÊ suggestÊ weÊ getÊ yourÊ
hormoneÊ levelsÊ tested,Ê toÊ seeÊ whereÊ youÊ areÊ nowÊ andÊ inÊ theÊ meantimeÊ startÊ youÊ onÊ aÊ veryÊ lowÊ doseÊ ofÊ aÊ creamÊ withÊ twoÊ differentÊ
estrogensÊ inÊ it.Ê It'sÊ calledÊ Biest.Ê ItÊ willÊ beÊ 70%Ê estriol,Ê aÊ veryÊ weakÊ
estrogenÊ thatÊ helpsÊ protectÊ youÊ fromÊ cancerÊ andÊ 30%Ê estradiol,Ê
theÊ strongestÊ estrogenÊ yourÊ bodyÊ usedÊ toÊ make,Ê whichÊ willÊ helpÊ
yourÊ brain,Ê bonesÊ andÊ cardiovascularÊ system.Ê WeÕ llÊ startÊ withÊ aÊ
veryÊ lowÊ doseÊ soÊ thatÊ youÊ don'tÊ getÊ aÊ lotÊ ofÊ sideÊ effects.Ê SomeÊ doctors start you at high doses, but I find that frequently causes fluid
retention,Ê irritability,Ê breastÊ swellingÊ andÊ tendernessÊ andÊ weightÊ
gain,Ó Ê IÊ suggested.
"IÊ don'tÊ needÊ anyÊ weightÊ gain.Ê AndÊ theseÊ breastsÊ don'tÊ needÊ
toÊ getÊ anyÊ larger,"Ê saidÊ ZsaZsa.
"YouÊ mayÊ stillÊ experienceÊ someÊ ofÊ theseÊ symptomsÊ becauseÊ ifÊ
youÊ haveÊ veryÊ littleÊ estrogenÊ inÊ yourÊ system,Ê estrogenÊ causesÊ yourÊ
cells to retain more fluid. It also causes you to retain more fluid in
betweenÊ yourÊ cells.Ê That'sÊ whyÊ itÊ helpsÊ withÊ wrinkles.Ê AndÊ ifÊ you'reÊ
very low on estrogen your body may be very sensitive when it first
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getsÊ re-exposedÊ toÊ it.Ê That'sÊ whyÊ IÊ startÊ lowÊ
andÊ goÊ slowÊ whenÊ startingÊ estrogenÊ inÊ aÊ
womanÊ whoÊ hasÊ notÊ hadÊ itÊ inÊ severalÊ years,"Ê
IÊexplained.
"That'sÊ whatÊ happenedÊ whenÊ myÊ doctorÊ gaveÊ meÊ thatÊ ring,Ê IÊ thinkÊ itÊ wasÊ calledÊ
Estring.Ê IÊ hadÊ beenÊ offÊ ofÊ theÊ patchÊ forÊ aÊ fewÊ
yearsÊ andÊ IÊ wasÊ complainingÊ soÊ muchÊ aboutÊ
vaginalÊ drynessÊ thatÊ heÊ gaveÊ meÊ aÊ prescriptionÊ forÊ Estring.Ê IÊ usedÊ itÊ andÊ withinÊ 7-10Ê
days I must have gained 5 pounds and my
breastsÊ wereÊ incrediblyÊ painful.Ê IÊ stoppedÊ
usingÊ it,Ê andÊ theÊ symptomsÊ improved.Ê WhenÊ
IÊ complained,Ê myÊ doctorÊ saidÊ theÊ ringÊ didnÕ tÊ
causeÊ theÊ symptomsÊ becauseÊ itÊ doesn'tÊ getÊ
absorbedÊ intoÊ yourÊ body.Ê ItÊ onlyÊ treatsÊ
vaginalÊd ryness,"Ês aidÊ ZsaZsa.
"Clearly,Ê itÊ didn'tÊ stayÊ inÊ yourÊ vagina.Ê IÊ
find that the estrogen in the ring or vaginal
estradiolÊ suppositoriesÊ isÊ absorbedÊ toÊ aÊ variableÊ degreeÊ inÊ differentÊ women.Ê IÊ testÊ toÊ seeÊ
howÊ muchÊ isÊ absorbed.Ê VaginasÊ andÊ genitaliaÊ areÊ aÊ greatÊ deliveryÊ systemÊ forÊ HRT,"Ê IÊ
explained.Ê "AllÊ theÊ moreÊ reasonÊ forÊ startingÊ
withÊaÊlo wÊ doseÊwithÊ you."
"WhatÊ aboutÊ progesteroneÊ orÊ testosterone?Ê SomeÊ ofÊ myÊ friendsÊ areÊ onÊ them,Ó Ê
askedÊZs aZsa.
"InÊ allÊ likelihood,Ê yes.Ê IÕ llÊ startÊ youÊ onÊ
oralÊ progesteroneÊ whichÊ willÊ helpÊ youÊ sleepÊ
moreÊ thanÊ progesteroneÊ cream.Ê IÊ wantÊ toÊ
waitÊ toÊ startÊ anyÊ testosteroneÊ untilÊ weÊ getÊ
theÊ resultsÊ ofÊ yourÊ labÊ workÊ backÊ andÊ weÊ
seeÊ howÊ youÊ doÊ withÊ theÊ estrogenÊ andÊ progesterone,Ó ÊIÊexplai ned.
PhysicalÊ exam
Ht: 5’ 4” Wt: 130 pounds BP: 120/70
P: 60 T: 98.1 Her physical exam was significant for very dry skin. She had many fine
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wrinklesÊ aboveÊ herÊ lipsÊ andÊ acrossÊ herÊ
cheeks.Ê SheÊ hadÊ aÊ fairÊ complexionÊ butÊ herÊ
skinÊ wasÊ alsoÊ dullÊ andÊ pale.Ê SheÊ wasÊ losingÊ
axillary,Ê pubicÊ andÊ bodyÊ hair.Ê BreastsÊ wereÊ
largeÊ andÊ saggingÊ withoutÊ tenderness,Ê
masses, or fibrocystic changes. Her vagina
wasÊ dryÊ andÊ irritated.Ê HerÊ uterusÊ wasÊ absentÊ
andÊ IÊ couldn'tÊ feelÊ herÊ ovariesÊ whichÊ wasÊ
normalÊ forÊ aÊ postmenopausalÊ woman.
Testing
"IÊ wantÊ toÊ getÊ estrogen,Ê progesterone,Ê
testosterone,Ê sexÊ hormoneÊ bindingÊ globulinÊ
(SHBG),Ê andÊ DHEA-sulfateÊ levelsÊ onÊ you.Ê
AndÊ sinceÊ youÊ haveÊ aÊ familyÊ historyÊ ofÊ Alzheimer'sÊ diseaseÊ IÊ wantÊ toÊ getÊ aÊ hemoglobinÊ A1C,Ê homocysteineÊ andÊ CRP.Ê IfÊ anyÊ ofÊ
theseÊ testsÊ areÊ elevatedÊ thatÊ suggestsÊ thatÊ
you have ongoing inflammation, which
increasesÊ yourÊ riskÊ ofÊ cancer,Ê heartÊ diseaseÊ
andÊ Alzheimer's.Ê NoÊ pointÊ inÊ helpingÊ oneÊ
thingÊ byÊ givingÊ youÊ HRTÊ andÊ notÊ checkingÊ
forÊ otherÊ potentialÊ sourcesÊ ofÊ acceleratedÊ
aging.
"WeÕ llÊ planÊ onÊ recheckingÊ yourÊ hormoneÊ levelsÊ andÊ howÊ yourÊ bodyÊ isÊ metabolizingÊ theÊ HRTÊ inÊ severalÊ months.Ê OnceÊ weÊ
haveÊ adjustedÊ theÊ dosagesÊ ofÊ whateverÊ
hormonesÊ IÊ putÊ youÊ on,Ê IÊ wantÊ toÊ knowÊ howÊ
yourÊ bodyÊ isÊ processingÊ orÊ metabolizingÊ
them.Ê SomeÊ women'sÊ bodiesÊ breakÊ theseÊ
hormonesÊ downÊ intoÊ carcinogenicÊ estrogens.Ê Others,Ê intoÊ veryÊ safeÊ estrogens.Ê IÊ wantÊ
toÊ knowÊ whatÊ yourÊ bodyÊ isÊ doing.Ê EitherÊ
wayÊ weÊ canÊ dealÊ withÊ it.Ê IÊ don'tÊ prescribeÊ
HRTÊ withoutÊ monitoringÊ howÊ aÊ woman'sÊ
bodyÊ isÊ metabolizingÊ theÊ hormones,Ó Ê IÊ explained.
"Doesn'tÊ everyoneÊ doÊ that?"Ê askedÊ
ZsaZsa.

"DidÊ yourÊ doctorÊ doÊ follow-upÊ testingÊ
whenÊ heÊ putÊ youÊ onÊ Vivelle-DotÊ orÊ Estring?"Ê
IÊ asked.
"HeÊ neverÊ saidÊ anythingÊ aboutÊ it,"Ê saidÊ
ZsaZsa.
"NotÊ everyoneÊ does,"Ê IÊ smiled.
My staff tested her for zinc sufficiency
andÊ foundÊ thatÊ sheÊ wasÊ lowÊ inÊ zinc.Ê "ZincÊ
isÊ importantÊ forÊ properÊ hormoneÊ metabolism,"Ê IÊ explained.
Treatment
IÊ startedÊ ZsaZsaÊ onÊ Zinc,Ê BiestÊ andÊ
ProgesteroneÊ SRÊ (SustainedÊ Release).Ê Ò IÊ
wantÊ youÊ toÊ applyÊ theÊ estrogenÊ creamÊ toÊ
yourÊ faceÊ andÊ neck,Ê armsÊ orÊ innerÊ thighsÊ
every morning for 25 days a month. Then
stop it for five days. Apply it over a large
surfaceÊ areaÊ andÊ rubÊ itÊ in.Ê TakeÊ oneÊ ofÊ theÊ
progesteroneÊ capsulesÊ eachÊ nightÊ forÊ thoseÊ
same 25 days a month. I'm giving you
enoughÊ progesteroneÊ soÊ thatÊ youÊ canÊ actuallyÊ goÊ upÊ toÊ 2Ê pillsÊ aÊ nightÊ soÊ thatÊ youÊ sleepÊ
well.Ê ThisÊ strengthÊ ofÊ estrogenÊ creamÊ isÊ lessÊ
thanÊ youÊ wereÊ usingÊ inÊ theÊ patch.Ê HoweverÊ
youÊ shouldÊ getÊ aÊ moreÊ balancedÊ effectÊ usingÊ
aÊ lowerÊ doseÊ ofÊ estrogenÊ andÊ someÊ progesteroneÊ togetherÊ soÊ thatÊ youÊ doÊ notÊ needÊ aÊ
higherÊ doseÊ ofÊ estrogen.Ê AlsoÊ cyclingÊ offÊ
andÊ onÊ theÊ estrogenÊ andÊ progesterone,Ê reduces your risk of breast cancer by 50%
accordingÊ toÊ someÊ studies.Ê LetÊ meÊ knowÊ
how you feel during the five days that you
areÊ offÊ ofÊ bothÊ hormones,Ó Ê IÊ explained.
Ò CanÊ IÊ getÊ thisÊ atÊ myÊ regularÊ pharmacy?Ó Ê askedÊ ZsaZsa.
Ò ProbablyÊ not.Ê YouÊ willÊ needÊ toÊ goÊ toÊ
aÊ compoundingÊ pharmacy.Ê BrandÊ nameÊ
hormonesÊ thatÊ areÊ bio-identicalÊ likeÊ theÊ
estradiolÊ patch,Ê vaginalÊ suppositoryÊ orÊ
topicalÊ gelÊ doÊ notÊ comeÊ inÊ thisÊ lowÊ dose.Ê
TheyÊ alsoÊ doÊ notÊ containÊ theÊ anti-cancerÊ
componentÊ estriol.Ê ProgesteroneÊ isÊ availableÊ asÊ PrometriumÊ 100Ê andÊ 200mg,Ê again,Ê
notÊ asÊ lowÊ asÊ IÊ wantÊ toÊ startÊ youÊ on,Ó Ê IÊ explained.Ê Ò ItÊ willÊ takeÊ atÊ leastÊ 2Ê monthsÊ toÊ
feelÊ theÊ fullÊ effectÊ ofÊ theseÊ hormones.Ê IÊ wantÊ
toÊ recheckÊ youÊ inÊ threeÊ months.Ê CallÊ usÊ ifÊ
youÊ haveÊ anyÊ questionsÊ betweenÊ nowÊ andÊ
then.Ó
TwoÊ weeksÊ later
IÊ calledÊ ZsaZsa,Ê Ò HowÊ areÊ youÊ doing?Ó
Ò EverythingÊ isÊ aÊ littleÊ better.Ê ButÊ thereÊ
isÊ stillÊ roomÊ forÊ improvement.Ê NoÊ changeÊ
inÊ vaginalÊ drynessÊ yet,Ê andÊ stillÊ littleÊ interestÊ
inÊ sex.Ê MyÊ husbandÊ isÊ excitedÊ aboutÊ meÊ
goingÊ onÊ testosteroneÉ. Ó Ê ZsaZsaÊ laughed.
Ò AllÊ ofÊ yourÊ sexÊ hormonesÊ andÊ DHEAÊ
sulfate were low. I want to add DHEA 5mg
eachÊ morningÊ whichÊ willÊ helpÊ youÊ feelÊ
strongerÊ andÊ stopÊ theÊ lossÊ ofÊ bodyÊ hair.Ê IÊ

alsoÊ wantÊ youÊ toÊ useÊ aÊ creamÊ onÊ yourÊ
genitaliaÊ orÊ vaginaÊ withÊ aÊ smallÊ amountÊ ofÊ
estriolÊ andÊ someÊ testosteroneÊ inÊ it.Ê ThatÊ willÊ
eliminateÊ theÊ drynessÊ withinÊ aÊ monthÊ andÊ
youÊ shouldÊ startÊ noticingÊ moreÊ interestÊ inÊ
sexÊandÊbetterÊquality Ê orgasms,Ó Ê IÊ offered.
Ò ItÕ sÊ interestingÊ becauseÊ IÊ alreadyÊ haveÊ
aÊ littleÊ moreÊ interestÊ thanÊ IÊ didÊ beforeÉ. .Ê
evenÊ withoutÊ theÊ testosterone,Ó Ê saidÊ ZsaZsa.
Ò ThatÕ sÊ becauseÊ youÊ haveÊ toÊ haveÊ
enoughÊ estrogenÊ andÊ progesteroneÊ toÊ evenÊ
feelÊ theÊ littleÊ bitÊ ofÊ testosteroneÊ youÊ alreadyÊ
haveÊ inÊ yourÊbod y,Ó ÊI Ê explained.
WeÊ discussedÊ herÊ otherÊ labsÊ thatÊ
looked for causes and signs of inflammation
andÊ allÊ wereÊ inÊ optimalÊ range.Ê Ò CanÊ youÊ tellÊ
anyÊ differenceÊ inÊ yourÊ moodÊ orÊ memoryÊ
yet?Ó Ê IÊ asked.
Ò ThatÊ wasÊ amazing,Ê withinÊ hoursÊ myÊ
attitudeÊ wasnÕ tÊ asÊ blueÊ andÊ myÊ memoryÊ wasÊ
better.Ê WasÊ thatÊ aÊ placeboÊ effect?Ó Ê askedÊ
ZsaZsa.
Ò No,Ê womenÕ sÊ brainsÊ likeÊ estrogen.Ê
Again,Ê itÊ willÊ alsoÊ helpÊ toÊ protectÊ yourÊ brainÊ
fromÊ developingÊ AlzheimerÕ sÊ andÊ whatÊ
conventionalÊ doctorsÊ callÊ AgeÊ RelatedÊ
MemoryÊ Disorder.Ê PayÊ attentionÊ toÊ yourÊ
Ô muscleÊ memoryÕ Ê whenÊ youÊ danceÊ overÊ theÊ
nextÊ month.Ê TestosteroneÊ shouldÊ helpÊ youÊ
learnÊ newÊ stepsÊ andÊ rememberÊ themÊ moreÊ
easily.Ê YourÊ enduranceÊ shouldÊ improveÊ overÊ
timeÊ asÊ wellÊ asÊ yourÊ coordinationÊ andÊ
strength,Ó Ê IÊ suggested.Ê
Ò IÊ justÊ donÕ tÊ wantÊ toÊ growÊ aÊ beardÉ. Ó Ê
ZsaZsaÊgroaned.
Ò WatchÊ forÊ acneÊ onÊ yourÊ chin,Ê chestÊ
andÊ back.Ê AlsoÊ oilyÊ skinÊ andÊ scalp.Ê TheyÊ
precedeÊ theÊ mustacheÊ andÊ facialÊ hair.Ê IfÊ youÊ
get acne, stop the testosterone/estriol cream
or reduce the dose to 1/2 of the starting
dose.Ê LetÊ yourÊ bodyÊ getÊ usedÊ toÊ testosteroneÊ
again. We may find we have to increase the
doseÊ ofÊ BiestÊ forÊ youÊ toÊ tolerateÊ theÊ doseÊ ofÊ
testosteroneÊ thatÊ youÊ want.Ê ThisÊ isÊ partÊ ofÊ
theÊ artÊ ofÊ jugglingÊ theseÊ hormonesÊ untilÊ weÊ
getÊ itÊ perfectÊ forÊ you,Ó Ê IÊ explained.Ê Ò CallÊ meÊ
withÊanÊupdateÊinÊon eÊ month.Ó
FourÊ weeksÊ later
ZsaZsa called the office to complain
aboutÊ notÊ doingÊ asÊ well.Ê Ò ThisÊ isÊ embarrassing,Ó Ê sheÊ said.Ê Ò IÊ startedÊ theÊ newÊ testosteroneÊ creamÊ youÊ orderedÊ withinÊ aÊ fewÊ daysÊ
ofÊ ourÊ lastÊ conversation.Ê RememberÊ howÊ IÊ
usedÊ toÊ complainÊ thatÊ IÊ wasÊ dryÊ downÊ there?Ê
WellÊ noÊ more.Ê ItÕ sÊ likeÊ HighrockÊ Lake.Ê IÕ mÊ
drippingÊ allÊ theÊ time.Ê AndÊ IÊ stillÊ donÕ tÊ haveÊ
anyÊ moreÊ interestÊ inÊ sexÊ thanÊ IÊ didÊ lastÊ
month.Ê ItÕ sÊ stillÊ almostÊ impossibleÊ toÊ reachÊ
orgasm. I’ve gained five pounds and my
breastsÊhurt. Ó Ê
Ò Hmmmmm.Ê IÊ knowÊ thisÊ isÊ frustratingÊ

forÊ you,Ó Ê IÊ offered.
Ò ItÕ sÊ justÊ likeÊ whenÊ IÊ usedÊ thatÊ ring.Ê YouÊ
saidÊ thatÊ wouldnÕ tÊ happenÊ again,Ó Ê ZsaZsaÊ
complained.
Ò ZsaZsa,Ê thisÊ isÊ aÊ balancingÊ act.Ê ItÊ
soundsÊ likeÊ theÊ testosteroneÊ IÊ gaveÊ toÊ youÊ
convertedÊ intoÊ estrogenÊ tooÊ quickly.Ê DidÊ
youÊ getÊ anyÊ acne?Ó Ê IÊ asked.Ê Ò AnyÊ facialÊ hair?Ê
OilyÊ scalpÊ orÊ skin?Ó
Ò No,Ó Ê ZsaZsaÊ saidÊ waitingÊ forÊ anÊ explanation.
IÊ couldÊ hearÊ theÊ challengeÊ inÊ herÊ voice,Ê
Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ stayÊ onÊ theÊ hormonesÊ exactlyÊ asÊ youÊ areÊ takingÊ themÊ untilÊ youÊ canÊ
come into the office so that I can check
levelsÊ onÊ you.Ó
Ò IÕ mÊ onÊ myÊ wayÉÓ Ê ZsaZsaÊ retorted.Ê
Ò HoldÊ on,Ê whenÊ wasÊ yourÊ lastÊ doseÊ ofÊ
eachÊ hormone?Ó Ê IÊ asked.
Ò YouÊ shouldÊ know.Ê IÕ mÊ takingÊ themÊ
exactlyÊ likeÊ youÊ toldÊ meÊ to.Ê TestosteroneÊ
creamÊ atÊ night.Ê BiestÊ inÊ theÊ morningÊ andÊ theÊ
ProgesteroneÊ pillÊ atÊ night,Ó Ê sheÊ saidÊ withÊ
frustration.
IÊ lookedÊ atÊ myÊ watch.Ê ItÊ wasÊ 4:00PM,Ê
Ò ComeÊ onÊ over.Ê WhenÊ weÊ doÊ labÊ tests,Ê itÕ sÊ
best to draw blood work at least 8-12 hours
afterÊ theÊ lastÊ doseÊ ofÊ hormonesÊ orÊ theÊ nextÊ
morningÊ beforeÊ takingÊ theÊ nextÊ dose.Ó
Ò IÊ wantÊ someÊ answers;Ê IÕ mÊ onÊ myÊ way,Ó Ê
respondedÊ ZsaZsa.
MinutesÊ later
IÊ wasÊ gladÊ IÊ hadÊ warnedÊ ChrisÊ thatÊ
ZsaZsaÊ wasÊ comingÊ in.Ê IÊ couldÊ hearÊ himÊ
gettingÊ anÊ earfulÊ downÊ theÊ hall.Ê IÊ hadÊ RosaÊ
triageÊ herÊ andÊ drawÊ theÊ labs:Ê testosterone,Ê
estradiol,Ê progesterone,Ê sexÊ hormoneÊ bindingÊ globulinÊ andÊ DHEA-sulfate.Ê SheÊ wasÊ stillÊ
deficient in Zinc when we did the taste test.

IÊ enteredÊ theÊ roomÊ andÊ myÊ heartÊ wentÊ
outÊ toÊ her.Ê SheÊ wasÊ angryÊ andÊ frazzled.Ê IÊ
hadÊ beenÊ thereÊ myself,Ê Ò HowÊ longÊ haveÊ youÊ
beenÊ thisÊ agitated?Ó
Ò IÕ mÊ notÊ agitated.Ê IÊ justÊ wantÊ myÊ lifeÊ
back.Ê IÊ thoughtÊ thisÊ wasÊ theÊ wayÊ toÊ go,Ê butÊ
IÊ feelÊ worseÊ nowÊ thanÊ IÊ didÊ before,Ó Ê complainedÊ ZsaZsa.
Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ stopÊ theÊ BiestÊ creamÊ forÊ
aÊ fewÊ daysÊ andÊ reduceÊ theÊ testosteroneÊ toÊ
1/2 of your current dose,” I paused. “For
someÊ reasonÊ youÊ appearÊ toÊ haveÊ tooÊ muchÊ
estrogenÊ onÊ board.Ê DidÊ youÊ everÊ experienceÊ
PMS?Ó
Ò OfÊ course,Ê doesnÕ tÊ everybody?Ó Ê challengedÊ ZsaZsa.
Ò PMSÊ occursÊ whenÊ aÊ womanÊ hasÊ tooÊ
muchÊ estrogenÊ relativeÊ toÊ theÊ amountÊ ofÊ
progesteroneÊ inÊ herÊ body.Ê AreÊ youÊ takingÊ
theÊ progesterone?Ó Ê IÊ asked.
“Yes, 2 pills, nights 1-25,” she said.
Ò TheÊ bloodÊ workÊ willÊ tellÊ usÊ ifÊ thatÕ sÊ
enough.Ê LetÊ meÊ sortÊ throughÊ this.Ê TogetherÊ
we can figure out what’s going on. Are you
drinkingÊ moreÊ alcoholÊ orÊ eatingÊ moreÊ carbohydratesÊ thanÊ youÊ wereÊ aÊ monthÊ ago?Ê AreÊ
youÊ takingÊ theÊ zincÊ IÊ recommended?Ó Ê IÊ
asked.
ZsaZsaÊ paused,Ê Ò WhatÊ doesÊ alcoholÊ
haveÊ toÊ doÊ withÊ this?Ó Ê
Ò IÊ reviewedÊ yourÊ intakeÊ chartÊ andÊ youÊ
recordedÊ thatÊ youÊ onlyÊ drankÊ socially.Ê IfÊ
youÕ reÊ drinkingÊ moreÊ alcohol,Ê thatÊ willÊ
speedÊ upÊ theÊ conversionÊ ofÊ testosteroneÊ toÊ
estrogenÊ andÊ causeÊ theÊ symptomsÊ thatÊ youÊ
areÊ experiencing,Ó Ê IÊ suggested.
ZsaZsaÊ listenedÊ carefullyÊ asÊ IÊ saidÊ this.Ê
ThenÊ sheÊ tearedÊ up,Ê Ò MyÊ husbandÊ andÊ IÊ
joinedÊ aÊ wineÊ barÊ aÊ monthÊ agoÊ andÊ weÕ veÊ
startedÊ havingÊ aÊ glassÊ ofÊ wineÊ everyÊ night.Ê
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ItÕ sÊ romanticÊ andÊ relaxing.Ê ButÊ IÊ havenÕ tÊ beenÊ ableÊ toÊ standÊ myselfÊ
forÊtheÊpas tÊtw oÊ weeks.Ê IsÊ theÊ alcoholÊ causingÊ this?Ó
IÊ putÊ myÊ handÊ onÊ herÊ shoulder,Ê Ò Probably.Ê ItÊ willÊ clearÊ upÊ
withinÊ aÊ weekÊ ifÊ youÊ stopÊ theÊ alcoholÊ andÊ lowerÊ theÊ dosesÊ temporarily.Ê SymptomsÊ ofÊ excessÊ estrogenÊ takeÊ daysÊ toÊ resolveÊ becauseÊ
theÊ estrogenÊ hasÊ toÊ beÊ metabolizedÊ byÊ yourÊ liver.Ê TakingÊ psylliumÊ
atÊ night,Ê likeÊ Metamucil,Ê willÊ bindÊ upÊ theÊ extraÊ estrogen.Ê GroundÊ
up flax seeds will run interference against the stronger estrogens.
AndÊ broccoliÊ andÊ otherÊ cruciferousÊ veggiesÊ willÊ speedÊ upÊ metabolismÊ ofÊ it.Ê IÕ dÊ suggestÊ aÊ supplementÊ thatÊ hasÊ essenceÊ ofÊ broccoliÊ inÊ it:Ê diÊ Ð indoleÊ methaneÊ (DIM).Ê TwoÊ pillsÊ areÊ equalÊ toÊ aÊ poundÊ
ofÊbroccoliÊaÊda y.Ó
ZsaZsa took her first deep breath, “Can I overdose on the
supplement?Ó Ê
Ò DonÕ tÊ needÊ to.Ê TwoÊ pillsÊ aÊ dayÊ willÊ workÊ justÊ fine,Ó Ê IÊ
offered.Ó YouÕ reÊ goingÊ toÊ beÊ OKÊ inÊ aÊ fewÊ days.Ê JustÊ cutÊ backÊ onÊ yourÊ
wineÊ toÊ oneÊ glassÊ onÊ FridayÊ andÊ SaturdayÊ nights.Ê IÊ doubtÊ yourÊ bodyÊ
willÊ tolerateÊ muchÊ moreÊ thanÊ that,Ó Ê IÊ suggested.Ê Ò ListenÊ toÊ yourÊ
body.Ó
Ò IÊ donÕ tÊ needÊ toÊ drinkÊ it.Ê IÊ justÊ thoughtÊ itÊ wouldÊ beÊ fun.Ê LittleÊ
didÊIÊkno wÊ thisÊ wouldÊ happen,Ó Ê sheÊ shookÊ herÊ head.
Ò TrustÊ me;Ê youÕ reÊ wiserÊ forÊ it.Ê AndÊ youÕ reÊ notÊ alone,Ó Ê IÊ reassuredÊ
her.ÊÒ WouldÊ youÊlik eÊ aÊ hug?Ó
SheÊ shookÊ herÊ headÊ Ò YesÓ Ê andÊ IÊ gaveÊ herÊ aÊ heartÊ toÊ heartÊ hug,Ê
Ò TellÊ yourÊ husbandÊ whatÕ sÊ goingÊ onÊ andÊ IÕ mÊ certainÊ heÊ willÊ understand.Ê Also,Ê takeÊ theÊ zincÊ IÊ recommendedÊ before.Ê ItÊ slowsÊ downÊ
conversionÊ ofÊ testosteroneÊ toÊ estrogenÊ amongÊ otherÊ things.Ó
Ò Somehow,Ê IÊ missedÊ that.Ê IÊ wasÊ soÊ excitedÊ aboutÊ theÊ hormonesÉÓ ÊZs aZsaÊtr ailedÊ off.Ê
Ò DonÕ tÊ loseÊ yourÊ passion.Ê ThisÊ isÊ justÊ oneÊ ofÊ thoseÊ growthÊ
experiencesÊ thatÊ everyoneÊ encounters.Ê KnowledgeÊ isÊ aÊ greatÊ thing.Ê
YouÕ reÊ alreadyÊ calmerÊ becauseÊ youÊ knowÊ whatÕ sÊ goingÊ on,Ó Ê IÊ reassuredÊher .
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OneÊ weekÊ later
I called ZsaZsa with the results of her labs. Estradiol 340 pg/
ml (optimally 90), SHBG 149 nmol/L (optimally 65), testosterone
only slightly higher than on her initial labs 15 ng/ml (optimally
35), progesterone 5ng/ml (optimally 5-10).
Ò YourÊ estrogenÊ isÊ almostÊ 4Ê timesÊ higherÊ thanÊ optimalÊ forÊ aÊ
womanÊ onÊ HRT.Ê AndÊ yourÊ sexÊ hormoneÊ bindingÊ globulinÊ (SHBG)Ê
isÊ twiceÊ normal.Ê ItÊ goesÊ upÊ toÊ tryÊ toÊ bindÊ upÊ theÊ extraÊ estrogen.Ê
However,Ê thenÊ itÊ alsoÊ bindsÊ upÊ testosterone,Ê soÊ youÊ onlyÊ feelÊ theÊ
excessÊ estrogenÊ andÊ NONEÊ ofÊ theÊ testosterone.Ê TestosteroneÊ levelÊ
isÊ stillÊ low,Ó Ê IÊ pausedÊ thenÊ asked.Ê Ò HowÊ areÊ youÊ feeling?Ó
Ò IÕ mÊ muchÊ calmer,Ê breastsÊ areÊ stillÊ slightlyÊ tenderÊ andÊ IÕ mÊ downÊ
4Ê pounds,Ó Ê sheÊ reported.
Ò Good.Ê WaitÊ aÊ fewÊ moreÊ daysÊ thenÊ resumeÊ theÊ dosesÊ ofÊ hormonesÊ IÊ startedÊ youÊ onÊ before.Ê HaveÊ youÊ reducedÊ yourÊ intakeÊ ofÊ
alcohol?Ó Ê IÊ asked.
Ò NotÊ anÊ issue,Ê weÊ quitÊ theÊ wineÊ barÊ sceneÊ andÊ planÊ toÊ onlyÊ
drinkÊ occasionallyÊ asÊ weÊ didÊ before,Ó Ê ZsaZsaÊ said.
Ò Good.Ê ThatÊ makesÊ adjustingÊ hormonesÊ easier.Ê IÊ wantÊ toÊ recheckÊ yourÊ levelsÊ inÊ twoÊ moreÊ monthsÊ ifÊ allÊ goesÊ wellÊ andÊ testÊ yourÊ
estrogenÊ metabolitesÊ orÊ breakdownÊ productsÊ atÊ thatÊ time,Ó Ê IÊ suggested.
Ò ThatÕ sÊ theÊ testÊ toÊ seeÊ ifÊ IÕ mÊ makingÊ thisÊ estrogenÊ intoÊ carcinogens,Ê right?Ó Ê askedÊ ZsaZsa.
Ò GoodÊ memory.Ê Yes.Ê IÊ wantÊ youÊ toÊ stayÊ onÊ theÊ DIMÊ toÊ helpÊ
clearÊ theÊ estrogensÊ outÊ ofÊ yourÊ systemÊ andÊ optimizeÊ theirÊ metabolismÊ intoÊ safeÊ compounds,Ó Ê IÊ explained.
TwoÊ monthsÊ later
ZsaZsa returned to the office. “I feel great. Memory and attitude
areÊ backÊ toÊ normal.Ê IÊ donÕ tÊ haveÊ toÊ keepÊ allÊ thoseÊ listsÊ anymore.Ê
MyÊ energyÊ isÊ betterÊ thanÊ itÕ sÊ beenÊ inÊ years.Ê SexÊ isÊ funÊ againÊ andÊ myÊ
husbandÊ sendsÊ youÊ aÊ bigÊ Ô ThankÊ you!Õ Ó Ê sheÊ smiled.Ê Ò IÊ stillÊ donÕ tÊ
haveÊ theÊ muscleÊ strengthÊ thatÊ IÕ mÊ lookingÊ for,Ê butÊ myÊ enduranceÊ
isÊ better.Ó
Ò ChangesÊ inÊ strengthÊ andÊ muscleÊ massÊ canÊ takeÊ upÊ toÊ sixÊ
months,Ê soÊ giveÊ itÊ aÊ bitÊ moreÊ time.Ê IÕ mÊ gladÊ youÕ reÊ doingÊ soÊ well,Ó Ê
I said. “How are you doing during the five days off the Biest and
progesteroneÊ eachÊ month?Ó
“I had a light period the first two cycles, then nothing. I feel
OK,Ó Ê saidÊ ZsaZsa.
HerÊ physicalÊ examÊ revealedÊ aÊ womanÊ withÊ moreÊ colorÊ inÊ herÊ
faceÊ andÊ fewerÊ wrinkles,Ê noÊ facialÊ hair,Ê slightlyÊ lessÊ saggyÊ breasts,Ê
healthyÊ vaginalÊ tissues,Ê andÊ moistÊ skin.Ê Ò LetÕ sÊ testÊ yourÊ levels,Ê IÊ
expect they will be right where we want them,” I said. “I’ll refill
everything for six months but wait a few days to fill these until I
canÊ reviewÊ theÊ labs.Ó
OneÊ weekÊ later
IÊ calledÊ ZsaZsaÊ toÊ tellÊ herÊ thatÊ herÊ allÊ ofÊ herÊ labsÊ wereÊ inÊ excellentÊ range.Ê SheÊ wasÊ notÊ breakingÊ downÊ theÊ estrogensÊ intoÊ carcinogenicÊ compounds.
Ò KeepÊ doingÊ whatÊ youÕ reÊ doing,Ó Ê IÊ encouragedÊ her.
Ò Thanks,Ê forÊ yourÊ help.Ê IÊ feelÊ likeÊ IÊ haveÊ myÊ lifeÊ backÊ onÊ track,Ó Ê
ZsaZsaÊ said.
Ò TakeÊ careÊ ofÊ yourselfÊ andÊ IÕ llÊ seeÊ youÊ inÊ sixÊ months,Ó Ê IÊ smiled.
SubmittedÊ byÊ ElizabethÊ Vaughan,Ê MD,Ê VaughanÊ IntegrativeÊ Medicine,Ê 1301-AÊ WestÊ WendoverÊ Avenue,Ê Greensboro.Ê Ê ForÊ moreÊ information,Ê visitÊ www.VaughanIntegrative.com.Ê ForÊ anÊ appointment,Ê
callÊ 336-808-3627.

