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PUBLISHER letter

Friends,Ê
We'dÊ likeÊ toÊ takeÊ thisÊ opportunityÊ toÊ welcomeÊ twoÊ newÊ membersÊ ofÊ theÊ NaturalÊ TriadÊ
Family:Ê LauraÊ Swift,Ê whoÊ isÊ ourÊ newÊ intern.Ê LauraÊ willÊ beÊ focusingÊ onÊ writingÊ andÊ
editingÊ andÊ beganÊ withÊ thisÊ month'sÊ NuggetsÊ ofÊ WisdomÊ column.Ê Ê AndÊ newÊ toÊ ourÊ
AdvisoryÊ BoardÊ isÊ Dr.Ê JillianÊ SarnoÊ Teta.Ê Ê JillianÊ isÊ aÊ naturopathicÊ physicianÊ andÊ aÊ frequentÊ editorialÊ contributorÊ toÊ theÊ magazine.Ê SheÊ isÊ aÊ valuableÊ resource,Ê notÊ onlyÊ toÊ us,Ê butÊ toÊ theÊ TriadÊ asÊ aÊ whole.Ê Ê LookÊ forÊ aÊ
SpotlightÊaboutÊJillianÊinÊtheÊ AugustÊis sue.
As we know all too well, the economy has suffered greatly over the last 18-24 months. And, though it seems to be picking up,
we'veÊ heardÊ manyÊ sadÊ storiesÊ (evenÊ recently)Ê ofÊ decliningÊ retailÊ sales,Ê homeÊ foreclosures,Ê 401KÊ losses,Ê businessesÊ closings,Ê etc.Ê
WithÊ thatÊ happeningÊ aroundÊ us,Ê weÊ areÊ alsoÊ seeingÊ erodingÊ marriagesÊ andÊ decliningÊ health,Ê whichÊ canÊ beÊ aÊ directÊ consequenceÊ
ofÊ stress.Ê Ê ThisÊ month,Ê ourÊ featureÊ articleÊ byÊ Dr.Ê VaughanÊ discussesÊ justÊ that:Ê Ê FightÊ orÊ Flight,Ê TheÊ PhysicalÊ EffectsÊ ofÊ Stress.Ê Ê AsÊ sheÊ
states,Ê "whenÊ weÊ areÊ underÊ stressÊ forÊ longÊ periodsÊ ofÊ time,Ê whateverÊ underlyingÊ tendenciesÊ weÊ haveÊ towardsÊ anÊ illnessÊ willÊ accelerate.Ê ThatÊ meansÊ weÊ areÊ gettingÊ olderÊ fasterÊ becauseÊ ofÊ theÊ wayÊ weÊ areÊ handlingÊ aÊ stressfulÊ situation."Ê WeÊ encourageÊ youÊ toÊ
read this article, which is the first of a two-part series, so that you may be able to help yourself—or someone you care about—
recognizeÊs omeÊofÊtheÊpos sibleÊph ysicalÊandÊemotionalÊs ymptomsÊofÊs tress.
AndÊ speakingÊ ofÊ aÊ stressfulÊ situation,Ê IÊ (Julie)Ê wasÊ recentlyÊ toldÊ thatÊ IÊ needÊ aÊ totalÊ hipÊ replacement.Ê Me?Ê Yes,Ê afterÊ prettyÊ quietlyÊ
enduring a couple of years of hip and leg pain, I finally got an Xray and MRI, which revealed two bad hips - one of which is
basically bone-on-bone, arthritic spurs, "loose floating bodies", and the list goes on. I am on-the-go practically 24/7, and have
noÊ timeÊ forÊ surgeryÊ orÊ theÊ recuperationÊ timeÊ involved,Ê althoughÊ IÊ knowÊ thatÊ hipÊ replacementsÊ areÊ wonderfullyÊ successful.Ê Ê IÊ justÊ
chooseÊ toÊ believeÊ thatÊ I'mÊ WAYÊ toÊ youngÊ forÊ this.Ê So,Ê IÊ haveÊ myÊ teamÊ ofÊ holisticÊ healthÊ careÊ providersÊ inÊ placeÊ andÊ planÊ toÊ kickÊ
thisÊ painÊ toÊ theÊ curbÊ whileÊ growingÊ cartilageÊ andÊ creatingÊ spaceÊ inÊ myÊ hip.Ê NotÊ veryÊ possible,Ê accordingÊ toÊ traditionalÊ medicine,Ê
butÊ IÊ amÊ committedÊ toÊ provingÊ Ê thatÊ thisÊ canÊ beÊ done.Ê AtÊ thisÊ point,Ê myÊ plansÊ includeÊ acupuncture,Ê contrastÊ hydrotherapy,Ê inversionÊ tables,Ê nutrition,Ê supplementation,Ê healingÊ touch,Ê exerciseÊ andÊ more.Ê I'mÊ journalingÊ thisÊ experienceÊ dailyÊ andÊ willÊ reportÊ
onÊ myÊ progressÊ atÊ theÊ endÊ ofÊ 6Ê months.Ê IÊ choseÊ toÊ mentionÊ itÊ here,Ê atÊ theÊ onset,Ê toÊ publiclyÊ solidifyÊ myÊ commitmentÊ toÊ thisÊ
process.Ê
ThankÊ youÊ soÊ muchÊ forÊ readingÊ NaturalÊ Triad.Ê Ê WeÊ hopeÊ youÊ haveÊ aÊ wonderfulÊ IndependenceÊ DayÊ -Ê itÊ isÊ theÊ legacyÊ leftÊ toÊ usÊ byÊ
ourÊF oundingÊF athers.
Ê
InÊHealth,

Become a fan!
www.facebook.com/naturaltriad
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FIGHT
or
FLIGHT
the physical effects of stress

IÊ

couldÊ feelÊ theÊ tensionÊ inÊ theÊ airÊ theÊ
minuteÊ IÊ openedÊ theÊ door.Ê RosaÊ hadÊ
warnedÊ meÊ aheadÊ ofÊ time,Ê Ò Mr.Ê YoungÊ
doesÊ notÊ wantÊ toÊ beÊ here.Ê IÊ canÊ seeÊ whyÊ
Alice,Ê hisÊ wife,Ê hadÊ beenÊ soÊ upsetÊ theÊ
lastÊ coupleÊ ofÊ timesÊ sheÊ hasÊ beenÊ
here.Ó
IÊ hadÊ beenÊ workingÊ
withÊ AliceÊ overÊ theÊ
pastÊ twoÊ years;Ê sheÊ
hadÊ doneÊ exceedinglyÊ wellÊ withÊ
makingÊ necessaryÊ
lifestyleÊ changesÊ
toÊ loseÊ overÊ seventyÊ pounds.Ê Today,Ê though,Ê sheÊ
wasnÕ tÊ theÊ patient;Ê
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weÊ hadÊ workedÊ herÊ husbandÊ inÊ onÊ anÊ
emergencyÊ basisÊ becauseÊ heÊ hadÊ awakenedÊ withÊ symptomsÊ ofÊ aÊ stroke.Ê TheÊ
numbnessÊ inÊ theÊ leftÊ sideÊ ofÊ hisÊ leftÊ faceÊ
andÊ leftÊ handÊ hadÊ resolvedÊ overÊ severalÊ hours.Ê ItÊ wasÊ frighteningÊ
enoughÊ thatÊ heÊ agreedÊ
to come to the office.
AliceÊ hadÊ beenÊ tryingÊ toÊ getÊ himÊ toÊ
comeÊ seeÊ meÊ forÊ
overÊ aÊ year.Ê TheÊ
familyÊ hadÊ lostÊ aÊ
sizeableÊ amountÊ
ofÊ moneyÊ whenÊ
theÊ stockÊ marketÊ
crashedÊ inÊ theÊ fallÊ
of 2008. He also

hadÊ lostÊ aÊ lotÊ ofÊ moneyÊ inÊ realÊ estateÊ
whenÊ thatÊ marketÊ subsequentlyÊ collapsed.Ê HeÊ hadÊ essentiallyÊ beenÊ outÊ ofÊ aÊ
jobÊforÊeighteenÊmonths .
OverÊ theÊ pastÊ year,Ê IÊ hadÊ counseledÊ
AliceÊ concerningÊ herÊ husbandÕ sÊ decliningÊ health.Ê SheÊ relayedÊ thatÊ heÊ wasÊ
losingÊ weight,Ê notÊ sleepingÊ well,Ê experiencingÊ increasingÊ irritabilityÊ andÊ depression.Ê SheÊ feltÊ powerlessÊ toÊ helpÊ him.Ê
InÊ twenty-twoÊ yearsÊ ofÊ marriage,Ê sheÊ hadÊ
neverÊ seenÊ himÊ likeÊ thisÊ andÊ itÊ frightenedÊ
her.
AsÊ IÊ walkedÊ intoÊ theÊ room,Ê AliceÊ
satÊ facingÊ herÊ husbandÊ whoÊ wasÊ turnedÊ
awayÊ fromÊ her.Ê YatesÊ wasÊ staringÊ atÊ theÊ
pictureÊ onÊ theÊ farÊ wall.Ê HisÊ armsÊ wereÊ
crossedÊ inÊ frontÊ ofÊ hisÊ chestÊ andÊ hisÊ jawÊ
wasÊ set.Ê HeÊ didnÕ tÊ turnÊ towardÊ meÊ asÊ IÊ
enteredÊtheÊroom.Ê
Ò ThatÊ pictureÊ belongedÊ toÊ myÊ grandmother.Ê IÕ veÊ alwaysÊ likedÊ itÊ becauseÊ itÕ sÊ
soft and flowery, but she was a Steel
Magnolia.Ê OneÊ toughÊ lady.Ê HerÊ husband,Ê myÊ grandfather,Ê wasÊ aÊ hardÊ charging,Ê creative,Ê demandingÊ workaholicÊ
physicianÊ whoÊ droppedÊ deadÊ atÊ theÊ ageÊ
of 50 of a heart attack. He left her to
raiseÊ theirÊ fourÊ sons.Ê TheirÊ youngestÊ son,Ê
my father, died at the ripe old age of 83.
HeÊ gotÊ toÊ seeÊ hisÊ fourÊ childrenÊ growÊ upÊ
andÊ enjoyÊ hisÊ grandchildren.Ê IfÊ youÊ willÊ
letÊ me,Ê IÕ dÊ likeÊ toÊ helpÊ youÊ doÊ theÊ same.Ê
WhatÊ youÊ experiencedÊ thisÊ morningÊ wasÊ
notÊ aÊ trivialÊ symptom.Ê ItÊ wasÊ theÊ warningÊ
sign of a stroke. At the age of 52, you
areÊ muchÊ tooÊ youngÊ toÊ beÊ havingÊ theseÊ
symptoms.Ê NextÊ time,Ê youÊ mayÊ notÊ beÊ soÊ
lucky,Ó Ê IÊ offered
Ò IÊ donÕ tÊ thinkÊ thereÊ isÊ muchÊ ofÊ anythingÊ thatÊ anyoneÊ canÊ doÊ forÊ me,Ó Ê saidÊ
Yates,Ês tillÊs taringÊ atÊ theÊ picture.
Ò MayÊ IÊ askÊ youÊ aÊ coupleÊ ofÊ questionsÊ aboutÊ theÊ episodeÊ thisÊ morning?Ó Ê
IÊas ked.
YatesÊ didÊ notÊ respondÊ soÊ IÊ proceeded,Ê Ò DidÊ youÊ haveÊ anyÊ weakness,Ê
change in vision, headache, or difficulty
expressingÊy ourself?Ó
Ò No,Ê IÊ justÊ wokeÊ upÊ withÊ aÊ deadÊ
feelingÊ inÊ myÊ faceÊ andÊ handÊ andÊ thenÊ itÊ