NEWS briefs
FallÊOpenÊHous eÊ& ÊC ustomerÊC elebration
Thursday, October 28, 2010

J

oinÊ usÊ forÊ anÊ eveningÊ ofÊ holisticÊ wellnessÊ withÊ yourÊ friendsÊ
andÊ family!Ê VaughanÊ IntegrativeÊ MedicineÊ andÊ theÊ NaturalÊ
VitalityÊ CenterÊ areÊ holdingÊ anÊ openÊ houseÊ andÊ customerÊ celebrationÊ event.Ê OpenÊ toÊ theÊ public,Ê thisÊ freeÊ eventÊ willÊ beÊ heldÊ
from 6:30 pm to 8:30 pm on Thursday, October 28, 2010. Dr.
ElizabethÊ VaughanÊ willÊ beÊ speakingÊ aboutÊ theÊ importanceÊ ofÊ
holisticÊ pharmaceuticalÊ gradeÊ supplementsÊ andÊ healingÊ bodyworkÊther apies,ÊallÊo fferedÊatÊtheÊNatur alÊ VitalityÊC enter.Ê
WeÊ willÊ beÊ offeringÊ freeÊ pumpkinÊ paintingÊ forÊ childrenÊ (ofÊ
allÊ ages),Ê supplementÊ specialsÊ andÊ educationalÊ informationÊ onÊ
ourÊ therapyÊ services:Ê acupuncture,Ê nutritionalÊ therapyÊ andÊ farÊ
infraredÊ sauna.Ê MeetÊ localÊ farmersÊ andÊ holisticÊ cooksÊ whileÊ
enjoyingÊ music,Ê organicÊ vegetarianÊ snacksÊ andÊ nourishingÊ organicÊmeats Ês ervedÊ hotÊandÊfres h.
Location: 1301 West Wendover Ave GSO, NC 27408 (cornerÊ ofÊ theÊ eastboundÊ laneÊ ofÊ WendoverÊ AveÊ andÊ GrecadeÊ Street).Ê
ThoughÊ thisÊ isÊ aÊ freeÊ event,Ê reservationsÊ areÊ required.Ê ContactÊ
andÊ RSVPÊ toÊ AmieÊ SharpeÊ atÊ 336.808.3627Ê Ext.Ê 10Ê orÊ emailÊ
amie@vaughanintegrative.com.Ê ForÊ moreÊ information,Ê visit:ÊÊ
VaughanIntegrativeMedicine.comÊ &Ê TheNaturalVitalityCenter.
com.ÊSeeÊad sÊp agesÊ2Ê& Ê39.

IntegrativeÊ TherapiesÊ WelcomesÊ MicheleÊ
Rabinowitz,Ê LMBTÊ toÊ ItsÊ MultidisciplinaryÊ
Team

M

icheleÊ RabinowitzÊ bringsÊ manyÊ yearsÊ ofÊ experienceÊ inÊ theÊ
field of holistic health as she joins the team at Integrative
Therapies.Ê SheÊ hasÊ beenÊ aÊ practicingÊ massageÊ therapistÊ forÊ overÊ
18 years and held a position as a clinical instructor at The
NaturalÊ TouchÊ SchoolÊ ofÊ Massage.Ê MicheleÊ specializesÊ inÊ Ò myofascialÊ releaseÓ Ê andÊ neuromuscularÊ therapy,Ê bothÊ ofÊ whichÊ tendÊ
toÊbeÊhelpfulÊforÊthos eÊdealingÊwithÊc hronicÊpai n.
Additionally,Ê MicheleÊ enjoysÊ promotingÊ wellnessÊ throughÊ
energy healing and balancing (specifically, Reiki and Quantum
Touch)Ê andÊ sheÊ hasÊ beenÊ aÊ studentÊ ofÊ herbalÊ medicineÊ andÊ
aromatherapy for the past 15 years. Michele’s skill in myofascial
releaseÊ andÊ herÊ broadÊ perspectiveÊ onÊ naturalÊ healingÊ addÊ anÊ
extraÊ dimensionÊ toÊ theÊ rehabilitationÊ programÊ atÊ IntegrativeÊ
Therapies.
ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ scheduleÊ anÊ appointmentÊ callÊ IntegrativeÊ TherapiesÊ atÊ (336)Ê 294-0910.Ê TheÊ centerÊ isÊ locatedÊ atÊ
7-EÊ OakÊ BranchÊ DriveÊ inÊ Greensboro.Ê VisitÊ usÊ onÊ theÊ webÊ atÊ
www.integrativetherapies.netÊ orÊ viewÊ ourÊ adÊ onÊ pagesÊ 7Ê &Ê 29.

Healing Qigong for Your Pregnancy & Beyond

N

ew to Greensboro, Parichard Holm brings a wealth of knowledge and expertise with the art of Qigong. Join us in welcoming her, and get a taste of her upcoming class: Healing Qigong for Your Pregnancy & Beyond. What to expect in this 9
weekÊclas s:
1. Become familiar with the principles of the healing dynamics of Qigong.
2.ÊLearnÊtoÊenjo yÊtheÊbalanceÊandÊharmon yÊofÊbeingÊph ysicallyÊandÊmentallyÊgrounded.
3.ÊLearnÊtoÊconne ctÊwithÊy ourÊbreathÊinÊprepar ationÊforÊtheÊbirthÊofÊy ourÊc hild.
4.Ê FormÊ theÊ perfectÊ prenatalÊ relationshipÊ byÊ engagingÊ inÊ theseÊ easyÊ movements,Ê whileÊ formingÊ aÊ healthyÊ foundationÊ forÊ birthing,ÊandÊy ourÊpr acticeÊforÊy earsÊtoÊcome.
5. The 18 gentle Qigong movements are a way to prevent some of the most common symptoms during pregnancy, such as
backÊpain,ÊjointÊs welling,Ênaus ea,Êv omiting,Êheartburn,Êexces siveÊweight-gain,Êlos sÊofÊbalance,Êins omnia,Êan dÊ fatigue.Ê
CouplesÊ areÊ welcome!Ê NewÊ ClassÊ Begins:Ê WednesdayÊ OctoberÊ 6,Ê 2010Ê 6:00Ê -Ê 7:00Ê pmÊ atÊ PeacefulÊ Beginnings,Ê 515Ê CollegeÊ Rd,Ê
SuiteÊ4,ÊGreens boro.ÊC allÊ336- 255-8311ÊforÊmoreÊinformat ion.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ8.

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

Chi and Qigong classes
‘ 10perTaiweek
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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NEWS briefs
ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ toÊ OfferÊ SaturdayÊ AddressingÊ ADDÊ Naturally,Ê aÊ NewÊ BookÊ byÊ
WorkshopÊSer ies
KathiÊK emper,ÊM DÊ JustÊReleas ed

T

hreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ isÊ beginningÊ aÊ seriesÊ ofÊ SaturdayÊ
workshopsÊ designedÊ toÊ offerÊ aÊ deeperÊ experienceÊ ofÊ TaiÊ ChiÊ
and Chi Kung (Qigong) for those who want to:
• Understand the Internal Alchemy dimension of Tai Chi and
ChiÊK ungÊpr actices
• Practice Tai Chi at a deeper level
• Explore mind-body healing and meditation through Tai Chi
and Qigong
• Apply Tai Chi and Qigong principles to everyday life issues
TopicsÊ andÊ datesÊ forÊ theÊ "DeepeningÊ YourÊ PracticeÊ SaturdaysÊ
are:
OCTOBERÊ 2ÑM akeÊ FriendsÊ withÊ YourÊ Organs:Ê UsingÊ TaiÊ ChiÊ
toÊI mproveÊ YourÊHealth
NOVEMBER 6—Power and Partnership: Transforming Conflict
usingÊ TaiÊC hiÊandÊC hiÊK ungÊPrinciples Ê& ÊPr actices
DECEMBERÊ 4ÑEngagedÊ TaiÊ ChiÊ andÊ ChiÊ Kung:Ê ConnectingÊ
PersonalÊ TaiÊC hiÊPr acticeÊwithÊ WorldÊI ssuesÊ
TheseÊ workshopsÊ willÊ beÊ heldÊ fromÊ 10am-4Ê PMÊ atÊ WinstonSalemÊ YogaÊ TherapyÊ atÊ 2424Ê ReynoldaÊ RoadÊ inÊ Winston-Salem.ÊÊ
CostÊ isÊ $70Ê perÊ session.Ê Ê PleaseÊ goÊ toÊ www.threetreasures.orgÊ
andÊ signÊ upÊ onÊ ourÊ emailÊ listÊ toÊ receiveÊ updatesÊ onÊ theseÊ andÊ
otherÊw orkshops,Êclas ses,ÊandÊretreats .
SpaceÊ isÊ limitedÊ andÊ pre-registrationÊ isÊ stronglyÊ suggested.Ê Ê ToÊ
register,ÊemailÊs andy@threetreasures.orgÊorÊcallÊ336.659.1599Ê
toÊ letÊ usÊ knowÊ youÊ areÊ coming.Ê Ê ToÊ completeÊ yourÊ registration,Ê
pleaseÊ sendÊ aÊ checkÊ forÊ $70Ê toÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi,Ê 5043Ê
CountryÊ ClubÊ Road,Ê WS,Ê NCÊ 27104,Ê orÊ youÊ canÊ bringÊ cashÊ orÊ
checkÊwit hÊy ouÊt oÊt heÊw orkshop.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ13.

AÊ

practical,Ê authoritativeÊ resourceÊ forÊ parentsÊ ofÊ childrenÊ withÊ
ADHDÊ andÊ ADDÊ awaitsÊ readersÊ inÊ aÊ newÊ XlibrisÊ release.Ê
AuthoredÊ byÊ theÊ worldÕ sÊ leadingÊ authorityÊ onÊ complementaryÊ
medicineÊ forÊ children,Ê KathiÊ J.Ê Kemper,Ê MD,Ê MPH,Ê AddressingÊ
ADDÊ Naturally provides a solid scientific basis for using naturalÊther apiesÊtoÊ helpÊ theirÊ childÊ succeed.Ê
The first few chapters of this book introduce a basic concept
aboutÊ ADHDÊ andÊ ADD,Ê identifyingÊ commonÊ familyÊ goalsÊ forÊ
improvingÊ theirÊ childÕ sÊ attentionÊ andÊ self-discipline.Ê ItÊ framesÊ
theseÊ goalsÊ asÊ skillsÊ toÊ beÊ mastered,Ê buildingÊ onÊ theÊ childÕ sÊ
existing strengths. After which, the five fundamental strategies
forÊ successÊ areÊ introduced.Ê TheÊ nextÊ chaptersÊ provideÊ practicalÊ
toolsÊ forÊ translatingÊ theseÊ fundamentalsÊ intoÊ habitsÊ andÊ trackingÊ
success,Ê andÊ giveÊ parentsÊ anÊ ideaÊ onÊ howÊ andÊ whenÊ toÊ useÊ
additionalÊhelp.Ê
AddressingÊ ADDÊ NaturallyÊ alsoÊ includesÊ linksÊ toÊ helpfulÊ
resources and provides over 200 references to recent scientific
studiesÊ toÊ supportÊ itsÊ recommendations.Ê ItÊ alsoÊ providesÊ chartsÊ
andÊ worksheetsÊ asÊ toolsÊ toÊ realizeÊ aÊ childÕ sÊ strengths,Ê turningÊ
stumblingÊbloc ksÊintoÊs teppingÊs tonesÊtoÊs uccess.
Dr.Ê KemperÊ servedÊ onÊ theÊ facultyÊ atÊ Yale,Ê UniversityÊ ofÊ
Washington,Ê andÊ HarvardÊ MedicalÊ SchoolÊ beforeÊ joiningÊ theÊ
facultyÊ atÊ WakeÊ ForestÊ BaptistÊ MedicalÊ Center,Ê whereÊ sheÊ servesÊ
asÊ foundingÊ chairÊ ofÊ theÊ CenterÊ forÊ IntegrativeÊ Medicine.Ê SheÊ
alsoÊ servesÊ onÊ theÊ advisoryÊ boardÊ ofÊ NaturalÊ TriadÊ andÊ sheÊ hasÊ
moreÊthanÊ100Êpeer -reviewedÊ researchÊpublicat ions.Ê
ToÊ purchaseÊ AddressingÊ ADDÊ Naturally,Ê visitÊ www.Xlibris.com.
ItÊis Êa vailableÊas ÊanÊeBook,Êp aperbackÊ orÊ hardback.

Ê WoodsÊofÊ TerrorÊtoÊHos tÊ2ndÊ AnnualÊÒ TERRORÊFORÊ TATASÓ ÊonÊOctoberÊ9

N

ormal is not something you typically see at Woods of Terror. For 18 years, Woods of Terror in Greensboro, N.C. has been
spookingÊ thousandsÊ ofÊ youngÊ andÊ oldÊ visitorsÊ alikeÊ withÊ anythingÊ butÊ normalÊ characters.Ê WoodsÊ ofÊ Terror,Ê whoÊ pridesÊ
themselvesÊ onÊ makingÊ Ò scaryÓ Ê theirÊ Ò NormalÓ Ê business,Ê willÊ pullÊ outÊ everyÊ skeletonÊ inÊ theÊ groundÊ toÊ raiseÊ moneyÊ andÊ awarenessÊ
forÊB reastÊC ancerÊs urvivors.
ThisÊ year,Ê WoodsÊ ofÊ TerrorÊ isÊ holdingÊ aÊ specialÊ Ò TerrorÊ forÊ TatasÓ Ê nightÊ inÊ supportÊ ofÊ MosesÊ ConeÊ HealthÊ SystemÊ RegionalÊ
CancerÊ CenterÕ sÊ Ò FindÊ yourÊ NewÊ NormalÓ Ê programÊ forÊ BreastÊ CancerÊ Survivors.Ê InÊ additionÊ toÊ WoodsÊ ofÊ TerrorÊ makingÊ aÊ donationÊ toÊtheÊprogr am,ÊBreas tÊC ancerÊSu rvivorsÊwillÊbeÊonÊhandÊtoÊjoinÊinÊonÊtheÊfunÊandÊgladlyÊacceptÊdonation
s.
Ò FindÊ YourÊ NewÊ NormalÓ Ê isÊ aÊ programÊ offeredÊ forÊ breastÊ cancerÊ survivorsÊ toÊ helpÊ themÊ makeÊ senseÊ ofÊ itÊ allÊ whenÊ cancerÊ
treatments have concluded. “Studies have shown that stress is just as high when treatments have ended as when they were first
diagnosed,Ó Ê saysÊ TamiÊ Knutson,Ê theÊ BreastÊ ProgramÊ CoordinatorÊ atÊ MosesÊ ConeÊ HealthÊ SystemÕ sÊ RegionalÊ CancerÊ CenterÊ inÊ
Greensboro.
TheÊ fourÊ weekÊ programÊ consistsÊ ofÊ eightÊ sessionsÊ thatÊ combineÊ exercise,Ê groupÊ discussionÊ asÊ wellÊ asÊ expertsÊ talkingÊ withÊ
theÊ group.Ê SomeÊ ofÊ theÊ topicsÊ include:Ê SpiritualityÊ andÊ SelfÊ Care,Ê EmotionalÊ Health,Ê Nutrition,Ê SexualÊ healthÊ andÊ relationships,Ê
andÊE xercise.ÊDifferentÊforms Êo fÊexer ciseÊareÊexplo redÊs uchÊas Ê Yoga,ÊPilates ,Ê TaiChi,ÊandÊw aterÊexer cise.Ê Ê
ToÊ learnÊ moreÊ aboutÊ ÒF indÊ YourÊ NewÊ NormalÓÊ emailÊ TamiÊ KnutsonÊ atÊ Tami.Knutson@mosescone.com.Ê Ê ForÊ eventÊ informationÊ
pleaseÊ visitÊ www.terrorfortatas.com.Ê ForÊ dates,Ê hoursÊ andÊ ticketÊ pricingÊ informationÊ forÊ WoodsÊ ofÊ Terror,Ê visitÊ Ê www.woodsofterror.com.
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TheÊ NurturedÊ BodyÊ nowÊ OfferingÊ OncologyÊ OperationÊBac kÊP ackÊ aÊ Success!
MassageÊ& ÊEs thetics

T

heÊ NurturedÊ BodyÊ inÊ GreensboroÊ isÊ nowÊ offeringÊ OncologyÊ
MassageÊ &Ê SkinÊ CareÊ servicesÊ forÊ cancerÊ patients.Ê DeeÊ
Manieri, LMBT#7314, LE#564 and owner, has just completed
certifications to work with cancer patients and survivors in both
ofÊthes eÊuniqueÊarea sÊofÊinteres t.
ManyÊ cancerÊ patientsÊ goingÊ throughÊ chemotherapy,Ê radiationÊ orÊ targetedÊ treatmentsÊ willÊ haveÊ issuesÊ withÊ theirÊ skin,Ê suchÊ
as dehydration, sensitvity, irritation, redness or flushing. These
canÊ nowÊ beÊ treatedÊ withÊ natural,Ê herbalÊ andÊ organicÊ products,Ê
with beneficial results as far as calming, soothing and smoothingÊ reactionsÊ forÊ theÊ patientÕ sÊ skin.Ê LatheneÊ andÊ AfterglowÊ areÊ
organicÊ skinÊ careÊ andÊ mineralÊ makeupÊ productsÊ containingÊ noÊ
chemicalÊ ingredientsÊ thatÊ canÊ beÊ safelyÊ usedÊ forÊ theseÊ skinÊ issues,Ê andÊ areÊ availableÊ forÊ cancerÊ patientsÊ atÊ theÊ NurturedÊ Body.
CancerÊ patientsÊ goingÊ throughÊ theÊ rehabilitationÊ processÊ
usuallyÊ haveÊ numerousÊ sideÊ effectsÊ fromÊ conventionalÊ drugs.Ê
“Light Touch” Massage has been proven to be beneficial for
cancerÊ patientsÊ andÊ involvesÊ aÊ mixtureÊ ofÊ Ê SwedishÊ Massage,Ê
Aromatherapy, Reflexology and Healing Touch or Reiki modalities,Ê whichÊ helpÊ patientsÊ experiencingÊ nausea,Ê headaches,Ê
muscleÊ pain,Ê weakness,Ê fatigue,Ê stress,Ê depressionÊ andÊ anxiety.Ê
SpecialÊ considerationÊ isÊ takenÊ withÊ theÊ useÊ ofÊ organicÊ massageÊ
creamsÊ andÊ oils,Ê whichÊ treatÊ irritated,Ê sensitiveÊ andÊ dehydratedÊ
skinÊis sues.
ContactÊ TheÊ NurturedÊ Body,Ê 1400Ê BattlegroundÊ Ave,Ê SuiteÊ
#208-C,Ê Greensboro,Ê NC,Ê 336-207-9832,Ê info@nurturedbody.
com,Êwww .nurturedbody.com.ÊSeeÊad sÊonÊp agesÊ21Ê& Ê43.Ê

T

hereÊ areÊ farÊ tooÊ manyÊ kidsÊ hereÊ inÊ ourÊ ownÊ communitiesÊ
thatÊ doÊ notÊ haveÊ theÊ basicÊ suppliesÊ neededÊ toÊ keepÊ upÊ withÊ
theirÊ classmatesÊ andÊ optimizeÊ theirÊ educations.Ê So,Ê inÊ August,Ê
theÊ UpperÊ CervicalÊ Chiropractic-WellnessÊ ConnectionÊ teamedÊ
upÊ withÊ HighÊ PointÊ BankÊ andÊ TrustÕ sÊ KernersvilleÊ branchÊ forÊ aÊ
backÊpac kÊ andÊ schoolÊs upplyÊdri veÊ toÊhelpÊou t.
UCCWC’s office goal was to collect 40 back packs full of
suppliesÊ readyÊ toÊ takeÊ toÊ KernersvilleÊ Elementary,Ê aÊ titleÊ oneÊ
school with around 65% of its children living at or below the
povertyÊ line.Ê InÊ returnÊ forÊ helpingÊ themÊ accomplishÊ thisÊ goal,Ê
each patient received one free office visit and a Certificate of
HealthÊ thatÊ theyÊ canÊ giveÊ toÊ aÊ friendÊ orÊ familyÊ memberÊ thatÊ
would entitle them to their first visit ($200 value) for FREE.
ThanksÊ toÊ theÊ generosityÊ ofÊ theÊ patients,Ê 76Ê backÊ packsÊ fullÊ
ofÊ suppliesÊ wereÊ collected!Ê ConsideringÊ thatÊ theÊ patientsÊ ofÊ
UCCWCÊtr avelÊfromÊGreens boro,Ê Winston-Salem,Ê Burlington,Ê
Mebane,Ê Reidsville,Ê Asheboro,Ê andÊ southernÊ Virginia,Ê itÊ wasÊ
amazingÊ thatÊ peopleÊ fromÊ differentÊ areasÊ cameÊ togetherÊ toÊ helpÊ
kidsÊinÊtheÊK ernersvilleÊ community.ÊÊ
OnÊ AugustÊ 23,Ê Dr.Ê ChadÊ McIntyreÊ andÊ representativesÊ fromÊ
HighÊ PointÊ BankÊ presentedÊ KESÊ principal,Ê BeckyÊ Carter,Ê withÊ
90Ê backÊ packsÊ andÊ extraÊ schoolÊ supplies,Ê provingÊ thatÊ individuallyÊ weÊ canÊ helpÊ aÊ fewÊ people,Ê butÊ thatÊ togetherÊ weÊ canÊ
helpÊanÊentireÊcommunity .
UpperÊ CervicalÊ Chiropractic-WellnessÊ ConnectionÊ isÊ locatedÊ atÊ
432-AÊ W.Ê MountainÊ StreetÊ inÊ Kernersville.Ê ForÊ moreÊ information,Ê
visitÊ www.atlas4wellnessÊ orÊ callÊ 336-992-2536.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ
11.

BuffÊNatur alÊNailÊBarÊSupports ÊOurÊ Community

B

uffÊ NaturalÊ NailÊ BarÊ recentlyÊ collectedÊ overÊ 1,000Ê lbs.Ê ofÊ dogÊ goodÊ forÊ theÊ localÊ AnimalÊ Shelter.Ê VotedÊ BestÊ NailÊ SalonÊ inÊ
Greensboro'sÊ GoTriadÊ Reader'sÊ ChoiceÊ AwardsÊ forÊ theÊ pastÊ threeÊ years,Ê buffÊ specializesÊ inÊ restoringÊ damagedÊ nails.Ê NoÊ
acrylics, wraps or gels are used. Services offered include manicures, pedicures, reflexology, facial waxing and hair services.
LocallyÊproducedÊm ineralÊmak eupÊan dÊjewelryÊis Êals oÊa vailable.Ê
BuffÊ isÊ committedÊ toÊ servingÊ theÊ GreensboroÊ communityÊ andÊ hostsÊ bloodÊ drives,Ê animalÊ rescueÊ effortsÊ andÊ foodÊ drivesÊ periodically.Ê LearnÊ moreÊ atÊ www.buffnaturalnailbar.com.Ê OnÊ Saturday,Ê OctoberÊ 9Ê theyÊ areÊ sponsoringÊ aÊ fallÊ craftsÊ festivalÊ atÊ theÊ
VillageÊ atÊ NorthÊ ElmÊ fromÊ 10Ê a.m.Ê untilÊ 4Ê p.m.Ê LocalÊ vendorsÊ willÊ sellÊ jewelry,Ê fusedÊ glass,Ê artwork,Ê bakedÊ goodsÊ andÊ holidayÊ
items.ÊBuffÕ sÊannual ÊHallo weenÊBloodÊDri veÊwillÊbeÊheldÊonÊOctoberÊ30th.Ê
BuffÊNat uralÊNailÊBarÊis Êlocat edÊat Êt heÊ VillageÊat ÊNort hÊElmÊinÊGreens boro.ÊC allÊ 288-6096Ê forÊ details.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 37.

Sustainable Furniture
Organic Mattresses
336-885-0557
205 Neal Place, Ste 101
High Point NC 27262

www.TruthAboutMattresses.com
OCTOBER 2010
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Avanti, Bradley and CHI:
Your Safe Alternatives to Beautiful Hair Color

A

vanti Lakeside co-owner and Award
Winning International CHI Stage Artist,
Bradley Tuggle, likes to stay ahead of the
game. For many years Tuggle has traveled the
globe as one of Farouk Systems' (CHI) most
recognized and demanded Stage Artists along
with Australian stage partner, Mickey Svircevic.
Bradley is well known amongst the industry's
elite and has headlined hair shows with attendances of 20,000 + in Orlando, Las Vegas, Chicago, New York, Los Angeles, Houston, Phoenix,
St. Louis, Ontario and Winnipeg (Canada), Cancun, Mexico and
several other cities across North America.
Bradley has also been featured in the industry's top magazines, including Modern Salon, American Salon, Chi Magazine, Hair's
How, Behind the Chair.com, First Chair.com, Salon Galaxy.com, and
several other media.
After losing his beloved mother to Breast Cancer in July of
this year, Bradley re-dedicated himself to offering his clients safe
alternatives to the harsh chemicals found in most hair care products, particularly hair color. Bradley's inspiration is his love for
obtaining healthy, shiny, luxurious hair with a natural alternative.
Ninety-eight percent of all hair colors on the market in both
salons and retailers contain ammonia, which can cause runny
nose, coughing and respiratory problems if inhaled. Some hair
dyes contain higher concentrations of ammonia, which can cause
skin inflammations as well. These are reasons why pregnant
women are advised not to get their hair colored during pregnancy. CHI Ionic Permanent Shine color contains NO AMMONIA.
Instead, CHI color uses a derivative of corn, making the client, the
salon, the stylist and the working environment healthier. This hair
color can be safely used on someone who is in any stage of pregnancy.
Because CHI color contains no ammonia, the color doesn't
swell; it penetrates deeper into the hair slowly from the inside
out, which results in longer lasting color. The technology used in
Chi color keeps the hair at a more stable condition. And, the far-

CHI - Safe for you.
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infrared technology used penetrates the hair
slowly from within without exploding open
the hair shaft like traditional over the counter
colors. CHI color technology has over 96 different colors, and gives richer browns, blonder blondes, more vibrant reds, and complete
gray coverage with color control and a pleasant fragrance—with no harsh chemicals.
Farouk Systems is based in Houston TX,
and is the largest professional independently
owned company that continues to be run by
hairdressers. Farouk works with NASA to bring salons a safer working environment and a healthier salon for the stylist and the client.
Farouk (Biosilk, CHI, SunGlitz) proudly sponsers and styles the
contestants of the Miss USA, Miss Universe, and Miss Teen USA
pageants year after year.
In August of 2010, Bradley assembled a few emerging stylists
at Avanti Lakeside in Greensboro to become more educated and
certified in using CHI ammonia-free color. Andy Hulin and Kenzie
Norris traveled with Tuggle to a CHI certification course that gave
them the expertise and knowledge to bring back to their clients
in the Triad.
"The more I've traveled from city to city, I have realized that
it can take years for innovative products and services to make
their way to NC from Los Angeles or New York. So, I wanted to
stay on top of what is going on in bigger cities, bring safe hair
color to the Triad and have stylists who are educated in this area,"
Tuggle says. "Through my travels and outlets with Farouk Systems,
we can bring NASA Technology and the most innovative tools
and techniques back to Avanti Lakeside and keep it on the cutting
edge of big city salons like the ones in New York and LA, with a
down to earth vibe for the Triad."
Avanti Lakeside is located at 1578 Highwoods Blvd in Greensboro.
For more information, visit www.AvantiLakeside.com. For an appointment with Bradley, Kenzie or Andy, please call 336-288-3883.
See ad on next page.

Safe for the stylist.

Safe for the environment.

Kenzie Norris

Bradley Tuggle

Andy Hulin

T H E T R I A D ' S O N LY C H I C E R T I F I E D N O A M M O N I A H A I R C O L O R I S T S

1578 Highwoods Blvd. Greensboro, NC 27410
336.288.3883 • www.avantilakeside.com
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COOKING corner

BRAISED CHICKEN WITH BUTTERNUT SQUASH
makesÊ 4Ê servings

B

eta-caroteneÊ richÊ butternutÊ squashÊ
hasÊ aÊ smoothÊ surface,Ê makingÊ itÊ
quickÊ andÊ easyÊ toÊ peel.Ê SliceÊ theÊ
squashÊ inÊ halfÊ horizontally.Ê PlaceÊ eachÊ half,Ê
flat-side down, on a cutting board. Cut
downÊ fromÊ theÊ topÊ toÊ removeÊ stripsÊ ofÊ theÊ
peel. Then cut the squash into 1/2-inch
slices,Ê lineÊ themÊ upÊ onÊ theÊ cuttingÊ board,Ê

and chop into 1/2-inch cubes. In addition
toÊ theÊ chickenÊ andÊ vegetables,Ê IÊ likeÊ toÊ addÊ
aÊ moundÊ ofÊ basmatiÊ riceÊ toÊ theÊ bowlÊ beforeÊ
ladlingÊ inÊ theÊ chickenÊ broth.Ê
INGREDIENTS:
3 tablespoons all-purpose flour
1/4 teaspoon salt, or to taste
1/4 teaspoon pepper, or to taste
16Ê ouncesÊ chickenÊ tenders
2Ê tablespoonsÊ oliveÊ oil
1Ê (14-ounce)Ê canÊ reduced-sodiumÊ Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê chickenÊ broth
1Ê butternutÊ squash,Ê peeledÊ andÊ cutÊ Ê
into 1/2-inch cubes (about 4 cups)
1/2 red bell pepper, coarsely chopped
1Ê tablespoonÊ coarselyÊ choppedÊ freshÊ Ê
Ê Ê Ê Ê rosemaryÊ orÊ 1Ê teaspoonÊ driedÊ Ê Ê Ê Ê Ê
rosemary,Ê crushed
2Ê tablespoonsÊ unsaltedÊ butter
SaltÊ andÊ pepperÊ toÊ taste
Combine the flour, salt, and pepper in
aÊ largeÊ zip-topÊ plasticÊ bag.Ê AddÊ theÊ chickenÊ
andÊ shakeÊ toÊ lightlyÊ coat.
HeatÊ theÊ oilÊ inÊ aÊ largeÊ sautŽÊ panÊ overÊ
medium-highÊ heat.Ê UseÊ tongsÊ toÊ transferÊ theÊ
chickenÊ toÊ theÊ pan.Ê (DiscardÊ theÊ bagÊ andÊ
excess flour mixture.) Cook, turning occasionally,Ê forÊ 4Ê minutesÊ orÊ untilÊ lightlyÊ
brownedÊ butÊ notÊ thoroughlyÊ cooked.
PourÊ theÊ chickenÊ brothÊ intoÊ theÊ pan.Ê
StirÊ inÊ theÊ squash,Ê bellÊ pepper,Ê andÊ rosemary.Ê WhenÊ theÊ liquidÊ comesÊ toÊ aÊ boil,Ê
reduceÊ theÊ heatÊ toÊ medium.Ê CoverÊ andÊ cookÊ
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for 8 minutes or until the squash is tender
andÊ theÊ chickenÊ isÊ thoroughlyÊ cooked.Ê AddÊ
theÊ butterÊ andÊ stirÊ asÊ itÊ melts.Ê SeasonÊ withÊ
saltÊ andÊ pepper.
ToÊ serve,Ê spoonÊ theÊ chickenÊ andÊ vegetablesÊ intoÊ shallowÊ bowls.Ê UseÊ aÊ ladleÊ toÊ
addÊ theÊ chickenÊ broth.