clearedÊ upÊ inÊ thirtyÊ minutes,Ó Ê saidÊ YatesÊ
byÊ ElizabethÊ Vaughan,Ê MD
touchingÊhis ÊleftÊfac eÊwithÊhis ÊleftÊhand.
AliceÊ jumpedÊ inÊ andÊ responded,Ê
Ò Honey,Ê rememberÊ youÊ hadÊ troubleÊ yourselfÊ orÊ getÊ angry?Ê Ê HaveÊ youÊ hadÊ anyÊ withinÊ
oneÊ
movingÊ yourÊ handÊ andÊ IÊ noticedÊ yourÊ shortnessÊofÊbreath? Ó ÊIÊas ked.
week.Ê ItÊ willÊ
faceÊw asÊs aggingÊo nÊtheÊleftÊs ide.Ó
stillÊ takeÊ sevYatesÊs hookÊhis Ê head,Ê Ò No.Ó
YatesÊ cutÊ hisÊ eyesÊ backÊ atÊ AliceÊ andÊ
Ò TheseÊ areÊ symptomsÊ ofÊ heartÊ dis- eralÊ monthsÊ toÊ
said,Ê Ò MaybeÊ so.Ê ItÕ sÊ allÊ clearedÊ upÊ now.Ê ease.Ê SinceÊ IÊ haveÊ toÊ presumeÊ youÊ hadÊ recoverÊ fromÊ
ItÕ sÊjus tÊdueÊtoÊs tress.Ó Ê
aÊ TIAÊ thisÊ morning,Ê theÊ arteriesÊ toÊ yourÊ theÊ damageÊ
Ò YouÕ reÊ right,Ó Ê IÊ said.Ê Ò StressÊ canÊ heartÊ areÊ smallerÊ thanÊ theÊ arteriesÊ toÊ yourÊ incurredÊ byÊ
triggerÊ aÊ strokeÊ orÊ heartÊ attackÊ orÊ cancer.Ê brain.Ê IÊ haveÊ toÊ makeÊ certainÊ thatÊ yourÊ notÊ sleepingÊ
WhenÊ weÊ areÊ underÊ stressÊ forÊ longÊ pe- heartÊ isÊ okay.Ê IÊ wantÊ toÊ helpÊ youÊ avoidÊ forÊ aÊ yearÊ andÊ
riodsÊ ofÊ time,Ê whateverÊ underlyingÊ ten- havingÊ aÊ strokeÊ andÊ aÊ heartÊ attack.Ê IÊ amÊ aÊ half,Ó Ê IÊ sugdenciesÊ weÊ haveÊ towardsÊ anÊ illnessÊ willÊ goingÊ toÊ getÊ anÊ EKGÊ toÊ makeÊ certainÊ thatÊ gested.
accelerate.Ê ThatÊ meansÊ youÊ areÊ gettingÊ
“Xanax doesn’t work. My doctor
thereÊ isÊ noÊ evidenceÊ ofÊ anyÊ damageÊ
olderÊ fasterÊ becauseÊ ofÊ theÊ
gaveÊ
m eÊ that,Ò Ê challengedÊ Yates.
orÊ strainÊ onÊ yourÊ heart,Ó Ê IÊ exwayÊ youÊ areÊ handlingÊ thisÊ
Ò
MayÊ IÊ sayÊ something?Ó Ê askedÊ AliceÊ
plained.Ê Ò IÊ thinkÊ theÊ mostÊ
stressfulÊs ituation.
When we are
tentatively.
importantÊ thingÊ thatÊ IÊ
Ò YouÊ appearÊ toÊ
Ò NoÊ oneÊ isÊ stoppingÊ you.Ê YouÕ reÊ
canÊ doÊ forÊ youÊ isÊ toÊ
under stress for long
haveÊ hadÊ TIA,Ê aÊ
theÊ
oneÊ
whoÊ broughtÊ meÊ here,Ó Ê snarledÊ
getÊ youÊ sleeping,Ó Ê IÊ
periods of time, whatever
transientÊ ischemicÊ
Yates.
explained.
attack.Ê ThisÊ meansÊ
underlying tendencies we have
“Whenever you take the Xanax you
Ò ThatÊ wouldÊ
thatÊ youÊ areÊ atÊ anÊ
getÊ
angrierÊ
orÊ moreÊ withdrawnÊ thanÊ youÊ
beÊ aÊ miracle,Ó Ê saidÊ
towards an illness will accelerate.
increasedÊ riskÊ ofÊ
normallyÊ
are,Ó
Ê offeredÊ Alice.Ê Ò IÊ reallyÊ
Yates.
That means we are getting older
havingÊ aÊ strokeÊ
wantÊ
Dr.Ê
VaughanÊ
toÊ helpÊ youÊ stopÊ usÒ IfÊ youÊ havenÕ tÊ
inÊ theÊ nextÊ year.Ê
faster because of the way we are
ing
Xanax,
because
it doesn’t seem to be
sleptÊ wellÊ inÊ eighAnotherÊ causeÊ ofÊ
helping.Ê
InÊ
factÊ
itÊ
seemsÊ
toÊ beÊ makingÊ
teenÊ months,Ê yourÊ
handling a stressful
transientÊ numbnessÊ
thingsÊ
w
orse.Ó
bodyÊ isÊ soÊ profoundsituation.
andÊ weaknessÊ isÊ aÊ lowÊ
Ò SometimesÊ physiciansÊ giveÊ patientsÊ
lyÊ outÊ ofÊ balanceÊ thatÊ
magnesiumÊ levelÊ inÊ yourÊ
Xanax
to help them calm down when
youÊ willÊ notÊ beÊ ableÊ toÊ getÊ
blood.Ê ThisÊ canÊ causeÊ yourÊ
they
are
stressed out. Xanax can be
wellÊ untilÊ weÊ getÊ youÊ sleepingÊ
arteriesÊ toÊ goÊ intoÊ spasmÊ mimickingÊ aÊ soundly.Ê TheÊ initialÊ sourceÊ ofÊ stressÊ wasÊ helpfulÊ whenÊ theÊ underliningÊ feelingÊ isÊ
TIA.Ê WhenÊ youÊ areÊ chronicallyÊ stressedÊ yourÊ lossÊ ofÊ income,Ê butÊ yourÊ inabilityÊ toÊ fear.Ê ButÊ IÊ senseÊ yourÊ underlyingÊ feelingsÊ
out,Ê yourÊ bodyÊ runsÊ outÊ ofÊ magnesium.Ê bounceÊ back,Ê soÊ toÊ speak,Ê andÊ notÊ sleepÊ areÊ sadness,Ê aÊ senseÊ ofÊ loss,Ê andÊ hopeThatÊ contributesÊ toÊ heartÊ attacks,Ê strokes,Ê wellÊ forÊ eighteenÊ monthsÊ isÊ anotherÊ hugeÊ lessness. If that is accurate, Xanax will
headaches,Ê andÊ legÊ cramps,Ó Ê IÊ explained. stressÊ onÊ yourÊ body.Ê IfÊ youÊ areÊ willingÊ toÊ unmaskÊ thoseÊ feelingsÊ asÊ itÊ calmsÊ downÊ
YatesÊ lookedÊ directlyÊ atÊ meÊ forÊ theÊ makeÊ someÊ changesÊ andÊ takeÊ someÊ sup- theÊ overlyingÊ anxiety.Ê DoesÊ anyÊ ofÊ thisÊ
first time, “I have been having more plements,Ê youÊ shouldÊ beÊ sleepingÊ betterÊ ringÊtrueÊforÊy ou?Ó ÊIÊas ked.Ê
headachesÊ andÊ IÕ veÊ hadÊ moreÊ troubleÊ
sleepingÊbecaus eÊofÊcr ampsÊinÊm yÊlegs .Ó
Ò HowÊ aboutÊ insomnia,Ê jerkingÊ ofÊ
yourÊ legsÊ atÊ nightÊ andÊ tightnessÊ inÊ yourÊ
GROWING REPLACEMENT
muscles?Ó Ê IÊ asked.Ê Ò AllÊ ofÊ theseÊ areÊ
ORGANS IN THE LAB
symptomsÊ ofÊ lowÊ magnesiumÊ thatÊ canÊ
beÊtriggeredÊb yÊc hronicÊs tress.Ó Ê
Thursday, July 22 • 5 pm
Presented by urologist Dr. Anthony Atala
YatesÊ turnedÊ towardsÊ meÊ andÊ lookedÊ
atÊ Alice,Ê thenÊ said,Ê Ò IÊ thoughtÊ allÊ ofÊ thatÊ
It may sound like science fiction, but laboratory grown tissues and organs
are a reality, and are already helping patients.
wasÊjus tÊdueÊtoÊs tress.Ó
Join Dr. Anthony Atala, director of the Wake Forest Institute for
Ò ItÊ isÊ dueÊ toÊ theÊ stress.Ê ButÊ theÊ stressÊ
Regenerative Medicine, to learn more about this exciting field, including
causesÊ theÊ lowÊ magnesiumÊ whichÊ bringsÊ
some of the 22 tissues and organs his team is working to grow. Dr. Atala
onÊ allÊ theseÊ symptoms,Ó Ê IÊ explained.Ê
will also discuss the potential of cell therapies to treat diabetes and other
conditions.
Ò DoÊ youÊ rememberÊ yourÊ dreams?Ê HowÊ
wellÊareÊy ouÊs leeping?Ó
This event is FREE and will be held at BestHealth in Hanes Mall. Space is
Ò IÊ havenÕ tÊ dreamtÊ inÊ monthsÊ andÊ IÊ
limited. To register, visit besthealth.com or call 336-713-BEST (2378).
havenÕ tÊ hadÊ aÊ goodÊ nightÕ sÊ sleepÊ sinceÊ
myÊ worldÊ turnedÊ upsideÊ down.Ê IÊ canÕ tÊ
BestHealth is located in Hanes Mall across from the
fallÊas leepÊorÊs tayÊas leep,Ó Ês ighedÊ Yates.
U.S. Post Office. Hours: Monday – Friday, 10 am to 9 pm;
Ò ThatÊ wearsÊ youÊ out.Ê HaveÊ youÊ hadÊ
Saturday, 10 am to 7 pm; closed Sunday.
anyÊ chestÊ painÊ orÊ fatigueÊ whenÊ youÊ exertÊ
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YatesÊ lookedÊ directlyÊ atÊ meÊ forÊ theÊ
secondÊ time.Ê HeÊ lookedÊ forÊ aÊ longÊ time,Ê
thenÊ heÊ sighedÊ andÊ said,Ê Ò AliceÊ isÊ right.Ê
YouÊ areÊ right.Ê IÊ hadnÕ tÊ putÊ thatÊ together.Ê
TheÊ pastÊ coupleÊ ofÊ daysÊ IÊ haveÊ beenÊ taking more Xanax to feel better, and I’ve
beenÊ aÊ bear.Ó Ê HeÊ lookedÊ overÊ atÊ AliceÊ forÊ
the first time during the office visit and
stroked her hand gently with his finger.
Ò ThatÕ sÊ usefulÊ information.Ê WhenÊ
wasÊ theÊ lastÊ timeÊ youÊ hadÊ bloodÊ workÊ
done?Ê AÊc holesterolÊc heck?Ó ÊIÊas ked.
Ò MyÊ cholesterolÊ wasÊ highÊ aboutÊ aÊ
yearÊ agoÊ atÊ myÊ annualÊ physical,Ó Ê saidÊ
Yates.Ê Ò MyÊ doctorÊ wantedÊ meÊ toÊ goÊ onÊ aÊ
statin.Ê IÊ didnÕ tÊ becauseÊ myÊ fatherÊ hadÊ aÊ
lotÊofÊproblems ÊwithÊit. Ó
Ò IÊ believeÊ RosaÊ saidÊ thatÊ youÊ haveÊ
notÊ eatenÊ anythingÊ sinceÊ lastÊ night.Ê
IsÊ thatÊ true?Ó Ê IÊ asked.Ê Ò IÕmÊ goingÊ toÊ goÊ
aheadÊ andÊ getÊ someÊ bloodÊ workÊ onÊ youÊ
alongÊwithÊanÊEKG. Ó
YatesÊnod dedÊhis Êhead.
PhysicalÊExam
YatesÊ appearedÊ olderÊ thanÊ hisÊ stated age. He had fine lines and wrinklesÊ acrossÊ muchÊ ofÊ hisÊ face.Ê HisÊ hairÊ
was gray. BP: 210/120, R: 16, P: 96, T:
98.4F, HT: 6’, WT: 195. Physical exam
significant for an apple shaped figure.
HEENT:Ê NoÊ amalgams.Ê Neck:Ê ThyroidÊ
notÊ enlarged.Ê GoodÊ carotidÊ upstrokes,Ê
noÊ bruits.Ê ThisÊ suggestedÊ thatÊ heÊ didÊ notÊ
haveÊ anyÊ narrowingÊ ofÊ theÊ arteriesÊ toÊ hisÊ
brainÊ fromÊ cholesterolÊ plaques.Ê Lungs:Ê
Clear.Ê Heart:Ê RegularÊ rhythm,Ê normalÊ
heartÊ soundsÊ withÊ anÊ extraÊ S4Ê suggestingÊ

stressÊ onÊ theÊ heartÊ fromÊ hisÊ highÊ bloodÊ
pressure.Ê HeartÊ notÊ enlarged.Ê Extremities:Ê PulsesÊ present,Ê noÊ swelling.Ê Neuro:Ê
CompletelyÊ normal.Ê NoÊ weaknessÊ orÊ
lossÊ ofÊ sensation.Ê EKG:Ê Normal,Ê noÊ signÊ
ofÊdamageÊorÊs train.
IÊ orderedÊ bloodÊ workÊ toÊ includeÊ anÊ
NMR lipoprofile to further study his risk
fromÊ cholesterol,Ê homocysteineÊ whichÊ
couldÊ causeÊ highÊ cholesterolÊ fromÊ lackÊ
ofÊ BÊ vitamins,Ê coagulationÊ testsÊ toÊ determineÊ ifÊ heÊ hadÊ aÊ clottingÊ disorderÊ thatÊ
wouldÊ causeÊ himÊ toÊ haveÊ aÊ TIAÊ atÊ suchÊ
a young age, chemistry profile and RBC
magnesium,Ê theÊ bestÊ testÊ forÊ bodyÊ wideÊ
magnesiumÊ reserve,Ê urinalysisÊ toÊ testÊ
forÊ damageÊ toÊ hisÊ kidneysÊ fromÊ hisÊ highÊ
blood pressure, markers of inflammation,Ê thyroid,Ê testosteroneÊ andÊ salivaryÊ
adrenalÊ DHEAÊ andÊ cortisolÊ levels.Ê Also,Ê
aÊ CATÊ scanÊ onÊ hisÊ brainÊ toÊ ruleÊ outÊ previousÊ strokesÊ andÊ aÊ DopplerÊ studyÊ onÊ hisÊ
carotid arteries to confirm the absence
ofÊ lesionsÊ thatÊ wouldÊ requireÊ himÊ toÊ
haveÊ surgeryÊ inÊ orderÊ toÊ avoidÊ anotherÊ
TIA and/or stroke.
RepeatÊ bloodÊ pressureÊ wasÊ stillÊ
200/115.
DiscussionÊandÊPlan
IÊ returnedÊ toÊ theÊ roomÊ toÊ talkÊ withÊ
YatesÊ andÊ Alice.Ê Ò YouÊ haveÊ manyÊ sourcesÊ ofÊ stressÊ thatÊ areÊ contributingÊ toÊ yourÊ
gettingÊ olderÊ faster.Ê RightÊ nowÊ youÊ areÊ
underÊ tremendousÊ psychologicalÊ stressÊ
dueÊ toÊ yourÊ lifeÊ havingÊ beenÊ turnedÊ upsideÊ down.Ê Cortisol,Ê theÊ stressÊ hormone,Ê
hasÊ beenÊ elevatedÊ forÊ months.Ê ThisÊ inÊ

turnÊ causesÊ elevationÊ ofÊ yourÊ bloodÊ pressureÊ whichÊ furtherÊ damagesÊ yourÊ arteries.Ê ItÊ triggersÊ weightÊ gainÊ aroundÊ yourÊ
waistÊ andÊ IÊ expectÊ thatÊ yourÊ sugarÊ isÊ goingÊ toÊ beÊ elevated.Ê ExcessÊ cortisolÊ lowersÊ yourÊ testosteroneÊ andÊ increasesÊ yourÊ
tendencyÊ toÊ clotÊ easilyÊ contributingÊ toÊ
yourÊ havingÊ theÊ TIAÊ thisÊ morning.Ê StressÊ
withÊ chronicÊ elevationÊ ofÊ cortisolÊ damagesÊ yourÊ memoryÊ centerÊ inÊ theÊ brain,Ê
contributesÊ toÊ poorÊ sleep,Ê andÊ moodiness.Ê TheÊ salivaÊ testÊ willÊ probablyÊ showÊ
thatÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ areÊ outÊ ofÊ balance.Ê CortisolÊ alsoÊ triggersÊ theÊ eliminationÊ ofÊ magnesiumÊ whichÊ contributesÊ toÊ
manyÊofÊthes eÊs ymptoms.Ê
IÊ pausedÊ toÊ letÊ allÊ ofÊ thisÊ sinkÊ in.Ê
Ò WeÊ needÊ toÊ getÊ youÊ sleepingÊ betterÊ soÊ
thatÊ youÊ willÊ haveÊ theÊ energyÊ toÊ makeÊ
some significant lifestyle changes. This
inÊ combinationÊ withÊ regularÊ exercise,Ê
relaxationÊ breathing,Ê supplementsÊ andÊ
bloodÊ pressureÊ medicationÊ willÊ helpÊ youÊ
feelÊbetterÊwithinÊaÊmon th.
Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ goÊ onÊ aÊ MediterraneanÊ diet;Ê IÊ willÊ giveÊ youÊ aÊ handoutÊ forÊ
this.Ê ThisÊ isÊ notÊ aboutÊ eatingÊ lotsÊ ofÊ pasta.Ê
InÊ fact,Ê IÊ wantÊ youÊ toÊ cutÊ wheatÊ outÊ ofÊ
yourÊ diet.Ê ItÊ willÊ beÊ similarÊ toÊ theÊ dietÊ
thatÊ AliceÊ hasÊ beenÊ onÊ forÊ theÊ lastÊ year.Ê
YouÕllÊ beÊ eatingÊ aÊ lotÊ ofÊ vegetablesÊ andÊ
fruitsÊ whichÊ willÊ helpÊ toÊ raiseÊ yourÊ potassiumÊ andÊ magnesium.Ê EatÊ moreÊ healthyÊ
leanÊ meats,Ê nuts,Ê andÊ oliveÊ oil.Ê Ê AvoidÊ
dairy,Ê saturatedÊ fats,Ê sugarÊ andÊ highlyÊ
processedÊ foods.Ê IÊ alsoÊ wantÊ youÊ toÊ cutÊ
backÊ onÊ yourÊ saltÊ toÊ noÊ moreÊ thanÊ 2000Ê
mgÊ perÊ day.Ê ThisÊ willÊ alsoÊ helpÊ toÊ bringÊ

Downtown’s Creative Community Open House
Friday, July 2...and Monthly•6-9 pm•FREE!
You are invited to meet the artists, hear great live music,
view art demonstrations, and more!