PauletteÊ Mitchell,Ê theÊ award-winningÊ
authorÊ ofÊ 13Ê cookbooks,Ê isÊ knownÊ internationallyÊ forÊ herÊ quick-to-prepareÊ
recipes with gourmet flair. Her most recentlyÊ publishedÊ bookÊ isÊ TheÊ CompleteÊ
15-Minute Gourmet: Creative Cuisine
MadeÊ FastÊ andÊ Fresh.Ê PauletteÊ alsoÊ isÊ
producingÊ aÊ seriesÊ ofÊ videosÊ andÊ isÊ aÊ
lecturer,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 availableÊ inÊ
bookstoresÊ andÊ onÊ Amazon.com.Ê VisitÊ
paulettemitchell.com.Ê

JadeÊ Teta,Ê ND,ÊC SCSÊ &Ê KeoniÊ Teta,Ê ND,Ê CSCS,Ê LAc
Ê

Finding Your Metabolic Burner Type

T

hereÊ isÊ aÊ differenceÊ betweenÊ fatÊ lossÊ andÊ weightÊ loss.Ê WhereÊ
asÊ weightÊ lossÊ isÊ unconcernedÊ withÊ theÊ qualityÊ ofÊ poundsÊ
lost,Ê fatÊ lossÊ isÊ allÊ aboutÊ losingÊ fatÊ whileÊ maintainingÊ orÊ evenÊ
gainingÊ muscle.Ê WeightÊ lossÊ isÊ muchÊ easierÊ thanÊ fatÊ loss.Ê Dehydration,Ê starvation,Ê andÊ excessiveÊ aerobicÊ exerciseÊ canÊ allÊ createÊ
weightÊ loss,Ê butÊ willÊ resultÊ inÊ asÊ muchÊ muscleÊ burnedÊ asÊ fat.Ê So,Ê
whatÕ sÊ theÊ riddleÊ toÊ solvingÊ theÊ weightÊ lossÊ vs.Ê fatÊ lossÊ puzzle?Ê ItÊ
startsÊ withÊ understandingÊ howÊ yourÊ metabolismÊ isÊ usingÊ fuel.
YourÊ individualÊ metabolicÊ tendenciesÊ determineÊ notÊ onlyÊ
howÊ manyÊ caloriesÊ yourÊ bodyÊ burnsÊ atÊ restÊ andÊ duringÊ exercise,Ê
butÊ alsoÊ whetherÊ thoseÊ caloriesÊ comeÊ fromÊ fat,Ê sugarÊ orÊ evenÊ
muscle.Ê WeightÊ lossÊ approachesÊ treatÊ usÊ allÊ theÊ same.Ê FatÊ lossÊ
prescriptionsÊ makeÊ itÊ necessaryÊ toÊ understandÊ ourÊ uniqueÊ metabolicÊ processes.Ê YouÊ areÊ asÊ differentÊ onÊ theÊ insideÊ biochemicallyÊ
asÊ youÊ areÊ onÊ theÊ outsideÊ physically.Ê ThisÊ isÊ aÊ conceptÊ otherÊ
culturesÊ haveÊ knownÊ forÊ centuries,Ê butÊ isÊ anÊ ideaÊ completelyÊ
ignoredÊ byÊ modernÊ healthcareÊ practitioners.
ScienceÊ ofÊ individualÊ fatÊ loss:
ItÊ isÊ aÊ littleÊ knownÊ factÊ andÊ anÊ oftenÊ disputedÊ concept,Ê butÊ
humansÊ doÊ notÊ reactÊ theÊ sameÊ toÊ dietÊ andÊ exerciseÊ programs.Ê
TakeÊ 10Ê individualsÊ andÊ giveÊ themÊ theÊ sameÊ lowÊ calorieÊ dietÊ andÊ
anÊ identicalÊ exerciseÊ programÊ andÊ someÊ willÊ loseÊ weight,Ê someÊ
willÊ gainÊ weight,Ê andÊ someÊ willÊ seeÊ noÊ change.Ê IfÊ youÊ digÊ aÊ littleÊ
deeper and analyze the type of weight lost, you will find even
moreÊ variabilityÊ withÊ certainÊ individualsÊ losingÊ mostlyÊ fat,Ê othersÊ
losingÊ mostlyÊ muscle,Ê andÊ stillÊ othersÊ burningÊ throughÊ storedÊ
glycogenÊ butÊ losingÊ noÊ fatÊ atÊ allÊ andÊ maybeÊ evenÊ gainingÊ some.Ê
AÊ slewÊ ofÊ recentÊ studiesÊ areÊ showingÊ thatÊ ourÊ oldÊ beliefsÊ regarding calorie counting are oversimplified. A December 22nd article
inÊ theÊ journalÊ DiabetesÊ (publishedÊ onlineÊ aheadÊ ofÊ print)Ê showedÊ
certainÊ metabolicÊ variantsÊ determinedÊ notÊ onlyÊ whetherÊ andÊ
individualÊ lostÊ orÊ gainedÊ weight,Ê butÊ alsoÊ whatÊ typeÊ ofÊ weightÊ
(fatÊ vs.Ê muscle)Ê andÊ whatÊ partÊ ofÊ theÊ bodyÊ itÊ wasÊ lostÊ fromÊ orÊ
gainedÊ to.Ê AnÊ earlyÊ studyÊ inÊ theÊ OctoberÊ 2009Ê editionÊ ofÊ ObesityÊ showedÊ similarÊ results.Ê WhileÊ theÊ twoÊ studiesÊ aboveÊ pointÊ toÊ
geneticÊ variations,Ê otherÊ studiesÊ showÊ hormonalÊ differencesÊ alsoÊ
determineÊ fatÊ lossÊ results.Ê AnÊ articleÊ inÊ theÊ JanuaryÊ 2010Ê journalÊ
Obesity,Ê showedÊ differencesÊ inÊ hormoneÊ sensitivityÊ haveÊ aÊ majorÊ
impactÊ onÊ theÊ abilityÊ toÊ loseÊ fat.
WhatÕ sÊ yourÊ burnerÊ type?
WeÊ eachÊ haveÊ aÊ uniqueÊ wayÊ weÊ useÊ ourÊ fuel.Ê SomeÊ ofÊ usÊ
preferÊ toÊ burnÊ sugarÊ inÊ theÊ formÊ ofÊ glucose.Ê OthersÊ burnÊ sugar,Ê
butÊ ratherÊ thanÊ gettingÊ thisÊ fuelÊ throughÊ foodÊ orÊ storedÊ sugarÊ
(calledÊ glycogen)Ê theyÊ insteadÊ willÊ burnÊ upÊ muscleÊ tissueÊ whoseÊ
aminoÊ acidsÊ canÊ thenÊ beÊ convertedÊ toÊ sugarÊ andÊ burned.Ê StillÊ
othersÊ burnÊ aÊ mixÊ ofÊ sugarÊ andÊ fat.Ê TheÊ wayÊ youÊ burnÊ yourÊ fuelÊ
isÊ determinedÊ byÊ genetics,Ê butÊ moreÊ importantlyÊ (becauseÊ youÊ
canÊ controlÊ them),Ê yourÊ choices.Ê YourÊ choicesÊ aboutÊ theÊ typesÊ ofÊ
foodÊ toÊ eatÊ asÊ wellÊ asÊ theÊ kindsÊ ofÊ exerciseÊ youÊ doÊ interactÊ withÊ

yourÊ uniqueÊ geneticsÊ toÊ determineÊ howÊ youÊ burnÊ yourÊ fuel.Ê ThisÊ
isÊ becauseÊ foodÊ andÊ exerciseÊ generateÊ changesÊ inÊ hormonesÊ thatÊ
canÊ speakÊ directlyÊ toÊ yourÊ genesÊ andÊ alterÊ yourÊ metabolicÊ machinery.Ê TheseÊ hormonesÊ canÊ speedÊ certainÊ enzymeÊ systems,Ê likeÊ
fatÊ burningÊ orÊ sugarÊ useÊ andÊ slowÊ others.Ê YourÊ burnerÊ typeÊ isÊ inÊ
largeÊ partÊ determinedÊ byÊ theseÊ hormones.
TheÊ SugarÊ Burner:
SugarÊ burnersÊ preferÊ toÊ burnÊ glucoseÊ asÊ fuelÊ andÊ haveÊ theÊ
most difficult time burning fat. This is because they tend to have
high levels of the hormone insulin and/or react to the hormone
unfavorably.Ê ThisÊ hormoneÊ shutsÊ offÊ theÊ fatÊ releasingÊ enzymesÊ
presentÊ inÊ adiposeÊ tissueÊ calledÊ hormoneÊ sensitiveÊ lipaseÊ (HSL)Ê
andÊ adiposeÊ triglycerideÊ lipaseÊ (ATGL)Ê whileÊ atÊ theÊ sameÊ timeÊ
increasesÊ theÊ fatÊ storingÊ enzymeÊ lipoproteinÊ lipaseÊ (LPL).Ê BecauseÊ
ofÊ this,Ê thoseÊ withÊ higherÊ levelsÊ ofÊ insulinÊ tendÊ toÊ gainÊ fatÊ easilyÊ
and have a very difficult time burning it. At the same time, these
insulinÊ mechanicsÊ makeÊ sugarÊ storageÊ andÊ sugarÊ burningÊ predominantÊ inÊ theseÊ individuals.Ê TheseÊ areÊ theÊ peopleÊ amongÊ usÊ
whoÊ slowlyÊ gainÊ fatÊ asÊ theyÊ age,Ê areÊ unresponsiveÊ toÊ lowÊ calorieÊ
diets,Ê andÊ whoÊ canÊ easilyÊ developÊ diabetesÊ andÊ otherÊ metabolicÊ
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diseases.
TheÊM uscleÊ Burner:
MuscleÊ burnersÊ areÊ aÊ differentÊ sideÊ ofÊ theÊ sameÊ coinÊ fromÊ
sugarÊ burners.Ê They,Ê too,Ê preferÊ toÊ burnÊ sugarÊ forÊ fuel,Ê butÊ ratherÊ
thanÊ gettingÊ thisÊ fuelÊ fromÊ foodÊ orÊ storedÊ sugarÊ (glycogen),Ê theyÊ
insteadÊ useÊ theirÊ muscleÊ tissueÊ toÊ supplyÊ theÊ bodyÊ withÊ sugar.Ê
TheseÊ peopleÊ haveÊ anÊ exaggeratedÊ stressÊ hormoneÊ secretionÊ
whichÊ leadsÊ toÊ highÊ levelsÊ ofÊ adrenaline,Ê noradrenalin,Ê andÊ cortisol.Ê TheseÊ hormonesÊ causeÊ theÊ bodyÊ toÊ breakdownÊ muscleÊ
tissueÊ toÊ supplyÊ theÊ bodyÊ withÊ aminoÊ acids,Ê whichÊ areÊ thenÊ usedÊ
toÊma keÊ sugar,Ê aÊ processÊ calledÊ gluconeogenesisÊ (gluco=Ê sugar,Ê
neo=Ê new,Ê andÊ genesis=create).Ê TheseÊ sameÊ hormonesÊ willÊ alsoÊ
burnÊ someÊ fatÊ whichÊ isÊ whyÊ theseÊ individualsÊ areÊ oftenÊ veryÊ thinÊ
andÊ canÊ seeminglyÊ getÊ awayÊ withÊ eatingÊ anythingÊ inÊ theirÊ
youngerÊ days.Ê However,Ê overÊ timeÊ theirÊ muscleÊ massÊ declinesÊ
leading to an inefficient metabolism and a thin, flabby appearanceÊ manyÊ referÊ toÊ asÊ Ò skinnyÊ fatÓ .Ê TheseÊ typesÊ oftenÊ sufferÊ fromÊ

333 North Greene Street, Ste. 506
Greensboro, NC 27401
Independent & Fee-based

Susan Rizzi, CFP®

336-230-0071 srizzi@trifiadv.com

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
Securities offered through Royal Alliance Associates, Inc., member FINRA/SIPC. Advisory services offered
through Triad Financial Advisors, Inc., a Registered Investment Advisor and not affiliated with Royal Alliance Associates.

North High Point’s newest
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diseasesÊ ofÊ degenerationÊ suchÊ asÊ sarcopeniaÊ (lackÊ ofÊ muscle)Ê andÊ
osteoporosis.Ê TheseÊ sameÊ stressÊ hormonesÊ canÊ oftenÊ resultÊ inÊ
anxietyÊ andÊ high-strungÊ individuals.
MixedÊ Burners:
MixedÊ burnersÊ burnÊ aÊ mixÊ ofÊ fatÊ andÊ sugarÊ andÊ areÊ usuallyÊ
aÊ productÊ ofÊ theirÊ choices.Ê WhereasÊ sugarÊ andÊ muscleÊ burnersÊ
haveÊ aÊ geneticÊ predispositionÊ towardsÊ aÊ particularÊ hormoneÊ
imbalance, mixed burners are most influenced by their choices.
IfÊ theyÊ eatÊ tooÊ muchÊ sugar,Ê thatÊ isÊ whatÊ theyÊ burn.Ê IfÊ theyÊ areÊ
underÊ tooÊ muchÊ stress,Ê theyÊ willÊ loseÊ muscle.Ê IfÊ theyÊ eatÊ foodsÊ
thatÊ generateÊ largeÊ insulinÊ surges,Ê theyÊ canÊ moveÊ towardsÊ beingÊ
a sugar burner. On the other hand, if they find themselves under
highÊ stress,Ê theyÊ canÊ easilyÊ fallÊ intoÊ aÊ muscleÊ wastingÊ state.Ê TheseÊ
typesÊ canÊ developÊ obesityÊ orÊ wastingÊ diseasesÊ dependingÊ onÊ
whichÊ hormonalÊ conditionsÊ areÊ producedÊ fromÊ theirÊ cumulativeÊ
lifestyleÊ choices.Ê MixedÊ burnersÊ tendÊ toÊ beÊ ableÊ toÊ balanceÊ theirÊ
hormonalÊ chemistryÊ forÊ longerÊ asÊ theyÊ ageÊ soÊ longÊ asÊ theyÊ makeÊ
theÊ rightÊ lifestyleÊ choices.Ê ConditionsÊ ofÊ lifeÊ change,Ê suchÊ asÊ
menopauseÊ andÊ andropauseÊ (theÊ maleÊ versionÊ ofÊ menopause)Ê
oftenÊ moveÊ theseÊ typesÊ intoÊ aÊ sugarÊ burningÊ stateÊ characterizedÊ
byÊ increasedÊ fatÊ storageÊ andÊ anÊ inabilityÊ toÊ loseÊ weightÊ easily.
BecomingÊ aÊ fatÊ burner:
NowÊ thatÊ youÊ haveÊ aÊ littleÊ backgroundÊ intoÊ theÊ hormonalÊ
interactionsÊ thatÊ determineÊ aÊ personÕ sÊ fuelÊ burningÊ tendency,Ê youÊ
canÊ beginÊ toÊ addressÊ theÊ issueÊ withÊ moreÊ powerfulÊ toolsÊ thenÊ
simpleÊ caloricÊ restriction.Ê TheÊ mostÊ importantÊ issueÊ forÊ sugarÊ
burnersÊ isÊ toÊ controlÊ insulinÊ levelsÊ whileÊ providingÊ plentyÊ ofÊ foodÊ
toÊ satiateÊ theirÊ voraciousÊ appetite.Ê ThisÊ entailsÊ aÊ programÊ thatÊ isÊ
heavyÊ onÊ protein,Ê lowÊ onÊ carbs.Ê andÊ balancedÊ inÊ goodÊ fats.Ê TheÊ
exerciseÊ programÊ shouldÊ beÊ aÊ goodÊ mixÊ ofÊ bothÊ cardiovascularÊ
exerciseÊ andÊ weightÊ trainingÊ withÊ plentyÊ ofÊ intervalÊ orÊ sprintÊ
exercisesÊ mixedÊ it.Ê
MuscleÊ burnersÊ shouldÊ emphasizeÊ moreÊ carbohydrates,Ê optingÊ forÊ lowerÊ glycemicÊ loadÊ foodsÊ suchÊ asÊ vegetables,Ê fruits,Ê andÊ
wholeÊ grains.Ê Ê AtÊ theÊ sameÊ time,Ê theyÊ needÊ toÊ makeÊ sureÊ theyÊ areÊ
gettingÊ plentyÊ ofÊ proteinÊ toÊ keepÊ theÊ bodyÊ fromÊ strippingÊ muchÊ
neededÊ muscleÊ tissue.Ê Ê TheirÊ exerciseÊ programÊ shouldÊ includeÊ
stressÊ loweringÊ TaiÊ Chi,Ê Yoga,Ê andÊ walkingÊ alongÊ withÊ heavyÊ
weightÊ training.Ê Ê LongÊ distanceÊ running,Ê theirÊ favoriteÊ formÊ ofÊ
exerciseÊ shouldÊ beÊ de-emphasizedÊ dueÊ toÊ itsÊ well-knownÊ muscleÊ
wastingÊ impact.Ê
Finally,Ê mixedÊ burnersÊ doÊ bestÊ withÊ aÊ planÊ moderateÊ inÊ proteinÊ carbohydratesÊ andÊ fat.Ê Ê TheÊ exerciseÊ programÊ shouldÊ beÊ
tailoredÊ toÊ theirÊ lifestyle.Ê MixedÊ burnersÊ withÊ insulinÊ relatedÊ issuesÊ
shouldÊ emphasizeÊ weightÊ trainingÊ andÊ intervalÊ orÊ sprintÊ exerciseÊ
whileÊ thoseÊ withÊ stressÊ issuesÊ shouldÊ focusÊ onÊ walking,Ê yogaÊ andÊ
weightÊ training.Ê
WhileÊ caloriesÊ areÊ important,Ê identifyingÊ yourÊ burnerÊ typeÊ
andÊ tailoringÊ plansÊ aroundÊ yourÊ uniqueÊ geneticÊ andÊ hormonalÊ
tendenciesÊ isÊ aÊ farÊ moreÊ inclusiveÊ andÊ successfulÊ approach.

JadeÊ Teta,Ê ND,Ê CSCSÊ andÊ KeoniÊ Teta,Ê ND,Ê CSCS,Ê LACÊ areÊ
medicallyÊ trainedÊ naturopathicÊ physiciansÊ andÊ expertsÊ inÊ theÊ
scienceÊ ofÊ exercise.Ê ForÊ moreÊ nformation,Ê visitÊ www.nhcnc.comÊ
andÊ www.metaboliceffect.comÊ orÊ emailÊ jade@metaboliceffect.
com.ÊSeeÊad sÊonÊp agesÊ31Ê& Ê44.
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2010-2011 Natural Triad Magazine Integrative Medicine Seminar Series
Wake Forest University School of Medicine

Thursday, September 9, 2010 - 12:00 PM
The “Energy Crisis” in Medicine

Jim Oschman, PhD - President, Nature’s Own Research Association
Location: Northwest Area Health Education Center, Reynolda Business Ctr,
2400 Reynolda Rd, Winston-Salem

Friday, October 15, 2010 - 12:00 PM
Mental Health, Naturally

Kathi J. Kemper, MD, MPH - Caryl J. Guth Chair for Complementary and Integrative Medicine;
Director, Center for Integrative Medicine; Professor, Pediatrics; Social Science Health Policy; WFUBMC
Location: Kitty Hawk Room, First Floor Piedmont Plaza One, 1920 W. First St., Winston-Salem

Tuesday, November 30, 2010 - 12:00 PM
Hypnosis for Pain

Jeffery B. Feldman, PhD - Department of Neurology, Wake Forest University Baptist Medical Center
Location: Kitty Hawk Room, First Floor Piedmont Plaza One, 1920 W. First St., Winston-Salem

Tuesday, February 8, 2011 - 12:00 PM
Functional Medicine: A Chiropractic Physician’s Perspective

Nikolas R. Hedberg, DC, DABCI - Medical Director, Functional Diagnostic Medical Center, Asheville, NC;
Adjunct Faculty, Hawthorn University
Location: Kitty Hawk Room, First Floor Piedmont Plaza One, 1920 W. First St., Winston-Salem

Thursday, May 12, 2011 - 12:00 PM
“Calming the Spirit”: Acupuncture & Chinese Medicine for Anxiety, Depression and PTSD
Boyd Bailey, LAc - Piedmont Acupuncture & Oriental Medicine, Winston-Salem

Location: Kitty Hawk Room, First Floor Piedmont Plaza One, 1920 W. First St., Winston-Salem

The Seminar Series is FREE and the public is invited.
For more information, contact Thomas A. Arcury, PhD
Department of Family and Community Medicine at 336-716-9438 or tarcury@wfubmc.edu
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MAKE FRIENDS WITH YOUR ORGANS:
Improving your health with Tai Chi

M

edicalÊ researchÊ tellsÊ usÊ thatÊ aÊ personÕ sÊ socialÊ supportÊ
systemÊ mayÊ beÊ aÊ moreÊ importantÊ factorÊ inÊ theirÊ healthÊ
andÊ resiliencyÊ thanÊ theirÊ familyÊ history,Ê diet,Ê medications,Ê
orÊ exerciseÊ patterns.Ê BertÊ Uchino,Ê inÊ hisÊ bookÊ SocialÊ SupportÊ andÊ
PhysicalÊ Health:Ê UnderstandingÊ theÊ HealthÊ ConsequencesÊ ofÊ Relationships,Ê writesÊ thatÊ notÊ onlyÊ doÊ ourÊ relationshipsÊ protectÊ usÊ
fromÊ aÊ multitudeÊ ofÊ mentalÊ healthÊ problems,Ê butÊ theÊ absenceÊ ofÊ
theseÊ relationshipsÊ canÊ increaseÊ ourÊ riskÊ ofÊ acquiringÊ aÊ life-threateningÊ illnessÊ andÊ reduceÊ ourÊ capacityÊ toÊ recoverÊ fromÊ injury,Ê
trauma,Ê orÊ disease.
TaiÊ ChiÊ andÊ ChineseÊ MedicineÊ takeÊ thisÊ issueÊ ofÊ theÊ importanceÊ
ofÊ relationshipsÊ oneÊ stepÊ furtherÊ byÊ pointingÊ outÊ thatÊ itÕ sÊ notÊ justÊ

Rev. Tamara Seagraves

ourÊ Ò outerÊ relationshipsÓ Ê withÊ family,Ê coworkers,Ê andÊ friendsÊ thatÊ
areÊ importantÊ toÊ ourÊ health,Ê butÊ ratherÊ primarilyÊ theÊ Ò innerÊ relationships” we have with our five major internal organs: the lungs,
kidneys,Ê liver,Ê heart,Ê andÊ spleen.Ê SinceÊ mostÊ ofÊ usÊ followÊ theÊ
Ò squeakyÊ wheelÓ Ê principleÊ inÊ regardÊ toÊ ourÊ organsÑ andÊ donÕ tÊ thinkÊ
aboutÊ themÊ unlessÊ somethingÊ beginsÊ toÊ hurtÊ orÊ weÊ getÊ aÊ diagnosisÊ
thatÊ frightensÊ usÑh owÊ thenÊ doÊ weÊ beginÊ toÊ developÊ aÊ relationshipÊ
withÊ ourÊ organs?
WeÊ beginÊ byÊ listeningÊ toÊ theÊ voicesÊ inÊ ourÊ head!Ê Ê AccordingÊ
toÊ ChineseÊ Medicine,Ê theseÊ voicesÊ areÊ theÊ organsÊ speakingÊ toÊ you.Ê
JustÊ asÊ eachÊ organÊ playsÊ aÊ uniqueÊ andÊ essentialÊ roleÊ inÊ keepingÊ theÊ
bodyÊ healthyÊ andÊ functioning,Ê eachÊ organÊ alsoÊ possessesÊ aÊ distinc-
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tiveÊ intelligence.Ê IfÊ youÊ attendÊ toÊ yourÊ organs,Ê theyÊ canÊ becomeÊ likeÊ goodÊ friendsÊ
thatÊ canÊ provideÊ instantÊ Ò real-timeÓ Ê guidanceÊ onÊ practicalÊ everydayÊ issuesÊ rangingÊ
fromÊ whetherÊ toÊ haveÊ cerealÊ orÊ eggsÊ forÊ
breakfast,Ê toÊ prescribingÊ preciselyÊ whatÊ youÊ
needÊ toÊ improveÊ yourÊ Ò outerÓ Ê relationships,Ê
orÊ toÊ feelÊ centered,Ê calm,Ê peaceful,Ê andÊ
energizedÊforÊtheÊtas ksÊ ofÊ yourÊ day.Ê
IfÊ youÊ ignoreÊ yourÊ organsÊ youÊ areÊ
likelyÊ toÊ shiftÊ intoÊ whateverÊ yourÊ ownÊ favoriteÊ Ò brandÓ Ê ofÊ feelingÊ distressedÊ is.Ê ThisÊ typeÊ
ofÊ distressÊ isÊ aÊ Ò packageÊ dealÓ Ê thatÊ affectsÊ
yourÊ emotions,Ê thoughts,Ê andÊ bodyÊ experience.Ê Emotionally,Ê youÊ mayÊ feelÊ sad,Ê orÊ
angry,Ê guilty,Ê fearful,Ê orÊ anxious.Ê InÊ yourÊ
headÊ youÊ mayÊ feelÊ overwhelmed,Ê confused,Ê

unfocused,Ê orÊ stuck.Ê Physically,Ê youÊ mayÊ
feelÊ tired,Ê orÊ conversely,Ê likeÊ youÊ areÊ goingÊ
toÊ explode.Ê OrÊ youÊ mayÊ getÊ aÊ headache,Ê orÊ
feelÊ pain.Ê AllÊ ofÊ theseÊ body-mindÊ symptomsÊ
canÊ beÊ anÊ indicationÊ thatÊ youÊ areÊ notÊ listeningÊ toÊ yourÊ organs.
Western scientific research ups the ante
onÊ theÊ needÊ toÊ payÊ attentionÊ toÊ ourÊ organsÊ
andÊ theÊ emotionsÊ associatedÊ withÊ them.Ê TheÊ
resultsÊ ofÊ manyÊ currentÊ studiesÊ stronglyÊ
suggestÊ thatÊ thereÊ mayÊ beÊ aÊ correlationÊ
betweenÊ habitualÊ emotionalÊ patternsÊ andÊ
specific illnesses. A 2003 study funded by
theÊ NationalÊ Heart,Ê Lung,Ê andÊ BloodÊ InstituteÊ (NHLBI),Ê partÊ ofÊ theÊ NIH,Ê isÊ anÊ example.Ê TheÊ resultsÊ indicatedÊ thatÊ youngÊ adultsÊ
whoÊ scoredÊ highÊ onÊ measuresÊ ofÊ impatienceÊ

and hostility significantly increased their
long-termÊ riskÊ ofÊ developingÊ highÊ bloodÊ
pressure,Ê withÊ theÊ riskÊ becomingÊ greaterÊ asÊ
theÊ intensityÊ ofÊ theÊ behaviorsÊ increased.Ê
TheÊ practiceÊ ofÊ TaiÊ ChiÊ canÊ helpÊ youÊ toÊ
connectÊ with,Ê understand,Ê andÊ attuneÊ toÊ
yourÊ organs,Ê listenÊ toÊ theirÊ messages,Ê andÊ
break long-term emotional patterns. The first
stepÊ isÊ toÊ getÊ toÊ knowÊ yourÊ organsÊ better.Ê
TheÊ secondÊ stepÊ isÊ toÊ nurtureÊ yourÊ organsÊ
byÊ Ò emptyingÓ Ê themÊ onÊ aÊ regularÊ basisÊ ofÊ
theÊ negativeÊ emotionalÊ residueÊ thatÊ naturallyÊ accumulatesÊ overÊ theÊ courseÊ ofÊ aÊ day.Ê
TheÊ thirdÊ stepÊ isÊ toÊ activelyÊ receive,Ê invite,Ê
andÊ cultivateÊ theÊ positiveÊ qualitiesÊ thatÊ resideÊ inÊ yourÊ organsÊ asÊ aÊ resource.
StepÊ 1:Ê Ê Ê GettingÊ toÊ KnowÊ YourÊ Organs
AccordingÊ toÊ TaiÊ ChiÊ andÊ ChineseÊ
Medicine,Ê eachÊ organÊ isÊ associatedÊ withÊ
seasonÊ ofÊ theÊ year,Ê aÊ negativeÊ emotionÊ andÊ
aÊ virtue.Ê TheÊ seasonÊ ofÊ theÊ yearÊ demonstratesÊ theÊ kindÊ ofÊ energyÊ heldÊ byÊ theÊ organ.Ê
TheÊ negativeÊ emotionÊ illustratesÊ whatÊ happensÊ whenÊ theÊ organÊ becomesÊ energeticallyÊ congested,Ê rigid,Ê orÊ contracted.Ê TheÊ
virtueÊ expressesÊ theÊ qualityÊ ofÊ theÊ organÊ inÊ
itsÊ naturalÊ andÊ balancedÊ state,Ê itsÊ trueÊ nature,Ê whichÊ canÊ neverÊ beÊ lost,Ê butÊ onlyÊ
coveredÊ upÊ inÊ theÊ wayÊ thatÊ grayÊ cloudsÊ
sometimesÊ obscureÊ theÊ Ê sun.
• The lungs are associated with the season
ofÊ fallÑaÊ timeÊ ofÊ endingsÊ andÊ losses.Ê TheÊ
growingÊ seasonÊ isÊ over,Ê theÊ birdsÊ leaveÊ toÊ
fly south, and the trees push the leaves off
theirÊ branches.Ê TheÊ negativeÊ emotionÊ thatÊ
getsÊ stuckÊ inÊ theÊ lungsÊ isÊ sadness,Ê orÊ grief.ÊÊ
YetÊ whenÊ sadnessÊ andÊ griefÊ areÊ released,Ê theÊ
virtueÊ ofÊ strengthÊ emerges.
• The kidneys are associated with the
seasonÊ ofÊ winterÑa Ê timeÊ ofÊ stillness,Ê darkness,Ê andÊ dormancy.Ê AnimalsÊ hibernateÊ andÊ
plantsÊ sendÊ theirÊ energyÊ downÊ intoÊ theirÊ
rootsÊ whereÊ itÊ cannotÊ beÊ seen.Ê TheÊ negativeÊ
emotionÊ thatÊ getsÊ stuckÊ inÊ theÊ kidneysÊ isÊ
fear.Ê YetÊ whenÊ fearÊ isÊ released,Ê theÊ virtueÊ ofÊ
wisdomÊ emerges.
• The liver is associated with the season
ofÊ springÑaÊ timeÊ ofÊ newÊ beginnings,Ê increasingÊ light,Ê andÊ warmth.Ê NewÊ sproutsÊ
riseÊ fromÊ theÊ ground,Ê theÊ worldÊ beginsÊ toÊ
fill with color, and baby animals make their
appearance.Ê TheÊ negativeÊ emotionÊ thatÊ getsÊ
stuckÊ inÊ theÊ liverÊ isÊ anger.Ê YetÊ whenÊ angerÊ
isÊ released,Ê theÊ virtueÊ ofÊ kindnessÊ appears.
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• The heart is associated with summer—
aÊ timeÊ whenÊ natureÊ pullsÊ outÊ allÊ stops.Ê LifeÊ
proliferates,Ê theÊ seedsÊ thatÊ sproutedÊ inÊ theÊ