First Friday is a free, self-guided tour of
Downtown Greensboro’s
shops, galleries and alternative
venues that participate with
special events and extended hours
on the First Friday monthly...
July 2 • August 6
September 3 • October 1
November 5 • December 3
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visit our web site for a map
and more details

www.downtownfridays.com

yourÊbloodÊpres sureÊdo wn.
Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ startÊ onÊ MagnesiumÊ
GlycinateÊ 200Ê mgÊ twiceÊ aÊ dayÊ andÊ aÊ
goodÊ multiÊ withÊ lotsÊ ofÊ BÊ vitaminsÊ andÊ
vitaminÊ C.Ê AllÊ ofÊ thisÊ willÊ helpÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ andÊ bloodÊ pressure.Ê FishÊ oilÊ
containing 2500 mg of EPA and DHA
per day. And 5-HTP 100 mg, Melatonin
3Ê mgÊ andÊ phosphotidylÊ serineÊ 100mgÊ
toÊ helpÊ youÊ sleepÊ atÊ night.Ê NattokinaseÊ
twiceÊ aÊ dayÊ whichÊ keepsÊ yourÊ bloodÊ
fromÊ clottingÊ tooÊ easily.Ê OneÊ babyÊ aspirinÊ thatÊ alsoÊ helpsÊ reduceÊ yourÊ tendencyÊ toÊ clotÊ tooÊ easily,Ê inÊ aÊ completelyÊ
differentÊ way.Ê Lastly,Ê IÊ wantÊ youÊ toÊ startÊ
anÊ herbalÊ complexÊ thatÊ willÊ helpÊ yourÊ
adrenalsÊ workÊ better.Ê ItÊ willÊ restoreÊ yourÊ
resilience.Ê ItÕ sÊ calledÊ anÊ adaptogenÊ becauseÊ itÊ helpsÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ adaptÊ
toÊ change.Ê ThisÊ willÊ includeÊ RhodiolaÊ
andÊ Eleutherococcus,Ê bothÊ ofÊ whichÊ willÊ
helpÊ lowerÊ productionÊ ofÊ cortisolÊ andÊ
catecholamines,Ê alsoÊ calledÊ nor-epinephrineÊ andÊ epinephrine,Ê whenÊ yourÊ
adrenalÊ glandsÊ areÊ overproducingÊ these.Ê
WhenÊ yourÊ adrenalÊ glandsÊ areÊ tiredÊ andÊ
youÊ experienceÊ excessiveÊ fatigue,Ê theseÊ
sameÊ herbsÊ willÊ increaseÊ productionÊ soÊ
thatÊy ouÊareÊenergi zed,Ó ÊIÊexplained.
Ò ThatÊ soundsÊ likeÊ aÊ miracleÊ pill,Ó Ê
saidÊ Yates.ÊÒ CanÊIÊha veÊtw oÊbottles ?Ó
Ò MoreÊ isÊ notÊ necessarilyÊ better,Ó Ê
IÊ smiled.Ê Ò IÊ wantÊ youÊ toÊ goÊ toÊ theÊ gymÊ
eachÊ andÊ everyÊ singleÊ day.Ê StudiesÊ haveÊ
shownÊ repeatedlyÊ thatÊ exerciseÊ optimizesÊ theÊ functionÊ ofÊ everyÊ hormoneÊ andÊ
everyÊ neurotransmitterÊ inÊ yourÊ body.Ê IÊ
donÕ tÊ careÊ ifÊ youÊ donÕ tÊ haveÊ energyÊ toÊ doÊ
it.Ê JustÊ doÊ it!Ê WithinÊ aÊ weekÊ orÊ twoÊ youÊ
willÊ feelÊ betterÊ afterÊ exercisingÊ andÊ youÊ
willÊbeÊwillingÊtoÊcontinueÊdoingÊit.
Ó
YatesÊ noddedÊ hisÊ headÊ inÊ agreement.
Ò IÊ amÊ goingÊ toÊ startÊ youÊ onÊ anÊ angiotensinÊ receptorÊ blockerÊ (ARB).Ê ARBÕSÊ
haveÊ theÊ fewestÊ sideÊ effectsÊ ofÊ anyÊ bloodÊ
pressureÊ medication.Ê IÊ wantÊ youÊ toÊ takeÊ
oneÊ pillÊ aÊ dayÊ andÊ monitorÊ youÊ bloodÊ
pressureÊ overÊ theÊ nextÊ week.Ê IÕmÊ notÊ
marryingÊ youÊ toÊ this,Ê butÊ withÊ yourÊ pressureÊ beingÊ soÊ highÊ andÊ yourÊ probableÊ
TIA,Ê weÊ mustÊ getÊ yourÊ pressureÊ downÊ
to 120/70 as soon as possible. Here is a
prescriptionÊ forÊ aÊ bloodÊ pressureÊ monitoringÊ device.Ê IÕmÊ alsoÊ goingÊ toÊ giveÊ
youÊ aÊ shotÊ ofÊ magnesiumÊ todayÊ toÊ helpÊ
youÊ sleepÊ tonightÊ andÊ bringÊ downÊ yourÊ
bloodÊ pressure.Ê Also,Ê slowlyÊ taperÊ offÊ theÊ

Xanax as you start feeling better over the
nextÊ month.Ê DoÊ notÊ stopÊ itÊ coldÊ turkey.Ê
ThatÊca nÊtrigger Ê panicÊ attacks.
Ò Lastly,Ê youÊ needÊ toÊ takeÊ aÊ breakÊ
fromÊ worryingÊ aboutÊ yourÊ situation.Ê InitiallyÊ itÊ wasÊ aÊ realisticÊ responseÊ toÊ yourÊ
lossÊ ofÊ incomeÊ andÊ job.Ê Now,Ê theÊ Ò stinkingÊ thinkingÓ Ê isÊ actuallyÊ contributingÊ toÊ
yourÊ illness.Ê ThisÊ isÊ easyÊ toÊ slipÊ into,Ê butÊ
itÕ sÊ notÊ usefulÊ orÊ helpful.Ê IÊ wantÊ youÊ toÊ
practiceÊ feelingÊ calm,Ê peacefulÊ andÊ confident. Breathing exercises several times
aÊ dayÊ canÊ makeÊ aÊ hugeÊ difference.Ê TakeÊ
slowÊ deepÊ breaths,Ê usingÊ yourÊ abdominalÊ muscles.Ê NotÊ yourÊ chestÊ muscles.Ê
ThisÊ stimulatesÊ theÊ vagusÊ nerveÊ inÊ yourÊ
abdomenÊ andÊ turnsÊ onÊ yourÊ calming,Ê
healingÊ parasympatheticÊ nervousÊ systemÊ andÊ turnsÊ offÊ yourÊ Ò alarmingÓ Ê sympatheticÊ nervousÊ systemÊ thatÊ hasÊ beenÊ
“on” for 18 months and continues to
wearÊ downÊ andÊ tearÊ downÊ yourÊ body,Ó Ê
IÊdemons trated.
Ò YouÊs oundÊlike Ê Alice,Ó Ê saidÊ Yates.
Ò SheÕ sÊ aÊ smartÊ lady,Ó Ê IÊ smiled.Ê
Ò WhenÊ oneÊ getsÊ theÊ rugÊ pulledÊ outÊ fromÊ
underÊ theirÊ feetÊ repeatedlyÊ asÊ youÊ haveÊ
in the past 18 months. It’s sometimes
easierÊ toÊ giveÊ up.Ê DonÕ tÊ tryÊ again.Ê WhatÕ sÊ
theÊ point?Ê OneÊ learnsÊ toÊ haveÊ aÊ certainÊ
degreeÊ ofÊ comfortÊ withÊ beingÊ depressed.Ê
ItÕ sÊ easierÊ thanÊ tryingÊ againÊ andÊ gettingÊ
knockedÊ downÊ again.Ê IÊ wantÊ youÊ toÊ beginÊ seeingÊ yourselfÊ asÊ successfulÊ again,Ê
evenÊ ifÊ youÊ haveÊ toÊ lieÊ toÊ yourself.Ê YourÊ
brainÊ doesnÕ tÊ knowÊ theÊ difference.Ê ReadÊ
booksÊ thatÊ haveÊ inspiredÊ youÊ inÊ theÊ past.Ê

TakeÊ walksÊ inÊ theÊ park.Ê BeÊ gratefulÊ forÊ allÊ
thatÊ youÊ doÊ have.Ê StartÊ eachÊ dayÊ andÊ endÊ
eachÊ nightÊ withÊ gratitude.Ê MakeÊ aÊ journalÊ andÊ writeÊ downÊ whatÊ youÊ areÊ gratefulÊ for:Ê yourÊ kids,Ê yourÊ wife,Ê theirÊ health,Ê
yourÊ stillÊ beingÊ here,Ê pets,Ê friends,Ê otherÊ
family,Ê theÊ healthyÊ breakfastÊ youÊ justÊ
ate,Ê theÊ lightÊ thatÊ turnedÊ greenÊ justÊ atÊ theÊ
rightÊ timeÊ forÊ youÊ toÊ sailÊ throughÊ theÊ intersection.Ê YouÕ veÊ beenÊ goingÊ throughÊ aÊ
veryÊ leanÊ time.Ê GiveÊ yourselfÊ permissionÊ
toÊ feelÊ goodÊ again.Ê Ê ProsperityÊ willÊ follow.Ê DoesÊ thisÊ makeÊ anyÊ senseÊ toÊ you?Ó
Ò Yeah,Ê IÕ veÊ doneÊ itÊ before.Ê IÊ justÊ canÕ tÊ
getÊthereÊrightÊno w,Ó Ês ighedÊ Yates.
Ò GiveÊ theÊ supplementsÊ andÊ dietÊ aÊ
chance.Ê SeeÊ yourselfÊ sleepingÊ betterÊ tonightÊ forÊ startersÊ andÊ callÊ usÊ inÊ theÊ morningÊ toÊ letÊ usÊ knowÊ whatÊ happened.Ê GetÊ
theÊ CATÊ scanÊ andÊ theÊ DopplerÊ study,Ê
collectÊ theÊ salivaÊ andÊ weÕ llÊ talkÊ byÊ
phoneÊ isÊ aÊ fewÊ weeks.Ê IÕ llÊ seeÊ youÊ backÊ
inÊ 3Ê months,Ó Ê IÊ instructedÊ andÊ shookÊ hisÊ
hand.Ê IÊ smiledÊ atÊ AliceÊ asÊ IÊ walkedÊ out.Ê
Ò ThanksÊ forÊ bringingÊ yourÊ husbandÊ inÊ today,Ê IÕmÊ honoredÊ toÊ workÊ withÊ bothÊ ofÊ
you.Ó
ContinuedÊinÊ August
WrittenÊ byÊ ElizabethÊ Vaughan,Ê MDÊ ofÊ
VaughanÊ IntegrativeÊ Medicine,Ê 1301-AÊ
W.Ê WendoverÊ Avenue,Ê Greensboro.Ê VisitÊ
www.VaughanIntegrative.comÊ forÊ moreÊ
informationÊ andÊ articles,Ê orÊ callÊ 336808-3627ÊforÊanÊap pointment

Do you need a great Multi-vitamin,
but you’re always on the go?
Try new Liquid Super Earth
Multinutrient Formula
from Bluebonnet!
Bluebonnet’s Liquid Super Earth
Multinutrient Formula is bursting with
over 25 crucial vitamins, minerals, and
antioxidants and more than 28 important
plant-based nutrients from the foods
we should eat every day.
Also Great for CHILDREN!
(These statements have not been approved by the FDA)

Synergy Health
613 Dolley Madison Rd, Greensboro
© Synergy Health 2008
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NEWS briefs
WomenÊonÊthe Ê Water
JulyÊRetreats

W

omenÊ onÊ theÊ WaterÊ willÊ beÊ offeringÊ
3Ê exclusive,Ê womenÊ only,Ê miniretreatsÊ inÊ July.Ê TheÊ dayÊ willÊ includeÊ aÊ
relaxing 2-3 hour canoe/kayak float on
theÊ NewÊ RiverÊ withÊ aÊ healthyÊ boxÊ mealÊ
preparedÊ byÊ RiverÊ HouseÊ CountryÊ InnÊ &Ê
Restaurant.Ê TheÊ tripÊ willÊ beginÊ andÊ endÊ atÊ
theÊ RiverÊ HouseÊ locatedÊ inÊ GrassyÊ Creek,Ê
AsheÊC ounty,ÊNC .Ê
We will enjoy a fire by the river and
stimulatingÊ interactiveÊ discussionsÊ onÊ aÊ
varietyÊ ofÊ topicsÊ aimedÊ atÊ physical,Ê emotional,Ê mentalÊ andÊ spiritualÊ wellÊ being.Ê
YouÊ willÊ beÊ introducedÊ toÊ techniquesÊ thatÊ
willÊ assistÊ youÊ inÊ bringingÊ balanceÊ andÊ
harmonyÊtoÊy ourÊlife.Ê
TheÊ retreatsÊ areÊ scheduledÊ forÊ JulyÊ 7,Ê
JulyÊ 14Ê andÊ JulyÊ 21Ê andÊ willÊ featureÊ
ReVondaÊ CrowÊ (Massage),Ê EricaÊ OhligerÊ
(TodayÊ BodyÊ Analysis)Ê andÊ JuliaÊ ConsidineÊ
(Heart-CenteredÊ Healing)Ê respectively.Ê
Each will run from 1-7:30pm. Cost is $95/
person.
ForÊ reservationsÊ orÊ moreÊ information,Ê
contactÊ RiverÊ HouseÊ atÊ 336-982-2109.Ê
ForÊ allÊ otherÊ inquiriesÊ contactÊ womenonthewater@gmail.com;Ê SandraÊ atÊ 336-3851215ÊorÊDinaÊat Ê336- 469-1127.

EveryÊBod yÊDes ervesÊaÊM assageÊ Week

T

heÊ NurturedÊ BodyÊ isÊ teamingÊ upÊ withÊ AssociatedÊ BodyworkÊ andÊ MassageÊ ProfessionalsÊ thisÊ JulyÊ forÊ Ò EveryÊ BodyÊ DeservesÊ aÊ MassageÊ Week.Ó Ê DuringÊ theÊ weekÊ ofÊ
the 18th-24th the Nurtured Body will be offering 1 hour massage services at a discountedÊprice,Ês tartingÊas Êlo wÊas Ê$40.Ê
Gift certificates may also be purchased for these services, with no limitation to
howÊ manyÊ purchasedÊ andÊ aÊ 3Ê monthÊ expirationÊ date.Ê $1Ê ofÊ everyÊ massageÊ purchasedÊ
willÊbeÊdonatedÊtoÊtheÊSus anÊG.ÊK omenÊBreas tÊC ancerÊF oundation.Ê
ThisÊ annualÊ eventÊ notÊ onlyÊ raisesÊ awarenessÊ ofÊ theÊ massageÊ therapyÊ professionÊ
inÊ theÊ community,Ê butÊ isÊ theÊ perfectÊ timeÊ forÊ anyoneÊ thatÊ hasÊ neverÊ hadÊ theÊ chanceÊ
toÊ experienceÊ theÊ wondersÊ ofÊ massageÊ therapyÊ toÊ comeÊ getÊ looseÊ andÊ discoverÊ whatÊ
itÕ sÊallÊ about.Ê
MassageÊ servicesÊ offeredÊ atÊ TheÊ NurturedÊ BodyÊ include:Ê Swedish,Ê TherapeuticÊ
Deep Tissue, Prenatal, Fertility, Oncology, and Reflexology. Other services offered
areÊ organicÊ facials,Ê waxingÊ andÊ organicÊ mineralÊ makeupÊ andÊ skinÊ careÊ retailÊ products.
TheÊ NurturedÊ BodyÊ isÊ locatedÊ atÊ 1400Ê BattlegroundÊ Ave,Ê SuiteÊ #208-C,Ê Greensboro,Ê
NC. Please contact us for appointments or gift certificates at info@nurturedbody.com
orÊ336- 207-9832.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ32.Ê

A&SÊNatur alÊHealthÊis ÊHiring

A

&SÊ NaturalÊ HealthÊ isÊ lookingÊ toÊ addÊ knowledgeableÊ staffÊ membersÊ inÊ theÊ
Winston-SalemÊ location.Ê ApplicantsÊ mustÊ haveÊ supplementÊ knowledge,Ê beÊ
dependable,Ê punctual,Ê andÊ beÊ availableÊ toÊ workÊ eveningsÊ andÊ weekends.Ê PleaseÊ
apply in person at 1559 Hanes Mall Blvd. Winston-Salem, NC 27103.
SeeÊad ÊonÊp ageÊ20.

Unlock Your Body’s
Natural Healing Capabilities
Upper Cervical care has been known to help people with:
• ADHD
• Arthritis
• Carpal Tunnel

• Digestive Problems
• Fibromyalgia
• Headaches /Migraines

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

And many other conditions

432A W. Mountain St., Kernersville
336.992.2536
www.atlas4wellness.com
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NC Panel OKs Toxic Teflon Chemical in Drinking Water

A

ccordingÊ toÊ theÊ EnvironmentalÊ WorkingÊ GroupÊ (EWG),Ê NorthÊ CaroliniansÊ
couldÊ beÊ exposedÊ toÊ aÊ muchÊ higherÊ concentration of the Teflon chemical perfluorooctanoicÊ acidÊ (PFOA)Ê thanÊ theÊ restÊ ofÊ
theÊ countryÊ dueÊ toÊ aÊ proposedÊ stateÊ regulationÊ thatÊ wouldÊ allowÊ unsafeÊ levelsÊ ofÊ
theÊ contaminantÊ inÊ drinkingÊ water.Ê TheÊ
NorthÊ CarolinaÊ ScienceÊ AdvisoryÊ BoardÊ
onÊ ToxicÊ AirÊ PollutantsÊ (NCSAB)Ê recentlyÊ
recommendedÊ settingÊ aÊ MaximumÊ AllowableÊ ConcentrationÊ (MAC)Ê forÊ thisÊ extremelyÊ toxicÊ andÊ persistentÊ contaminantÊ
inÊ groundÊ water.Ê TheÊ proposedÊ MACÊ forÊ
PFOA levels is 3 to 5 times higher in
NorthÊ CarolinaÊ thanÊ inÊ otherÊ statesÊ whereÊ
the Teflon chemical pollutes drinking
water.Ê
InÊ WestÊ Virginia,Ê anotherÊ stateÊ whereÊ
DuPontÊ hasÊ contaminatedÊ drinkingÊ waterÊ
withÊ PFOA,Ê residentsÊ areÊ providedÊ withÊ
alternativeÊ drinkingÊ waterÊ whenÊ PFOAÊ
levels exceed 0.5 parts per billion (ppb).
UnderÊ theÊ weakÊ standardÊ (1.6Ê ppb)Ê proposedÊ inÊ NorthÊ Carolina,Ê citizensÊ wouldÊ
beÊ allowedÊ toÊ drinkÊ 3Ê timesÊ asÊ muchÊ
PFOAÊ asÊ WestÊ Virginians.Ê MinnesotaÊ hasÊ
adoptedÊ aÊ standardÊ ofÊ 0.3Ê ppb,Ê whichÊ isÊ
5 times more protective than the North
CarolinaÊpropos al.
DrinkingÊ tapÊ waterÊ contaminatedÊ
withÊ PFOAÊ isÊ aÊ seriousÊ healthÊ risk.Ê TheÊ
highestÊ levelsÊ ofÊ PFOAÊ measuredÊ inÊ humanÊ bloodÊ inÊ theÊ US,Ê otherÊ thanÊ factoryÊ

exposures,Ê areÊ inÊ peopleÊ whoÊ haveÊ consumedÊ tapÊ waterÊ contaminatedÊ withÊ
PFOAÊ inÊ WestÊ VirginiaÊ andÊ Ohio.Ê TheÊ
PFOAÊ levelsÊ inÊ theirÊ bloodÊ wereÊ 100Ê
timesÊ higherÊ thanÊ theÊ levelsÊ foundÊ inÊ theÊ
water,Ê andÊ farÊ higherÊ thanÊ theÊ averageÊ
personÊ inÊ theÊ US.Ê TheÊ proposedÊ MACÊ
wouldÊ allowÊ PFOAÊ toÊ accumulateÊ inÊ theÊ
bodiesÊ ofÊ NorthÊ CarolinaÊ residentsÊ toÊ
levelsÊ 20-to-40Ê timesÊ higherÊ thanÊ thoseÊ
foundÊinÊtheÊgener alÊU.S.Êpopulation.Ê
WhileÊ virtuallyÊ everyÊ livingÊ thingÊ
carriesÊ someÊ levelÊ ofÊ PFOAÊ inÊ theirÊ blood,Ê
itÊ isÊ oftenÊ foundÊ atÊ aÊ muchÊ higherÊ concentrationÊ inÊ peopleÊ livingÊ inÊ areasÊ whereÊ
theÊ chemicalÊ isÊ manufactured.Ê Fayetteville,Ê N.C.Ê isÊ homeÊ toÊ aÊ DuPontÊ PFOAÊ
productionÊ facilityÊ thatÊ isÊ widelyÊ consideredÊ theÊ primaryÊ sourceÊ ofÊ theÊ chemicalÊ
inÊ theÊ areaÕ sÊ groundwater.Ê TheÊ companyÊ
beganÊ producingÊ theÊ chemicalÊ atÊ theÊ siteÊ
inÊ 2002,Ê andÊ shortlyÊ thereafterÊ itÊ wasÊ
turningÊ upÊ inÊ groundwaterÊ samplesÊ inÊ theÊ
area.Ê TheÊ plantÊ isÊ inÊ theÊ CapeÊ FearÊ RiverÊ
Basin,Ê aÊ drinkingÊ waterÊ sourceÊ forÊ communitiesÊalongÊtheÊ200-mileÊlongÊri ver.Ê
DueÊ toÊ PFOAÕ sÊ widespreadÊ useÊ inÊ
commerceÊ andÊ inÊ manufacturingÊ ofÊ everydayÊ consumerÊ productsÊ suchÊ asÊ cookware,Ê foodÊ packagingÊ andÊ clothing,Ê asÊ
wellÊ asÊ theÊ chemicalÕ sÊ extraordinaryÊ persistenceÊ andÊ toxicity,Ê PFOAÊ isÊ nowÊ knownÊ
asÊ aÊ pervasiveÊ globalÊ contaminant.Ê ItÊ isÊ
slatedÊ toÊ beÊ eliminatedÊ fromÊ emissionsÊ

and products by 2015 under an agreementÊ betweenÊ theÊ U.S.Ê EnvironmentalÊ
ProtectionÊ AgencyÊ andÊ eightÊ majorÊ
manufacturers,ÊincludingÊ DuPont.
InÊ aÊ letterÊ toÊ theÊ NCSABÕ sÊ ReginaldÊ
C.Ê Jordan,Ê Ph.D.,Ê EWGÊ SeniorÊ ScientistÊ
OlgaÊNaidenko,ÊPh.D .,Ê wrote:Ê
Ò ThisÊ regulatoryÊ scrutinyÊ andÊ phaseoutÊ ofÊ PFOAÊ couldÊ notÊ beÊ timelier.Ê AsÊ
demonstratedÊ byÊ anÊ extensiveÊ bodyÊ ofÊ
research,Ê PFOAÊ isÊ linkedÊ toÊ developmentalÊ toxicity,Ê immunotoxicity,Ê alterationsÊ inÊ theÊ hormonalÊ levels,Ê metabolicÊ
disturbancesÊ andÊ anÊ elevatedÊ riskÊ ofÊ
cancer.Ê ItÊ isÊ laudableÊ that,Ê inÊ theÊ absenceÊ ofÊ theÊ federalÊ standardÊ forÊ PFOAÊ
inÊ drinkingÊ water,Ê stateÊ environmentalÊ
healthÊ agenciesÊ haveÊ embarkedÊ onÊ theÊ
processÊ ofÊ developingÊ theirÊ ownÊ standardÊ forÊ thisÊ toxicÊ contaminant.Ê Yet,Ê
long-termÊ exposureÊ toÊ PFOAÊ inÊ drinkingÊ
waterÊ inÊ theÊ concentrationÊ rangeÊ proposedÊ byÊ theÊ draftÊ NCSABÊ recommendationsÊ wouldÊ resultÊ inÊ theÊ pollutantÊ
buildingÊ upÊ inÊ theÊ bodyÊ toÊ levelsÊ atÊ
whichÊ adverseÊ healthÊ effectsÊ areÊ observedÊ inÊ humanÊ epidemiologicalÊ studies.Ó
EWG is a nonprofit research organization
basedÊ inÊ Washington,Ê DCÊ thatÊ usesÊ theÊ
powerÊ ofÊ informationÊ toÊ protectÊ humanÊ
healthÊ andÊ theÊ environment.Ê http://www.
ewg.org
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wningÊ yourÊ ownÊ businessÊ canÊ beÊ aÊ dreamÊ comeÊ trueÊ
but,Ê oftentimes,Ê smallÊ businessÊ ownersÊ endÊ upÊ havingÊ
toÊ sellÊ theirÊ company,Ê forÊ aÊ varietyÊ ofÊ reasons.Ê TheÊ saleÊ
couldÊ beÊ plannedÊ orÊ unexpected,Ê soÊ itÕ sÊ importantÊ toÊ atÊ leastÊ
thinkÊ aboutÊ thisÊ processÊ earlierÊ ratherÊ thanÊ later,Ê becauseÊ thereÊ
areÊ aÊ numberÊ ofÊ factorsÊ toÊ considerÊ onceÊ youÊ haveÊ madeÊ theÊ
decisionÊtoÊs ellÊy ourÊclos elyÊheldÊbus iness.ÊÊ
AÊ bigÊ partÊ ofÊ theÊ saleÊ processÊ involvesÊ planningÊ andÊ advice.Ê
ItÊ isÊ importantÊ toÊ surroundÊ yourselfÊ withÊ anÊ experiencedÊ teamÊ
ofÊ professionalsÊ whoÊ canÊ assistÊ youÊ inÊ theÊ complexÊ activitiesÊ
associatedÊwithÊtheÊs ale.ÊÊ
EachÊ ofÊ theseÊ professionalsÊ willÊ bringÊ differentÊ skillsÊ toÊ theÊ
tableÊ inÊ orderÊ toÊ dealÊ withÊ aÊ varietyÊ ofÊ issuesÊ involvedÊ inÊ aÊ sale.ÊÊ
MostÊ likely,Ê youÊ willÊ beÊ workingÊ withÊ yourÊ attorneyÊ onÊ theÊ legalÊ
structureÊ ofÊ theÊ transactionÊ andÊ withÊ yourÊ accountantÊ onÊ theÊ
taxÊ consequencesÊ ofÊ theÊ sale.Ê Also,Ê youÊ mayÊ wantÊ toÊ workÊ withÊ
aÊ businessÊ valuationÊ expertÊ whoÊ canÊ helpÊ youÊ establishÊ anÊ askingÊ priceÊ andÊ evaluateÊ anyÊ offersÊ youÊ mayÊ receive.Ê InÊ someÊ
cases, you may find advice from a small business investment
bankerÊ helpful.Ê TheyÊ mayÊ beÊ ableÊ toÊ identifyÊ potentialÊ buyersÊ
andÊ prepareÊ theÊ businessÊ forÊ theÊ sale.Ê Also,Ê youÊ shouldÊ workÊ
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withÊ yourÊ FinancialÊ AdvisorÊ whoÊ canÊ helpÊ youÊ understandÊ theÊ
effects of the sale on your personal financial situation and create a plan for building properly diversified investment portfolio
fromÊtheÊs aleÊproceeds .Ê
A comprehensive financial strategy can help you see the
big picture of where you stand financially and also determine
howÊ muchÊ capitalÊ youÊ mayÊ needÊ toÊ replaceÊ theÊ incomeÊ youÊ
areÊ currentlyÊ receivingÊ fromÊ yourÊ business.Ê OnceÊ youÊ haveÊ aÊ
clearÊ understandingÊ ofÊ theseÊ needs,Ê itÊ mayÊ helpÊ youÊ determineÊ
whatÊ theÊ askingÊ priceÊ shouldÊ beÊ forÊ yourÊ business.Ê InÊ addition,Ê
your financial advisor can help you understand how much
incomeÊ youÊ canÊ realisticallyÊ expectÊ toÊ generateÊ fromÊ theÊ saleÊ
ofÊ yourÊ businessÊ andÊ whatÊ theÊ mostÊ appropriateÊ wayÊ toÊ investÊ
theÊ proceedsÊ mightÊ be.Ê YouÕ llÊ wantÊ toÊ haveÊ aÊ planÊ togetherÊ
earlyÊ onÊ soÊ thatÊ yourÊ moneyÊ canÊ beginÊ workingÊ forÊ youÊ asÊ soonÊ
asÊpos sible.
OnÊ anotherÊ note,Ê thereÊ mayÊ beÊ assetsÊ inÊ theÊ businessÊ thatÊ
canÊ beÊ usedÊ moreÊ effectively.Ê ForÊ example,Ê manyÊ businessesÊ
ownÊ substantialÊ lifeÊ insuranceÊ policiesÊ onÊ keyÊ employees.Ê Ê IfÊ
theÊ businessÊ isÊ sold,Ê youÊ shouldÊ lookÊ intoÊ yourÊ optionsÊ withÊ
regardÊ toÊ whatÊ youÊ canÊ doÊ withÊ theseÊ policies.Ê YouÊ mayÊ notÊ
needÊ theÊ sameÊ amountÊ ofÊ lifeÊ insuranceÊ afterÊ theÊ sale.Ê AÊ Financial Advisor can help you define your objectives, evaluate the
existingÊ policiesÊ andÊ identifyÊ theÊ mostÊ appropriateÊ strategyÊ forÊ
dealingÊwithÊthes eÊas sets.
If your business offers a qualified retirement plan, you may
wantÊ toÊ takeÊ aÊ lookÊ atÊ whatÊ youÊ willÊ doÊ withÊ yourÊ portionÊ ofÊ
theÊ plan.Ê SomeÊ businessÊ ownersÊ chooseÊ toÊ leaveÊ theirÊ accountÊ
inÊ theÊ companyÊ plan,Ê butÊ thereÊ mayÊ beÊ advantagesÊ toÊ Ò rollingÓ Ê
overÊ theÊ fundsÊ inÊ theirÊ retirementÊ planÊ intoÊ anÊ IRAÊ forÊ futureÊ
use.ÊÊ
TheÊ wayÊ youÊ handleÊ theÊ saleÊ ofÊ yourÊ businessÊ canÊ haveÊ aÊ
hugeÊ impactÊ onÊ yourÊ qualityÊ ofÊ lifeÊ inÊ theÊ future.Ê ByÊ involvingÊ
professionalsÊ earlyÊ andÊ takingÊ theÊ rightÊ steps,Ê youÕ llÊ beÊ inÊ aÊ
better position to meet your own individual financial objectives.
ThisÊ articleÊ wasÊ writtenÊ byÊ WellsÊ FargoÊ AdvisorsÊ andÊ providedÊ
courtesyÊ ofÊ ChrisÊ Barbee,Ê AssociateÊ ViceÊ PresidentÊ Ð Ê InvestmentsÊ
inÊGreens boro,ÊNort hÊC arolinaÊat Ê336- 272-0523Ê
InvestmentsÊ inÊ securitiesÊ andÊ insuranceÊ productsÊ are:Ê NOTÊ
FDIC-INSURED/NOTÊ BANK-GUARANTEED/MAYÊ LOSEÊ VALUE
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WellsÊ FargoÊ Advisors,Ê LLC,Ê MemberÊ SIPC,Ê isÊ aÊ registeredÊ brokerdealer and a separate non-bank affiliate of Wells Fargo & Company.
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NUGGETSofWISDOM
Sunscreen:ÊB uyerÊB eware!