springÊ nowÊ comeÊ toÊ maturity,Ê fruitÊ ripens,Ê
andÊ abundanceÊ abounds.Ê TheÊ negativeÊ
emotionÊ associatedÊ withÊ theÊ seasonÊ ofÊ summerÊ isÊ self-criticism,Ê orÊ blame.Ê YetÊ whenÊ
self-criticismÊ andÊ blameÊ isÊ released,Ê theÊ
virtueÊofÊacceptanceÊandÊ loveÊ emerges.
• The spleen is associated with the season
ofÊ IndianÊ summerÑ aÊ timeÊ ofÊ transition,Ê
change,Ê andÊ unpredictability.Ê NatureÊ putsÊ
onÊ theÊ brakes.Ê TheÊ frenziedÊ activityÊ ofÊ summerÊ subsides,Ê thenÊ temporarilyÊ picksÊ backÊ
upÊ again.Ê TheÊ weatherÊ changesÊ fromÊ hotÊ toÊ
cool,Ê thenÊ backÊ toÊ hot.Ê TheÊ negativeÊ emotionÊ associatedÊ withÊ theÊ seasonÊ ofÊ IndianÊ
summerÊ isÊ worry,Ê orÊ anxiety.Ê WhenÊ worryÊ
andÊanxietyÊareÊreleas ed,Ê trustÊ appears.
StepsÊ 2Ê &Ê 3:Ê TaiÊ ChiÊ PracticesÊ toÊ ReleaseÊ
NegativeÊEmotions ÊandÊ CultivateÊ Virtues
TheÊ SixÊ HealingÊ SoundsÊ andÊ theÊ InnerÊ
SmileÊ areÊ twoÊ ofÊ theÊ mostÊ ancientÊ ofÊ theÊ TaiÊ
Chi and Qigong (Chi Kung) practices still
availableÊ today.Ê ManyÊ TaiÊ ChiÊ mastersÊ haveÊ
taughtÊ thatÊ theÊ sixÊ healingÊ soundsÊ alone,Ê ifÊ
doneÊ longÊ enoughÊ andÊ faithfully,Ê willÊ bringÊ
theÊ practitionerÊ toÊ theÊ highestÊ levelÊ ofÊ
health,Ê energyÊ cultivation,Ê andÊ power.Ê DoingÊ theseÊ soundsÊ inÊ theÊ eveningÊ beforeÊ
goingÊ toÊ bedÊ promotesÊ deepÊ andÊ restfulÊ
sleepÊ becauseÊ ifÊ weÊ releaseÊ ourÊ leftoverÊ
emotionsÊ ofÊ theÊ dayÊ throughÊ theÊ sounds,Ê
thenÊ weÊ noÊ longerÊ needÊ toÊ processÊ themÊ inÊ
ourÊs leepÊandÊdream Ê state.Ê Ê
The Inner Smile is one of the first practicesÊ taughtÊ toÊ theÊ TaiÊ ChiÊ beginner,Ê yetÊ isÊ
continuesÊ toÊ beÊ ofÊ highÊ valueÊ toÊ theÊ master.Ê
WeÊ allÊ knowÊ theÊ goodÊ feelingÊ weÊ haveÊ whenÊ
someoneÊ smilesÊ warmlyÊ atÊ us.Ê InÊ thisÊ case,Ê
weÊ simplyÊ smileÊ inside,Ê directingÊ ourÊ smileÊ
toÊ eachÊ organ,Ê alongÊ withÊ ourÊ appreciationÊ
forÊ theÊ wayÊ theÊ organÊ servesÊ andÊ supportsÊ
us.Ê ItÊ mayÊ helpÊ youÊ toÊ Ò getÊ intoÓ Ê yourÊ smilingÊ ifÊ youÊ focusÊ yourÊ attentionÊ onÊ aÊ memory,Ê relationship,Ê orÊ experienceÊ thatÊ upliftsÊ
you,Ê bringsÊ joy,ÊorÊe vokesÊ tenderness.
TheÊ soundsÊ mayÊ beÊ subvocalÊ orÊ toned.Ê
ForÊ mostÊ people,Ê subvocalÊ soundsÊ tendÊ toÊ
resonateÊ moreÊ onÊ theÊ insideÊ ofÊ yourÊ body,Ê
whereasÊ tonedÊ soundsÊ tendÊ toÊ beÊ moreÊ
external. Try both and find out which you
preferÊ atÊ anyÊ givenÊ time.Ê IfÊ youÊ haveÊ time,Ê
tryÊ toÊ takeÊ threeÊ completeÊ breathsÊ toÊ releaseÊ
theÊ negativeÊ emotionsÊ fromÊ theÊ organs,Ê andÊ
oneÊ completeÊ breathÊ toÊ smileÊ intoÊ theÊ organ.Ê
AndÊno w,ÊletÕ sÊ begin!
Lungs
• Lightly place your hands over your lungs
(onÊ theÊ rightÊ andÊ leftÊ sidesÊ ofÊ yourÊ chest).
• Inhale into your lungs, then breathe out
theÊ lungÊ sound:Ê Ê ssssss.Ê ReleaseÊ sadnessÊ

onÊ eachÊ exhale.Ê
• Smile into your lungs, open yourself to
receiveÊ strength.
Kidneys
• Lightly place your hands over your
kidneysÊ (onÊ eitherÊ sideÊ ofÊ yourÊ spineÊ atÊ
theÊ levelÊ ofÊ yourÊ waist).
• Inhale into your kidneys, then breathe
outÊ usingÊ theÊ kidneyÊ sound:Ê chuuuu.Ê
ReleaseÊ fearÊ onÊ eachÊ exhale.Ê
•Smile into your kidneys and open yourselfÊ toÊ receivingÊ wisdom.
Liver
• Lightly place your hands over your
liverÊ (rightÊ ribÊ cage).
• Inhale into your liver, then breathe out
usingÊ theÊ liverÊ sound:Ê shhhhh.Ê ReleaseÊ
angerÊ onÊ eachÊ exhale.Ê
• Smile into your liver and open yourself
toÊ receivingÊ kindness.
Heart
• Lightly place your hands over your heart
(centerÊ ofÊ chest).
• Inhale into your heart, then breathe out
usingÊ theÊ heartÊ sound:Ê Ê Haaaaa.Ê ReleaseÊ
self-criticismÊ onÊ eachÊ exhale.Ê
• Smile into your heart and open yourself
toÊ receivingÊ loveÊ andÊ acceptance.
Spleen
• Lightly place your hands over your
spleenÊ (leftÊ ribÊ cage).
• Inhale into your spleen, then breathe
outÊ usingÊ theÊ spleenÊ sound:Ê Hooooo.Ê
ReleaseÊ worryÊ onÊ eachÊ exhale.Ê
•Smile into your spleen and open yourself
toÊ receivingÊ trust.
FinishÊ yourÊ practiceÊ byÊ inhalingÊ whileÊ
youÊ stretchÊ yourÊ handsÊ outÊ toÊ yourÊ sidesÊ andÊ
thenÊ upÊ aboveÊ yourÊ head,Ê thenÊ exhalingÊÊ
withÊ theÊ soundÊ Ê HeeeeeÊ asÊ youÊ moveÊ yourÊ
handsÊ downÊ theÊ frontÊ ofÊ yourÊ bodyÊ alongÊ
theÊ centerÊ line.Ê ThenÊ smileÊ andÊ sendÊ gratitudeÊ toÊ allÊ ofÊ yourÊ organs.
Ê
SandyÊ SeeberÊ isÊ aÊ LicensedÊ ProfessionalÊ
Counselor, Certified Healing Touch Practitioner,Ê andÊ AssociateÊ HealingÊ DaoÊ Instructor.Ê SheÊ isÊ inÊ privateÊ practiceÊ andÊ teachesÊ
TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ (ChiÊ Kung)Ê withÊ ThreeÊ
TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ partnersÊ AlanÊ Graham,Ê
BeverlyÊ IsleyÊ Landreth,Ê andÊ DavidÊ Harold.Ê
ForÊ moreÊ informationÊ visitÊ www.sandyseeber.comÊ and/orÊ www.threetreasures.orgÊ Ê ToÊ
contactÊ Sandy,Ê callÊ 336.724.1822Ê orÊ emailÊ
sandy@threetreasures.org.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊÊ
13.Ê
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Hormones:
Understanding
the Basics

with
Christiane Northrup, M.D.

AÊ

fullÊ yearÊ beforeÊ menopause,Ê SusanÊ Wells*Ê experiencedÊ hotÊ
flashes and night sweats accompanied by severe gastrointestinal
symptoms.Ê Ò MyÊ faceÊ andÊ upperÊ chestÊ wouldÊ getÊ coveredÊ inÊ whatÊ
lookedÊlikeÊheatÊr ash.Ó Ê
BothÊ SusanÕ sÊ motherÊ andÊ grandmotherÊ enteredÊ menopauseÊ
inÊ theirÊ forties.Ê SheÊ wasnÕ tÊ surprisedÊ when,Ê asÊ sheÊ approachedÊ herÊ
40thÊ birthday,Ê theÊ changeÊ beganÊ forÊ her.Ê Ò TheyÕ veÊ bothÊ passedÊ on,Ê soÊ
IÊ donÕ tÊ evenÊ knowÊ whatÊ theyÊ experienced,Ó Ê theÊ 44-yearÊ oldÊ motherÊ
ofÊ twoÊ admitsÊ sheÊ wouldÊ haveÊ likedÊ toÊ talkÊ itÊ overÊ withÊ herÊ mom.Ê NoneÊ
ofÊ herÊ friendsÊ wereÊ evenÊ closeÊ toÊ Ò theÊ change,Ó Ê andÊ sheÊ wantedÊ toÊ getÊ
adviceÊfromÊs omeoneÊ sheÊ couldÊ trust.
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AfterÊ aÊ yearÊ ofÊ Ò dealingÓ Ê withÊ lostÊ timeÊ atÊ work,Ê atÊ kidsÕ Ê
AloneÊinÊher ÊStr uggleÊwithÊÔT heÊC hangeÕ
SheÊ feltÊ aloneÊ inÊ herÊ struggleÊ withÊ symptomsÊ thatÊ neverÊ activities, and the deterioration of usually fulfilling relationships,
seemedÊ toÊ cease.Ê SusanÊ explainedÊ thatÊ thingsÊ wereÊ manageableÊ includingÊherÊmarriage,ÊSus anÊfeltÊangry ,Ês adÊ andÊ frustrated.
“Menopause infiltrated all areas of my life. I was too tired
until the mood swings and headaches hit, “At first, I was managing fine with exercise, a healthy diet, and vitamin supple- orÊ irritableÊ toÊ beÊ outÊ withÊ friends,Ê toÊ goÊ toÊ aÊ movieÊ withÊ myÊ
ments.” She continued, “But by the end of that first year my husband.Ê NoÊ oneÊ likedÊ beingÊ aroundÊ me.Ê Heck,Ê IÊ didnÕ tÊ evenÊ
dietÊ wasÊ aÊ mess;Ê IÊ wasÊ exhaustedÊ andÊ myÊ bodyÊ feltÊ foreignÊ toÊ likeÊ beingÊ aroundÊ me.Ê NoÊ oneÊ blamedÊ me.Ê TheyÊ justÊ keptÊ theirÊ
me.Ê IfÊ itÊ wereÊ possibleÊ toÊ jumpÊ outÊ ofÊ myÊ body,Ê IÕ dÊ haveÊ doneÊ distance.Ê HowÊ doÊ youÊ explainÊ thisÊ toÊ anÊ eight-year-oldÊ whenÊ
yourÊ husbandÊ andÊ adultÊ friendsÊ areÊ unableÊ toÊ trulyÊ understand?Ó
so.Ó Ê
SusanÊ triedÊ aÊ varietyÊ ofÊ approachesÊ toÊ easeÊ theÊ symptomsÊ
sheÊ wasÊ experiencing.Ê DespiteÊ feelingÊ exhausted,Ê sheÊ persistedÊ ÔNatur alÕÊSolutions ÑM aybeÊ NotÊ
SusanÊ wasÊ facedÊ withÊ whatÊ sheÊ viewedÊ asÊ theÊ lastÊ resort:Ê
exercisingÊ threeÊ toÊ fourÊ timesÊ aÊ week,Ê includingÊ yogaÊ andÊ
aerobics.Ê SheÊ alsoÊ tookÊ timeÊ forÊ aÊ monthlyÊ hotÊ stoneÊ massage.Ê traditionalÊhormoneÊreplacementÊther apyÊ (HRT).Ê
Ò TheÊ fewÊ womenÊ IÊ hadÊ knownÊ
AfterÊ watchingÊ aÊ localÊ newsÊ programÊ
whoÊ
hadÊ alreadyÊ goneÊ throughÊ thisÊ lifeÊ
onÊ menopause,Ê andÊ checkingÊ withÊ herÊ
Hormones can be marketed as
stageÊ allÊ hadÊ negativeÊ experiencesÊ andÊ
ownÊ doctor,Ê SusanÊ addedÊ variousÊ
‘natural’ or ‘plant-based,’
advisedÊ meÊ againstÊ startingÊ [HRT],Ó Ê
herbalÊ supplementsÊ toÊ herÊ regimen,Ê Ò IÊ
sheÊ says.Ê Ò OneÊ ofÊ themÊ toldÊ meÊ aboutÊ
tookÊ blackÊ cohosh,Ê wildÊ yam,Ê andÊ
yet not come near to being ‘bioidentical’
aÊ PublicÊ TelevisionÊ programÊ onÊ bioieveningÊ primrose.Ê IÊ startedÊ drinkingÊ
to native human female hormones
denticalÊhormones .Ó
soyÊ milk,Ê whichÊ IÊ absolutelyÊ hated,Ê
NotÊ oneÊ ofÊ SusanÕ sÊ medicalÊ pracandÊ replacedÊ coffeeÊ andÊ blackÊ teaÊ withÊ
or performing as such in the body.
titioners,Ê includingÊ anÊ obstetrician,Ê aÊ
greenÊtea. Ó Ê
naturopath,Ê aÊ chiropractorÊ andÊ aÊ nuItÊ wasnÕ tÊ easy,Ê though.Ê HerÊ twoÊ
school-ageÊ childrenÊ hadÊ busyÊ schedules,Ê whichÊ SusanÊ hadÊ toÊ tritionist,Ê everÊ mentionedÊ hormoneÊ therapyÊ withÊ bioidenticalÊ
keepÊ upÊ withÊ onÊ topÊ ofÊ herÊ ownÊ part-timeÊ jobÊ sellingÊ educa- hormones.Ê RespectedÊ physician,Ê ChristianeÊ Northrup,Ê M.D.,Ê
tionalÊ productsÊ toÊ librariesÊ andÊ schoolsÊ throughoutÊ ConnecticutÊ hasÊ devotedÊ herÊ lifeÕ sÊ workÊ toÊ womenÕ sÊ healthÊ andÊ well-being.Ê
HerÊ experienceÊ andÊ researchÊ offerÊ someÊ reasonsÊ whyÊ SusanÊ
andÊ WesternÊM assachusetts.
Ò TheÊ cravingsÊ wereÊ maddening.Ê EvenÊ whenÊ IÊ ateÊ reallyÊ well,Ê WellsÊ struggledÊ soÊ muchÊ whenÊ seekingÊ menopausalÊ solutionsÊ
theÊ weightÊ creptÊ up.Ê AÊ lotÊ ofÊ theÊ time,Ê though,Ê IÊ hadÊ noÊ realÊ thatÊwereÊrightÊforÊher .
AccordingÊ toÊ Dr.Ê Northrup,Ê thereÊ isÊ aÊ lotÊ ofÊ confusionÊ
senseÊofÊw hatÊm yÊbod yÊneeded. Ó Ê
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around the definition of ‘natural’ versus ‘bioidentical’ versus NorthrupÊemphas ized.
Ôs yntheticÕÊ hormones.Ê Ò InÊ fact,Ê manyÊ healthcareÊ providersÊ andÊ
researchersÊ donÕ tÊ appreciateÊ theÊ differenceÊ betweenÊ aÊ progestin,Ê MotherÊNatur eÊKno wsÊBes t
TheÊ bodyÊ isÊ swimmingÊ inÊ hormonesÊ thatÊ actÊ somewhatÊ
whichÊ isÊ aÊ syntheticÊ hormone,Ê andÊ progesterone,Ê whichÊ isÊ aÊ
analogousÊ toÊ keysÊ inÊ aÊ lock.Ê ThoughÊ thisÊ analogyÊ isÊ quiteÊ simbioidenticalÊhormone. Ó
Ô BioidenticalÕ Ê refersÊ toÊ theÊ shapeÊ ofÊ theÊ moleculeÊ itselfÊ plistic,Ê itÊ canÊ beÊ helpfulÊ towardÊ aÊ basicÊ understandingÊ ofÊ horratherÊ thanÊ theÊ sourceÊ ofÊ theÊ hormone.Ò Ê AÊ bioidenticalÊ hormoneÊ monalÊ action.Ê Basically,Ê hormonesÊ areÊ comprisedÊ ofÊ aÊ solidÊ
isÊ identicalÊ toÊ whatÊ isÊ foundÊ inÊ theÊ humanÊ femaleÊ body.Ê Pro- steroidÊ baseÊ (yesÑ cholesterol!),Ê decoratedÊ withÊ Ò arms,Ó Ê Ò legs,Ó Ê
gesterone,Ê asÊ opposedÊ toÊ progestin,Ê matchesÊ aÊ womanÕ sÊ bodyÊ andÊ Ò tailsÓ Ê pinnedÊ onÊ hereÊ andÊ there.Ê TheseÊ attachmentsÊ areÊ
exactly.Ê SupplementingÊ withÊ itÊ mayÊ easeÊ mood,Ê sleepÊ andÊ cycle- whatÊ turnÊ hormonesÊ intoÊ specializedÊ moleculesÊ (theÊ keys),Ê alrelatedÊ issues.Ê SyntheticÊ progestinÊ isÊ actuallyÊ knownÊ toÊ exac- lowingÊ themÊ toÊ plugÊ inÊ toÊ receptorÊ moleculesÊ (theÊ locks)Ê
erbateÊ perimenopausalÊ symptomsÊ andÊ post-menopausalÊ symp- throughoutÊ theÊ body,Ê triggeringÊ otherÊ biochemicalÊ reactionsÊ inÊ
toms,Ó Ê NorthrupÊ continued.Ê InÊ addition,Ê syntheticÊ progestinÊ canÊ theÊbod y.Ê
Ò WhenÊ weÊ takeÊ hormonalÊ replacementÊ therapyÊ thatÊ doesnÕ tÊ
increaseÊtheÊris kÊofÊbreas tÊcancer ,Êhea rtÊdis easeÊandÊs troke.Ê
fit the original design that our cells have
Ò HormonesÊ canÊ beÊ marketedÊ asÊ
Bioidentical hormones are those whose
evolvedÊ toÊ recognize,Ê theÊ endÊ resultÊ
Ônatur alÕÊ orÊ Ôpla nt-based,ÕÊ yetÊ notÊ comeÊ
biochemical structure exactly duplicates
simplyÊ mayÊ notÊ feelÊ orÊ actÊ quiteÊ right.Ê
nearÊ toÊ beingÊ ÔbioidenticalÕÊ toÊ nativeÊ
humanÊ femaleÊ hormonesÊ orÊ performingÊ those found “naturally” in the human body— Hence,Ê allÊ thoseÊ sideÊ effects,Ê rangingÊ
fromÊ annoyingÊ andÊ uncomfortableÊ toÊ
asÊ suchÊ inÊ theÊ body,Ó Ê Dr.Ê NorthrupÊ
that is, the ones whose structure
downrightÊdangerous .
explained.Ê ProductsÊ thatÊ fallÊ intoÊ theÊ
Ò BioidenticalÊ hormonesÊ areÊ thoseÊ
Ônatur alÕÊ categoryÊ includeÊ theÊ numerhas evolved for millenia
ousÊ proprietaryÊ HRTÊ optionsÊ marketedÊ
whoseÊ biochemicalÊ structureÊ exactlyÊ
asÊ Ô plant-basedÕ Ê andÊ Ô natural,Õ Ê asÊ wellÊ asÊ purelyÊ yam-basedÊ duplicatesÊ thoseÊ foundÊ Ò naturallyÓ Ê inÊ theÊ humanÊ bodyÑt hatÊ is,Ê
creams.Ê JustÊ becauseÊ proprietaryÊ hormoneÊ formulasÊ useÊ mol- theÊ onesÊ whoseÊ structureÊ hasÊ evolvedÊ forÊ millenia.Ê WhyÊ messÊ
eculesÊ thatÊ haveÊ beenÊ derivedÊ fromÊ aÊ plantÊ doesÊ notÊ necessar- withÊaÊgoodÊthing? Ó
ilyÊ meanÊ theÊ moleculesÊ matchÊ thoseÊ foundÊ inÊ aÊ womanÕ sÊ body.Ê
Ò TheseÊ otherÊ sourcesÊ areÊ notÊ effectivelyÊ convertedÊ orÊ usedÊ WhyÊSyntheticÊHor monesÊ AreÊPr escribed
TheÊ moleculesÊ naturallyÊ producedÊ inÊ theÊ humanÊ femaleÊ
inÊ theÊ bodyÊ andÊ mayÊ haveÊ actionsÊ thatÊ areÊ moreÊ deleteriousÊ
thanÊ theÊ symptomsÊ theÊ purportÊ toÊ quellÊ orÊ staveÊ off,Ó Ê Dr.Ê bodyÊ forÊ whichÊ weÊ mostÊ oftenÊ seekÊ replacementÊ includeÊ theÊ
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threeÊ basicÊ typesÊ ofÊ estrogenÊ (estrone,Ê mularyÊ pharmacy.Ê TheseÊ kindsÊ ofÊ pharmaestradiol,Ê andÊ estriol);Ê progesterone;Ê tes- ciesÊ createÊ aÊ compoundÊ thatÕ sÊ uniqueÊ toÊ
tosteroneÊ andÊ DHEA,Ê anÊ adrenalÊ precur- eachÊ individualÊ usingÊ bioidenticalÊ horsorÊ toÊ testosterone.Ê TheseÊ trulyÊ Ò naturalÓ Ê mones,Ê typicallyÊ inÊ creamÊ thatÊ youÊ rubÊ
hormonesÊ areÊ availableÊ byÊ prescriptionÊ intoÊ yourÊ skin.Ê WhileÊ thisÊ isÊ aÊ trulyÊ customÊ
(or,Ê inÊ theÊ caseÊ ofÊ progesteroneÊ andÊ option,Ê itÊ isnÕ tÊ alwaysÊ coveredÊ byÊ insurDHEA,Ê over-the-counterÊ inÊ lowÊ doses),Ê ance.Ê WomenÊ canÊ stillÊ getÊ greatÊ resultsÊ
andÊ canÊ alsoÊ beÊ readilyÊ adjustedÊ (titrated)Ê withoutÊ aÊ customÊ formulation,Ê usingÊ
productsÊlikeÊthos eÊlis tedÊabo ve.Ê
toÊaÊw omanÕ sÊindi vidualÊneeds .Ê
WhatÊ aboutÊ research?Ê MostÊ ofÊ theÊ
mainstreamÊ studiesÊ haveÊ beenÊ performedÊ WhatÊ KindÊ ofÊ HormoneÊ AreÊ YouÊ Taking?
Ò IfÊ youÊ areÊ inÊ doubtÊ asÊ toÊ whetherÊ aÊ
onÊ conventionalÊ HRT.Ê InÊ addition,Ê pharmaceuticalÊ companiesÊ cannotÊ takeÊ outÊ aÊ particularÊ productÊ offeredÊ toÊ youÊ byÊ prepatentÊ onÊ whatÊ theÊ majorityÊ ofÊ humanÊ scriptionÊ isÊ natural,Ê checkÊ theÊ labelÑi fÊ itÊ
womenÊ makeÊ effortlesslyÊ onÊ aÊ dailyÊ basisÊ includes “esterified estrogens,” “progesand,Ê therefore,Ê cannotÊ generateÊ largeÊ tins,Ó Ê orÊ Ò progestogens,Ó Ê theÊ productÊ isÊ
sumsÊ ofÊ moneyÊ byÊ packagingÊ andÊ sellingÊ essentiallyÊ notÊ bioidentical,Ó Ê advisedÊ Dr.Ê
suchÊ aÊ product.Ê ThisÊ mayÊ explainÊ whyÊ Northrup.
ManyÊ peopleÊ areÊ alsoÊ confusedÊ aboutÊ
womenÊ areÊ commonlyÊ offeredÊ prescriptionsÊ forÊ non-bioidenticalÊ formsÊ ofÊ HRT,Ê theÊ useÊ ofÊ progesteroneÊ creams,Ê particuwhileÊ theirÊ effortsÊ toÊ obtainÊ aÊ prescriptionÊ larlyÊ yamÊ orÊ otherÊ plant-basedÊ creams.Ê
forÊ bioidenticalÊ HRTÊ canÊ beÊ metÊ withÊ Unlike soy and flax, which contain plantINDEPENDENT
basedÊ estrogensÊ (phytoestrogens)Ê thatÊ areÊ
varyingÊde greesÊ
ofÊs kepticism. ASSOCIATE
Ò OnÊ theÊ otherÊ hand,Ó Ê NorthrupÊ pointsÊ convertedÊ intoÊ utilizableÊ formsÊ inÊ theÊ
out,Ê Ò [aÊ company]Ê canÊ patentÊ aÊ uniqueÊ body,Ê wildÊ yamÊ (DioscoreaÊ barbasco)Ê
deliveryÊ systemÊ forÊ HRTÊ andÊ forÊ thisÊ rea- cannotÊ beÊ convertedÊ intoÊ progesteroneÊ inÊ
sonÊ optionsÊ forÊ HRTÊ deliveredÊ viaÊ trans- theÊbod y.Ê
dermalÊ skinÊ patchesÊ abound,Ê someÊ ofÊ
whichÊ areÊ bioidentical.Ê ExamplesÊ includeÊ TalkÊtoÊ YourÊHealthcar eÊPr ovider
InÊ todayÕ sÊ healthcareÊ climate,Ê itÊ remanyÊ ofÊ theÊ estrogenÊ patches,Ê includingÊ
allyÊ
isÊ theÊ patientÕ sÊ responsibilityÊ toÊ initiVivelle,Ê Estraderm,Ê andÊ Climara.Ê TheseÊ
ateÊ
aÊ
discussionÊ withÊ herÊ physicianÊ aboutÊ
areÊ widelyÊ availableÊ atÊ yourÊ localÊ pharmacy.Ê Often,Ê theseÊ areÊ evenÊ coveredÊ byÊ anyÊ treatmentÊ plan.Ê SusanÊ WellsÊ learnedÊ
theÊ hardÊ way.Ê Ò YouÊ canÊ getÊ soÊ stuckÊ inÊ
healthÊins urance.Ó Ê
Hopefully,Ê thisÊ clearsÊ upÊ theÊ miscon- yourÊ experienceÊ thatÊ youÊ canÕ tÊ evenÊ thinkÊ
ceptionÊ thatÊ theÊ onlyÊ wayÊ aÊ womanÊ canÊ ofÊ options.Ê ButÊ youÊ haveÊ toÊ ifÊ youÊ wantÊ
getÊ bioidenticalÊ hormonesÊ isÊ fromÊ aÊ for- anyÊqualityÊofÊlife. Ó
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Dr.Ê NorthrupÊ agreesÊ withÊ thisÊ attitude.Ê Ò ItÕ sÊ yourÊ body,Ê andÊ thereforeÊ itÕ sÊ
worthÊ aÊ tryÊ toÊ bringÊ questionsÊ andÊ anyÊ
informationÊ youÊ discoverÊ onÊ yourÊ ownÊ toÊ
yourÊpr actitioner.Ó Ê
ThereÊ areÊ manyÊ healthÊ resourcesÊ
availableÊ toÊ consumers.Ê Ò TheÊ informationÊ
outÊ thereÊ isÊ overwhelming,Ó Ê saysÊ Susan,Ê
Ò YouÊ canÊ learnÊ aÊ lotÊ aboutÊ allÊ kindsÊ ofÊ
productsÊ butÊ reallyÊ haveÊ toÊ payÊ attentionÊ
toÊtheÊs ourceÊofÊtheÊinfo rmation.Ó Ê
MedicalÊ productÊ informationÊ canÊ beÊ
foundÊ inÊ theÊ PhysicianÕ sÊ DeskÊ Reference,Ê
availableÊ atÊ librariesÊ andÊ bookstores.Ê
ManyÊ collegeÊ libraries,Ê includingÊ medicalÊ
schoolÊ libraries,Ê areÊ openÊ toÊ theÊ public.ÊÊ
Also,Ê likeÊ SusanÊ did,Ê checkÊ ifÊ yourÊ insuranceÊ companyÊ offersÊ aÊ nurseÊ hotlineÊ orÊ
healthÊ coachÊ service.Ê WhenÊ inÊ doubt,Ê
consult with a qualified health professional.
AfterÊtheÊC hange
NowÊ inÊ herÊ thirdÊ yearÊ ofÊ menopause,Ê
SusanÊ WellsÊ sleepsÊ throughÊ theÊ night,Ê hasÊ
onlyÊ mildÊ hotÊ flashesÊ andÊ noÊ moodÊ
swings.Ê Ò IÊ spokeÊ withÊ severalÊ differentÊ
physiciansÊ untilÊ IÊ foundÊ oneÊ IÊ feltÊ IÊ couldÊ
trustÊ andÊ whoÊ wasÊ willingÊ toÊ experimentÊ
withÊ whatÊ myÊ bodyÊ requiredÊ duringÊ theÊ
transition.Ê ItÊ wasÊ aÊ processÊ ofÊ gettingÊ toÊ
knowÊ myÊ bodyÊ allÊ overÊ againÊ .Ê .Ê .Ê andÊ
learningÊ howÊ toÊ beÊ myÊ ownÊ bestÊ advocate.Ó
Dr.Ê NorthrupÊ recommendsÊ theÊ followingÊ pointsÊ toÊ shareÊ withÊ yourÊ practitioner:

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

Teaching You To Use
Your Powerful Subconscious Mind
To Achieve Your Goals
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

• Our native human hormones can
beÊ synthesizedÊ inÊ laboratoriesÊ toÊ exactlyÊ duplicateÊ thoseÊ foundÊ inÊ ourÊ
bodies.
• Bioidentical HRT has been prescribedÊ byÊ doctorsÊ forÊ manyÊ yearsÊ andÊ
isÊ readilyÊ availableÊ throughÊ formularyÊ
(compounding)Êpharmacies .
• Bioidentical HRT is easily titrated to
suitÊ womenÕ sÊ individualÊ needs,Ê isÊ
readilyÊ absorbedÊ andÊ utilized,Ê andÊ isÊ
safeÊandÊeffecti ve.
• Bioidentical hormones are the ones
weÊ wantÊ toÊ useÊ asÊ replacementÊ therapy,Ê ifÊ andÊ whenÊ weÊ decideÊ theyÊ areÊ
necessary.
*NotÊ herÊ realÊ name.Ê SusanÊ WellsÊ isÊ notÊ aÊ
patientÊ of,Ê norÊ hasÊ sheÊ metÊ Dr.Ê
Northrup.,Ê
RESOURCES
ManyÊ physiciansÊ andÊ formularyÊ pharmacistsÊ workÊ inÊ partnershipÊ withÊ theirÊ

patientsÊ toÊ provideÊ individualizedÊ hormone-replacementÊ solutions.Ê YourÊ physicianÊ canÊ callÊ aÊ localÊ formularyÊ (compounding)Ê pharmacyÊ toÊ consultÊ withÊ aÊ
knowledgeableÊpharmacis t.Ê

theÊ adviceÊ ofÊ yourÊ physicianÊ orÊ otherÊ
qualified health care provider with any
questionsÊ youÊ haveÊ regardingÊ aÊ healthÊ
condition,Ê andÊ beforeÊ undertakingÊ anyÊ
diet,Êex ercise,ÊorÊot herÊhealt hÊ program.Ê

• International Academy of CompoundingÊ PharmacistsÊ (IACP)Ê IACPÊ isÊ
a nonprofit organization made up of
moreÊ thanÊ 1,300Ê compoundingÊ pharmacistsÊ nationwide.Ê WebsiteÊ hasÊ aÊ
compoundingÊ pharmacyÊ locatorÊ feature.
• The Wisdom of Menopause, by
ChristianeÊ Northrup,Ê M.D.
• Natural Woman Institute. maintains
aÊ databaseÊ ofÊ physiciansÊ andÊ healthÊ
practitionersÊ nationwideÊ whoÊ prescribeÊ natural,Ê bioidenticalÊ hormones.Ê
• Dr. Northrup’s Women’s Wisdom
Circle http://www.drnorthrup.com/
wisdomcircle/index.php].