W

ithÊ overÊ oneÊ millionÊ casesÊ ofÊ skinÊ cancerÊ diagnosedÊ inÊ theÊ U.S.Ê everyÊ year,Ê itÊ isÊ essentialÊ
toÊ takeÊ precautionÊ whenÊ itÊ comesÊ toÊ protectingÊ yourÊ skin.Ê ForÊ manyÊ ofÊ us,Ê whenÊ weÊ coatÊ
onÊ theÊ sunscreen,Ê thatÊ isÊ exactlyÊ whatÊ weÊ believeÊ weÊ areÊ doingÊ -Ê protectingÊ ourÊ skin.Ê However,Ê accordingÊ toÊ theÊ EnvironmentalÊ WorkingÊ GroupÊ (EWG),Ê theÊ majorityÊ ofÊ productsÊ weÊ haveÊ
thoughtÊ toÊ beÊ protectingÊ usÊ overÊ theÊ yearsÊ mayÊ actuallyÊ beÊ posingÊ aÊ threatÊ toÊ ourÊ healthÊ instead.Ê
After assessing the vast amount of sunscreens on the market this season, a mere 8 percent of them
metÊ theÊ EWGÕ sÊ standardsÊ andÊ areÊ recommendedÊ toÊ buyers.Ê BelowÊ isÊ aÊ listÊ ofÊ theÊ topÊ brandsÊ thatÊ wonÊ
theÊEWGÕ sÊs tampÊofÊappro val:
• Badger (Sunscreen for Face and Body, SPF 30)
• California Baby (Sunblock Stick No Fragrance, SPF 30+)
• Loving Naturals (Sunscreen, SPF 30+)
• Purple Prairie Botanicals (SunStuff & Sun Stick, SPF 30
• Soleo Organics (All Natural Sunscreen, SPF 30+
• Soleo Organics/Wyland Organics (All Natural Sunscreen, SPF 30+)
• Soleo Organics/Atlantis Resort (All Natural Sunscreen, SPF 30+)
• thinkbaby and thinksport (Sunscreen, SPF 30+)
• UV Natural (Baby Sunscreen, SPF 30+ and Sunscreen Sport, SPF 30+)

Ê Ê ÊG oingÊN utsÊ
forÊC oconutsÊ

W

hetherÊ youÕ reÊ takingÊ aÊ
jogÊ aroundÊ theÊ blockÊ
orÊ loungingÊ pool-sideÊ thisÊ
summer,Ê itÕ sÊ importantÊ toÊ
keepÊ hydrated.Ê WithÊ moreÊ
electrolytesÊ thanÊ anyÊ sportsÊ
drink,Ê coconutÊ waterÊ canÊ helpÊ
replenishÊ yourÊ bodyÊ afterÊ aÊ longÊ
dayÊofÊfun ÊinÊtheÊs un.ÊItÊcontai nsÊnoÊ
cholesterol,Ê moreÊ potassiumÊ thanÊ aÊ banana,Ê andÊ
enough Vitamin C to fulfill your body’s daily requirement,Ê whichÊ isÊ whyÊ coconutÊ waterÊ isÊ aÊ biologicallyÊ pureÊ drinkÊ thatÊ willÊ notÊ onlyÊ keepÊ youÊ
cool,ÊbutÊnouris hedÊas Êwell.Ê

J

Red,ÊW hiteÊa ndÊ
Blueberries

ulyÊ isÊ NationalÊ BlueberryÊ Month!Ê InÊ
1999,Ê theÊ UnitedÊ StatesÊ DepartmentÊ
ofÊ AgricultureÊ decidedÊ thatÊ theÊ blueberryÊ wasÊ worthyÊ ofÊ havingÊ itsÊ ownÊ
monthÊ ofÊ celebration,Ê andÊ whatÊ betterÊ
monthÊ thanÊ July,Ê whichÊ isÊ whenÊ theyÊ
areÊatÊtheÊpeakÊofÊtheirÊharv
est.Ê
SoÊ whyÊ celebrateÊ them?Ê ForÊ one,Ê
90Ê percentÊ ofÊ allÊ blueberriesÊ areÊ grownÊ inÊ theÊ UnitedÊ States.Ê TheÊ
blueberryÊ alsoÊ holdsÊ aÊ greatÊ dealÊ ofÊ nutritionalÊ value.Ê TheyÊ areÊ fullÊ ofÊ
antioxidants,Ê aÊ greatÊ sourceÊ ofÊ VitaminÊ AÊ andÊ C,Ê lowÊ inÊ calories,Ê andÊ
areÊ practicallyÊ fat-free,Ê cholesterol-free,Ê andÊ sodium-free.Ê SoÊ joinÊ inÊ
onÊ theÊ celebrationÊ andÊ headÊ downÊ toÊ theÊ farmerÕ sÊ marketÊ toÊ getÊ aÊ
freshÊ batchÊ ofÊ blueberries,Ê whetherÊ youÊ bakeÊ themÊ intoÊ aÊ tastyÊ treatÊ
orÊjus tÊtos sÊaÊfewÊonÊtopÊofÊy
ourÊoatmeal.Ê

Hypnotherapy Certification — September 20-24

NATH Home Offices - Outer Banks, NC
Admissions@holistictree.com
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Ants-Be-Gone,ÊN aturally

heÊ antsÊ comeÊ marchingÊ inÊ ÐÊ theyÕ reÊ inÊ searchÊ forÊ food,Ê andÊ aÊ placeÊ toÊ callÊ home.Ê TheÊ onlyÊ problemÉitÕ sÊ likelyÊ toÊ beÊ yourÊ home,Ê andÊ yourÊ food.Ê HereÊ areÊ someÊ eco-friendly,Ê non-toxicÊ waysÊ toÊ

getÊridÊofÊtheÊunin vitedÊtroops .ÊÊ
1.Ê AntsÊha veÊaÊn aturalÊdis tasteÊforÊcucumbers ;Ês etÊoutÊcucumberÊpeels ÊatÊtheÊpointÊofÊentryÊandÊitÊwillÊs
topÊ themÊ inÊ theirÊ Ê Ê Ê
Ê
tracks.ÊÊ
2. Another ant deterrent is mint. Leave mint leaves at the point of entry, or fill a spray bottle with diluted peppermint
Ê
soapÊorÊLis terineÊtoÊs quirtÊtheÊants Êwith.Ê
3.ÊC leanÊwithÊC itraSolv,ÊanÊall-natur alÊcleanerÊthatÊcanÊkillÊants .
4.ÊSpr ayÊlemonÊjuiceÊorÊvinegarÊinÊtheÊareas
Êth eÊ antsÊ frequent.
5. Outside solutions that will deter them from entering your home: place garlic slices between the deck boards, or place
Ê
coffeeÊgrounds ÊandÊotherÊacidicÊnatur alÊb yproductsÊaroundÊy ourÊhome.ÊÊ

SummertimeÊW aterÊC onservationÊT ips

H

avingÊ aÊ greenÊ thumbÊ isÊ hardÊ work,Ê andÊ itÕ sÊ evenÊ harderÊ duringÊ theÊ summerÊ whenÊ conditionsÊ areÊ hotÊ andÊ dry.Ê UsuallyÊ thisÊ
meansÊ takingÊ moreÊ timeÊ toÊ attendÊ toÊ theÊ garden,Ê andÊ moreÊ waterÊ toÊ keepÊ plantsÊ fromÊ dryingÊ out.Ê Ê WithÊ busyÊ schedulesÊ andÊ
waterÊ becomingÊ anÊ increasinglyÊ scarceÊ resource,Ê itÕ sÊ importantÊ toÊ beÊ moreÊ conservativeÊ withÊ bothÊ ourÊ timeÊ andÊ ourÊ water.Ê Ê HereÊ
areÊs omeÊs impleÊtips ÊthatÊcanÊhelpÊdoÊjus tÊthat.ÊÊ
• First, be conscious of your plant selection.Ê PlantsÊ thatÊ areÊ notÊ nativeÊ toÊ theÊ
environmentÊ inÊ whichÊ youÊ liveÊ willÊ needÊ
additionalÊ wateringÊ andÊ care;Ê soÊ chooseÊ
plantsÊthatÊareÊnati veÊtoÊtheÊare a.ÊÊ
• Watering during the hottest part of the
dayÊ isÊ actuallyÊ counterproductive.ÊÊ
MuchÊ ofÊ itÊ willÊ evaporate,Ê meaningÊ youÊ
willÊ needÊ toÊ waterÊ itÊ again,Ê wastingÊ
moreÊ timeÊ andÊ water.Ê Ê TheÊ bestÊ timeÊ ofÊ
dayÊ toÊ waterÊ yourÊ plantsÊ isÊ aroundÊ sunriseÊorÊs unset.ÊÊ

• Sprinklers may save you time, but
couldÊ beÊ wastingÊ aÊ lotÊ ofÊ water.Ê PickÊ aÊ
sprinklerÊ thatÊ spraysÊ outÊ heavyÊ dropletsÊ
lowÊ toÊ theÊ ground,Ê otherwiseÊ theÊ waterÊ
simplyÊ evaporatesÊ inÊ theÊ heat.Ê Ê AlsoÊ beÊ
sureÊ toÊ checkÊ yourÊ equipmentÊ forÊ leaks.Ê
• Another common mistake is overwatering.Ê SimplyÊ makeÊ sureÊ toÊ readÊ theÊ
careÊ instructionsÊ onÊ theÊ seedÊ packetÊ orÊ
askÊ someoneÊ whoÊ worksÊ atÊ theÊ nurseryÊ
to find out how much water is needed.

• Mulch is also a great way to keep plants hydrated without additional watering. Mulch helps
soilÊ retainÊ waterÊ byÊ keepingÊ theÊ sunÊ offÊ it,Ê whichÊ canÊ reduceÊ theÊ waterÊ neededÊ inÊ aÊ gardenÊ byÊ
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COOKING corner

WATERMELONÊ ANDÊ CHé VREÊ SALAD
MakesÊ 4Ê servings

T

hisÊ dishÊ wasÊ inspiredÊ byÊ aÊ memorableÊ lunchÊ inÊ theÊ Bahamas,Ê whereÊ IÊ savoredÊ aÊ watermelonÊ saladÊ onÊ aÊ shadyÊ
verandaÊ thatÊ overlookedÊ theÊ powderyÊ sandÊ beachÊ andÊ
theÊ tranquil,Ê turquoise-blueÊ Atlantic.Ê ThisÊ salad,Ê too,Ê isÊ aÊ feastÊ
forÊ theÊ senses,Ê andÊ itÕ sÊ theÊ perfectÊ reasonÊ toÊ bringÊ outÊ yourÊ bestÊ
extra-virginÊ oliveÊ oilÊ andÊ toÊ buyÊ top-qualityÊ ch•vreÊ cheese.Ê Ê IfÊ
you can find it, try chèvre made with coarsely ground peppercorns, which adds a pleasing flavor complement to the juicy,
sweetÊ melon.Ê ThereÕ sÊ reallyÊ noÊ reasonÊ toÊ measureÊ theÊ ingredients,ÊbutÊIÊofferÊapp roximations.Ê
12Ê randomlyÊ cutÊ triangularÊ chunksÊ ofÊ watermelonÊ (basesÊ
about 2 inches, height about 2 1/2 inches)
1/2 cup (4 ounces) chèvre cheese in bite-size chunks
1/4 cup extra-virgin olive oil
1/4 cup shelled, salted pistachios
CoarselyÊ groundÊ seaÊ saltÊ andÊ coarseÊ freshlyÊ groundÊ pepperÊ
toÊt aste
ForÊ eachÊ serving,Ê placeÊ 4Ê watermelonÊ trianglesÊ onÊ aÊ
plate.Ê Ê SprinkleÊ theÊ plateÊ withÊ ch•vre.Ê DrizzleÊ theÊ watermelon,Ê
cheese,Ê andÊ plateÊ withÊ oliveÊ oil.Ê Ê ScatterÊ theÊ plateÊ withÊ pistachiosÊandÊs prinkleÊ withÊs altÊandÊpepper .
Tip
SeaÊ saltÊ isÊ obtainedÊ byÊ evaporatingÊ seaÊ waterÊ inÊ enclosed,Ê
protected bays. The salt is purified during this process, leaving
naturallyÊ presentÊ traceÊ minerals,Ê includingÊ magnesium,Ê zinc,Ê

calcium,Ê iron,Ê andÊ potassium.Ê Ê TheseÊ
elements offer a more complex flavorÊ thanÊ ordinaryÊ tableÊ salt,Ê soÊ lessÊ isÊ
usuallyÊ needed.Ê Ê FineÊ seaÊ salt,Ê whichÊ
dissolvesÊ almostÊ instantly,Ê canÊ beÊ usedÊ justÊ likeÊ ordinaryÊ tableÊ
salt.Ê Ê CoarseÊ seaÊ saltÊ crystalsÊ areÊ usedÊ toÊ saltÊ cookingÊ water.Ê Ê OrÊ
they can be finely ground in a salt mill for use in recipes or at
theÊ table.Ê Ê (MakeÊ sureÊ thatÊ theÊ saltÊ millÊ hasÊ aÊ stainlessÊ steelÊ orÊ
otherÊnoncorros iveÊ mechanism.)
SpecialtyÊ varietiesÊ ofÊ seaÊ saltÊ includeÊ selÊ gris,Ê grayÊ inÊ colorÊ
andÊ slightlyÊ moist,Ê whichÊ canÊ beÊ usedÊ toÊ seasonÊ foodsÊ whileÊ
cooking, and fleur de sel, used to add flavor at the table. You’ll
find these in gourmet shops.
PauletteÊ Mitchell,Ê theÊ award-winningÊ authorÊ ofÊ 13Ê cookbooks,Ê
isÊ knownÊ internationallyÊ forÊ herÊ
quick-to-prepareÊ recipesÊ withÊ
gourmet ﬂair. Her most recently
publishedÊ bookÊ isÊ TheÊ CompleteÊ
15-Minute Gourmet: Creative
CuisineÊ 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
andÊonÊ Amazon.com.Ê VisitÊp aulettemitchell.com.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!!!
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Listening
with the
heart
and healing
with love©

PIEDMONT
INTEGRATIVE
MEDICINE, PA

the CHEMICAL SOUP of

Our Skin Care and Makeup Products
a listing of harmful & healthy ingredients

D

oÊ youÊ reallyÊ knowÊ whatÕ sÊ inÊ theÊ skinÊ careÊ andÊ makeupÊ
productsÊ thatÊ youÊ useÊ onÊ aÊ dailyÊ basis?Ê Ê YouÊ shouldÊ beÊ
concernedÊ aboutÊ theÊ ingredientsÊ thatÊ areÊ inÊ theseÊ products,Ê asÊ theyÊ canÊ affectÊ yourÊ skin,Ê asÊ wellÊ asÊ yourÊ body.Ê Sure,Ê
weÊ areÊ allÊ lookingÊ forÊ productsÊ thatÊ willÊ deliverÊ results,Ê asÊ farÊ
asÊ anti-agingÊ orÊ acneÊ issuesÊ areÊ concerned.Ê MostÊ ofÊ theseÊ productsÊ haveÊ manyÊ harmfulÊ chemicalsÊ inÊ themÊ toÊ offerÊ theseÊ results,Ê
whichÊ endÊ upÊ beingÊ notÊ soÊ wonderfulÊ forÊ yourÊ skinÊ orÊ yourÊ
body.Ê
LookÊ atÊ theÊ ingredientÊ listÊ onÊ theÊ packagingÊ ofÊ yourÊ skinÊ
careÊ orÊ makeupÊ products,Ê justÊ likeÊ youÊ wouldÊ whenÊ purchasingÊ
yourÊ foodÊ orÊ beverageÊ products.Ê ThereÊ areÊ organicÊ andÊ naturalÊ
productÊ linesÊ thatÊ doÊ notÊ containÊ theseÊ harmfulÊ chemicalÊ ingredientsÊ thatÊ canÊ penetrateÊ theÊ skin.Ê YouÊ shouldÊ lookÊ forÊ
productsÊ thatÊ containÊ nutrients,Ê vitamins,Ê andÊ antioxidantsÊ inÊ
anÊ organicÊ orÊ naturalÊ form,Ê whichÊ willÊ beÊ nutritious,Ê non-irritating,Ê andÊ healthyÊ forÊ yourÊ skinÊ andÊ body,Ê asÊ wellÊ asÊ beingÊ
results-orientedÊtoÊtargetÊy ourÊareas ÊofÊconcern.
HereÊis ÊaÊlis tingÊofÊaÊfew Êc hemicalÊingr edientsÊ thatÊ youÊ
shouldÊlookÊfor ÊonÊtheÊpr oductÊlabels .Ê
TheseÊc ouldÊbeÊhar mfulÊtoÊy ourÊhealth:
• Propylene Glycol (PG) , Butylene Glycol, Ethylene Glycol
~ Found in antifreeze and automotive brake fluid.
~Ê CommonlyÊ usedÊ inÊ personÊ careÊ productsÊ asÊ aÊ moistureÊ
deliveryÊa gent.
~Ê TheÊ EnvironmentalÊ ProtectionÊ AgencyÊ (EPA)Ê suggestsÊ thatÊ
employeesÊ workingÊ withÊ PGÊ Ê toÊ wearÊ gloves,Ê goggles,Ê andÊ
clothingÊtoÊa voidÊs kinÊandÊey eÊcontact.

?

I t’s Comi ng!

• Polyethylene Glycol (PEG)
~ÊUs edÊinÊcleaners ÊtoÊremo veÊ oilÊ andÊ grease.
~Ê CommonlyÊ usedÊ inÊ personalÊ careÊ productsÊ asÊ aÊ thickeningÊ
agent.
~ÊF oundÊinÊs pray-onÊo venÊ cleaners,Ê whichÊcanÊ beÊ caustic.
~ÊC anÊbeÊpotentiallyÊcar cinogenic.
~ÊC anÊs tripÊtheÊs kinÕ sÊ NaturalÊM oistureÊF actorÊ (NMF).
• Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Sodium Laureth Sulfate (SLES)
~Ê HarshÊ detergentÊ foundÊ inÊ carÊ washesÊ andÊ engineÊ andÊ garageÊ
floor cleaners.
~ÊUs edÊinÊpers onalÊcareÊproducts Êas ÊaÊfoam ingÊ agent.
~Ê CanÊ causeÊ skinÊ rashes,Ê allergicÊ reactions,Ê andÊ eyeÊ irritations.
~ÊC anÊaffectÊtheÊs kinÕ sÊ moistureÊ barrier.
~ÊC anÊbeÊpotentiallyÊcar cinogenic.
~ SLS stays in the body up to 5 days.
~Ê SLESÊ isÊ commonlyÊ disguisedÊ inÊ productsÊ asÊ Ò comesÊ fromÊ
coconutÓ .ÊÊ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê >>>

Linda Gail Cash,

Licensed Professional Counselor (#4114)
Therapy for Individuals, Families, Couples

Enhance Your Life Through
Effective Therapies
3349 Winterbell Drive • Burlington, NC
336.212.0159 • lcash2@triad.rr.com

www.lindagailcashlpc.com
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• FD&C Color Pigments, Artificial or Synthetic Colors or Dyes
~ÊM adeÊfromÊcoalÊtar
~Ê UsedÊ inÊ personalÊ careÊ productsÊ toÊ makeÊ themÊ lookÊ andÊ feelÊ
Ò prettyÓ .
~Ê BelievedÊ toÊ beÊ potentiallyÊ carcinogenicÊ whenÊ testedÊ onÊ
animals.
• Diethanolamine (DEA)
(CocamideÊ DEA,Ê LauramideÊ DEA,Ê MyristamideÊ DEA,Ê OleamideÊDEA ,ÊDEA -CetylÊPhos pate,ÊDEA -Oleth-3ÊPhos phate)
• Monoethanolamine (MEA)
(ColamideÊM EA,ÊLinoleamideÊM EA,ÊSter amideÊM EA)
• Triethanolamine (TEA)
(TEA-LaurylÊSulfate)
~ Commonly used in personal care products as an emulsifier
orÊfoamingÊagent.
~Ê BelievedÊ toÊ causeÊ cancerÊ whenÊ DEAÊ relatedÊ productsÊ areÊ
testedÊonÊanimals .
~CanÊ causeÊ allergicÊ reactions,Ê dryÊ theÊ hairÊ andÊ irritateÊ theÊ
eyes.
• Petrolatum
• Mineral Oil
• Paraffin
• Waxes
~ÊDeri vedÊfromÊpetrolatumÊorÊcoal.
~ÊC anÊcaus eÊaÊthic k,Êplas tic-likeÊbuild-upÊonÊtheÊs
~ÊC logsÊpores .

kin.

~ÊEliminationÊofÊtoxins ÊfromÊtheÊs kinÊis Êdec reased.
~ÊUs eÊcanÊres ultÊinÊoilÊproductionÊandÊ AcneÊ disorders.
~ÊLimits ÊtheÊbod yÕ sÊnatur alÊabilityÊtoÊproduc eÊ moisture.
• Dimethicone
• Simethicone
• Cyclomethicone
~ÊC ommonlyÊfoundÊinÊhigher -endÊ skinÊ careÊ products.
~Ê PretendsÊ toÊ actÊ asÊ aÊ moisturizer,Ê butÊ isÊ actuallyÊ providesÊ aÊ
siliconeÊla yerÊonÊtheÊs kin.
• Hydantoin (DMDM)
• Imidazolidinyl Urea
• Diazolidinyl Urea
~ÊC anÊcaus esÊs kinÊandÊres piratoryÊirritat ions.
~ÊC anÊcaus eÊheadac hes,Êdizzines s,ÊandÊs kinÊ allergies.
~ÊC anÊbeÊharmfulÊw hetherÊabs orbed,ÊinhaledÊ orÊ ingested.Ê
• Fragrance
~ÊC anÊcaus eÊs kinÊirritations ÊandÊdis colorations.
~ÊC anÊcaus eÊallergicÊreactions ÊandÊr ashes.
~Ê CanÊ causeÊ headaches,Ê dizziness,Ê coughing,Ê andÊ vomiting.
• Isopropyl Alcohol (SD-40)
• Ethanol Alcohol
• Ethyl Alcohol
~Ê AÊs olventÊderi vedÊfromÊpetrolatum.
~ÊC anÊbeÊextremelyÊdryingÊandÊirritatingÊtoÊ
theÊ skin.
~ÊC anÊs tripÊtheÊs kinÕ sÊ naturalÊimmuneÊbarrier .
(continuedÊ onÊ pageÊ 25)

$5OFF

Present This Ad and SAVE!

Any Purchase of $30
or More!*

*You must present this coupon at time of purchase to receive $5.00
discount. Limit 1 coupon per household. Excludes food.
Offer expires 7/31/10

2 Convenient Triad Locations:

In Guilford Village Off
Guilford College Road
Greensboro

Phone 855-6500
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1559 Hanes Mall Blvd.
Across from Car Max
Winston-Salem

Phone 774-8600

Dear naturalista,
It’s time to apply your “green”
practices to your beauty routine.
Afterglow offers a full line of color
cosmetics infused with USDA
certified organic botanicals known
for their skin soothing, repairing and
conditioning properties. After removing
possibly harmful parabens, petrochemicals
and synthetic preservatives from your
cosmetic products, your skin will take
on an organic beauty of its own.

NATURALLY BEAUTIFUL

organically yours,
© 2010 Afterglow Cosmetics, Inc. www.AfterglowCosmetics.com

AFTERGLOW

PURE SOUL
MASCARA

ORGANIC MINERAL
FOUNDATION

ORGANIC LIP
LOVE LIPSTICK

BUYLOCAL

FIND AFTERGLOW COSMETICS AT THE FOLLOWING LOCATIONS NEAR YOU!

TREND SETTERS
210 North Main Street
Suite 120
Kernersville, NC 27284
(336) 996-8878

ULTIMATE WELLNESS
SALON, SPA & BOUTIQUE
251 Tallywood Shopping
Center, Reaford Road
Fayetteville, NC 28303
(910) 221-0092

GLAMOUR SALON & SPA

CHEVEUX SALON

115 Midtown Commons
Madison, NC 27025

205 Neal Place
Suite 104
High Point, NC 27262

3050 University Parkway
Winston Salem, NC 27105

(336) 882-2887

(336) 714-4588

(336) 548-4526

DAY SPA AND SALON
AT SUNDANCE

THE NURTURED BODY
1400 Battleground Avenue
Greensboro, NC 27408
(336) 207-9832
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POMEGRANATES:
An ancient fruit that
has come of age

T

heÊ newsÊ isÊ out!Ê Ê OneÊ ofÊ theÊ oldestÊ knownÊ fruits,Ê pomegranatesÊ haveÊ becomeÊ oneÊ ofÊ theÊ newestÊ healthÊ givingÊ
Ò superÊ foodsÓ Ê inÊ NorthÊ America.Ê However,Ê thisÊ isÊ oldÊ
newsÊ forÊ peopleÊ livingÊ inÊ AsiaÊ andÊ MiddleÊ EasternÊ countries.Ê
TheyÊ valuedÊ theÊ medicinalÊ propertiesÊ ofÊ theÊ pomegranateÊ longÊ
beforeÊ modernÊ scienceÊ knewÊ aboutÊ itsÊ healthÊ promotingÊ benefits.
TheÊ historyÊ ofÊ theÊ ruby-redÊ pomegranateÊ mayÊ goÊ backÊ toÊ
theÊ dawnÊ ofÊ civilization.Ê AccordingÊ toÊ someÊ scholarsÊ onÊ ancientÊ
history,Ê itÊ mayÊ haveÊ beenÊ aÊ pomegranateÊ andÊ notÊ anÊ appleÊ thatÊ
temptedÊ EveÊ inÊ theÊ GardenÊ ofÊ Eden.Ê TheÊ theoryÊ isÊ basedÊ onÊ
ancientÊ texts.Ê ThereÊ areÊ numerousÊ referencesÊ toÊ pomegranatesÊ

duringÊ biblicalÊ times.Ê KingÊ Solomon,Ê forÊ example,Ê possessedÊ
an orchard of pomegranates, and the pillars of the first temple
inÊ JerusalemÊ wereÊ decoratedÊ withÊ bronzeÊ pomegranates.Ê KingÊ
TutÊ andÊ otherÊ ancientÊ EgyptiansÊ wereÊ buriedÊ withÊ pomegranatesÊ
inÊhopes ÊofÊaÊs econdÊlife.Ê
Today scientific research confirms why the ancients held
pomegranatesÊ inÊ highÊ esteem.Ê Pomegranates,Ê especiallyÊ itsÊ
juice,Ê haveÊ gainedÊ greatÊ acclaimÊ asÊ aÊ richÊ sourceÊ ofÊ powerfulÊ
plantÊ chemicalsÊ calledÊ polyphenols.Ê TheseÊ protectiveÊ compounds provide plants with their color and flavor. Inside the
pomegranate,Ê theÊ seedsÊ andÊ surroundingÊ pulpÊ calledÊ arils,Ê areÊ
loadedÊ withÊ polyphenolsÊ thatÊ areÊ pressedÊ outÊ toÊ makeÊ juice.Ê

Grief Recovery¨
Outreach Program
Hypnosis for...
• Smoking Cessation
The Action Program
• Weight Control
For Moving Beyond
• Phobias/Fears
Loss
• Fibromyalgia
Ellie McFalls, MCHt
620 S. Elm St, Ste 307 • Greensboro • 336-362-4170
www.masteryworksinc.com
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TheÊ polyphenols,Ê anthocyanidinsÊ (asÊ inÊ berries),Ê andÊ tanninsÊ
(asÊ inÊ redÊ wine),Ê provideÊ pomegranatesÊ withÊ aÊ highÊ levelÊ ofÊ
antioxidantÊ activityÊ thatÊ helpsÊ protectÊ ourÊ cellsÊ fromÊ damageÊ
and may reduce inflammation in the body. Although, many
plant-basedÊ foodsÊ areÊ excellentÊ sourcesÊ ofÊ polyphenols,Ê pomegranatesÊ haveÊ aÊ higherÊ levelÊ thanÊ most.Ê PomegranatesÊ areÊ alsoÊ
a good source of vitamin C, potassium, fibre, and it’s low in
calories.
InÊ theÊ pastÊ decade,Ê numerousÊ studiesÊ haveÊ beenÊ publishedÊ
showingÊ theÊ powerfulÊ healthÊ potentialÊ ofÊ pomegranateÊ juiceÊ
andÊ fruit.Ê MoreÊ andÊ moreÊ researchÊ intoÊ theÊ Ò superÊ foodÓ Ê shouldÊ
uncover additional health benefits. Below are highlights of a
growingÊ bodyÊ ofÊ recentÊ studiesÊ fromÊ variousÊ healthÊ journals,Ê
manyÊofÊw hichÊ haveÊbeenÊduplicatedÊinÊotherÊs tudies.
•Ê AmericanÊ JournalÊ ofÊ Cardiology:Ê PatientsÊ withÊ coronaryÊ heartÊ
disease that consumed an 8-ounce glass of pomegranate juice
daily for 3 months have improved blood flow to the heart.
• University of Naples in Italy:Ê SupplementationÊ withÊ pomegranateÊ juiceÊ canÊ helpÊ preventÊ cholesterolÊ plaquesÊ fromÊ formingÊ onÊ
arteryÊw alls-aÊmajo rÊcontributorÊtoÊheartÊattac ksÊandÊs trokes.Ê
• Journal Cancer Prevention Research:Ê PomegranatesÊ containÊ
naturalÊ compoundsÊ thatÊ mayÊ preventÊ theÊ growthÊ ofÊ hormonedependentÊbreas tÊcancer .

Rev. Tamara Seagraves
Reiki Master/
Teacher

BodyTalk
Practitioner

Aqua Chi
Foot Detox

ThetaHealing®
Teacher

Essential Oil
Raindrop
Technique

Call for more information about
Private Sessions and
Basic and Advanced ThetaHealing® Classes
with Tammie & Lycrecia
beginning in May in Greensboro

Tammie

336.215.1834
336.215.1834

Lycrecia

919.260.8197
919.260.8197

• Queen Margaret University, Edinburgh:Ê PomegranateÊ juiceÊ
helpsÊtoÊlo werÊs ystolicÊbloodÊpres sure.
• Journal of Urology:Ê AÊ dailyÊ glassÊ ofÊ pomegranateÊ juiceÊ mayÊ
slowÊtheÊprogres sionÊofÊpros tateÊcance r.
• Journal of Nutrition:Ê PomegranateÊ fruitÊ extractsÊ canÊ blockÊ
enzymesÊthatÊcontributeÊtoÊos teoarthritis.
• International Journal of Impotence Research:Ê PomegranateÊ
juiceÊhelpfulÊinÊtheÊtreatmentÊofÊerectileÊd
ysfunction.
• Journal of Herbal Pharmacotherapy:Ê MouthÊ rinseÊ containingÊ
pomegranateÊreduc esÊbacterialÊcounts ÊinÊor alÊplaq ue.
• Clinical Cancer Research:Ê PomegranateÊ juiceÊ helpsÊ toÊ maintainÊs tableÊPSA Êlev elsÊinÊmenÊwithÊpro stateÊcancer .