ChristianeÊ Northrup,Ê M.D.,Ê aÊ board-certified ob/gyn, is a visionary pioneer in
womenÕ sÊ healthÊ andÊ wellness.Ê SheÊ isÊ theÊ
authorÊ ofÊ theÊ groundÊ breakingÊ NewÊ YorkÊ
TimesÊ bestsellersÊ WomenÕ sÊ Bodies,Ê WomenÕ sÊ WisdomÊ andÊ TheÊ WisdomÊ ofÊ Menopause.Ê HerÊ latestÊ books,Ê TheÊ SecretÊ
PleasuresÊ ofÊ MenopauseÊ andÊ TheÊ SecretÊ
PleasuresÊ ofÊ MenopauseÊ Playbook,Ê teachÊ
howÊ toÊ experienceÊ joy,Ê pleasure,Ê prosperity, fulfillment, and vibrant health.
www.DrNorthrup.com

ThisÊin formationÊ isÊ notÊ intendedÊ toÊ treat,Ê
diagnose,Ê cure,Ê orÊ preventÊ anyÊ disease.Ê
AllÊ materialÊ inÊ thisÊ articleÊ isÊ providedÊ forÊ
educationalÊ purposesÊ only.Ê AlwaysÊ seekÊ

WrittenÊ byÊ KarenÊ M.Ê Rider,Ê M.A.,Ê aÊ freelanceÊ writerÊ whoÊ coversÊ storiesÊ andÊ subjectsÊ thatÊ educate,Ê enlightenÊ andÊ entertain. She also writes fiction that explores
humanÊ andÊ spiritualÊ potential.Ê ViewÊ herÊ
portfolioÊ atÊ http://KarenMRider.writersresidence.com
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GettingÊ inÊ SyncÊ withÊ theÊ RealÊ YOU

T

CelebratingÊ YourÊ Journey

homasÊ JeffersonÊ isÊ perhapsÊ greatestÊ knownÊ forÊ hisÊ legacyÊ asÊ oneÊ ofÊ theÊ writersÊ
ofÊ theÊ DeclarationÊ ofÊ Independence.Ê TheÊ followingÊ areÊ wordsÊ fromÊ whatÊ IÊ believeÊ
wereÊ hisÊ draft:Ê Ê Ò WeÊ holdÊ theseÊ truthsÊ toÊ beÊ self-evident,Ê thatÊ allÊ menÊ areÊ createdÊ equal;Ê thatÊ theyÊ areÊ endowedÊ byÊ theirÊ CreatorÊ withÊ inherentÊ andÊ inalienableÊ
Rights;Ê thatÊ amongÊ these,Ê areÊ Life,Ê Liberty,Ê andÊ theÊ pursuitÊ ofÊ HappinessÉ. Ó Ê Ê TheseÊ
amazingÊ wordsÊmakeÊus Êrealiz eÊ howÊthis ÊmanÕ sÊ foresightÊ shapedÊ ourÊ nation.Ê
Where your attention goes, your power for living flows! IF you choose to do
somethingÊ different,Ê youÊ mustÊ doÊ somethingÊ differentÊ toÊ bringÊ aboutÊ thatÊ desiredÊ
change.Ê IfÊ aÊ personÊ continuallyÊ tellsÊ themselvesÊ orÊ verbalizesÊ toÊ others,Ê Ò IÊ canÕ t,Ó Ê theyÊ
mayÊ beÊ comingÊ fromÊ anÊ internalÊ placeÊ ofÊ Ò lackingÓ .Ê Ê WhenÊ yourÊ attentionÊ goesÊ toÊ
lacking, the energy flow of your inner power weakens; despite what you desire, you
thenÊar eÊ lessÊ ableÊ toÊ enjoyÊorÊc elebrateÊy ourÊlifeÕ sÊ journey.Ê Ê
WithÊ desireÊ forÊ aÊ betterÊ qualityÊ ofÊ life,Ê youÊ canÊ learnÊ howÊ toÊ enterÊ intoÊ yourÊ subconsciousÊ mind;Ê withÊ desireÊ there,Ê youÊ areÊ ableÊ toÊ breakÊ throughÊ yourÊ misguidedÊ
(conscious)Ê thinking,Ê by-passÊ theÊ criticalÊ factorÊ (betaÊ level)Ê ofÊ yourÊ consciousÊ mindÊ
andÊ subsequentlyÊ accessÊ theÊ subconsciousÊ sphereÊ ofÊ yourÊ mind.Ê ItÊ isÊ thereÊ youÊ canÊ
realizeÊ anyÊ self-sabotaging,Ê self-defeatingÊ thoughts;Ê youÊ becomeÊ clearÊ ofÊ Ò yourÊ truthsÓ Ê
(yourÊ perceptionsÊ ofÊ self)Ê andÊ howÊ youÊ perceiveÊ yourÊ life.Ê WithÊ clarity,Ê anyÊ andÊ allÊ
subconscious impressions and beliefs can beneficially be altered.
ImagineÊ becomingÊ whoÊ youÊ trulyÊ areÊ meantÊ toÊ be;Ê takingÊ appropriateÊ andÊ
neededÊ actionÊ thatÊ guidesÊ youÊ toÊ STOPÊ behaviorÊ thatÊ previouslyÊ preventedÊ youÊ fromÊ
achievingÊ YOURÊ desires.Ê BearÊ inÊ mind,Ê forÊ successfulÊ changeÊ toÊ occur,Ê oneÊ mustÊ haveÊ
desireÊ andÊ commitment.Ê IÊ encourageÊ youÊ toÊ takeÊ aÊ secondÊ lookÊ atÊ JeffersonÕ sÊ wordsÊ
aboveÊ andÊ keepÊ inÊ mind,Ê yourÊ CreatorÊ didÊ createÊ youÊ toÊ beÊ greatÊ andÊ doÊ grandÊ things.Ê
Remember,Ê ITÊ ISÊ yourÊ birthrightÊ toÊ pursueÊ happinessÊ andÊ liveÊ aÊ lifeÊ ofÊ dreamsÊ asÊ ifÊ
nothingÊ NORÊ anyoneÊ couldÊ stopÊ you.Ê YouÊ tooÊ canÊ beÊ celebratingÊ yourÊ lifeÕ sÊ journeyÊ
inÊaÊv eryÊgr atifyingÊmanner!
AtÊ AlternativeÊ WellnessÊ &Ê Beyond,Ê PollyÊ HumphreysÊ isÊ aÊ client-centered,Ê SuccessÊ andÊ
WellnessÊ CoachÊ andÊ ConsultingÊ HypnotistÊ helpsÊ herÊ clientsÊ establishÊ andÊ followÊ theirÊ
CoreÊ Values.Ê SheÊ assistsÊ adultÊ andÊ adolescentÊ clientsÊ withÊ easeÊ ofÊ entryÊ intoÊ theirÊ inherentÊ wisdom,Ê moreÊ easilyÊ discoverÊ theirÊ lifeÕ sÊ purposeÊ andÊ alsoÊ identifyÊ andÊ banishÊ
theÊ RootÊ CauseÊ ofÊ whatÊ hasÊ beenÊ keepingÊ themÊ fromÊ reachingÊ theirÊ potentialÊ thatÊ theyÊ
wereÊc reatedÊ toÊ pursueÊ andÊ accomplish.Ê
ForÊ aÊ freeÊ consultationÊ orÊ toÊ setÊ anÊ appointment,Ê callÊ PollyÊ atÊ herÊ HighÊ CountryÊ
office: 828-504-2003 or her Triad office: 336-988-5750. For education and to learn
theÊ typesÊ ofÊ coachingÊ andÊ issuesÊ PollyÊ assistsÊ clientsÊ withÊ goÊ toÊ herÊ website:Ê alternativewellness.netÊ
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COMMUNITY
SPOTLIGHT

OPEN HOUSE
Hosts: Drs. Robyn Sanders and Kimberly Shelton
Come join us for a day of fun, food and prizes
(1 hr massage, V02 max testing and more!)

SATURDAY, OCTOBER 30
9AM-2PM

1593 Yanceyville Street, Suite 200 • Greensboro, NC 27405
Dr. Robyn Sanders and Dr. Kimberly Shelton of Triad Internal Medicine Associates (TIMA)
are proud to announce the grand opening of TIMA Wellness.
TIMA Wellness oﬀers a restorative and integrative approach to treatment of medical conditions.
We believe that leading a holistic lifestyle results in risk reduction and healing from degenerative conditions such as
cardiovascular disease, obesity and cancer. Programs and services we provide include neuromuscular and lymphatic
massage therapy, nutritional and metabolic fitness consultations, and bioidentical hormone replacement therapy.
Additionally, we oﬀer a detoxification program and homeopathic hCG for weight loss management.
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fterÊ moreÊ thanÊ 30Ê years,Ê IÕ mÊ
finally coming out of the closet.
IÕ veÊ beenÊ toÊ medicalÊ school,Ê completedÊ aÊ residency,Ê aÊ fellowship,Ê taughtÊ atÊ
prestigiousÊ medicalÊ schools,Ê receivedÊ NIHÊ
grants,Ê conductedÊ research,Ê heldÊ leadershipÊ
positionsÊ inÊ nationalÊ medicalÊ societies,Ê andÊ publishedÊ
more than 100 papers in peer-reviewed scientific journals. But
nowÊ IÕ mÊ comingÊ out.Ê IÊ admitÊ it.Ê AlthoughÊ IÊ graduatedÊ asÊ aÊ doctorÊ
andÊ learnedÊ manyÊ usefulÊ skills,Ê IÊ reallyÊ wentÊ toÊ medicalÊ schoolÊ toÊ
learnÊ howÊ toÊ beÊ aÊ healer.Ê IÊ didnÕ t.Ê ItÕ sÊ takenÊ decadesÊ andÊ guidanceÊ
from some of the nation’s best healers, but I’ve finally learned
enoughÊ toÊ writeÊ aboutÊ whatÊ IÊ wishÊ IÕ dÊ learnedÊ whenÊ IÊ wasÊ thatÊ
youngÊ medicalÊ studentÊ whoÊ wantedÊ toÊ knowÊ howÊ toÊ heal.Ê IÕ mÊ
writingÊ thisÊ forÊ thoseÊ whoÊ areÊ likeÊ me,Ê whoÊ wantÊ aÊ basicÊ introductionÊtoÊhealingÊfromÊaÊ reputable,Ê reliableÊ resource.
BackÊ inÊ theÊ 1990Õ s,Ê IÊ taughtÊ andÊ conductedÊ researchÊ atÊ HarvardÕ sÊ ChildrenÕ sÊ Hospital.Ê AnotherÊ doctorÊ askedÊ forÊ myÊ helpÊ withÊ
aÊ challengingÊ patient.Ê TheÊ patientÊ wasÊ aÊ teenageÊ boyÊ whoÊ wasÊ
dyingÊ fromÊ aÊ tumorÊ despiteÊ severalÊ roundsÊ ofÊ aggressiveÊ treatment.Ê
HisÊ fatherÊ wantedÊ aÊ healer.Ê IÊ called,Ê Roy,Ê theÊ onlyÊ manÊ IÊ couldÊ
think of who might fit the bill. Roy was a former Catholic priest
whoÊ hadÊ becomeÊ aÊ shamanÊ andÊ ReikiÊ healer.Ê Ê RoyÊ cameÊ toÊ theÊ
hospitalÊ withÊ hisÊ drums,Ê feathers,Ê holyÊ water,Ê andÊ prayers.Ê OverÊ
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severalÊ hours,Ê heÊ workedÊ asÊ theÊ boyÊ dozed,Ê hisÊ
fatherÊ watched,Ê andÊ theÊ hospitalÊ staffÊ keptÊ aÊ
curious,Ê butÊ respectfulÊ distance.Ê TheÊ fatherÊ
andÊ boyÊ grewÊ moreÊ peaceful.Ê WhenÊ RoyÊ
finished, the boy awoke and told his father
thatÊ heÕ dÊ seenÊ aÊ whiteÊ owlÊ inÊ hisÊ dreams.Ê Somehow,Ê everyoneÊ knewÊ thatÊ theÊ owlÊ wasÊ aÊ symbolÊ thatÊ
his time here was limited. Through his tear-filled eyes,
theÊ fatherÊ thankedÊ usÊ forÊ theÊ healing.Ê AÊ fewÊ daysÊ later,Ê theÊ
boyÊ died.
ThisÊ profoundÊ experience,Ê setÊ inÊ aÊ teachingÊ hospitalÊ ofÊ oneÊ ofÊ
theÊ premiereÊ academicÊ institutionsÊ inÊ theÊ USÊ raisedÊ severalÊ questionsÊ forÊ me.Ê WhatÊ isÊ theÊ differenceÊ betweenÊ healingÊ andÊ curing?Ê
Why,Ê whenÊ theÊ boyÕ sÊ fatherÊ askedÊ forÊ aÊ healer,Ê didÊ theÊ hospitalÊ staffÊ
(includingÊ me),Ê knownÊ nationallyÊ forÊ theirÊ medicalÊ expertise,Ê notÊ
offerÊ themselves,Ê butÊ insteadÊ calledÊ someoneÊ else?Ê CanÊ doctors,Ê
nurses,Ê otherÊ healthÊ professionals,Ê andÊ dedicatedÊ laypersonsÊ learnÊ
toÊ healÊ orÊ isÊ itÊ simplyÊ aÊ giftÊ forÊ theÊ veryÊ few?Ê
HEALINGÊ &Ê CURING
CuringÊ isÊ oneÊ ofÊ theÊ mainÊ goalsÊ ofÊ modernÊ medicineÊ (theÊ othersÊ beingÊ prevention,Ê management,Ê andÊ rehabilitation).Ê CuringÊ
refersÊ toÊ aÊ disease.Ê WeÊ cureÊ strepÊ throatÊ withÊ penicillin.Ê ManyÊ
cancersÊ canÊ beÊ curedÊ withÊ chemotherapyÊ orÊ radiationÊ therapy.Ê

CataractsÊ canÊ beÊ curedÊ withÊ surgery.Ê ThereÊ isÊ noÊ cureÊ (yet)Ê forÊ theÊ
commonÊ coldÊ orÊ forÊ manyÊ chronicÊ healthÊ problemsÊ likeÊ diabetes,Ê
depression,Ê andÊ osteoarthritis,Ê butÊ manyÊ areÊ managedÊ withÊ chronicÊ useÊ ofÊ medications,Ê canes,Ê orÊ crutchesÊ andÊ aÊ healthierÊ lifestyle.
HealingÊ refersÊ toÊ restoringÊ aÊ senseÊ ofÊ health,Ê vitality,Ê orÊ wellbeing.Ê Ê HealingÊ refersÊ toÊ theÊ wholeÊ person,Ê andÊ restoringÊ aÊ senseÊ
ofÊ order,Ê organization,Ê integrity,Ê balance,Ê ease,Ê orÊ harmonyÊ toÊ aÊ
dynamicÊ whole.Ê TheÊ personÊ whoÊ isÊ ill,Ê injured,Ê orÊ sufferingÊ isÊ theÊ
oneÊ whoÊ doesÊ theÊ healing.Ê AÊ doctorÊ placesÊ stitches,Ê butÊ theÊ injuredÊ
personÊheals ÊtheÊcut.
ÒNa tureÊ aloneÊ curesÉÊ andÊ whatÊ nursingÊ hasÊ toÊ doÉÊ isÊ toÊ putÊ
theÊ patientÊ inÊ theÊ bestÊ conditionÊ forÊ NatureÊ toÊ actÊ uponÊ him.Ó
ÑÊ FlorenceÊ Nightingale
SomeoneÊ whoÊ healsÊ despiteÊ aÊ seriousÊ illnessÊ orÊ injuryÊ isÊ aÊ goodÊ
healer.Ê So,Ê ifÊ youÊ haveÊ survivedÊ cancer,Ê aÊ heartÊ attack,Ê orÊ injuriesÊ
fromÊaÊcarÊcr ash,Êy ouÊ areÊ aÊ goodÊ healer.
YinÊandÊy angÊ ofÊc uringÊ andÊ healing
InÊ AsianÊ medicine,Ê yinÊ andÊ yangÊ areÊ theÊ oppositesÊ thatÊ areÊ
bothÊ necessaryÊ forÊ theÊ whole.Ê YinÊ isÊ inner,Ê quiet,Ê subtle,Ê andÊ dark;Ê
yangÊ isÊ outer,Ê loud,Ê obvious,Ê andÊ bright.Ê YinÊ isÊ healing;Ê yangÊ isÊ
curing.Ê YinÊ isÊ forÊpeopl e.Ê YangÊ addressesÊ disease.
YinÊ (healing)Ê treatmentÊ ->Ê PersonÊ ->Ê PersonÊ feelsÊ betterÊ ->Ê
Better specific health outcomes
Yang (curing) treatment -> Disease ->Better specific health
outcomesÊ-> ÊP ersonÊf eelsÊ better
CanÊ aÊ dyingÊ personÊ beÊ healed?Ê AllÊ thingsÊ change.Ê AtomsÊ andÊ

byÊ KathiÊ Kemper,Ê MD

moleculesÊ areÊ inÊ motion.Ê StarsÊ ariseÊ
and flame out. Everything that is born
eventuallyÊ dies,Ê fromÊ theÊ smallestÊ
flower to the largest whale. Human
bodies,Ê die,Ê too,Ê ofÊ course.Ê Nevertheless,Ê peopleÊ canÊ dieÊ withÊ aÊ senseÊ ofÊ
peace,Ê purpose,Ê harmony,Ê comfort,Ê andÊ
connectednessÊ toÊ others,Ê andÊ inÊ thisÊ
way,Ê theyÊ canÊ beÊ saidÊ toÊ beÊ healed,Ê evenÊ thoughÊ theirÊ bodiesÊ die.
CanÊ otherÊ peopleÊ healÊ theÊ sick?Ê IfÊ youÊ thinkÊ aboutÊ it,Ê thisÊ isÊ aÊ
funnyÊ question.Ê CanÊ aÊ comedianÊ makeÊ youÊ laugh?Ê Truthfully,Ê itÕ sÊ
hardÊ toÊ forceÊ someoneÊ toÊ laugh,Ê butÊ comediansÊ canÊ certainlyÊ helpÊ
usÊ laugh.Ê GreatÊ actorsÊ canÊ Ò makeÓ Ê usÊ cry,Ê surpriseÊ us,Ê disgustÊ us,Ê
frightenÊ us,Ê andÊ feelÊ allÊ kindsÊ ofÊ emotions.Ê TheirÊ abilityÊ toÊ engenderÊ
thoseÊ emotionsÊ inÊ othersÊ isÊ whatÊ makesÊ themÊ greatÊ entertainers.
Parents,Ê teachers,Ê andÊ othersÊ alsoÊ offerÊ insightÊ intoÊ theÊ questionÊ
ofÊ whetherÊ weÊ canÊ heal.Ê CalmÊ parentsÊ sootheÊ cryingÊ children.Ê TheyÊ
doÊ notÊ makeÊ theirÊ childrenÊ feelÊ better,Ê butÊ theyÊ createÊ anÊ atmosphere of calm reassurance that promote a child’s confidence and
senseÊ ofÊ security.Ê SkillfulÊ teachersÊ helpÊ studentsÊ masterÊ materialÊ
theyÊ thoughtÊ theyÕ dÊ neverÊ understand.Ê SincereÊ prayerÊ offeredÊ byÊ aÊ
devoutÊ spiritualÊ leaderÊ canÊ inspireÊ hopeÊ andÊ facilitateÊ aÊ senseÊ ofÊ
meaningÊ toÊ lifeÕ sÊ hardships.Ê SkilledÊ mediatorsÊ facilitateÊ understanding and forgiveness between people in conflict. So, yes! Common
sense and our own experience confirm that just as doctors place
stitchesÊ toÊ facilitateÊ physicalÊ healing;Ê justÊ asÊ parentsÊ promoteÊ emo-
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tionalÊ well-being;Ê justÊ asÊ teachersÊ supportÊ
studentsÊ toÊ masterÊ mentallyÊ challengingÊ
material;Ê justÊ asÊ spiritualÊ leadersÊ fosterÊ
hope;Ê andÊ justÊ asÊ mediatorsÊ encourageÊ
socialÊ harmony;Ê so,Ê itÊ isÊ possibleÊ forÊ peopleÊ
toÊ facilitateÊ anotherÊ individualÕ sÊ healingÊ onÊ
manyÊ differentÊ levels.
BasicÊr equirements
ThereÊ areÊ aÊ fewÊ simpleÊ requirementsÊ
forÊbecomingÊaÊhealer :
• Compassion – the desire to relieve sufferingÊ inÊ another
• Good health – physical, emotional,
mental,Ê andÊ spiritualÊ vitality;Ê cheerful,Ê
resilient,Ê calm,Ê andÊ peacefulÊ asÊ wellÊ asÊ
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compassionate
• Focus – the ability to control attention
forÊ aÊ sustainedÊ periodÊ ofÊ time
• Dedication and discipline – the willingnessÊ andÊ abilityÊ toÊ practice,Ê toÊ learn,Ê andÊ
toÊ grow;Ê sincereÊ opennessÊ toÊ feedback
• Openness- curiosity about participating
inÊ healingÊ ratherÊ beingÊ dogmaticÊ
• Non-judgmental, acceptance – willingnessÊ toÊ acceptÊ thingsÊ thatÊ ariseÊ andÊ unexpectedÊ outcomes
• Collaborative, empowering attitude –
workingÊ inÊ respectfulÊ partnershipÊ withÊ theÊ
personÊ seekingÊ help,Ê notÊ attemptingÊ toÊ
dominateÊ orÊ controlÊ theÊ personÊ orÊ theÊ
outcome

• Detachment – while maintaining compassion,Ê theÊ healerÊ mustÊ beÊ detachedÊ fromÊ
theÊ specificÊ resultsÊ andÊ doÊ notÊ claimÊ
creditÊ forÊ theÊ results,Ê knowingÊ thatÊ ultimately,Ê healingÊ isÊ upÊ toÊ theÊ personÊ seekingÊ
help,Ê nature,Ê andÊ theÊ environmentÊ inÊ
whichÊ theÊ personÊ lives.
WeÕ llÊ talkÊ moreÊ aboutÊ theseÊ basicÊ requirementsÊ inÊ subsequentÊ articles.Ê ForÊ now,Ê
considerÊ theÊ practiceÊ ofÊ healingÊ toÊ beÊ
similarÊ toÊ learningÊ aÊ newÊ sportÊ orÊ musicalÊ
instrument.Ê ItÊ takesÊ practiceÊ asÊ wellÊ asÊ goodÊ
coachingÊ toÊ masterÊ aÊ newÊ skill.Ê
IsÊ everyoneÊ whoÊ claimsÊ toÊ beÊ aÊ healerÊ reallyÊ aÊ healer?Ê
No.Ê IÕ mÊ sadÊ toÊ say,Ê althoughÊ mostÊ
peopleÊ haveÊ aÊ sincereÊ desireÊ toÊ helpÊ others,Ê
someÊ peopleÊ areÊ drivenÊ byÊ pride,Ê greed,Ê theÊ
desireÊ toÊ dominateÊ others,Ê orÊ theÊ needÊ toÊ
overcomeÊ theirÊ ownÊ woundsÊ ratherÊ thanÊ
compassion.Ê IfÊ someoneÊ whoÊ claimsÊ toÊ beÊ
aÊ healerÊ jumpsÊ rightÊ inÊ andÊ startsÊ toÊ workÊ
onÊ youÊ withoutÊ askingÊ yourÊ permission,Ê
decline the offer firmly; they are working
fromÊ theirÊ need,Ê notÊ yours.Ê IfÊ someoneÊ whoÊ
claimsÊ toÊ beÊ aÊ healerÊ demandsÊ thatÊ youÊ
undressÊ (outsideÊ ofÊ aÊ medicalÊ examÊ setting);Ê
insistsÊ thatÊ youÊ adoptÊ hisÊ orÊ herÊ beliefÊ systemÊ
orÊ religion;Ê makesÊ outrageousÊ claimsÊ (e.g.,Ê
IÊ canÊ cureÊ cancerÊ orÊ healÊ yourÊ stroke,Ê diabetes,Ê multipleÊ sclerosis,Ê etc.);Ê orÊ otherwiseÊ
makesÊ youÊ uncomfortable,Ê politelyÊ butÊ
firmly decline. While spontaneous healing
isÊ possibleÊ withÊ anyÊ condition,Ê trueÊ healersÊ
neverÊ claimÊ creditÊ forÊ theÊ resultsÊ andÊ areÊ
empowering,Ê notÊ dominating.
HEALTHÊ PROFESSIONALSÊ
ANDÊ HEALING
HealthÊ professionalsÊ dedicateÊ ourÊ
workingÊ livesÊ toÊ stampingÊ outÊ diseaseÊ andÊ
relievingÊ suffering.Ê HospitalsÊ areÊ builtÊ toÊ
cureÊ theÊ sick.Ê ButÊ fewÊ ofÊ usÊ whoÊ workÊ inÊ
hospitalsÊ considerÊ ourselvesÊ healers.Ê WhyÊ
isÊ that?Ê
BeforeÊ weÊ hadÊ powerfulÊ medicationsÊ
andÊ surgery,Ê medicineÊ hadÊ veryÊ fewÊ treatmentsÊ thatÊ actuallyÊ curedÊ diseases.Ê AsÊ ourÊ
abilityÊ toÊ prevent,Ê cure,Ê andÊ manageÊ serious,Ê life-threateningÊ diseasesÊ grewÊ (forÊ example,Ê toÊ preventÊ smallpox,Ê polio,Ê typhoid,Ê
measles,Ê cholera,Ê andÊ rheumaticÊ fever;Ê cureÊ
tuberculosis,Ê syphilis,Ê scarletÊ fever,Ê andÊ
someÊ kindsÊ ofÊ cancer;Ê andÊ manageÊ diabetes,Ê
kidneyÊ failure,Ê heartÊ disease,Ê HIV,Ê andÊ nearsightedness),Ê weÊ focusedÊ moreÊ onÊ theÊ
medicinesÊ andÊ theÊ diseases,Ê andÊ lessÊ onÊ theÊ
peopleÊ involved.Ê AndÊ asÊ healthÊ careÊ hasÊ
becomeÊ moreÊ expensiveÊ andÊ asÊ theÊ insuranceÊ andÊ pharmaceuticalÊ industriesÊ haveÊ
grownÊ moreÊ powerful,Ê weÊ haveÊ focusedÊ theÊ

lensÊ ofÊ ourÊ attentionÊ andÊ effortÊ almostÊ entirelyÊonÊdiagnos esÊandÊ treatments.Ê
SamÊ isÊ aÊ goodÊ friendÊ whoÊ isÊ retiredÊ asÊ
aÊ successfulÊ businessman.Ê SamÊ oftenÊ saysÊ
toÊ me,Ê Ò TellÊ meÊ whatÊ youÊ getÊ paidÊ toÊ do,Ê
andÊ IÕllÊ tellÊ youÊ whatÊ youÊ do.Ó Ê Ê TheseÊ days,Ê
doctors,Ê clinics,Ê andÊ hospitalsÊ getÊ paidÊ forÊ
makingÊ diagnosesÊ andÊ providingÊ treatmentsÊ
promotedÊ byÊ pharmaceuticalÊ companiesÊ
andÊ approvedÊ byÊ insuranceÊ companies.Ê
There may be plenty of scientific evidence
that another treatment would be beneficial,
butÊ unlessÊ thatÊ treatmentÊ isÊ coveredÊ byÊ insurance,Ê itÊ isÊ unlikelyÊ thatÊ youÊ willÊ hearÊ
aboutÊ itÊ fromÊ yourÊ doctor.Ê ThereÊ isÊ noÊ DSMIVÊ diagnosis,Ê noÊ CPTÊ code,Ê andÊ noÊ DRGÊ
relatedÊ toÊ healing.Ê Ê ConsciouslyÊ engagingÊ
inÊ healing,Ê offeringÊ sincereÊ goodÊ will,Ê wiseÊ
insight,Ê orÊ encouragement,Ê andÊ inspiringÊ
hopeÊ mayÊ beÊ important,Ê butÊ theyÊ areÊ notÊ
directlyÊ reimbursableÊ andÊ doÊ notÊ generateÊ
profitsÊ forÊ pharmaceuticalÊ andÊ deviceÊ
manufacturersÊ soÊ youÊ willÊ notÊ seeÊ adsÊ forÊ
them.
DoesÊitÊw ork?Ê How?
Diagnoses,Ê cures,Ê andÊ treatmentsÊ areÊ
externalÊ andÊ objective.Ê HealingÊ isÊ internal,Ê
interpersonalÊ andÊ subjective.Ê KnowingÊ
whetherÊ orÊ notÊ aÊ boneÊ hasÊ knit,Ê aÊ tumorÊ hasÊ
shrunk,Ê orÊ aÊ kidneyÊ isÊ workingÊ isÊ prettyÊ
straightforwardÊ usingÊ modernÊ technology.Ê
KnowingÊ whetherÊ someoneÊ feelsÊ moreÊ atÊ
peace,Ê hasÊ aÊ greaterÊ senseÊ ofÊ harmony,Ê
comfort, confidence, or well-being is much
more difficult. It requires introspection,
self-awareness,Ê andÊ communication.Ê Nevertheless,Ê basedÊ onÊ vastÊ humanÊ experienceÊ
and an increasing number of scientific studies,Ê weÊ canÊ concludeÊ thatÊ healingÊ happens.Ê
MostÊ often,Ê peopleÊ noticeÊ thatÊ theyÊ feelÊ
calmer,Ê moreÊ peaceful,Ê relaxed,Ê trusting,Ê
andÊ haveÊ lessÊ anxiety,Ê stress,Ê andÊ discomfort.

HowÊ doesÊ thisÊ happen?
MainstreamÊ medicalÊ scienceÊ isÊ basedÊ
onÊ theÊ lawsÊ ofÊ NewtonianÊ physics,Ê chemistry,Ê andÊ biology.Ê Increasingly,Ê medicineÊ
understandsÊ theÊ importanceÊ ofÊ psychologicalÊ andÊ socialÊ sciences,Ê too.Ê ModernÊ socialÊ
psychologyÊ informsÊ usÊ thatÊ weÊ exertÊ enormous influence on one another, even, and
perhapsÊ mostÊ powerfully,Ê whenÊ weÕ reÊ notÊ
consciouslyÊ awareÊ ofÊ it.Ê Ê
Healing,Ê particularlyÊ in-person,Ê handsonÊ healing,Ê canÊ beÊ understood,Ê atÊ leastÊ inÊ
part, as benefit of positive interpersonal
dynamics.Ê SpendingÊ timeÊ withÊ someoneÊ
whoÊ isÊ calm,Ê encouraging,Ê cheerful,Ê andÊ
interestedÊ inÊ ourÊ well-beingÊ isÊ uplifting.Ê ItÊ
helpsÊ usÊ relaxÊ andÊ feelÊ hopeful.Ê ThoseÊ emotionsÊ canÊ slowÊ theÊ cascadeÊ ofÊ stressÊ hormonesÊ thatÊ impedeÊ healingÊ andÊ theyÊ bolsterÊ
theÊ releaseÊ ofÊ neurohormonesÊ thatÊ promoteÊ
greaterÊ comfortÊ andÊ vitality.Ê
ConsiderÊ thisÊ analogy.Ê IfÊ someoneÊ isÊ
hummingÊ aÊ varietyÊ ofÊ notesÊ absentmindedly,Ê inÊ noÊ particularÊ orderÊ orÊ rhythm,Ê andÊ
someoneÊ comesÊ alongÊ whoÊ singsÊ aÊ veryÊ
clearÊ noteÊ orÊ tune,Ê theÊ hummerÊ soonÊ startsÊ
singingÊ along.Ê ItÕ sÊ almostÊ impossibleÊ toÊ
continueÊ toÊ humÊ somethingÊ elseÊ whenÊ aÊ
powerful,Ê skilledÊ singerÊ startsÊ singing.Ê
Similarly,Ê mostÊ ofÊ theÊ time,Ê andÊ especiallyÊ
whenÊ weÊ areÊ ill,Ê ourÊ Ò singingÓ Ê isÊ scatteredÊ
byÊ worry,Ê pain,Ê andÊ distress.Ê WhenÊ someoneÊ
elseÊ isÊ ableÊ toÊ holdÊ aÊ strongÊ senseÊ ofÊ clear,Ê
calm,Ê compassionÊ andÊ confidence,Ê theÊ
scatteredÊ sensesÊ andÊ attitudesÊ beginÊ toÊ alignÊ
withÊ that.Ê YouÊ mightÊ callÊ thisÊ interpersonalÊ
resonance.
EvenÊ skepticsÊ wouldÊ agreeÊ thatÊ thisÊ
kindÊ ofÊ interactionÊ offersÊ atÊ leastÊ aÊ powerfulÊ
placeboÊ effect.Ê TheÊ placeboÊ effectÊ isÊ aÊ
physiologicÊ modulatorÊ ofÊ psycho-neuroimmunologicÊ systems,Ê butÊ itÊ isÊ usuallyÊ
consideredÊ lessÊ powerfulÊ thanÊ Ò realÓ Ê medications.Ê IsÊ healingÊ justÊ aÊ placebo?Ê
BasedÊ onÊ emergingÊ researchÊ andÊ myÊ
experienceÊ offeringÊ healingÊ toÊ infants,Ê ani-