30-Day FREE Yoga Trial
Yoga
As Stress Relief

Learn to relax & destress!
For class schedule,
visit

• Arteriosclerosis:Ê ConsumptionÊ ofÊ pomegranateÊ juiceÊ mayÊ helpÊ
diabeticÊ patientsÊ byÊ loweringÊ oxidativeÊ stressÊ thatÊ willÊ oftenÊ
leadÊtoÊv ascularÊdis ease.

www.pyramids.org

PomegranateÊ juice,Ê likeÊ grapefruitÊ juiceÊ mayÊ interactÊ withÊ
someÊ prescriptionÊ drugs.Ê CheckÊ withÊ yourÊ healthcareÊ providerÊ
orÊ pharmacistÊ ifÊ youÊ areÊ takingÊ anyÊ medicationÊ priorÊ toÊ addingÊ
pomegranateÊjuiceÊt oÊy ourÊdie t.Ê

No experience
necessary.
All levels welcome

©2010Ê JoeÊ Smulevitz.Ê JoeÊ SmulevitzÊ isÊ aÊ CharteredÊ Herbalist,Ê aÊ
MasterÊ Herbalist,Ê aÊ nutritionalÊ researcher,Ê andÊ authorÊ ofÊ numerousÊ healthÊ articles.Ê HeÊ canÊ beÊ reachedÊ atÊ herbalistjoe@sympatico.ca.

Sign up
today!

275-1391

The Club at Green Valley
Mind/Body Studio
Lendew Street, Greensboro
JULY 2010
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A 30-Minute Demo Could Change Everything
“In short, we had a mess. Transcription Solutions proposed
a complete turnkey solution along with voice recognition
and a workflow platform that is very user-friendly.
Within two weeks, Transcription Solutions had us
on track with increased accuracy and no more backlog of
transcription, and our costs have decreased substantially.”
Julius Torelli, MD
Cardiologist

No Hidden Fees
such as upfront, licensing,
maintenance or
support costs...ever
EMR Interfacing
at no additional cost
Electronic Signature
Improved Quality
and turn-around time
Customizable Reporting
for practice managers and
administration
Free Electronic Storage
of your documents
Call or visit our web site to learn how
Transcription Solutions can help
your practice save time and money.

(910) 276-8440
julietsllc@bellsouth.net
www.TranscriptionSolutionsLLC.com
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(ContinuedÊfromÊp ageÊ20)
~Ê CanÊ causeÊ acceleratedÊ penetrationÊ ofÊ otherÊ chemicalsÊ intoÊ
theÊs kin.
~ÊC anÊcaus eÊpre-matureÊs ignsÊofÊagingÊonÊtheÊs kin.
~ Can cause flushing, dizziness, headaches, and nausea and
vomiting.
• Triclosan
~Ê CommonlyÊ usedÊ inÊ personÊ careÊ productsÊ asÊ aÊ strongÊ antibacterialÊagent.
• Bismuth Oxychloride
~Ê CommonÊ ingredientÊ foundÊ inÊ manyÊ mineralÊ makeupÊ products.
~ Can produce a glowy and unnatural finish on the skin.
~ÊC anÊcaus eÊoilÊproductionÊandÊacne.
~ÊC anÊcaus eÊtheÊs kinÊtoÊitc h.
• Talc
~ Used as a “filler” in many mineral makeup products.
~ÊC anÊbeÊharmfulÊtoÊbreathe.
• Parabens
~ÊU sedÊinÊtheÊs kinÊcareÊandÊfoodÊindus try.
~ÊP reventÊproductÊs poilageÊandÊdecom position.
~ Classified as preservatives.
~ÊD eterminedÊas ÊÒ detrimentalÊc hemicalsÓ
~ÊC ouldÊcaus eÊbreas tÊcancer .
~ÊF oundÊtoÊbeÊÒ estrogen-mimickingÓ .

Ê

HereÊis ÊaÊlis tingÊof Ênutr itious,Êbotanical,Êor ganic,Ênatur al,Ê
andÊpar aben-freeÊingr edientsÊ toÊlookÊ forÊw henÊp urchasingÊ
yourÊs kinÊcar eÊandÊmakeupÊpr oducts.Ê
TheseÊar eÊs afeÊt oÊus eÊandÊnon-har mfulÊtoÊy ourÊbod y:

OrganicÊandÊNatur alÊIngr edients
• Grape Seed Extract
~Ê NaturalÊ preservativeÊ andÊ antioxidant;Ê protectsÊ andÊ strengthensÊli vingÊtis sue,Êi mprovesÊs kinÊtoneÊwithÊ VitaminsÊC ÊandÊE.

• Pomegranate Seed Extract
~NaturalÊ antioxidant;Ê aidsÊ inÊ theÊ regenerationÊ ofÊ new,Ê healthyÊ
skin cells; fights free radical damage.
• Rose Petal Extract
~Ê BalancesÊ skinÕ sÊ secretionÊ ofÊ naturalÊ oils;Ê protectsÊ skinÊ cellsÊ
fromÊ oxidativeÊ damage;Ê hasÊ skinÊ toningÊ properties;Ê soothesÊ
enlargedÊcapillaries ;Êreduces Êrednes s.
• Jojoba Seed Extract
~Ê ControlsÊ sebum;Ê keepsÊ skinÊ conditionedÊ andÊ cleansed;Ê
lightens scars and fine lines; restores skin’s natural PH balance.
• Rosemary Extract
~Ê FightsÊ damageÊ fromÊ freeÊ radicals;Ê naturalÊ antibacterialÊ andÊ
antimicrobialÊ preservative;Ê strengthensÊ capillaries;Ê containsÊ
VitaminÊE
• Tamarind Extract
~PackedÊ withÊ antioxidants;Ê reducesÊ oxidativeÊ stressÊ toÊ theÊ skin
• Arnica Extract
~ Antiseptic, antimicrobial, anti-inflammatory, anticoagulant
CirculationÊs timulant;Êhas ÊhealingÊpro perties
• Grapefruit Extract
~ Contains Vitamin C; effective antiseptic; beneficial for oily
skin
• Aloe Vera
~ Softens and heals the skin; antimicrobial and anti-inflammatory;Êpenetr atingÊmois tureÊproperti es
• Lavender Flower Oil
~Ê AbsorbsÊ excessÊ oil;Ê hasÊ antisepticÊ properties;Ê killsÊ bacteria
• Apricot Kernel
~Ê MoisturizingÊ agent;Ê softensÊ theÊ skin;Ê retainsÊ skinÕ sÊ elasticity
• Beeswax
~ Natural thickening agent emulsifier, and humectant; antiinflammatory and anti-allergic; antibacterial and germicidal;
skinÊs oftenerÊandÊelas ticity-enhancingÊproper ties.Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê >>>

FREEÊ CONSULTATION
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.

CustomÊ colorÊ toÊ enhanceÊ
skinÊ toneÊ andÊ eyeÊ color

Precision cuts to ﬁt
each individualʼs lifestyle
GoldwellÊ ColorÊ Specialist

Ê MollyÊ MebaneÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 336-209-4551Ê Ê
buﬀ natural nail bar and salon
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Paraben-FreeÊ Ingredients
• Behenyl
~Ê AÊnatur alÊnon-comedogenicÊs kinÊconditioner
• Diamethicone
~ Improves product flow and stability; holds in skin’s natural
moisture
• Vegetable Glycerin
~ÊS oftensÊandÊs oothesÊtheÊs kin;Êaids ÊinÊmois tureÊ retention
• Trioctyldodecyl Citrate
~Ê AÊnatur alÊpres ervative;Êhas Ês trongÊas tringentÊpr operties
• Xanthan Gum
~Ê AÊnatur alÊtexturizer;ÊaÊthic kening-carryingÊagent
• Polysorbate 20
~ A natural emulsifier and stabilizer; derived from Sorbitol
• Glyceryl Sterate
~ Emulsifier and emollient; helps the skin retain moisture
• Sodium Magnesium Silicate
~ A thickener and texture modifier; offers astringent properties
• Stearic Acid
~Ê AnÊemuls ifyingÊandÊthic keningÊagen t
• Caprylic/Capric Triglyceride
~Ê FormsÊ barrierÊ onÊ theÊ skinÕ sÊ surface,Ê withoutÊ greasyÊ residue
• Allantoin
~Ê AÊ naturalÊ anti-irritant;Ê hasÊ soothingÊ andÊ healingÊ properties;Ê
stimulatesÊnewÊtis sueÊgro wth
• Iron Oxide
~Ê Non-toxicÊ naturalÊ pigments;Ê usedÊ toÊ addÊ colorÊ toÊ cosmetics;Ê
containsÊUV AÊa ndÊ UVBÊprotectionÊproperties
• Mica
~ÊU sedÊinÊmakeupÊforÊcolorÊandÊtexture
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SunÊprotectionÊis Êes peciallyÊimportantÊfo rÊ yourÊ skin.Ê
SunÊprotectionÊs houldÊbeÊappliedÊoften,ÊÊes peciallyÊ afterÊ
swimmingÊorÊpers piring.Ê TheÊSunÊProtectionÊ FactorÊ (SPF)Ê
numberÊonÊthes eÊproducts Ês tateÊtheÊprodu ctÕ sÊ abilityÊ toÊ
screenÊorÊbloc kÊoutÊtheÊs unÕ sÊbur ningÊ rays.Ê Ê
ThereÊareÊ2Êc hoicesÊforÊs unÊprotect ion:
• Sunscreens
~ÊC hemicalÊbloc kers
~ÊC ommonÊc hemicalÊingredients :
Avonbenzone
Oxybensone
MexoryÊ
~ÊP enetrateÊtheÊs kin
~Ê AbsorbÊUV ÊlightÊ(UV AÊ &Ê UVBÊ rays)
• Sunblocks
~ÊPh ysicalÊbloc kers
~ÊC ommonÊph ysicalÊ ingredients
ZincÊOxide
TitaniumÊDioxide
~ÊDoes ÊnotÊpenetr ateÊtheÊs kin
~ Reflect UV light (UVA & UVB rays)
ChooseÊ yourÊ skinÊ careÊ andÊ makeupÊ productsÊ wisely.Ê Ê ReadÊ
theÊ productÊ labelsÊ toÊ determineÊ whatÊ isÊ healthyÊ forÊ yourÊ skinÊ
andÊ body.Ê ScheduleÊ aÊ complimentaryÊ skinÊ careÊ orÊ makeupÊ
consultation with a qualified and licensed Skin Care Therapist
orÊ Esthetican,Ê toÊ getÊ informationÊ andÊ instructionÊ onÊ productÊ
selectionsÊforÊy ourÊparticularÊs kinÊtypeÊandÊs kinÊ condition.
ArticleÊRef erences:
LÕA theneÊ SkinÊ Care:Ê Ê Ò CommonÊ ChemicalsÊ inÊ SkinÊ CareÓ
AfterGlowÊC osmetics:ÊÊÒ IngredientÊGlos saryÓ
CosmeticÊDictionary ,Ê byÊRuthÊ Winter
SubmittedÊ byÊ DeeÊ Manieri,Ê LMBT#7314,Ê LE#564.Ê DeeÊ isÊ theÊÊ
ownerÊ ofÊ TheÊ NurturedÊ Body,Ê locatedÊ atÊ 1400Ê BattlegroundÊ Ave,Ê
SuiteÊ #208-C,Ê Greensboro,Ê NC.Ê ForÊ appointmentsÊ orÊ giftÊ certificates: innfo@nurturedbody.com or 336-207-9832. See ad
onÊp ageÊ32.Ê

VibrantlyÊ Healthy
ÊÊÊ
We invite you to let us help you
achieve your goal
for optimal, quality health and
after you have reached your goal,
trust that we will do everything
possible to work with you
to help you maintain it.
The Balance, Health, and Vitality
that you desire,
or perhaps once had,
can be yours again.

Elizabeth R. Vaughan, MD

1301-A West Wendover Avenue • Greensboro, NC • 336.808.3627
www.VaughanIntegrative.com
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TheÊF orgotten
Vitamin:

K

itaminÊ KÊ hasÊ
beenÊ linkedÊ toÊ
bone,Ê heartÊ
andÊ evenÊ prostateÊ
health,Ê butÊ jointÊ healthÊ
andÊ cartilageÊ couldÊ
alsoÊ beÊ affectedÊ byÊ thisÊ
little-knownÊvitamin.Ê
ProfessorÊ CeesÊ Vermeer,Ê ofÊ Ê theÊ UniversityÊ ofÊ MaastrichtÊ isÊ
raisingÊ awarenessÊ onÊ
vitaminÊ K.Ê ProfessorÊ
VermeerÊ saidÊ heÊ couldÊ
imagineÊ vitaminÊ KÊ
benefits extending beyondÊ cardiovascularÊ
andÊ boneÊ health,Ê toÊ
jointÊhealth.ÊHeÊs tated:
Ò AllÊ diseasesÊofÊ theÊ cartilageÊ --Ê IÊ couldÊ
imagine that these would benefit from
vitaminÊ K2.Ó
AwarenessÊ ofÊ vitaminÊ KÊ fromÊ greenÊ
vegetables,Ê theÊ fermentedÊ soyÊ productÊ
nattoÊ andÊ cheeseÊ isÊ increasing,Ê althoughÊ
many are still unaware of the benefits and
sourcesÊofÊtheÊvitamin.
VitaminÊ KÊ isÊ oftenÊ referredÊ toÊ asÊ theÊ
Ò forgottenÊ vitaminÓ Ê becauseÊ itÊ isÊ continuallyÊ overshadowedÊ byÊ moreÊ wellÊ knownÊ
nutrients.Ê Yet,Ê thisÊ fat-solubleÊ vitaminÊ isÊ
absolutelyÊ essentialÊ toÊ buildÊ strongÊ bones,Ê
asÊ itÊ servesÊ asÊ theÊ biologicalÊ "glue"Ê thatÊ
helpsÊ plugÊ theÊ calciumÊ intoÊ yourÊ boneÊ
matrix.
SomeÊ studiesÊ haveÊ actuallyÊ shownÊ
vitaminÊ KÊ toÊ beÊ equivalentÊ toÊ FosamaxtypeÊ osteoporosisÊ drugs.Ê VitaminÊ KÊ isÊ alsoÊ
vitalÊ inÊ heartÊ diseaseÊ prevention,Ê becauseÊ
itÊ helpsÊ preventÊ hardeningÊ ofÊ yourÊ arteriesÊ
--Ê aÊ commonÊ riskÊ factorÊ inÊ coronaryÊ arteryÊ
diseaseÊandÊheartÊfailure.Ê
Why Vitamin K is Beneficial for Your
Heart, Joints and Bones
Ê Ê Ê Ê VitaminÊ KÊ isÊ mostÊ wellÊ knownÊ forÊ theÊ
importantÊ roleÊ itÊ playsÊ inÊ bloodÊ clotting.Ê
However, it also activates a specific proteinÊkno wnÊas Êos teocalcin.
TheÊ proteinÊ osteocalcinÊ actsÊ asÊ aÊ kindÊ
ofÊ glueÊ thatÊ helpsÊ toÊ incorporateÊ calciumÊ
intoÊ yourÊ bones,Ê andÊ vitaminÊ KÊ isÊ necessaryÊinÊorderÊtoÊproduceÊthis Êprotein.
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InÊ additionÊ toÊ beingÊ
involvedÊ inÊ theÊ formationÊ ofÊ osteocalcin,Ê
vitaminÊ KÊ isÊ involvedÊ
inÊ theÊ formationÊ ofÊ
matrixÊ Gla-proteinÊ
(MGP).Ê MGPÊ isÊ synthesizedÊ inÊ aÊ vitaminÊ
K-dependentÊ wayÊ inÊ
smoothÊ muscleÊ cellsÊ ofÊ
theÊ healthyÊ vesselÊ
wall.
AccordingÊ toÊ ProfessorÊ Vermeer,Ê MGPÊ
isÊ aÊ hotÊ topicÊ rightÊ nowÊ
becauseÊ itÊ isÊ theÊ mostÊ
powerfulÊ inhibitorÊ ofÊ
soft-tissueÊ calcificationÊ presentlyÊ known,Ê andÊ itÊ needsÊ vitaminÊKÊtoÊbeÊacti veÊ inÊ thatÊ way.
VesselÊ wallsÊ haveÊ onlyÊ MGPÊ toÊ defendÊ
themselves against calcification, which
isÊ theÊ hardeningÊ ofÊ theÊ arteriesÊ thatÊ leadsÊ
toÊ atherosclerosisÊ (coronaryÊ arteryÊ disease)ÊandÊheartÊfailure.
InÊ fact,Ê inÊ peopleÊ whoÊ donÕ tÊ getÊ enoughÊ
vitaminÊ K,Ê aboutÊ 30Ê percentÊ ofÊ yourÊ
bodyÕ sÊ potentialÊ MGPÊ isÊ notÊ activated,Ê
whichÊ meansÊ yourÊ protectionÊ againstÊ
calcification of vessels is 30 percent less
thanÊ optimal.Ê ThisÊ canÊ playÊ aÊ majorÊ roleÊ
inÊ yourÊ riskÊ ofÊ heartÊ disease,Ê especiallyÊ ifÊ
youÊha veÊotherÊris kÊfactor s.
Further,Ê vitaminÊ KÊ willÊ likelyÊ beÊ emerging as a powerful tool to benefit diseases
ofÊ yourÊ cartilage,Ê suchÊ asÊ osteoarthritis.Ê
Other beneficial effects of vitamin K include:
• Helpful against Alzheimer’s disease
• Topical vitamin K may help to reduce
bruising
• Vitamin K deficiency may interfere
withÊ insulinÊ releaseÊ andÊ bloodÊ sugarÊ
regulationÊinÊw aysÊs imilarÊ toÊ diabetes
• May have antioxidant properties
• Beneficial in the treatment of cancer,
includingÊ lung,Ê prostateÊ andÊ liverÊ cancers
UnderstandingÊtheÊDif ferenceÊ BetweenÊ
VitaminÊK1,ÊK2Ê andÊ K3
VitaminÊ KÊ isÊ suchÊ anÊ importantÊ vitaminÊ that,Ê althoughÊ IÊ donÕ tÊ typicallyÊ rec-