mals,Ê plants,Ê andÊ comatoseÊ patientsÊ whoÊ
areÊ generallyÊ notÊ susceptibleÊ toÊ placeboÊ
effects,Ê IÊ believeÊ thatÊ somethingÊ beyondÊ theÊ
placeboÊ effectÊ isÊ atÊ work.Ê IsÊ itÊ anÊ electromagneticÊ energy?
RecentÊ researchÊ onÊ biologicalÊ electromagnetic fields has shown that the field
generatedÊ byÊ ourÊ heartÊ (theÊ signalsÊ detectedÊ
onÊ anÊ ECG)Ê extendsÊ severalÊ feetÊ beyondÊ ourÊ
body.Ê InÊ fact,Ê theÊ electricalÊ signalsÊ fromÊ oneÊ
personÕ sÊ heartÊ canÊ beÊ detectedÊ inÊ theÊ brainÊ
wavesÊ ofÊ aÊ personÊ nearby.Ê AreÊ theÊ subtleÊ
variationsÊ inÊ electromagneticÊ signalsÊ generated by the healer somehow influencing the
field of the recipient in a way that promotes
healing?Ê ThisÊ wouldÊ beÊ aÊ fascinatingÊ arenaÊ
forÊ research!Ê
IsÊ healingÊ basedÊ onÊ someÊ kindÊ ofÊ patternÊ orÊ informationÊ transmittedÊ fromÊ oneÊ
personÊ toÊ another?Ê AnotherÊ greatÊ researchÊ
question! Quantum physics informs us that
theÊ humanÊ element,Ê i.e.,Ê consciousness,Ê
affectsÊ reality,Ê notÊ justÊ ourÊ perceptionÊ ofÊ
reality.Ê DoesÊ healingÊ happenÊ onÊ aÊ quantumÊ
level?Ê IÊ donÕ tÊ know.Ê IsÊ healingÊ basedÊ onÊ aÊ
subtle energy, vital energy, or etheric fields?
IÊ donÕ tÊ know,Ê andÊ asÊ aÊ scientist,Ê IÊ donÕ tÊ evenÊ
knowÊ howÊ toÊ testÊ thoseÊ theories.Ê BecauseÊ
mostÊ ancientÊ healingÊ practicesÊ areÊ basedÊ
onÊ aÊ beliefÊ inÊ someÊ kindÊ ofÊ vitalÊ energyÊ orÊ
universalÊ lifeÊ energy,Ê andÊ becauseÊ manyÊ
healersÊ describeÊ theÊ processÊ inÊ termsÊ ofÊ
energy,Ê IÊ alsoÊ useÊ theÊ term,Ê evenÊ thoughÊ itÊ
isÊ notÊ theÊ sameÊ kindÊ ofÊ energyÊ weÊ measureÊ
inÊ highÊ schoolÊ physicsÊ orÊ chemistryÊ labs.
AsÊ aÊ practicalÊ clinician,Ê IÊ believeÊ thatÊ
becauseÊ healingÊ isÊ safeÊ (ifÊ aÊ fewÊ commonÊ
senseÊ guidelinesÊ areÊ followed),Ê doesÊ notÊ
interfereÊ withÊ anyÊ mainstreamÊ medicalÊ
treatment,Ê andÊ helpsÊ people,Ê weÊ donÕ tÊ needÊ
toÊ knowÊ howÊ itÊ worksÊ toÊ learnÊ toÊ useÊ it.Ê OnÊ
theÊ otherÊ hand,Ê IÊ planÊ toÊ continueÊ toÊ doÊ
research in this field because I believe that
throughÊ rigorousÊ research,Ê weÊ canÊ becomeÊ
better healers, fine-tuning our skills and our
applicationÊ ofÊ thoseÊ skills.
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SPIRITUALITYÊ ANDÊH EALING
JesusÊ ChristÊ isÊ knownÊ asÊ TheÊ GreatÊ
HealerÊ orÊ TheÊ MasterÊ Healer.Ê HisÊ disciplesÊ
gainedÊ countlessÊ convertsÊ inÊ partÊ throughÊ
theirÊ healingÊ work.Ê ManyÊ modernÊ healersÊ
stillÊ healÊ inÊ theÊ nameÊ ofÊ Jesus.Ê DoraÊ KunzÊ
developedÊ theÊ healingÊ techniqueÊ ofÊ TherapeuticÊ TouchÊ (nowÊ practicedÊ byÊ overÊ
80,000 nurses internationally), in part by
watchingÊ theÊ ChristianÊ evangelistÊ andÊ faithÊ
healer,Ê KathrynÊ Kuhlman.Ê OnÊ theÊ otherÊ
hand,Ê ChristianityÊ doesÊ notÊ haveÊ aÊ monopolyÊ onÊ healing.Ê GreatÊ spiritualÊ leadersÊ
fromÊ Islam,Ê Hinduism,Ê andÊ BuddhismÊ haveÊ
alsoÊ beenÊ acclaimedÊ asÊ healers.Ê IÊ amÊ notÊ
awareÊ ofÊ anyÊ effectiveÊ healerÊ whoÊ deniesÊ
theÊimpor tanceÊ ofÊ spirituality.
RegardlessÊ ofÊ religiousÊ backgroundÊ (orÊ
lackÊ thereof),Ê healingÊ isÊ aÊ spiritualÊ activity.Ê
ItÊ isÊ intimate.Ê ItÊ isÊ sacred.Ê ItÊ isÊ meaningful.Ê
ItÊ callsÊ onÊ usÊ toÊ beÊ presentÊ toÊ somethingÊ
beyondÊ ourÊ ordinary,Ê limitedÊ senseÊ ofÊ
ourselves and affirms our connection with
oneÊa nother.Ê
CanÊheal ingÊ beÊ learnedÊ orÊ isÊ itÊ aÊ gift?
Yes!Ê HealingÊ isÊ aÊ giftÊ andÊ itÊ canÊ beÊ
learned.Ê JustÊ asÊ aÊ fewÊ peopleÊ areÊ naturallyÊ
giftedÊ musiciansÊ whileÊ othersÊ struggleÊ toÊ
learnÊ chopsticks,Ê someÊ peopleÊ areÊ naturallyÊ giftedÊ atÊ facilitatingÊ healingÊ inÊ others.Ê
AndÊ justÊ asÊ giftedÊ athletesÊ practiceÊ theÊ
fundamentalsÊ ofÊ theirÊ skills,Ê thoseÊ whoÊ
wantÊ toÊ learnÊ howÊ toÊ helpÊ healÊ othersÊ needÊ
toÊ practice,Ê practice,Ê practice.Ê (Note:Ê forÊ
simplicity,Ê weÊ willÊ callÊ thoseÊ whoÊ facilitate,Ê
support,Ê promote,Ê encourageÊ andÊ setÊ theÊ
stageÊ forÊ healing,Ê healers.Ê PleaseÊ rememberÊ
thatÊ thisÊ isÊ justÊ forÊ simplicity.Ê InÊ reality,Ê theÊ
personÊ whoÊ achievesÊ greaterÊ well-beingÊ isÊ
theÊ healer.)Ê LearningÊ aÊ newÊ skillÊ ofÊ anyÊ
kindÊ isÊ easiestÊ withÊ goodÊ coaching,Ê practice,Ê feedbackÊ andÊ moreÊ practice.Ê WithÊ
dedication,Ê goodÊ training,Ê andÊ persistence,Ê
evenÊ thoseÊ whoÊ areÊ notÊ bornÊ healersÊ canÊ
helpÊr educeÊ suffering.

DISCLAIMER
MyÊ dadÊ wasÊ aÊ basketballÊ coach,Ê andÊ
IÕ veÊ hadÊ someÊ prettyÊ goodÊ training.Ê Still,Ê
I’m just 5’6” tall and was born with a
problemÊ inÊ myÊ spine.Ê EvenÊ ifÊ IÊ practicedÊ
forÊ hoursÊ everyÊ dayÊ forÊ theÊ nextÊ 10Ê years,Ê
IÕ dÊ neverÊ beÊ ableÊ toÊ dunkÊ aÊ basketballÊ likeÊ
MichaelÊ JordanÊ orÊ handleÊ theÊ ballÊ likeÊ
ChrisÊ Paul.Ê
Likewise,Ê whenÊ itÊ comesÊ toÊ healing,Ê
IÕ veÊ hadÊ someÊ ofÊ theÊ worldÕ sÊ bestÊ teachersÊ
andÊ roleÊ models,Ê andÊ IÕ veÊ practicedÊ manyÊ
hoursÊ overÊ manyÊ years.Ê ButÊ IÊ doÊ notÊ claimÊ
toÊ beÊ aÊ superstarÊ ofÊ theÊ healingÊ world.Ê ButÊ
inÊ importantÊ ways,Ê thisÊ makesÊ meÊ aÊ betterÊ
teacher.Ê Why?
Ê IÊ doÊ notÊ seeÊ auras.Ê IÊ doÊ notÊ hearÊ
voicesÊ tellingÊ meÊ whereÊ toÊ placeÊ myÊ hands.Ê
IÊ doÊ notÊ claimÊ thatÊ ancientÊ entitiesÊ guideÊ
me.Ê ItÊ tookÊ meÊ twoÊ yearsÊ ofÊ diligentÊ practiceÊ justÊ toÊ beginÊ toÊ senseÊ whatÊ IÊ perceiveÊ
as the human energy field with my hands.
IÊ learnedÊ theÊ rudimentsÊ ofÊ usingÊ anÊ ophthalmoscopeÊ andÊ stethoscopeÊ muchÊ moreÊ
quickly!Ê
IÊ amÊ deeplyÊ gratefulÊ forÊ CTÊ scanners,Ê
MRIs,Ê ultrasounds,Ê EEGs,Ê ECGÕ s,Ê andÊ otherÊ
testsÊ toÊ makeÊ anÊ accurateÊ assessment.Ê AtÊ
theÊ sameÊ time,Ê IÊ knowÊ thatÊ learningÊ andÊ
practicingÊ healingÊ hasÊ improvedÊ myÊ intuition,Ê andÊ madeÊ meÊ aÊ betterÊ clinician.Ê
AlthoughÊ IÊ appreciateÊ antibiotics,Ê anesthetics,Ê surgery,Ê andÊ otherÊ modernÊ treatments,Ê
IÕ mÊ gratefulÊ toÊ haveÊ learnedÊ healingÊ skillsÊ
thatÊ helpÊ myÊ patientsÊ feelÊ moreÊ relaxed,Ê
revitalized,Ê andÊ comfortable.Ê
HowÊ doesÊ thisÊ helpÊ you?
BecauseÊ itÕ sÊ beenÊ challengingÊ forÊ me,Ê
IÊ canÊ anticipateÊ yourÊ questions,Ê yourÊ skepticism,Ê andÊ yourÊ self-doubt.Ê IÊ willÊ focusÊ onÊ
theÊ fundamentals,Ê notÊ carryÊ youÊ offÊ intoÊ
fantasyÊ land.Ê IfÊ IÊ sawÊ aurasÊ likeÊ DoraÊ KunzÊ
orÊ RosalynÊ Bruyere,Ê youÊ mightÊ wonderÊ ifÊ
peopleÊ whoÊ couldnÕ tÊ seeÊ aurasÊ canÊ learnÊ
toÊ helpÊ heal.Ê IfÊ IÊ sawÊ spiritÊ guidesÊ orÊ hadÊ
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WHATÕ SÊ NExT?
NextÊ weÕ llÊ exploreÊ theÊ requirementsÊ
forÊ healingÊ inÊ moreÊ detail.Ê ThenÊ weÕ llÊ
coverÊ someÊ physical,Ê mental,Ê andÊ spiritualÊ exercisesÊ toÊ buildÊ yourÊ capacityÊ toÊ
heal.Ê JustÊ asÊ practicingÊ freeÊ throws,Ê lay-ups,Ê
scalesÊ andÊ chordsÊ isÊ notÊ quiteÊ theÊ sameÊ asÊ
playingÊ aÊ sportÊ orÊ music,Ê theyÊ areÊ veryÊ
usefulÊ fundamentalsÊ toÊ haveÊ underÊ yourÊ
beltÊ whenÊ youÊ areÊ facedÊ withÊ theÊ realÊ
thing.Ê AfterÊ youÊ feelÊ comfortableÊ withÊ theÊ
fundamentals,Ê weÊ moveÊ intoÊ learningÊ
someÊ simpleÊ techniquesÊ youÊ canÊ useÊ toÊ
helpÊ healÊ othersÊ andÊ yourself.
Dr.Ê KemperÊ servedÊ onÊ theÊ facultyÊ atÊ Yale,Ê
UniversityÊ ofÊ Washington,Ê andÊ HarvardÊ
MedicalÊ SchoolÊ beforeÊ joiningÊ theÊ facultyÊ
atÊ WakeÊ ForestÊ BaptistÊ MedicalÊ Center,Ê
whereÊ sheÊ servesÊ asÊ foundingÊ chairÊ ofÊ theÊ
CenterÊ forÊ IntegrativeÊ Medicine.Ê SheÊ alsoÊ
servesÊ onÊ theÊ advisoryÊ boardÊ ofÊ NaturalÊ
TriadÊ andÊ sheÊ hasÊ moreÊ thanÊ 100Ê peerreviewedÊ researchÊ publications.Ê
SheÊ hasÊ publishedÊ 3Ê books:Ê TheÊ HolisticÊ Pediatrician,Ê MentalÊ HealthÊ Naturally,Ê andÊ herÊ newest,Ê Ê AddressingÊ ADDÊ
Naturally,Ê whichÊ hasÊ justÊ beenÊ publishedÊ
(seeÊ pageÊ 14.
(Editor's Note: This article is the first in a
seriesÊ ofÊ articlesÊ byÊ Dr.Ê Kemper,Ê whichÊ willÊ
serveÊ asÊ theÊ basisÊ ofÊ herÊ fourthÊ book,Ê Doctor'sÊ GuideÊ toÊ Healing.)

Dr.ÊK emperÊw illÊs peakÊ aboutÊ
MentalÊHealthÊNat urallyÊ atÊ theÊ
NaturalÊ TriadÊM agazineÊ /Ê WakeÊ ForestÊ
UniversityÊBaptis tÊM edicalÊ CenterÊ
IntegrativeÊM edicineÊ SeminarÊ SeriesÊ

MARSHALL C. FREEMAN, MD • CHRISTINE L.J. HAGEN, MD

onÊF riday,ÊOc toberÊ15 Ê atÊ 12:00Ê Noon.Ê

1414 Yanceyville Street • Greensboro, NC 27405

TheÊpublic Êis Êw elcome.Ê

336.574.8000
www.HeadacheWellnessCenter.com
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higherÊ sensoryÊ perceptionÊ likeÊ BarbaraÊ
BrennanÊ orÊ DonnaÊ Eden,Ê youÊ mightÊ wonderÊ ifÊ youÊ hadÊ toÊ haveÊ thatÊ kindÊ ofÊ perceptionÊ beforeÊ youÊ couldÊ start.Ê IÊ amÊ hereÊ toÊ
tellÊ youÊ thatÊ evenÊ ifÊ yourÊ sensesÊ areÊ limitedÊ
toÊ regularÊ hearing,Ê smell,Ê taste,Ê andÊ touch,Ê
andÊ youÊ needÊ glassesÊ toÊ readÊ roadÊ signs,Ê
youÊ canÊ stillÊ learnÊ toÊ heal.Ê IÕ veÊ beenÊ there.Ê
IÕ veÊ learned,Ê andÊ youÊ can,Ê too.Ê

NaturalTriad.com

SeeÊadÊonÊpag eÊ

You are Invited to an Open House Celebration
Thursday, October 28, 2010
6:30-8:30 pm
Join us for an evening of holistic wellness!
Vaughan Integrative Medicine and the Natural Vitality Center are holding an
open house and customer celebration event.
Dr. Vaughan will speak about the importance of holistic pharmaceutical grade supplements
and healing bodywork therapies, all offered at the Natural Vitality Center.
We will be offering free pumpkin painting for children (of all ages), supplement specials and
educational information on our therapy services: acupuncture, nutritional therapy and far infrared sauna.
Meet local farmers and holistic cooks while enjoying music,
organic vegetarian snacks and nourishing organic meats served hot and fresh.

This is a FREE event, and open to the public, but reservations are required.
To make your reservation contact Amie Sharpe at amie@vaughanintegrative.com
Or call 336-808-3627 Ext 10.
Natural Vitality Center is located at 1301-D West Wendover Ave. across the entrance way from
Vaughan Integrative Medicine at 1301-A West Wendover Ave., Greensboro, NC 27408.

www.VaughanIntegrative.com
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Vitamin D:

Structure, roles, therapeutic indications and clinical considerations.

E

veryoneÊ isÊ allÊ abuzzÊ theseÊ daysÊ
aboutÊ VitaminÊ D.Ê Increasingly,Ê
VitaminÊ DÕ sÊ roleÊ inÊ numerousÊ
systemsÊ inÊ theÊ body,Ê andÊ applicationÊ
inÊ aÊ varietyÊ ofÊ conditions,Ê isÊ beingÊ
illustratedÊ inÊ theÊ medicalÊ literature.Ê
VitaminÊ DÊ isÊ notÊ onlyÊ beingÊ studiedÊ
forÊ itÕ sÊ roleÊ inÊ preventionÊ ofÊ aÊ myriadÊ
ofÊ diseasesÊ butÊ alsoÊ asÊ aÊ potentialÊ
treatmentÊ forÊ manyÊ acuteÊ andÊ chronicÊ
conditions,ÊincludingÊcancer .
SoÊ whatÊ isÊ it,Ê exactly,Ê aboutÊ VitaminÊ
DÊ thatÊ makesÊ itÊ soÊ special?Ê ForÊ starters,Ê itsÊ
uniquenessÊ comesÊ fromÊ itsÊ structure.Ê TheÊ
veryÊ termÊ Ò vitaminÊ DÓ Ê isÊ technicallyÊ notÊ
correct,Ê butÊ asÊ itÊ isÊ usedÊ inÊ theÊ media,Ê thisÊ
termÊ isÊ usedÊ toÊ describeÊ aÊ classÊ ofÊ manyÊ
differentÊ formsÊ ofÊ steroid-likeÊ compounds.Ê
Biochemically,Ê VitaminÊ DÊ isÊ moreÊ ofÊ aÊ
hormoneÊ thanÊ aÊ vitamin.Ê ItÊ actuallyÊ gotÊ
theÊ designationÊ ofÊ vitaminÊ whenÊ itsÊ applicationÊ inÊ theÊ dietÊ curedÊ rickets;Ê however,Ê asÊ timeÊ wentÊ onÊ andÊ itsÊ manyÊ rolesÊ
wereÊ elucidated,Ê itÊ wasÊ determinedÊ toÊ beÊ
moreÊaÊhormone.Ê
HowÊy ouÊmakeÊ VitaminÊDÊ
WhenÊ yourÊ skinÊ isÊ exposedÊ toÊ sunlight,Ê theÊ skinÊ transformsÊ theÊ precursorÊ ofÊ

Ê

vitaminÊ DÊ intoÊ vitaminÊ D3Ê (alsoÊ calledÊ
cholecalciferol).Ê ItÊ isÊ thenÊ transportedÊ toÊ
the liver where it is converted to 25-hydroxycholecalciferol (25-OHD3), a form
that is five times more potent than D3.
Next, the kidneys convert 25-OHD3 to
1,25 dihydroxycholecalciferol, the most
potentÊ formÊ ofÊ vitaminÊ D,Ê beingÊ tenÊ timesÊ
moreÊpotentÊthanÊD3.
TheÊ D3Ê familyÊ ofÊ vitaminÊ DÊ isÊ theÊ oneÊ
madeÊ andÊ utilizedÊ byÊ vertebrates.Ê VitaminsÊ D1Ê andÊ D2Ê areÊ notÊ producedÊ byÊ
vertebrates,Ê manufacturedÊ insteadÊ byÊ
singleÊcelledÊorganis msÊandÊplants .

VitaminÊDÊact ionsÊ andÊ roles
VitaminÊ DÊ hasÊ numerousÊ actionsÊ
inÊ theÊ bodyÊ andÊ thereÊ isÊ anÊ evermounding body of scientific literatureÊ supportingÊ itsÊ roleÊ andÊ useÊ inÊ
theÊ preventionÊ andÊ treatmentÊ ofÊ
manyÊdis eases.
PerhapsÊ bestÊ knownÊ isÊ theÊ abilityÊ ofÊ vitaminÊ DÊ toÊ stimulateÊ theÊ
absorptionÊ ofÊ calcium.Ê ItÊ helpsÊ toÊ bothÊ
absorbÊ dietaryÊ formsÊ ofÊ calciumÊ intoÊ theÊ
bloodÊ andÊ getÊ calciumÊ intoÊ theÊ bonesÊ toÊ
helpÊ withÊ mineralization.Ê ItÊ alsoÊ playsÊ aÊ
roleÊ inÊ calciumÊ balance,Ê interactingÊ withÊ
theÊ intestine,Ê kidneyÊ andÊ parathyroidÊ
glands.
TherapeuticÊcons iderationsÊ
Accordingly,Ê vitaminÊ DÊ hasÊ applicationÊinÊtheÊprev entionÊ andÊ treatmentÊ
ofÊos teopeniaÊandÊos teoporosis.Ê VitaminÊ
DÊals oÊpla ysÊ aÊ roleÊ inÊ moodÊ andÊ isÊ oftenÊ
usedÊtoÊtreatÊSeas onalÊ AffectiveÊ DisorderÊ(SA D),Êw hereÊy ouÊ Ê feelÊ Ò downÓ Ê inÊ
theÊwinter .Ê
VitaminÊ DÊ playsÊ aÊ keyÊ roleÊ inÊ glucoseÊ
metabolismÊ andÊ peopleÊ withÊ severeÊ vitamin D deficiency often have weight loss
resistanceÊ becauseÊ theyÊ areÊ unableÊ toÊ

Making Life Better!

What Our Patients Say

That’s our mission.
We exist to improve lives through the
professional implementation of proven
“Vision Development Therapy”
techniques and strategies

“Her eye movement is much improved.
Reading is less of a chore for her.”
- Candy S.

Autistic Spectrum Disorders
Reading Learning
Attention Problems
Wandering & Lazy Eye

336.460.0752
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“We noticed a huge change in his headaches
and yawning. His concentration has
increased considerably. He is also reading
at a higher reading level.”
- Stephen H.

www.drmarkroberts.com

burnÊfatÊeffecti vely.
ThisÊ hormone-likeÊ compoundÊ isÊ crucialÊ forÊ bothÊ maleÊ andÊ femaleÊ reproductiveÊ health.Ê ItÊ isÊ importantÊ forÊ breastÊ healthÊ
and is used to treat both fibrocystic breast
diseaseÊ andÊ polycysticÊ ovarianÊ syndrome.Ê
ItÊ isÊ importantÊ forÊ properÊ functioningÊ
ofÊ theÊ prostateÊ andÊ isÊ protectiveÊ againstÊ
prostate,Ê breast,Ê ovarianÊ andÊ uterineÊ cancers.Ê ResearchersÊ nowÊ areÊ lookingÊ intoÊ
vitaminÊ DÊ analogsÊ forÊ theÊ treatmentÊ ofÊ
theseÊandÊotherÊcancers .
VitaminÊ DÊ alsoÊ hasÊ implicationsÊ inÊ
skinÊ healthÊ andÊ isÊ usedÊ toÊ treatÊ psoriasisÊ
andÊ theÊ skinÊ manifestationsÊ ofÊ scleroderma.Ê
ItÊ helpsÊ toÊ improveÊ immunityÊ againstÊ
virusesÊ andÊ willÊ aidÊ inÊ theÊ overallÊ Ò balanceÓ Ê ofÊ theÊ immuneÊ system,Ê helpingÊ oneÊ
avoidÊ theÊ developmentÊ ofÊ variousÊ autoimmuneÊ conditions.Ê AÊ veryÊ recentÊ researchÊ
articleÊ revealedÊ thatÊ adequateÊ vitaminÊ DÊ
statusÊ coupledÊ withÊ supplementationÊ during flu season is a better preventative
against influenza than the flu vaccine.
FromÊ theÊ brain,Ê toÊ theÊ bones,Ê toÊ theÊ
immuneÊ system,Ê reproductiveÊ organs,Ê
endocrineÊ systemÊ andÊ more,Ê vitaminÊ DÊ
hasÊ anÊ abundanceÊ ofÊ crucialÊ rolesÊ inÊ
keepingÊ usÊ inÊ optimalÊ healthÊ andÊ forÊ
preventingÊnumerou sÊdis eases.Ê

ByÊ JillianÊ SarnoÊ Teta,Ê ND
haveÊ slowÊ reactionÊ times.Ê ConversionÊ
ratesÊ varyÊ greatlyÊ betweenÊ individuals.Ê
Also,Ê peopleÊ withÊ liverÊ orÊ kidneyÊ diseaseÊ
are at risk for deficiency as these organs
areÊs itesÊ ofÊ conversionÊforÊvitaminÊD .
VitaminÊ DÊ isÊ aÊ fat-solubleÊ vitamin,Ê
whichÊ meansÊ thatÊ itÊ isÊ absorbedÊ inÊ theÊ
intestinalÊ tractÊ withÊ theÊ helpÊ ofÊ fats,Ê andÊ
isÊ notÊ excretedÊ inÊ theÊ urine.Ê Therefore,Ê
anyoneÊ withÊ aÊ malabsorptionÊ issueÊ isÊ going to be more prone to vitamin D deficiency.

PeopleÊ whoÊ haveÊ CrohnÕ sÊ Disease,Ê
UlcerativeÊ Colitis,Ê IBS,Ê microscopicÊ colitis,Ê CeliacÊ Disease,Ê non-CeliacÊ glutenÊ
intolerance,Ê CysticÊ FibrosisÊ orÊ anyÊ malContinuedÊ onÊ pageÊ 43

Vitamin D deficiency
Ê TheÊ majorityÊ ofÊ ourÊ populationÊ isÊ
deficient in this important compound.
Why?Ê ForÊ oneÊ reason,Ê weÊ areÊ taughtÊ toÊ
fearÊ theÊ sunÊ andÊ toÊ coverÊ ourselvesÊ completely,Ê shieldingÊ ourselvesÊ fromÊ itÊ atÊ allÊ
costs.Ê IsÊ thisÊ reallyÊ reasonable?Ê ForÊ optimalÊ vitaminÊ DÊ levelsÊ toÊ beÊ manufactured,Ê
dependingÊ onÊ theÊ timeÊ ofÊ yearÊ andÊ location, one only needs between 5-20 minutesÑ neverÊ longÊ enoughÊ toÊ getÊ burnedÑ
ofÊdailyÊs unÊexpos ureÊonÊtheirÊlimbs .Ê
PeopleÊ oftenÊ wantÊ toÊ putÊ sunscreenÊ
onÊ theirÊ facesÊ toÊ protectÊ againstÊ wrinklesÊ
and sunspots and this is fine. It is optimal
toÊ letÊ theÊ sunÊ hitÊ yourÊ skinÊ dailyÊ ÐÊ again,Ê
neverÊ enoughÊ toÊ burn,Ê justÊ forÊ aÊ fewÊ minutes.Ê ThisÊ typeÊ ofÊ exposureÊ isÊ notÊ enoughÊ
toÊcaus eÊmelanoma.
OtherÊ reasonsÊ forÊ deficiencyÊ areÊ
moreÊ subtle.Ê ThereÊ areÊ severalÊ enzymaticÊ
reactionsÊ thatÊ haveÊ toÊ happenÊ inÊ theÊ bodyÊ
toÊ convertÊ theÊ precursorÊ ofÊ vitaminÊ DÊ toÊ
theÊ potent,Ê biologicallyÊ activeÊ formÊ ofÊ
vitaminÊD .
SomeÊ peopleÊ lackÊ theÊ cofactorsÊ presentÊ forÊ theseÊ reactionsÊ toÊ takeÊ place,Ê orÊ

OCTOBER 2010

41

Who Else is Ready to Get Rid of That Belly Fat?

Your body is not like everyone else’s…and there isn’t a “one-size-fits-all” diet!
Those just don’t work…You have specific, individual needs!
You need a weight loss program that is tailor-made for you by a doctor.
Finally, there is someone out there that is talking about real weight loss solutions, that nobody else seems to be
talking about…yet! It’s time that you learned how to…
•Transform Your Body From a Fat Storing Machine to a Fat Burning Machine!
•Overcome Your Uncontrollable Cravings for Food!
•Get Rid of Belly Fat Once and For All!
•Arrive at Your Goal Weight!
•Finally Sleep Naturally Through the Night so You Have Plenty of Energy During the Day!

Join Dr. Steve Willen, DC, for his…

FREE Breakthrough Weight Loss Seminar
We can all remember a time in history when a major discovery in science significantly impacted a clinician’s
ability to truly provide superior patient care. When a breakthrough of this magnitude occurs, and it has the
added benefit of being very affordable, there are tremendous advantages for the patient!
You can learn all about this breakthrough at this AMAZING seminar for FREE! There is no obligation to buy
anything, but You WILL leave with some incredible information to get you on the path to a healthy weight.
The response to this seminar has been overwhelming, and seating is limited. So in order to reserve your place at
this seminar, call our office immediately or register online now!

Register Now at www.DietTriad.com or Call (336) 292-4900
The weight loss success that people are experiencing with this breakthrough system is simply amazing. This
information is priceless…you can’t afford to miss out on this amazing FREE Breakthrough Weight Loss Seminar.
Please feel free to invite family members or friends that are also struggling with stubborn weight loss problems.

Seating is Extremely Limited so Act Fast!
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ContinuedÊfromÊp ageÊ41
absorptionÊ problemÊ andÊ thoseÊ whoÊ haveÊ
hadÊ gastricÊ bypassÊ surgeryÊ areÊ moreÊ
likely to have vitamin D insufficiency or
deficiencyÊ andÊ shouldÊ beÊ testedÊ andÊ
supplementedÊifÊneces sary.
TestingÊandÊs upplementationÊ
TestingÊ andÊ supplementationÊ areÊ ofÊ
courseÊ aÊ questionÊ onÊ peopleÕ sÊ minds,Ê
especiallyÊ sinceÊ vitaminÊ DÊ isÊ inÊ theÊ newsÊ
andÊ mainstreamÊ mediaÊ soÊ muchÊ andÊ isÊ
gettingÊ moreÊ andÊ moreÊ attentionÊ fromÊ theÊ
conventionalÊmedicalÊcommunity .
ItÊ isÊ aÊ greatÊ ideaÊ forÊ everyoneÊ toÊ haveÊ
aÊ baselineÊ vitaminÊ DÊ testÊ doneÊ theÊ nextÊ
timeÊ theyÊ areÊ gettingÊ routineÊ bloodÊ work.Ê
YouÊ wantÊ toÊ askÊ yourÊ doctorÊ toÊ testÊ forÊ
25-OH serum vitamin D.
ManyÊ labsÊ setÊ theÊ lowÊ endÊ ofÊ theÊ
referenceÊ rangeÊ forÊ Ò normalÓ Ê vitaminÊ DÊ
levelsÊ atÊ 30.Ê However,Ê aÊ closeÊ lookÊ atÊ theÊ
researchÊ suggestsÊ thatÊ anÊ optimalÊ levelÊ isÊ
around 80. Normal, in this case, is not
theÊ sameÊ asÊ optimal.Ê LevelsÊ greaterÊ thanÊ
100Ê areÊ excessiveÊ andÊ areÊ dueÊ toÊ tooÊ
muchÊ supplementationÊ withoutÊ keepingÊ
anÊ eyeÊ onÊ vitaminÊ DÊ levels.Ê IfÊ youÊ takeÊ
greaterÊ thanÊ 1,000Ê IUÊ vitaminÊ DÊ daily,Ê
youÊ shouldÊ haveÊ yourÊ levelsÊ checkedÊ
everyÊ 4-6Ê monthsÊ toÊ makeÊ sureÊ thatÊ youÊ
areÊ repletingÊ yourÊ storesÊ withoutÊ gettingÊ
tooÊmuc h.
VitaminÊ D,Ê likeÊ allÊ vitamins,Ê canÊ beÊ
toxicÊ inÊ excessÊ andÊ thatÊ isÊ whyÊ itÊ isÊ importantÊ toÊ monitorÊ yourÊ levelsÊ periodically.Ê VitaminÊ DÊ productionÊ inÊ responseÊ
toÊ sunlightÊ exposureÊ isÊ highlyÊ regulatedÊ
inÊ theÊ bodyÊ andÊ willÊ notÊ resultÊ inÊ toxicity.Ê
VitaminÊ DÊ toxicityÊ isÊ rare,Ê butÊ certainlyÊ
canÊexis t.
WithÊ regardÊ toÊ supplementingÊ aÊ deficiency, there are two ways you can go
about it. The first is to take large, single
dosesÊ onÊ aÊ monthlyÊ orÊ weeklyÊ basis,Ê asÊ
prescribedÊ byÊ yourÊ healthÊ careÊ provider.Ê
ThereÊ isÊ debate,Ê however,Ê aboutÊ howÊ
muchÊ ofÊ thisÊ largeÊ doseÊ isÊ actuallyÊ convertedÊ toÊ activeÊ vitaminÊ DÊ asÊ theÊ enzymaticÊ systemsÊ forÊ conversionÊ canÊ beÊ
overwhelmedÊ inÊ theÊ presenceÊ ofÊ tooÊ
muchÊvitaminÊD .
TheÊ nextÊ optionÊ isÊ toÊ takeÊ smallerÊ
dosesÊ onÊ aÊ dailyÊ basis.Ê ThisÊ optionÊ offersÊ
moreÊ individualÊ controlÊ andÊ inÊ clinicalÊ
experienceÊtends ÊtoÊbeÊmoreÊeffecti ve.
ItÊ isÊ veryÊ importantÊ toÊ noteÊ thatÊ eachÊ
personÊ hasÊ aÊ uniqueÊ physiologyÊ andÊ bio-

chemistry specific to them. One person
mayÊ beÊ ableÊ toÊ makeÊ enoughÊ vitaminÊ DÊ
withÊ justÊ aÊ coupleÊ minutesÊ dailyÊ inÊ theÊ
sun,Ê anotherÊ mayÊ haveÊ toÊ spendÊ severalÊ
minutes,Ê plusÊ takeÊ aÊ supplement,Ê andÊ stillÊ
struggleÊtoÊreac hÊoptimalÊlev els.
SinceÊ weÊ areÊ allÊ soÊ individualÊ andÊ
unique,Ê testingÊ forÊ thisÊ vitaminÊ isÊ ofÊ upmostÊ importanceÊ andÊ devisingÊ anÊ individualÊ supplementationÊ strategyÊ comesÊ
intoÊ play.Ê SomeoneÊ whoÊ hasÊ notÊ hadÊ theirÊ
levelsÊ checkedÊ shouldÊ probablyÊ notÊ takeÊ
moreÊthanÊ1,000ÊIUÊdaily .
OtherÊs ourcesÊof ÊvitaminÊD
AlthoughÊ theÊ primaryÊ sourceÊ ofÊ vitaminÊ DÊ isÊ fromÊ sunlightÊ exposure,Ê itÊ isÊ
oftenÊ addedÊ toÊ milkÊ andÊ otherÊ foods.Ê
NaturalÊ sourcesÊ ofÊ vitaminÊ DÊ areÊ codÊ
liverÊ oil,Ê mackerel,Ê salmon,Ê herring,Ê sunflower seeds and egg yolks. It is found in
traceÊ amountsÊ inÊ darkÊ greenÊ leafyÊ vegetables.
FinalÊthoughts
TheÊ sunshineÊ vitaminÊ willÊ goÊ aÊ longÊ
wayÊ towardsÊ improvingÊ yourÊ healthÊ andÊ
preventingÊ numerousÊ diseases.Ê IfÊ youÊ
donÕ tÊ getÊ aÊ lotÊ ofÊ sunÊ exposureÊ orÊ liveÊ inÊ
anÊ areaÊ withÊ minimalÊ sunlight,Ê youÊ
shouldÊ considerÊ gettingÊ evaluatedÊ forÊ
deficiency. Your body will thank you!
JillianÊ SarnoÊ TetaÊ isÊ aÊ medicallyÊ trainedÊ
NaturopathicÊ DoctorÊ (ND)Ê whoÊ practicesÊ atÊ theÊ NaturopathicÊ HealthÊ ClinicÊ ofÊ
NCÊ inÊ Winston-Salem.Ê SheÊ 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 complementaryÊ healingÊ
arts,Ê includingÊ nutrition,Ê exercise,Ê counseling,Ê herbalÊ medicine,Ê homeopathyÊ andÊ
functionalÊ medicine.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 44.

Now Offering
Oncology Massage &
Skin Care
1400 Battleground Ave., Suite 208-C
Greensboro, NC 27408

336-207-9832
www.nurturedbody.com
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COMMUNITY resources
AROMATHERAPY
CH-IMPORTS,Ê LTD.
3410ÊDeepÊGreenÊD riveÊ -Ê Greensboro,Ê NCÊ 27410
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 numberÊ above.Ê

BODYWORK
BODYWORKÊBYÊRO BÊ VICKORY
RobÊ VickoryÊIIIÊ-ÊLM BTÊ 4101
1400 Battleground Ave, Ste A - Greensboro 336-337-9783
website:Êrobmas sage.sytes.net
OfferingÊ DeepÊ Tissue,Ê Swedish,Ê HotÊ StonesÊ andÊ
JointÊ MobilizationÊ Massage.Ê RobÊ isÊ aÊ graduateÊ ofÊ
Body Therapy Institute with certified continuing
educationÊ inÊ theÊ magicÊ ofÊ HotÊ StoneÊ Massage.Ê ForÊ
appointmentsÊ callÊ orÊ emailÊ robv3massage@aol.
com
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 healing!Ó Ê SpecializingÊ inÊ PainÊ
Management,Ê SportsÊ Massage,RepetitiveÊ StrainÊ InjuryÊ
Treatment, Stress Relief. Offices in Jamestown &
Greensboro,Ê atÊ CarepeuticÊ Touch.Ê ForÊ appointmentsÊ
callÊorÊem ailÊ jimogara@massagetherapy.com

CHILDBIRTH CLASSES
FORSYTHÊI NTEGRATIVEÊ THERAPYÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
1316Ê Ashl eybr ookLÊaneÊ
-Ê Winston- Sal em ,Ê NCÊ 27103Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
336-768-7000-www
. For syt hI ntegr at iveT her ap y.co m
BlissbornÊ HypnotherapyÊ forÊ ChildbirthÊ andÊ Beyond:Ê Ê BlissbornÊ
teachesÊ self-hypnosisÊ toÊ empowerÊ youÊ toÊ controlÊ yourÊ bodyÊ andÊ
itsÊ sensationsÊ inÊ laborÊ andÊ birth.Ê Ê StudiesÊ haveÊ provenÊ itsÊ effectivenessÊ inÊ reducingÊ orÊ eliminatingÊ pain,Ê speedingÊ labor,Ê acceleratingÊ
healingÊ andÊ releasingÊ fears.Ê BlissbornÊ babiesÊ areÊ moreÊ alert,Ê
calmer,Ê respondÊ wellÊ toÊ initialÊ eyeÊ contact,Ê readyÊ toÊ bondÊ andÊ feed,Ê
cryÊ less,Ê andÊ oftenÊ sleepÊ better.Ê IfÊ MomÊ needsÊ medicationÊ orÊ aÊ CsectionÊ BlissbornÊ canÊ helpÊ toÊ reduceÊ theÊ amountÊ ofÊ medicationÊ
needed
and reduce bleeding.
It’s easy
and the
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Acupuncture and Chinese Herbal Medicine

The
Naturopathic
Health Clinic of
North Carolina

.. 
www.nhcnc.com

44

Natural Medicine
Classical Homeopathy
Hormonal Weight Loss and
Management
Acupuncture and Chinese
Medicine
Complementary Treatment
for Acute and Chronic
Illness
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time.Ê CallÊ forÊ moreÊ information.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 30.

COACHING

COACHÊ W
LucyÊ Wellmaker,Ê M.Ed.,Ê LifeÊ Coach
336-632-1940
www.LucyWellmaker.com

One-on-oneÊ overÊ theÊ phoneÊ personalÊ andÊ professional life coaching. Complimentary first session.
AlsoÊ availableÊ forÊ workshopsÊ andÊ seminars.Ê HelpingÊ
youÊ createÊ theÊ lifeÊ youÊ love.Ê CallÊ orÊ emailÊ toÊ scheduleÊ
yourÊ complimentaryÊ coachingÊ sessionÊ today.Ê ItÊ willÊ
changeÊ yourÊ life.Ê

COLON HYDROTHERAPY
INTERNALLYÊ FIT
Barbara Aultman, Certified Colon Hydrotherapist
906Ê PortlandÊ Street,Ê Greensboro
336-638-3858
10Ê yearsÊ experience.Ê ClassÊ IIÊ MedicalÊ Device.Ê CurrentÊ specialÊ pricing: all colonics $40 ($65 value). Must call for an appointment.
Visit www.nc-internallyfit.com.

COURSES
KNEADEDÊ ENERGY¨Ê SCHOOLÊ OFÊ MASSAGE
404Ê StateÊ St.Ê -Ê GreensboroÊ
336-273-1260
www.kneadedenergyschool.com
ContinuingÊ EducationÊ ProgramÊ offeredÊ atÊ ProfessionalÊ MassageÊ
TherapyÊ DiplomaÊ Program.Ê Ê ENROLLÊ NOW!Ê Ê DayÊ andÊ EveningÊ
Massage Therapy Certification Program is accepting students.
WeekendÊ CEÊ programsÊ offeredÊ year-round.Ê CallÊ orÊ visitÊ webÊ siteÊ
forÊ calendar.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 27.

GROUP HEALING
GROUPÊ HEALINGÊ SESSIONS
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.ÊÊ
(2)Ê MindfulnessÊ forÊ HealingÊ EmotionalÊ StressÊ -Ê WednesdaysÊ 7pm.ÊÊ
(DescriptionsÊ areÊ inÊ calendarÊ sectionÊ ofÊ thisÊ magazine.)Ê

Introducing Organo Gold
the healthier coffee
Gourmet coffee infused with
Ganoderma, an ancient Chinese
healing herb.
Call 336.991.2191
www.coffebythecup.organogold.com

HAIR CARE
MOLLYÊM EBANE
buffÊ naturalÊnailÊ barÊ andÊ salonÊ -Ê TheÊ VillageÊ atÊ NorthÊ Elm
305-D Pisgah Church Rd. - Greensboro
ForÊF reeÊ Consultation: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 SeeÊa dÊ onÊ pageÊ 37.

HEALTH & BEAUTY PRODUCTS
EARTHÊ TURNS
AllÊN aturalÊHealthÊ &Ê BeautyÊ Products
www.EarthTurns.com 1-800-507-3604
EarthTurns.comÊ pridesÊ itselfÊ onÊ exceptionalÊ 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 48.
VEMMAÊ NUTRITIONÊ PROGRAM
MaggieÊandÊ WindellÊ Dorman
livebetter4life@yahoo.com
336-454-6469
Vitamins,Ê EssentialÊ Minerals,Ê MangosteenÊ andÊ AloeÊ Vera,Ê theÊ VemmaÊ NutritionÊ ProgramÊ isÊ theÊ mostÊ completeÊ liquidÊ nutritionÊ programÊ
available.Ê30-da yÊm oneyÊ backÊ guarantee.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 50.

HYPERBARIC CHAMBER
HYPERBARICÊ OxYGENÊ THERAPYÊ OFÊ HIGHÊ POINT
2400ÊS.ÊM ainÊSt.ÊHig hÊ Point
336-259-8138
Ê

HyperbaricÊ oxygenÊ therapyÊ isÊ nowÊ availableÊ inÊ theÊ Triad.Ê CanÊ beÊ
usedÊ forÊ many,Ê manyÊ conditionsÊ includingÊ Autism,Ê ADD,Ê MS,Ê CerebralÊ Palsy,Ê Stress,Ê Arthritis,Ê ChronicÊ Fatigue,Ê AllergiesÊ &Ê Asthma,Ê
muscleÊandÊtendonÊp ain.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 43.

HYPNOTHERAPY
ALTERNATIVEÊ WELLNESSÊ &Ê BEYOND
PollyÊ Humphreys,Ê SuccessÊ andÊ WellnessÊ Coaching;Ê ConsultingÊ
HypnotistÊ ÐÊ RootÊ CauseÊ SpecialistÊ &Ê EFTÊ Practitioner
High Country office: 828-504-2003; Triad office: 336-988-5750
IfÊ everyoneÊ isÊ entitledÊ toÊ haveÊ happinessÊ andÊ successÊ inÊ theirÊ lifeÊ

Color, Strengthen and Revitalize
Your Hair without Chemicals
Experience the Difference Natural Organic Hair Products Can Make.
• Ammonia-Free
• Wheat/Gluten-Free
• Safe for Cancer Patients

• Toxin-Free
• Vegan
• Fade-Free

• Paraben-Free
• 100% Gray Coverage
• Organic Perms

ORGANIC HAIR SALON
Connie Willett

Servicing the Triad

336.454.3074

whyÊ areÊ soÊ manyÊ peopleÊ unhappyÊ andÊ drivenÊ byÊ theirÊ fears?Ê Ê ManyÊ
peopleÊ focusÊ onÊ whatÊ theyÊ donÕ tÊ wantÊ asÊ opposedÊ toÊ accomplishingÊ
whatÊ theyÊ desire.Ê ImagineÊ insteadÊ ofÊ strugglingÊ andÊ reproducingÊ
oldÊ defeatingÊ habitsÊ andÊ patterns,Ê youÊ canÊ tapÊ intoÊ yourÊ naturalÊ
potentialÊ andÊ higherÊ selfÊ creatingÊ aÊ lifeÊ thatÊ bringsÊ personalÊ andÊ
business fulfillment. Polly assists her clients with tapping into their
creativeÊ facultyÊ ofÊ mind,Ê identifyingÊ andÊ evictingÊ theÊ RootÊ CauseÊ
ofÊ theirÊ sabotagingÊ blocksÊ andÊ barriers.Ê ImagineÊ generatingÊ desiredÊ
changesÊ andÊ goals.Ê ToÊ discoverÊ moreÊ aboutÊ diverseÊ issueÊ typesÊ andÊ
coaching,Ê goÊ toÊ herÊ educationalÊ website:Ê alternativewellness.netÊ

NATUROPATHIC PHYSICIANS
GREENSBOROÊ ACUPUNCTUREÊ &Ê NATUROPATHICÊ CTR.
301Ê SouthÊ ElmÊ Street,Ê Greensboro
336-848-7539 www.gsohealth.com
gsohealth@gmail.com
Greensboro'sÊ connectionÊ toÊ naturalÊ health,Ê weÊ areÊ aÊ
complementaryÊ healthÊ facilityÊ providingÊ comprehensiveÊ care,Ê
treatingÊ patientsÊ notÊ symptoms!Ê OurÊ patientsÊ receiveÊ severalÊ
typesÊ ofÊ treatmentsÊ including:Ê acupuncture,Ê acuteÊ &Ê chronicÊ painÊ
management,Ê homeopathy,Ê WesternÊ &Ê EasternÊ herbals,Ê allergyÊ
elimination, clinical nutrition and detoxification techniques.
OfferingÊ CommunityÊ ClinicÊ daysÊ -Ê seeÊ calendarÊ sectionÊ forÊ dates.Ê
SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 25.
NATUROPATHICÊ HEALTHÊ CLINICÊ OFÊ NCÊ &Ê METABOLICÊ EFFECT
2522 Reynolda Rd., Winston-Salem, 336-724-4452
www.naturopathichealthclinic.com
KeoniÊ Teta,Ê ND,Ê LAc,Ê CSCS;Ê JadeÊ Teta,Ê ND,Ê CSCS,Ê JillianÊ SarnoÊ
Teta,Ê ND.Ê HelpingÊ individualsÊ &Ê familiesÊ optimizeÊ wellnessÊ withÊ
comprehensiveÊ science-basedÊ healthcare.Ê WeÊ utilizeÊ naturalÊ
therapiesÑf unctionalÊ nutrition,Ê homeopathy,Ê acupuncture,Ê functionalÊ exercise,Ê botanicalÊ &Ê environmentalÊ medicineÑt hatÊ treatÊ
theÊ causeÊ ofÊ disease,Ê ratherÊ thanÊ justÊ managingÊ symptoms.Ê SeeÊ adÊ
onÊ pagesÊ 31Ê &Ê 44.Ê
TRIADÊ NATURALÊ HEALTHÊ CENTER
214 East Mountain Street, Suite 101, 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 licensedÊ naturopathicÊ physician,Ê andÊ aÊ NCÊ licensedÊ acupuncturist.Ê NaturopathicÊ andÊ OrientalÊ MedicineÊ embraceÊ balanceÊ inÊ theÊ
BodyMindSpiritÊ throughÊ diet,Ê lifestyle,Ê herbalÊ therapies,Ê clinicalÊ
nutrition,Ê homeopathy,Ê acupunctureÊ andÊ naturopathicÊ andÊ ChineseÊ
physicalÊ therapeutics.Ê AchievingÊ balanceÊ promotesÊ healthÊ andÊ
wellnessÊ inÊ theÊ BodyMindSpirit.Ê DiscountedÊ Fees!Ê Ê LimitedÊ time!

?
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COMMUNITY resources
ORGANIC
DEEPÊROO TSÊM ARKET
3728 Spring Garden St. - Greensboro
336-292-9216 / deeprootsmarket.com
GreensboroÕ sÊ onlyÊ naturalÊ foodsÊ cooperative,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 MonSat 9-8, Sun 12-7. SeeÊad ÊonÊp ageÊ10.

WEIGHT LOSS
DIETÊ TRIAD
5500 West Friendly Avenue, Suite 101
Greensboro
336.292.4900ÊÊwww .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 answersÊ areÊ hereÊ forÊ you!Ê GoÊ toÊ www.DietTriad.comÊ toÊ watchÊ aÊ shortÊ video.Ê SeeÊ adÊ
onÊp ageÊ42.
FORSYTHÊI NTEGRATIVEÊ THERAPYÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
1316Ê AshleybrookLÊ aneÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Wins ton-SalemN
ÊC
2Ê 7103Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
336-768-7000
www.ForsythIntegrativeTherapy.comÊÊ
WeightÊ lossÊ andÊ hypnotherapyÊ areÊ anÊ
idealÊ match.Ê Ê HypnotherapyÊ teachesÊ youÊ
toÊ useÊ theÊ powerÊ ofÊ yourÊ subconsciousÊ
mindÊ toÊ achieveÊ yourÊ goalsÊ ÐÊ inÊ thisÊ case,Ê
losingÊ weight.Ê Ê WeightÊ lossÊ hasÊ toÊ doÊ withÊ
yourÊ subconsciousÊ mind.Ê WithÊ hypnotherapy,Ê youÊ re-educateÊ yourÊ subconsciousÊ mindÊ onÊ howÊ youÊ thinkÊ aboutÊ
food,Ê feelÊ aboutÊ yourÊ bodyÊ andÊ effectivelyÊ changeÊ yourÊ attitudesÊ towardsÊ both.Ê
HypnotherapyÊcanÊals oÊas sistÊwithÊmini mizingÊ orÊ eliminatingÊ foodÊ cravings.Ê Ê YouÊ
learnÊ toÊ eatÊ toÊ fuelÊ yourÊ bodyÊ ratherÊ thanÊ
fill your body. With hypnotherapy, you
uncoverÊ theÊ realÊ reasonÊ forÊ theÊ excessÊ
weightÊ andÊ workÊ withÊ theÊ trueÊ cause.Ê Ê Ê IfÊ
youÊ areÊ anÊ emotionalÊ eater,Ê youÊ willÊ getÊ
the chance to find out what you are emo-
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tionallyÊ starvedÊ forÊ andÊ workÊ withÊ that.ÊÊ
IfÊ youÊ eatÊ becauseÊ ofÊ stress,Ê youÊ willÊ learnÊ
techniquesÊ thatÊ willÊ assistÊ youÊ inÊ remainingÊ calmÊ andÊ balancedÊ inÊ thoseÊ situations.ÊÊ
WhatÊ everÊ theÊ reasonÊ forÊ yourÊ weightÊ
gain,Ê hypnotherapyÊ assistsÊ youÊ inÊ usingÊ
yourÊ subconsciousÊ mindÊ toÊ reachÊ yourÊ
idealÊ healthyÊ weightÊ ÐÊ andÊ toÊ doÊ itÊ moreÊ
easily.Ê Ê WillÊ powerÊ neverÊ winsÊ overÊ theÊ
subconsciousÊ mind.Ê Ê WithÊ hypnotherapy,Ê
youÊ getÊ yourÊ subconsciousÊ mindÊ toÊ workÊ
forÊy ou!Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ30.

WELLNESS CENTERS
PRIZMSÊC ENTERÊFORÊM INDBODY
INTEGRATIONÊLLC
www.prizms-ahealingplace.com
DowntownÊ Winston-Salem
336.761.5071
BringingÊ togetherÊ theÊ bestÊ inÊ
holisticÊ services,Ê ourÊ professionalÊ cross-trainedÊ staffÊ integrates massage/bodywork
(relaxationÊ andÊ therapeutic),Ê
Reiki/energy work, holistic
counselingÊ andÊ traditionalÊ psychotherapy,Ê
includingÊ EMDR,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 WinstonSalemÊ nearÊ BusinessÊ I-40.Ê Ê AllÊ servicesÊ
provided by fully licensed and/or certified
staff.Ê Ê SeeÊ ourÊ websiteÊ forÊ additionalÊ details and staff/contact information. SeeÊ adÊ
onÊp ageÊ15.
THEÊC ENTERÊ FORÊH OLISTICÊ
HEALING
1623Ê YorkÊ AveÊSuiteÊ103
High Point NC - 336-841-4307
www.center4holistichealing.com
TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ isÊ anÊ integrativeÊ healingÊ center.Ê OurÊ desireÊ isÊ toÊ
offerÊ youÊ anÊ opportunityÊ toÊ workÊ onÊ yourselfÊ asÊ aÊ whole;Ê mind,Ê body,Ê andÊ spirit,Ê
withÊ theÊ helpÊ ofÊ teamÊ ofÊ professionals.ÊÊ
WeÊ offerÊ mentalÊ healthÊ counseling,Ê acupuncture,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 ageÊ32.

THROUGHÊ THEÊLOOKI NGÊ GLASS
SusanÊM usgrave
206ÊEas tÊC enterÊStreet
Lexington, NC 27292 336-236-7187
Evaluate the level of your energy flow
withÊ aÊ meridianÊ stressÊ assessment.Ê Noninvasive.Ê ForÊ moreÊ information,Ê callÊ orÊ
emailÊ Ê tsmusgrave@lexcominc.net.Ê SeeÊ
adÊonÊp ageÊ 32.

YOGA & TAI CHI
mind|body|fitness yoga
2949ÊBattlegroundÊ Av,ÊG reensboro
(adjacentÊtoÊEarthÊF are)Ê Ê Ê 392-9224
www.mindbodyfitnessyoga.com
Offering Ashtanga/Vinyasa/Flow yoga
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.

Classified
ExPERIENCEDÊ READINGÊ TUTOR
GRADES 1-5. Call 549-6212.
ALLERGIES,Ê ASTHMA?Ê CheckÊ theÊ indoorÊ
air quality features at our 702 Mayflower
DriveÊ (Greensboro)Ê apartments.Ê www.
caliberrentalproperties.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. Confidentiality assured. Call now! 336-686-0582 www.
blueresolve.comÊ
COUPLESÊ RETREATS.Ê Romantic 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 income.Ê CallÊ 336-414-9401.
AREÊ YOUÊ 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

Pampered, Personalized, Professional
Dental Care
Offering All Phases of Dentistry
Conscious Sedation
Mercury Safe
Biocompatibility Testing
Interest Free Financing Available
Do you use a C-Pap? Ask us about alternative sleep apnea devices

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

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
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ALUMINUM: Is It Safe?

I

tÕ sÊ everywhere.Ê AluminumÊ isÊ aÊ naturalÊ
elementÊ foundÊ inÊ theÊ soil,Ê water,Ê andÊ
air.Ê ItÕ sÊ theÊ thirdÊ mostÊ commonÊ elementÊ
inÊ theÊ earthÕ sÊ crust.Ê WeÕ reÊ allÊ familiarÊ withÊ
aluminumÊ cans,Ê aluminumÊ siding,Ê andÊ
aluminumÊ cookware.Ê AluminumÊ isÊ presentÊ inÊ someÊ foodÊ (e.g.,Ê bakingÊ soda,Ê
bakedÊ goodsÊ andÊ processedÊ cheeses),Ê
antiperspirants,Ê andÊ anÊ essentialÊ ingredientÊ inÊ certainÊ antacids,Ê bufferedÊ aspirin,Ê
andÊ otherÊ medications,Ê includingÊ immunizations.Ê Fortunately,Ê ourÊ bodiesÊ absorbÊ
veryÊ littleÊ aluminumÊ fromÊ theÊ digestiveÊ
tractÊ (0.01%Ê -Ê 1%Ê ofÊ whatÊ isÊ ingested).Ê
WhyÊ isÊ thisÊ luckyÊ forÊ us?Ê AluminumÊ isÊ aÊ
brainÊtoxin.Ê
HowÊ doÊ weÊ knowÊ thatÊ aluminumÊ isÊ badÊ
forÊtheÊbr ain?
InÊ theÊ lastÊ century,Ê life-savingÊ treatmentsÊ wereÊ developedÊ forÊ patientsÊ withÊ
seriousÊ kidneyÊ disease.Ê However,Ê someÊ
of the early treatments - dialysis fluids and
phosphate-bindingÊ medicationsÊ --Ê containedÊ aluminumÊ whichÊ isÊ foundÊ inÊ tapÊ

water.Ê OnceÊ aluminumÊ isÊ inÊ theÊ bloodÊ
stream,Ê itÊ isÊ depositedÊ inÊ theÊ kidneys,Ê
spleen,Ê liver,Ê heart,Ê andÊ brain.Ê TheÊ accumulatingÊ aluminumÊ inÊ theseÊ patientsÊ
ledÊ toÊ anemia,Ê boneÊ disease,Ê andÊ dementia.Ê Ê StudiesÊ inÊ rats,Ê cats,Ê rabbits,Ê dogsÊ andÊ
ferretsÊ foundÊ thatÊ aluminumÊ inÊ theÊ brainÊ
couldÊ causeÊ seizures,Ê learningÊ problems,Ê
andÊ anatomicÊ changesÊ likeÊ thoseÊ foundÊ
inÊ AlzheimerÊ diseaseÊ andÊ similarÊ kindsÊ ofÊ
dementia.
AluminumÊandÊinf ants
As early as the 1980’s researchers
foundÊ aluminumÊ inÊ theÊ bloodÊ andÊ urineÊ
andÊ evenÊ depositedÊ inÊ theÊ bonesÊ ofÊ infantsÊ
who had received intravenous (iv) fluid
containingÊ aluminum.Ê InÊ theÊ 1990Õ sÊ astuteÊ cliniciansÊ reportedÊ thatÊ aÊ prematureÊ
infantÊ whoÊ diedÊ hadÊ similarÊ brainÊ levelsÊ
ofÊ aluminumÊ asÊ theÊ adultsÊ withÊ kidneyÊ
diseaseÊ thatÊ developedÊ dementia.Ê WhereÊ
wereÊ theseÊ tinyÊ babiesÊ gettingÊ aluminum?ÊÊ
AluminumÊ wasÊ aÊ commonÊ partÊ ofÊ theirÊ
intravenous (iv) fluid. Pioneering pediatriciansÊ studiedÊ babiesÊ whoÊ receivedÊ ivÕ sÊ
and reported their findings in a 1997 issue
ofÊ theÊ NewÊ EnglandÊ JournalÊ ofÊ Medicine.Ê
TheyÊ comparedÊ thoseÊ whoÊ receivedÊ standardÊ solutionsÊ (whichÊ containedÊ aboutÊ
20-50 micrograms of aluminum daily for
eachÊ baby,Ê dependingÊ onÊ theÊ infantÕ sÊ
weight and volume of fluid received) and
those whose iv solutions were filtered
(down to about 3-8 micrograms of aluminumÊ daily).Ê Ê TheÊ babiesÊ gettingÊ theÊ
usualÊ solutions,Ê whoÊ hadÊ receivedÊ anÊ
average of 500 micrograms of aluminum
over 10 days, had significantly worse
neurologicÊ andÊ mentalÊ developmentÊ
when they reached 18 months old than
the babies who received the filtered solutions.Ê TheÊ researchersÊ estimatedÊ thatÊ theÊ
babies lost about 1 IQ point for each day
of full unfiltered iv fluids.
Official Recommendations
BecauseÊ ofÊ theÊ concernÊ aboutÊ damageÊ toÊ theÊ brain,Ê boneÊ andÊ kidneysÊ fromÊ
aluminumÊ inÊ parenteralÊ solutions,Ê theÊ
AmericanÊ AcademyÊ ofÊ PediatricsÊ recommendedÊ thatÊ effortsÊ shouldÊ beÊ madeÊ toÊ
reduceÊ theÊ aluminumÊ contentÊ ofÊ infantÊ
formulasÊ andÊ ivÊ solutions.Ê TheÊ AmericanÊ
SocietyÊ forÊ ParenteralÊ andÊ EnteralÊ Nutri-
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tionÊ (ASPEN)Ê agreed,Ê recommendingÊ thatÊ
doctorsÊ buyÊ ivÊ productsÊ withÊ theÊ lowestÊ
possibleÊ aluminumÊ content.Ê Ê TheÊ USÊ FoodÊ
andÊ DrugÊ AdministrationÊ (FDA)Ê alsoÊ respondedÊtoÊthis Êdata.Ê
TheÊ FDAÊ requiresÊ thatÊ adultÊ intravenousÊ feedingÊ solutionsÊ (totalÊ parenteralÊ
nutrition,Ê TPN)Ê containÊ noÊ moreÊ thanÊ 0.9Ê
microgramsÊ perÊ literÊ (aboutÊ aÊ quart)Ê ofÊ
solutionÊ becauseÊ moreÊ couldÊ resultÊ inÊ
Ò toxicÊ accumulationÊ ofÊ aluminumÊ inÊ individualsÊ receivingÊ TPNÊ therapy.Ê NeonatesÊ andÊ patientÊ populationsÊ withÊ impairedÊ kidneyÊ functionÊ mayÊ beÊ atÊ highÊ
riskÊ ofÊ exposureÊ toÊ unsafeÊ amountsÊ ofÊ
aluminum.Ê ManyÊ drugÊ productsÊ usedÊ
routinelyÊ inÊ parenteralÊ (ivÊ orÊ injection)Ê
therapyÊ mayÊ containÊ levelsÊ ofÊ aluminumÊ
sufficiently high to cause clinical manifestationsÓ ,Êi.e.,Ês ymptoms.
WhatÊ doesÊ thisÊ meanÊ forÊ olderÊ childrenÊ
andÊadults ?ÊÊ
TenÊ microgramsÊ dailyÊ forÊ aÊ prematureÊ
infant is about 4- 5 micrograms per kilogramÊ (2.2Ê pounds).HowÊ doesÊ thisÊ translateÊ intoÊ safeÊ amountsÊ beyondÊ theÊ newbornÊperiod?
Age

WeightÊ

SafeÊ AmtÊ
injected/
infusedÊ daily
inÊ micrograms

Infant

12Êlbs

25

1Ê Year

25 lbs

50

Adult

150 lbs

300

RememberÊ thatÊ yourÊ bodyÊ doesÊ notÊ
easilyÊ absorbÊ aluminumÊ fromÊ yourÊ foodÊ
or water. The GI tract acts as a filter.
BeyondÊtheÊi v:Ê injectionsÊ (shots)Ê
NowÊ thatÊ ivÊ solutionsÊ areÊ safer,Ê howÊ
elseÊ mightÊ someoneÊ getÊ aluminumÊ directlyÊ injectedÊ intoÊ theirÊ body,Ê bypassingÊ
the GI tract filters? Through injections.
TheÊ mostÊ commonlyÊ administeredÊ injectionsÊ areÊ vaccines.Ê IsÊ aluminumÊ inÊ vaccines? Yes. The FDA allows up to 850
microgramsÊ perÊ doseÊ ofÊ vaccine.Ê SeeÊ theÊ
reportÊ fromÊ theÊ AgencyÊ forÊ ToxicÊ SubstancesÊ andÊ DiseaseÊ RegistryÊ (ATSDR)Ê onÊ

theirÊInternetÊs ite.
AluminumÊ isÊ addedÊ toÊ vaccinesÊ toÊ increaseÊ theirÊ potency.Ê
ItÊ makesÊ theÊ bodyÊ reactÊ moreÊ stronglyÊ againstÊ theÊ antigenÊ inÊ
theÊv accine,Êimpro vingÊimmunityÊtoÊth eÊtargetÊdis ease.
HowÊmuc hÊaluminumÊis ÊinÊv accines?Ê
TheÊ amountÊ ofÊ aluminumÊ inÊ vaccinesÊ variesÊ byÊ theÊ kindÊ ofÊ vaccineÊ andÊ theÊ individualÊ manufacturer.Ê HereÊ isÊ aÊ listÊ ofÊ commonlyÊ usedÊ vaccinesÊ andÊ theÊ typicalÊ amountsÊ ofÊ aluminumÊ inÊ
each:
AmountÊ of
Aluminum

VACCINE

(inÊmicro grams)

DTaPÊ(diphtheria,Êtetanus ,Êpertus sis)Ê

170 – 625

DTap+HIB (DTP + hemophilus influenza B)

170

DTaP+polioÊ(Kinrix)

600

HepatitisÊ A

225 – 250

HepatitisÊB

250

HepA+HepB

450

HIB (Hemophilus influenza B)

0 – 225

HPVÊ(HumanÊpapillomaÊvirus )

225

Influenza (2009-10 version)

0

MMR

0

MMR-V

0

PediarixÊ (combinationÊ ofÊ DTaP,Ê HepÊ B,Ê inactivatedÊP olio)
625
Pneumococcus

0-125

PolioÊ(IPV )

0

Rotavirus

0

ThisÊ meansÊ thatÊ aÊ fullÊ termÊ infantÊ whoÊ getsÊ aÊ hepatitisÊ BÊ
vaccine, as recommended, gets 250 micrograms of aluminum.
WhyÊ isÊ thisÊ allowed?Ê WeÊ haveÊ assumedÊ thatÊ a)Ê aluminumÊ injectedÊ intoÊ musclesÊ (likeÊ vaccines)Ê getsÊ intoÊ theÊ bloodÊ andÊ
other tissues much more slowly than aluminum in iv fluids that
goÊ directlyÊ intoÊ theÊ bloodstream;Ê andÊ b)Ê healthyÊ babiesÊ canÊ
graduallyÊ eliminateÊ theÊ aluminumÊ inÊ theÊ vaccineÊ beforeÊ theirÊ
nextÊ roundÊ ofÊ immunizationsÊ (aÊ monthÊ laterÊ forÊ theÊ 2ndÊ hepatitis B vaccine). One scientific problem with these assumptions
isÊ thatÊ theyÊ haveÊ notÊ actuallyÊ beenÊ tested.Ê WeÊ knowÊ thatÊ aluminumÊ increasesÊ vaccinesÕ Ê potencyÊ andÊ itÊ alsoÊ makesÊ theÊ injectionsÊ slightlyÊ moreÊ painful.Ê ButÊ scientistsÊ haveÊ notÊ yetÊ testedÊ
whatÊ happensÊ insideÊ babiesÕ Ê bodiesÊ whenÊ theyÊ getÊ multipleÊ
aluminum-containingÊ vaccinesÊ atÊ once.Ê SuchÊ studiesÊ shouldÊ
beÊdone.Ê
AlthoughÊ IÊ amÊ aÊ bigÊ believerÊ inÊ vaccinesÊ andÊ amÊ gratefulÊ
forÊ theirÊ roleÊ inÊ reducingÊ deathsÊ andÊ disease,Ê IÊ alsoÊ believeÊ weÊ
shouldÊ makeÊ themÊ asÊ safeÊ asÊ possible.Ê BetterÊ understandingÊ andÊ
minimizingÊ theÊ riskÊ ofÊ aluminumÊ toxicityÊ isÊ anÊ importantÊ stepÊ
inÊthatÊdirection.
InÊ theÊ meantime,Ê evenÊ thoughÊ ourÊ bodiesÊ limitÊ theÊ amountÊ
ofÊ aluminumÊ absorbedÊ fromÊ foodÊ andÊ water,Ê itÕ sÊ stillÊ aÊ goodÊ
ideaÊ toÊ avoidÊ processedÊ foodsÊ and,Ê ifÊ possible,Ê limitÊ yourÊ useÊ
ofÊ antacidsÊ andÊ painÊ relieversÊ thatÊ containÊ aluminum.Ê DoÊ notÊ
cookÊ acidicÊ foodsÊ likeÊ tomatoesÊ orÊ saltyÊ foodsÊ inÊ aluminumÊ
cookware. Aluminum may be just fine for Mother Earth, but it’s
notÊgoodÊforÊy ourÊbod yÊ orÊ yourÊ brain.
NOTE:Ê aÊ microgramÊ isÊ 1/1000Ê ofÊ aÊ milligram;Ê aÊ milligramÊ isÊ
1/1000Ê ofÊ aÊ gram;Ê thereÊ areÊ aboutÊ 5Ê gramsÊ inÊ oneÊ teaspoon).
Dr.Ê KemperÊ servedÊ onÊ theÊ facultyÊ atÊ Yale,Ê UniversityÊ ofÊ Washington,Ê andÊ HarvardÊ MedicalÊ SchoolÊ beforeÊ joiningÊ theÊ facultyÊ atÊ
WakeÊ ForestÊ BaptistÊ MedicalÊ Center,Ê whereÊ sheÊ servesÊ asÊ foundingÊ chairÊ ofÊ theÊ CenterÊ forÊ IntegrativeÊ Medicine.Ê SheÊ alsoÊ servesÊ
onÊ theÊ advisoryÊ boardÊ ofÊ NaturalÊ TriadÊ andÊ sheÊ hasÊ moreÊ thanÊ
100Ê peer-reviewedÊ researchÊ publications.Ê

PiedmontÊ IntegrativeÊ Medicine,Ê PA
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!!!

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

Listening
with the
heart
and healing
with love©

PIEDMONT
INTEGRATIVE
MEDICINE, PA
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The most complete Liquid Nutrition
Program on the market

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

Ask us about having your own home-based business
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COMMUNITY events
Friday,ÊOctober Ê 15,Ê2010
BrunoÊ GroeningÊ CircleÊ ofÊ FriendsÊ InfoÊ Lecture.Ê 7-9pm.Ê Ê AÊ MedicalÊ
lectureÊ aboutÊ helpÊ andÊ healingÊ onÊ theÊ spiritualÊ pathÊ throughÊ theÊ
teachingÊ ofÊ BrunoÊ Groening.Ê Ê LectureÊ givenÊ byÊ Dr.Ê BarbaraÊ StantejskyÊ (fromÊ Austria)Ê andÊ Dr.Ê WolfgangÊ VogelsbergerÊ (fromÊ Germany).Ê Ê BrunoÊ GroeningÊ taughtÊ thatÊ "ThereÊ isÊ noÊ 'incurable'Ê -Ê GodÊ
isÊ theÊ greatestÊ physician."Ê Ê TheÊ absorptionÊ ofÊ theÊ healingÊ forceÊ willÊ
beÊ explainedÊ andÊ canÊ beÊ experienced.Ê COST:Ê Ê VoluntaryÊ Donation.ÊÊ
EventÊ freeÊ andÊ openÊ toÊ theÊ public.Ê LOCATION:Ê Ê JourneysÊ -Ê AÊ
SpiritualÊ Community,Ê 3209Ê GreshamÊ LakeÊ Road,Ê SuiteÊ 131,Ê RaleighÊ
NC 27615. For info, healingstream888@gmail.com or 828-2795977 Visit www.bruno-groening.org/english

Fri-Sun,ÊOctober Ê15-17
BasicÊ ThetaÊ Healingª Ê Classes.Ê TaughtÊ inÊ GreensboroÊ byÊ TammieÊ
SeagravesÊ andÊ NancyÊ Vandeloop.Ê Cost:Ê $440Ê withÊ $100Ê non-refundableÊ deposit.Ê Ê ClassÊ willÊ alsoÊ beÊ heldÊ Fri-Sun,Ê NovemberÊ 12-14.Ê
For more info, visit www.enjoyinit.com or call 336-215-1834.

theÊ energyÊ systemÊ thusÊ placingÊ theÊ clientÊ inÊ aÊ positionÊ toÊ selfÊ heal.Ê
ExperienceÊ HealingÊ Touch...discoverÊ anÊ integrativeÊ therapyÊ thatÊ
canÊ helpÊ youÊ achieveÊ spiritualÊ insight,Ê decreasedÊ anxiety,Ê lesseningÊ
ofÊ physicalÊ orÊ emotionalÊ painÊ andÊ improvedÊ generalÊ wellÊ being.Ê
$20/30-min. session. For more info, please contact The Center for
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Tuesday,ÊNo vemberÊ9
InfantÊ Massage.Ê 10-11:30am.Ê InfantÊ massageÊ isÊ anÊ ancientÊ parentingÊ traditionÊ thatÊ hasÊ beenÊ rediscoveredÊ andÊ adaptedÊ toÊ ourÊ modernÊ world.Ê Ê ClinicalÊ evidenceÊ nowÊ echoesÊ thisÊ ancientÊ wisdomÊ andÊ
shows that a parent’s nurturing touch delivers multiple benefits to
supportÊ theÊ healthyÊ developmentÊ ofÊ anÊ infant.Ê OneÊ ofÊ theÊ mostÊ
naturalÊ andÊ rewardingÊ methodsÊ ofÊ providingÊ thisÊ earlyÊ nurturingÊ
contact is through the refined application of infant massage. The
classÊ isÊ forÊ caregiversÊ andÊ theirÊ infantsÊ thatÊ areÊ 6Ê weeks-6Ê months.Ê
CareÊ providersÊ willÊ needÊ toÊ bringÊ aÊ blanketÊ andÊ towelÊ toÊ class.ÊÊ
PleaseÊ signÊ upÊ toÊ reserveÊ yourÊ spotÊ asÊ spaceÊ isÊ limited.Ê TaughtÊ byÊ
Tag Woods. Cost: $25. For more info, please contact The Center
for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Monday,ÊO ctoberÊ18
ShortÊ &Ê SweetÊ ChildbirthÊ withÊ BlissbornÊ Hypnotherapy.Ê 5:306:30pm.Ê IfÊ youÕ reÊ likeÊ manyÊ pregnantÊ women,Ê youÊ mayÊ haveÊ
thoughtÊ yourÊ onlyÊ choiceÊ forÊ childbirthÊ wasÊ toÊ Ò toughÊ itÊ outÓ Ê orÊ getÊ
anÊ epidural.Ê Ê ButÊ thereÊ isÊ aÊ betterÊ way!Ê Ê BlissbornÊ HypnotherapyÊ
forÊ ChildbirthÊ ClassesÊ offersÊ safeÊ andÊ naturalÊ techniquesÊ toÊ blockÊ
pain,Ê relaxÊ deeplyÊ andÊ accelerateÊ labor.Ê Ê WomenÊ whoÊ haveÊ learnedÊ
these empowering skills frequently have calm, confident, more
comfortable,Ê fear-freeÊ births,Ê fasterÊ healingÊ andÊ calmerÊ babies.ÊÊ
Self-hypnosis is easy to learn and the benefits last a lifetime. DuringÊ thisÊ FREEÊ introductoryÊ seminar,Ê youÊ willÊ learnÊ howÊ BlissbornÊ
HypnotherapyÊ forÊC hildbirthÊ classesÊ helpÊ youÊ createÊ aÊ wonderfulÊ
birth,Ê youÊ willÊ experienceÊ aÊ relaxingÊ groupÊ hypnosisÊ demonstrationÊ
andÊ youÊ willÊ seeÊ aÊ birthÊ videoÊ usingÊ BlissbornÊ HypnotherapyÊ forÊ
childbirthÊ techniques.Ê Ê Ê AÊ wonderfulÊ birthÊ experienceÊ canÊ beÊ yours!ÊÊ
TheÊ seminarÊ isÊ locatedÊ atÊ ForsythÊ IntegrativeÊ Therapy,Ê 1316Ê AshleyÊ
Square, Winston-Salem. Call 768-7000 to register (registration is
requiredÊdueÊtoÊlimitedÊ seating).

Soap and neutralizer with eloptic energy cleans your
body internally & externally. Naturally balanced & biodegradable. Cleans your environment without being toxic.

SEE WHAT THIS WONDER
CAN DO FOR YOUR HEALTH!
For info and FREE sample call

Bernard’s Light
336-389-1930

ASK ABOUT WEIGHT LOSS.

Wednesday,ÊOct oberÊ27
MonthlyÊ GuidedÊ Meditation. 7:30-8pm. Join us for a guided meditationÊ andÊ meetÊ otherÊ peopleÊ inÊ theÊ communityÊ interestedÊ inÊ meditation.Ê EachÊ monthÊ willÊ haveÊ aÊ differentÊ 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 infoÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Fri-Sun,ÊOctober Ê29-31
AdvanceÊ ThetaÊ Healingª Ê Classes.Ê TaughtÊ inÊ GreensboroÊ byÊ TammieÊ SeagravesÊ andÊ NancyÊ Vandeloop.Ê Cost:Ê $440Ê withÊ $100Ê nonrefundableÊ depositÊ byÊ Oct.Ê 13.Ê $100Ê discountÊ ifÊ alsoÊ takingÊ BasicÊ
class Oct. 15-17. This Advance class will also be held Fri-Sun,
November 19-21 with the deposit due by Nov. 5. For more info,
visit www.enjoyinit.com or call 336-215-1834.

Wednesday,ÊNo vemberÊ3
HealingÊ TouchÊ Clinic.Ê 9am-6pm.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

Detox Foot Baths are now available
at A&S Natural Health!
Foot Baths $25 per session or 5 for $100.
By appointment only.
Please call to schedule your session today.

We now have Ionized Alkaline water.
Call to inquire about DPA and Iridology Screenings,
Live Blood Analysis and upcoming seminars!

2 Convenient Triad Locations:

In Guilford Village Off
Guilford College Road
Greensboro

1559 Hanes Mall Blvd.
Across from Car Max
Winston-Salem

Phone 855-6500

Phone 774-8600
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ONGOING events

sunday
Parent/ChildÊ Yoga:Ê KidsÊ AgesÊ 3Ê andÊ up: 4:30-5:30pm. Led by
Certified Children's Yoga Instructor Kymber Owens. Practice yoga
&Ê spendÊ qualityÊ timeÊ withÊ family,Ê too!Ê TriadÊ YogaÊ Institute.Ê ForÊ moreÊ
info, call 980-322-7205 or visit www.triadyoga.com.

De-stressÊ withÊ TaiÊ Chi. 12:15-1:00pm on the second floor of the
WFUBMCÊ PiedmontÊ PlazaÊ BuildingÊ atÊ FiveÊ PointsÊ inÊ WinstonSalem.Ê Ê TaughtÊ byÊ AlanÊ GrahamÊ andÊ SandyÊ SeeberÊ withÊ ThreeÊ
Treasures Tai Chi. Fee for this class is $25 per month. First class
free to new students. To register for this class call 336.659.1599
orÊ emailÊ sandy@threetreasures.orgÊ Ê

FreeÊ TaiÊ ChiÊ Class.Ê 5:30-6:30 at 823 Reynolda Road. Taught by
SandyÊ SeeberÊ andÊ sponsoredÊ byÊ BlessingsÊ ProjectÊ Foundation.Ê Ê ToÊ
registerÊemailÊs andy@threetreasures.org

FlowÊ Yoga. 4-5:15pm. Come get into the flow of yoga. This activeÊ yogaÊ classÊ linksÊ yogaÊ posesÊ withÊ movementÊ andÊ breathÊ inÊ
theÊ vinyasaÊ yogaÊ style.Ê OpenÊ toÊ allÊ experienceÊ levels.Ê TaughtÊ byÊ
Leahann Bowen-Schmidt. Cost: $10/class. For more information
please contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307
orÊ visitÊ www.chhtree.com

NiaÊ Technique.Ê 6-7pm. Invigorating fusion fitness combining
martial, dance and healing arts. Learn to find joy in movement
and promote self-healing with strength, mobility, flexibility, and
balance!Ê Ê AÊ rejuvenatingÊ work-outÊ forÊ mind,Ê body,Ê andÊ spiritÉÊ
honoringÊ yourÊ BodyÕ sÊ Way!Ê EachÊ classÊ hasÊ aÊ newÊ focus...drop-insÊ
always welcome! $10.00/class with 8 week class card or $12.00
forÊ drop-in.Ê DanceÊ CenterÊ ofÊ Greensboro,Ê 2104Ê GeorgiaÊ Street,Ê
nearÊ ElmÊ andÊ Cornwallis,Ê GSO.Ê Ê www.nianow.comÊ forÊ moreÊ classÊ
info.Ê Ê ContactÊ DeniseÊ PastoorÊ atÊ dpastoor@holisticmuse.comÊ orÊ
336-207-7959 with questions.

Reiki I Certification Classes. Oct. 5, 12, 19. 5:30-7:30 pm. Learn
howÊ toÊ becomeÊ aÊ 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 youÊ
receive a level 1 certificate based on your knowledge of the history,
chakra system and chi flow, proper techniques and the benefits of
Reiki.Ê LearnÊ howÊ toÊ keepÊ yourselfÊ andÊ lovedÊ onesÊ healthyÊ throughÊ
theÊ healingÊ energyÊ ofÊ Reiki.Ê ForÊ moreÊ information,Ê contactÊ LoriÊ Alderman, Reiki master teacher, certified Reflexologist, and Herbalist
at 336-339-0656 or at slreflexology@gmail.com

IntergenerationalÊ TaiÊ ChiÊ ClassÊ for people of any age. 7-8 PM at
theÊ ShepherdÊ CenterÊ WestviewÊ SeniorÊ Center,Ê 1700Ê EbertÊ RoadÊ
inÊ Winston-Salem.Ê CostÊ $40Ê forÊ 2Ê monthsÊ ($32Ê forÊ membersÊ ofÊ
theÊ ShepherdsÊ Center).Ê FirstÊ classÊ freeÊ toÊ newÊ students.Ê TaughtÊ
byÊ SandyÊ SeeberÊ andÊ AlanÊ GrahamÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.ÊÊ
ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê callÊ theÊ ShepherdsÊ CenterÊ atÊ
336.748.0217 or email sandy@threetreasures.org

YogaÊ ForÊ All. 5:30-6:45pm. The practice of yoga benefits all people
– regardless of age, size, or physical fitness. Come experience the
benefits of yoga – not only for your body – but also for your mind,
heart and soul. Taught by Leahann Bowen-Schmidt. Cost: $10/
class.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

monday

BasicÊ TaiÊ Chi.Ê 7:30pm.Ê AlsoÊ WednesdaysÊ 6-7:30Ê pm.Ê TaughtÊ byÊ
RodneyÊ Owen,Ê thisÊ isÊ anÊ entry-levelÊ classÊ inÊ Chen-HunyuanÊ TaiÊ
Chi.Ê Ê Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ aÊ systemÊ ofÊ TaijiquanÊ thatÊ isÊ aÊ
synthesis of Xingyi, Qigong (Chi Kung), and Chen-Style Tai Chi.
Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ aÊ systemÊ premisedÊ onÊ healthÊ andÊ selfÊ
defense,Ê emphasizingÊ health;Ê stillnessÊ andÊ movementÊ emphasizingÊ
stillness;Ê andÊ theÊ internalÊ andÊ external,Ê emphasizingÊ theÊ internal.Ê
The class will cover basic Qigong, meditation, Tai Chi form, push
hands,Ê andÊ selfÊ defenseÊ applications.Ê Ê ThisÊ comprehensiveÊ andÊ
holisticÊ focusÊ worksÊ toÊ developÊ theÊ wholeÊ personÊ inÊ anÊ energeticÊ
andÊ peacefulÊ environmentÊ thatÊ isÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ
all ages and fitness levels. Cost: $10/session. For more information
please contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307
orÊvis itÊwww .chhtree.com

tuesday
TheÊ KernersvilleÊ WalkingÊ Club.Ê 9-10am.TuesdaysÊ &Ê ThursdaysÊ LedÊ
byÊ Dr.Ê DarianÊ JustinÊ Smith,Ê B.S.,Ê D.C.Ê OpenÊ toÊ ALLÊ ages!Ê Ê 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
live and cope with MS. Held at Calvary Christian Center, 811 Jefferson Rd., GSO. Call Jackline at 681-4025 for details.
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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 willÊ
improve flexibility and strength and help promote relaxation. IntegrativeÊ Therapies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Dr.,Ê GSO.Ê CallÊ toÊ registerÊ
336-Ê 294-0910.Ê www.integrativetherapies.net.
RelaxÊ WithÊ TaiÊ Chi.Ê 7-8 PM located at Knollwood Baptist Church,
330Ê KnollwoodÊ StreetÊ inÊ Winston-Salem.Ê Ê FeeÊ forÊ thisÊ classÊ isÊ $40Ê
for 8 weeks. Taught by Alan Graham and Sandy Seeber with Three
TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê goÊ toÊ www.
threetreasures.org,Ê orÊ callÊ AlanÊ atÊ 336.416.9426Ê orÊ emailÊ AlanÊ atÊ
info@alangrahamdc.comÊ orÊ joyce@joycemoser.com
GroupÊ SessionsÊ ofÊ EnergyÊ HealingÊ byÊ LorenzoÊ CreeÊ andÊ JudyÊ
Mitcham, RN, MSN. 7-8pm. This is an abbreviated version of the
energy-therapyÊ offeredÊ inÊ bothÊ healersÕ Ê sessionsÊ withÊ individuals.Ê
Subtle/spiritual energy is conveyed to the gathered group to promote physical, mental and spiritual healing. Location: 2818
Robin Hood Dr., Greensboro. Cost $15. www.lorenzocree.com/
group.htm for any schedule changes. Call Judy 336-833-5887
withÊ anyÊ questions.

wednesday
NiaÊ Technique.Ê 8:30-9:30am. Invigorating fusion fitness combining
martial, dance and healing arts. Learn to find joy in movement
and promote self-healing with strength, mobility, flexibility, and
balance!Ê Ê AÊ rejuvenatingÊ work-outÊ forÊ mind,Ê body,Ê andÊ spiritÉÊ
honoringÊ yourÊ BodyÕ sÊ Way!Ê EachÊ classÊ hasÊ aÊ newÊ focus...drop-insÊ
always welcome! $10.00/class with 8 week class card or $12.00
forÊ drop-in.Ê DanceÊ CenterÊ ofÊ Greensboro,Ê 2104Ê GeorgiaÊ Street,Ê
nearÊ ElmÊ andÊ Cornwallis,Ê GSO.Ê Ê www.nianow.comÊ forÊ moreÊ classÊ
info.Ê Ê ContactÊ DeniseÊ PastoorÊ atÊ dpastoor@holisticmuse.comÊ orÊ
336-207-7959 with questions.

FREEÊ TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ ClassÊ forÊ thoseÊ inÊ needÊ ofÊ healing.Ê Ê 9:3010:30 AM at Blessings Project Foundation at 823 Reynolda Rd in
Winston-Salem.Ê Ê TaughtÊ byÊ BeverlyÊ IsleyÊ LandrethÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê Ê ClassÊ isÊ freeÊ withÊ donationsÊ encouragedÊ toÊ BlessingsÊ
ProjectÊ Foundation.Ê ForÊ moreÊ infoÊ orÊ toÊ registerÊ forÊ thisÊ class,Ê callÊ
336.659.1599 or email beverly@threetreasures.org

forÊ include:Ê AnxietyÊ andÊ stress,Ê Headaches,Ê DigestiveÊ problems,Ê
Insomnia,Ê Addictions,Ê AcuteÊ andÊ chronicÊ pain,Ê SmokingÊ cessation,Ê EmotionalÊ problemsÊ asÊ wellÊ asÊ generalÊ healthÊ maintenanceÊ
and relaxation. $30/patient. Appointment required For more info
contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.chhtree.com

TaiÊ chiÊ forÊ seniors age 50 and above. 12 noon at the Shepherd
CenterÊ EbertÊ StreetÊ locationÊ inÊ Winston-Salem.Ê CostÊ $40Ê forÊ 2Ê
monthsÊ ($32Ê forÊ membersÊ ofÊ theÊ ShepherdsÊ Center).Ê FirstÊ classÊ
freeÊ toÊ newÊ students.Ê TaughtÊ byÊ SandyÊ SeeberÊ andÊ AlanÊ GrahamÊ
withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê Ê ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê
call the Shepherds Center at 336.748.0217 or email Alan at info@
alangrahamdc.com

ChairÊ TaiÊ Chi.Ê 12:15-1:00 PM at Arbor Acres, 1240 Arbor Road
inÊ Winston-Salem.Ê CostÊ $40Ê forÊ 2Ê monthsÊ ($32Ê forÊ membersÊ ofÊ
theÊ ShepherdsÊ Center).Ê Ê FirstÊ classÊ freeÊ toÊ newÊ students.Ê Ê TaughtÊ
byÊ SandyÊ SeeberÊ andÊ AlanÊ GrahamÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê
ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê callÊ theÊ ShepherdsÊ CenterÊ atÊ
336.748.0217 or email Alan at info@alangrahamdc.com

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 concern,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.
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 the guidance offered
inÊ bothÊ practitionersÕ Ê sessionsÊ withÊ individuals.Ê ItÊ isÊ guidanceÊ inÊ
beingÊ openÊ toÊ whateverÊ isÊ beingÊ experiencedÊ 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 beingÊ presentÊ withÊ theirÊ mentalÊ andÊ
emotionalÊ statesÊ inÊ aÊ mannerÊ thatÊ promotesÊ naturalÊ movementÊ
towardÊ insightÊ andÊ resolutionÊ ofÊ conditionedÊ emotionalÊ andÊ behavioral patterns. Location: 2818 Robin Hood Dr., Greensboro.
Cost $15. Check www.lorenzocree.com/group.htm for schedule
changes. Call 336-282-1966 with questions.
AdultÊ SurvivorsÊ ofÊ ChildhoodÊ SexualÊ AbuseÊ SupportÊ Group.Ê
7-8:30pm. Taught by Valarie Snell, LCSW. We would like to invite
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
prior to attending group. $20/group. For more information please
contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.chhtree.com

thursday
HowÊ HeartÊ HealthyÊ AreÊ You?Ê 10am--4pm.Ê CallÊ toÊ receiveÊ aÊ DPAÊ
screening,Ê whichÊ providesÊ informationÊ onÊ arterialÊ wallÊ stiffnessÊ andÊ
determinesÊ theÊ biologicalÊ ageÊ ofÊ yourÊ arteriesÊ inÊ lessÊ thanÊ 3Ê minutes.Ê
The 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 available at our GSO location
(inÊ GuilfordÊ VillageÊ offÊ GuilfordÊ CollegeÊ Rd)Ê byÊ appointment.Ê InÊ
GSO call 336-855-6500
CommunityÊ AcupunctureÊ ClinicÊ atÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê 11:30am-2:30pm.Ê AlsoÊ MondaysÊ 3:30-6pm.Ê ComeÊ experienceÊ acupunctureÊ withÊ JenniferÊ Langdon!Ê TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
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 conditionsÊ thatÊ thisÊ settingÊ isÊ mostÊ conduciveÊ

CommunityÊ ClinicÊ DaysÊ atÊ theÊ GreensboroÊ AcupunctureÊ &Ê NaturopathicÊ Center. Oct. 7, 14, 21, 28. 3:30-5:30pm. During these
hoursÊ yourÊ servicesÊ willÊ Ê beÊ providedÊ onÊ aÊ slidingÊ scaleÊ basedÊ onÊ
yourÊ income.Ê WeÊ provideÊ quality,Ê comprehensiveÊ careÊ atÊ aÊ responsibleÊ price.Ê LetÊ usÊ beÊ yourÊ resource,Ê whetherÊ Ê youÊ haveÊ healthÊ concernsÊ orÊ areÊ interestedÊ inÊ exploringÊ complementaryÊ medicine.Ê 301Ê
S. Elm Street, Greensboro. 336-848-7539. gsohealth@gmail.com
KidsÊ Yoga:Ê AgesÊ 3-5.Ê 3:15-3:45pm. Led by Certified Children's
YogaÊ InstructorÊ KymberÊ Owens.Ê SameÊ timeÊ asÊ aÊ LevelÊ 2Ê classÊ forÊ
parents! Triad Yoga Institute. For more info, call 980-322-7205 or
visitÊ www.triadyoga.com.
YogaÊ ForÊ All. 4-5:15pm. The practice of yoga benefits all people
– regardless of age, size, or physical fitness. Come experience
the benefits of yoga – not only for your body – but also for your
mind, heart and soul. Taught by Teresa Hicks. Cost: $10/class.For
moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ
at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com
DateÊ andÊ AcquaintanceÊ RapeÊ SupportÊ Group. 4-5:30pm. We inviteÊ youÊ toÊ meetÊ andÊ gatherÊ withÊ supportÊ fromÊ fellowÊ survivorÊ andÊ
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learnÊ fromÊ Ê eachÊ other.Ê Ê ThisÊ groupÊ hasÊ anÊ interactiveÊ focusÊ withÊ
someÊ guidanceÊ fromÊ theÊ facilitator.Ê LedÊ byÊ ValarieÊ Snell,Ê LCSW.Ê
Cost: $20/group.Please call CHH and ask for Valarie for more
information. 336 841 4307. Group members will need to speak
withÊ ValarieÊ SnellÊ priorÊ toÊ attendingÊ group.Ê Ê ForÊ moreÊ informationÊ
please contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307
orÊvis itÊwww .chhtree.com
MotherÊ BabyÊ PEPÊ Talks.Ê 4-5pm. PEP Talks is a free support group
forÊ mothersÊ ofÊ newÊ babiesÊ sponsoredÊ byÊ theÊ MotherÊ BabyÊ Foundation.Ê PEPÊ standÊ forÊ PostpartumÊ EmotionÊ withÊ Possibilities,Ê andÊ theÊ
hour is spent celebrating your successes and finding solutions for
youÊ challenges.Ê theÊ 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 forÊ HolisticÊ
Healing. Please call 812-3937 or visit www.motherbabyfoundation
forÊ moreÊ information.Ê ForÊ directionsÊ pleaseÊ visitÊ www.chhtree.comÊ
or call 841-4307.
YogaÊ ForÊ HealthyÊ Backs. 6:45-8pm. Do you have periodic or
chronicÊ backÊ pain?Ê Ê YogaÊ forÊ HealthyÊ BacksÊ isÊ aÊ yogaÊ classÊ youÊ
don'tÊ wantÊ toÊ miss.Ê Ê YouÊ willÊ learnÊ aboutÊ howÊ toÊ strengthenÊ andÊ
stretchÊ yourÊ back.Ê Ê OpenÊ toÊ allÊ regardlessÊ ofÊ yogaÊ experience.Ê Cost:Ê
$10/class. Taught by Teresa Hicks. For more informationÊ pleaseÊ
contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.chhtree.com

KidsÊ Yoga:Ê AgesÊ 6-12. 4-4:45pm. Led by Certified Children's Yoga
InstructorÊ KymberÊ OwensÊ atÊ TriadÊ YogaÊ Institute,Ê Greensboro.Ê YogaÊ
isÊ madeÊ funÊ forÊ kidsÊ withÊ art,Ê music,Ê storiesÊ andÊ more.Ê ForÊ moreÊ
information, call 980-322-7205 or visit www.triadyoga.com.

saturday
Qigong.Ê 10-11:30am.Ê TaughtÊ byRodneyÊ Owen,Ê thisÊ classÊ coversÊ
a holistic approach to the art of Qigong, or Tai Chi for Health.
Qigong is a wonderful Asian healing art that addresses the physical,
mental, and spiritual aspects of the complete person. Qigong is a
groundedÊ inÊ TaoismÊ andÊ TraditionalÊ ChineseÊ Medicine.Ê Ê ThisÊ classÊ
will cover basic Qigong; sitting, lying, and standing meditation;
silk reeling practices from the Hunyuan tradition; walking Qigong;
the Primordial Qigong form; and Insight Meditation. Qigong is a
gentleÊ andÊ empoweringÊ artÊ thatÊ isÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ
all ages and fitness levels. Cost: $10/class.For more information
please contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307
orÊ visitÊ www.chhtree.com

PathÊ toÊ Wellness.Ê 7:00-8:20 pm on 1st Thursday of each month.
Learn about the mind/body connection and the various tools you
canÊ useÊ toÊ removeÊ roadblocksÊ andÊ speedÊ yourÊ wayÊ toÊ healthÊ andÊ
wholeness.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.

Reiki I Certification for Pregnant Women & Birth Partners.Ê 9am12n.Ê OctÊ 9,Ê 16,Ê 30.Ê LedÊ byÊ ChristinaÊ Allen,Ê ReikiÊ MasterÊ Teacher.Ê
This class is a Reiki I class designed specifically for pregnant women
andÊ theirÊ birthÊ partners!Ê Ê YouÊ mayÊ attendÊ individuallyÊ orÊ asÊ aÊ couple!ÊÊ
Includes a certification for Reiki I as described above, and also
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 additionalÊ 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
and other interested folks welcome! Cost: $110 individual or $200/
coupleÊ ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

NutritionalÊ Solutions:Ê SheddingÊ MoreÊ LightÊ onÊ YourÊ PathÊ toÊ Wellness. 7:00-8:00 pm on the third Thursday of every month. Learn
aboutÊ customizingÊ yourÊ nutritionalÊ programÊ toÊ meetÊ yourÊ uniqueÊ
needs.Ê InformationÊ 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.Êwww .integrativetherapies.net

CommunityÊ ClinicÊ DaysÊ atÊ theÊ GreensboroÊ AcupunctureÊ &Ê NaturopathicÊ Center.Ê Oct.Ê 2,Ê 9,Ê 16,Ê 23,Ê 30.Ê 11am-2pm.Ê DuringÊ theseÊ hoursÊ
yourÊ servicesÊ willÊ Ê beÊ providedÊ onÊ aÊ slidingÊ scaleÊ basedÊ onÊ yourÊ
income.Ê WeÊ provideÊ quality,Ê comprehensiveÊ careÊ atÊ aÊ responsibleÊ
price.Ê LetÊ usÊ beÊ yourÊ resource,Ê whetherÊ Ê youÊ haveÊ healthÊ concernsÊ
orÊ areÊ interestedÊ inÊ exploringÊ complementaryÊ medicine.Ê 301Ê S.Ê ElmÊ
Street, Greensboro. 336-848-7539. gsohealth@gmail.com

LiveÊ YourÊ BlissÊ -Ê LawÊ ofÊ AttractionÊ SuccessÊ Workshop.Ê Oct.Ê 7,Ê 14Ê
andÊ Nov.Ê 4,Ê 11.Ê 6:30-9pm.Ê TheÊ UniverseÊ givesÊ youÊ exactlyÊ whatÊ
youÊ askÊ for.Ê Ê ItÕ sÊ timeÊ toÊ getÊ clearÊ onÊ whatÊ youÊ trulyÊ desire.Ê Ê LearnÊ
theÊ basic,Ê keyÊ stepsÊ toÊ usingÊ TheÊ LawÊ ofÊ AttractionÊ toÊ attractÊ whatÊ
youÊ desireÊ inÊ life,Ê business,Ê romanceÊ andÊ more.Ê $240,Ê IncludesÊ LiveÊ
Your Bliss Workbook. RSVP http://www.YouCanLiveYourBliss.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 aspectsÊ
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 SpiritualityÊ *LovingÊ AllÊ ofÊ Me.Ê EachÊ
sessionÊ ofÊ theÊ workshopÊ offersÊ specialÊ HealingÊ ActivitiesÊ 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: $12/class. For more information please contact The Center
for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com.

friday
CommunityÊ ClinicÊ DaysÊ atÊ theÊ GreensboroÊ AcupunctureÊ &Ê NaturopathicÊ Center. Oct. 1, 8, 15, 22, 29. 11am-2:30pm. During
theseÊ hoursÊ yourÊ servicesÊ willÊ Ê beÊ providedÊ onÊ aÊ slidingÊ scaleÊ
basedÊ onÊ yourÊ income.Ê WeÊ provideÊ quality,Ê comprehensiveÊ careÊ
atÊ aÊ responsibleÊ price.Ê LetÊ usÊ beÊ yourÊ resource,Ê whetherÊ Ê youÊ haveÊ
healthÊ concernsÊ orÊ areÊ interestedÊ inÊ exploringÊ complementaryÊ
medicine. 301 S. Elm Street, Greensboro. 336-848-7539. gsohealth@gmail.com
FREEÊ TaiÊ ChiÊ Class. 12 noon-1PM at 823 Reynolda Road in Winston-Salem.TaughtÊ byÊ DavidÊ HaroldÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.ÊÊ
ClassÊ isÊ sponsoredÊ byÊ theÊ BlessingsÊ ProjectÊ Foundation.Ê Ê DonationsÊ
are welcome. For more information or to register, call 336.659.1599
orÊemailÊinfo@ threetreasures.org
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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
Through the world of poetry, June Buckner BSW /spoken word 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
writing implements. Cost: $12/class. For info, contact The Center
for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com
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