A Li vi n g
Wel l C en t er

ommendÊ addingÊ manyÊ extraÊ supplementsÊ inÊ orderÊ forÊ yourÊ bodyÊ toÊ absorbÊ itÊ effectoÊ yourÊ diet,Ê vitaminÊ KÊ isÊ ofÊ theÊ fewÊ tively,Ê youÊ needÊ toÊ eatÊ someÊ fatÊ alongÊ withÊ
supplementsÊ youÊ shouldÊ seriouslyÊ con- it.
siderÊ becauseÊ manyÊ peopleÊ donÕ tÊ getÊ
OneÊ easyÊ wayÊ toÊ doÊ thisÊ isÊ byÊ addingÊ
nearlyÊ enoughÊ ofÊ itÊ onÊ aÊ dailyÊ basisÊ someÊ butter,Ê oliveÊ oilÊ orÊ coconutÊ oilÊ toÊ
Blending
Traditional
& Holistic
throughÊtheÊfoods ÊtheyÊeat.
yourÊ veggies.Ê
Alternatively,Ê
ifÊ youÊ areÊ takHealth K2Ê
Care
However,Ê understandingÊ theÊ differentÊ ingÊ aÊ vitaminÊ
supplementÊ inÊ liquidÊ
typesÊis Êv eryÊimport ant.
form,Ê youÊ canÊ
addÊ theÊ
dropsÊ wtihÊ yourÊ
• Confidential
hormone
evaluation
MuchÊ ofÊ theÊ researchÊ hasÊ focusedÊ onÊ for
dailyÊ
ThisÊ willÊ ensureÊ thatÊ theÊ
menkrillÊ
andoil.Ê
women
syntheticÊ vitaminÊ K3Ê takenÊ atÊ highÊ doses,Ê • Bioidentical
vitaminÊ KÊ isÊhormones
wellÊ absorbedÊ byÊ yourÊ body.Ê
andÊ itÊ isÊ commonlyÊ beingÊ usedÊ withÊ che- Alternatively,Ê ifÊ youÊ takeÊ vitaminÊ KÊ inÊ pillÊ
• Detox - heavy metal & mercury
motherapyÊ agentsÊ forÊ enhancedÊ effective- form,Ê youÕ llÊ wantÊ toÊ doÊ soÊ alongÊ withÊ
inflammation
weight
mgmt Êfat.
ness.Ê However,Ê vitaminÊ K3Ê isÊ syntheticÊ • Pain,
eatingÊ
anotherÊfoodÊ&thatÊ
contains
andÊ isÊ generallyÊ regardedÊ asÊ toxicÊ be- • Medical grade supplements
causeÊ itÊ generatesÊ freeÊ radicals,Ê soÊ IÊ • Nutrition
AreÊ YouÊatÊRis kÊof Ê
stronglyÊad viseÊagains tÊus ingÊit.
Vitamin K Deficiency?
Instead,Ê seekÊ toÊ getÊ yourÊ vitaminÊ KÊ
OFF
fromÊ theÊ plant-basedÊ vitaminÊ K1Ê (phyl- ForÊ severalÊ %
yearsÊ
compellingÊ evidenceÊ
visit!peopleÊ don'tÊ getÊ
loquinone,Ê a.k.a.Ê phytonadione)Ê andÊ hasÊ your
shownÊinitial
thatÊ mostÊ
bacteriallyÊ producedÊ vitaminÊ K2Ê (mena- enoughÊ vitaminÊ KÊ toÊ protectÊ theirÊ healthÊ
VickithroughÊ
S. Barkley,
BSN, theyÊ
MSN,eat.Ê
WHNP
quinone).
theÊ foodsÊ
IfÊ youÊ fallÊ intoÊ
L. Barkley,
MDwantÊ toÊ considerÊ
VitaminÊ K1Ê isÊ foundÊ inÊ darkÊ greenÊ thisÊ Karl
category,Ê
youÊ mayÊ
leafyÊ vegetables,Ê andÊ makesÊ upÊ aboutÊ 90Ê takingÊ
aÊvitaminÊ
K2Ês upplement.
Dwight
M. Williams,
MD
percentÊ ofÊ theÊ vitaminÊ KÊ inÊ aÊ typicalÊ TheÊ followingÊ conditionsÊ mayÊ alsoÊ putÊ
623 atÊ
York
• High riskÊ
Point ofÊ vitaminÊ KÊ
WesternÊ diet.Ê FollowingÊ areÊ someÊ vege- youÊ
anÊAvene
increasedÊ
tableÊ sourcesÊ ofÊ K1Ê thatÊ youÊ shouldÊ con- deficiency:
336.407.4096
siderÊ eatingÊ frequently,Ê asÊ longÊ asÊ theyÊ
www.alivingwellcenter.com
correspondÊtoÊy ourÊnutritionalÊtype:
• Eating a poor or restricted diet
• Crohn’s disease, ulcerative colitis,
CollardÊgreens ,ÊSpinac h,ÊSaladÊgreens
celiacÊ diseaseÊ andÊ otherÊ conditionsÊ
Kale,ÊBroccoli,Ê BrusselsÊs prouts,Ê
thatÊ interfereÊ withÊ nutrientÊ absorption
Cabbage
• Liver disease that interferes with vitaminÊ KÊ storage
VitaminÊ K2,Ê onÊ theÊ otherÊ hand,Ê
• Taking drugs such as broad-spectrum
makesÊ upÊ onlyÊ aboutÊ 10Ê percentÊ ofÊ Westantibiotics,Ê cholesterolÊ drugsÊ andÊ asernÊ vitaminÊ KÊ consumption.Ê VitaminÊ K2Ê
pirin
isÊ madeÊ byÊ yourÊ intestinalÊ bacteriaÊ andÊ isÊ
absorbedÊfromÊy ourÊdis talÊs mallÊbo wel.
Ê Ê Ê Ê Further,Ê ifÊ youÊ have,Ê orÊ ifÊ yourÊ familyÊ
OneÊ ofÊ theÊ bestÊ naturalÊ sourcesÊ ofÊ has,Ê aÊ historyÊ ofÊ osteoporosisÊ orÊ heartÊ
vitaminÊ K2Ê isÊ derivedÊ fromÊ anÊ ancientÊ disease,Ê IÊ stronglyÊ adviseÊ youÊ addÊ vitaminÊ
JapaneseÊ foodÊ calledÊ natto.Ê NattoÊ isÊ madeÊ KÊtoÊy ourÊdiet.
from fermented soybeans and significant
amountsÊ ofÊ vitaminÊ K2Ê areÊ producedÊ durDosagesÊ& Ê Warnings
ingÊtheÊfermentationÊproces s.
FermentedÊ foods,Ê suchÊ asÊ nattoÊ andÊ Ê Ê Ê Ê IÊ recommendÊ 3,000Ê mcgÊ ofÊ vitaminÊ KÊ
kefir (fermented raw milk), typically have perÊ day.Ê IfÊ youÊ areÊ pregnantÊ orÊ nursing,Ê
theÊ highestÊ concentrationÊ ofÊ vitaminÊ KÊ avoidÊ vitaminÊ KÊ supplementalÊ intakesÊ
foundÊ inÊ theÊ humanÊ diet,Ê andÊ canÊ provideÊ higher than the RDA (65 mcg) unless
severalÊ milligramsÊ ofÊ vitaminÊ K2Ê daily.Ê specificallyÊ recommendedÊ andÊ moniThisÊ levelÊ farÊ exceedsÊ theÊ amountÊ foundÊ toredÊb yÊy ourÊ physician.
inÊdarkÊgreenÊv egetables.
IfÊ youÕ veÊ experiencedÊ stroke,Ê cardiacÊ
ForÊ example,Ê vitaminÊ K2Ê concentra- arrestÊ orÊ areÊ proneÊ toÊ bloodÊ clotting,Ê donÕ tÊ
tionÊ afterÊ theÊ consumptionÊ ofÊ nattoÊ hasÊ takeÊ vitaminÊ KÊ withoutÊ consultingÊ yourÊ
beenÊ shownÊ toÊ beÊ aboutÊ 10Ê timesÊ higherÊ physician first.
thanÊ thatÊ ofÊ vitaminÊ K1Ê afterÊ eatingÊ spinach.
©Ê CopyrightÊ Ê 2010Ê Dr.Ê JosephÊ Mercola.Ê
AllÊ RightsÊ Reserved.Ê Dr.Ê MercolaÊ isÊ theÊ
ItÕ sÊ importantÊ toÊ noteÊ thatÊ vitaminÊ KÊ founderÊ ofÊ theÊ worldÕ sÊ mostÊ visitedÊ natuisÊ aÊ fat-solubleÊ vitamin.Ê ThisÊ meansÊ thatÊ ralÊhealt hÊweb Ês ite,Êwww .mercola.com.
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MOVEMENT as Medicine

The

T

he world of health and fitness can
oftenÊ seemÊ likeÊ aÊ placeÊ ofÊ mythÊ
andÊ legend,Ê especiallyÊ whenÊ
youÊ hearÊ thingsÊ likeÊ thereÊ isÊ aÊ 31-minuteÊ workoutÊ thatÊ willÊ keepÊ burningÊ fatÊ
andÊ caloriesÊ atÊ anÊ acceleratedÊ rateÊ forÊ
48 hours. Sounds like an infomercial
doesn’t it? It can sometimes be difficult
to find any group of trainers or serious
fitness enthusiasts who agree with each
otherÊ onÊ anything.Ê AndÊ aÊ statementÊ likeÊ
thisÊ oftenÊ createsÊ someÊ strongÊ emotions.Ê
The world of fitness is at times confusingÊ andÊ contradictoryÊ withÊ heatedÊ debatesÊ amongÊ colleagues,Ê orÊ seeminglyÊ
outlandishÊ statementsÊ fromÊ noviceÊ andÊ
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31-Minute Workout

expertÊ trainersÊ alike.Ê ThereÊ isÊ oneÊ conceptÊ inÊ particularÊ thatÊ continuesÊ toÊ perkÊ
upÊ theÊ earsÊ ofÊ trainersÊ everywhereÊ andÊ
canÊ easilyÊ resultÊ inÊ twoÊ groupsÊ ofÊ trainersÊ inÊ aÊ debateÊ ofÊ polarÊ opposites.Ê AndÊ
theÊ statementÊ aboveÊ triggersÊ aÊ responseÊ
everyÊt ime.
TheÊ ideaÊ weÊ areÊ speakingÊ ofÊ isÊ thatÊ ofÊ
theÊ Ò metabolicÊ after-burnÓ ,Ê orÊ whatÊ weÊ
referÊ toÊ asÊ theÊ Ò metabolicÊ effectÓ .Ê ThisÊ isÊ
aÊ conceptÊ thatÊ saysÊ certainÊ typesÊ ofÊ exercise,Ê mainlyÊ higherÊ intensityÊ exercise,Ê
canÊ createÊ aÊ metabolicÊ stateÊ ofÊ acceleratedÊ fatÊ andÊ calorieÊ useÊ afterÊ aÊ workout.Ê
Lately,Ê thereÊ seemsÊ toÊ beÊ aÊ lotÊ ofÊ debateÊ
andÊ controversyÊ aroundÊ thisÊ topic.Ê TheÊ

debateÊ isÊ usuallyÊ overÊ whetherÊ thisÊ afterburnÊ evenÊ exists.Ê AndÊ ifÊ itÊ doesÊ exist,Ê
many wonder how significant it really is.
ThenÊ thereÊ areÊ theÊ questionsÊ ofÊ howÊ longÊ
doesÊ itÊ lastÊ andÊ whatÊ typesÊ ofÊ exercises,Ê
ifÊ any,Ê areÊ theÊ bestÊ atÊ generatingÊ thisÊ effect?
BackgroundÊonÊthe Ê controversy
RecentÊ reportsÊ inÊ popularÊ consumerÊ
newsÊ magazinesÊ haveÊ calledÊ intoÊ questionÊ whetherÊ exerciseÊ canÊ reallyÊ Ò makeÊ
youÊ thinÓ .Ê TheseÊ articlesÊ questionÊ theÊ
metabolicÊ boostingÊ potentialÊ ofÊ exerciseÊ andÊ usuallyÊ comeÊ toÊ theÊ conclusionÊ

thatÊ theÊ Ò afterburnÊ effectÓ Ê reallyÊ doesÊ
notÊ exist.Ê TheseÊ assessmentsÊ areÊ basedÊ
primarilyÊ fromÊ studiesÊ doneÊ byÊ EdwardÊ
MelansonÊ andÊ othersÊ whoÊ doÊ intricateÊ
studiesÊ ofÊ humansÊ inÊ calorimetryÊ chambersÊ undergoingÊ exerciseÊ inÊ realÊ livingÊ
conditions.Ê MuchÊ ofÊ theÊ researchÊ onÊ thisÊ
bodyÊ ofÊ workÊ wasÊ publishedÊ inÊ ExerciseÊ
andÊ SportsÊ ScienceÊ ReviewsÊ inÊ 2009Ê
(VolumeÊ 37Ê #Ê 2).Ê TheÊ studyÊ didÊ indeedÊ
showÊ thatÊ thereÊ wasÊ noÊ metabolicÊ advantageÊ forÊ exercise.Ê TheÊ onlyÊ problem?Ê
TheÊ reviewÊ lookedÊ atÊ moderateÊ intensityÊ
aerobicÊ exerciseÊ almostÊ entirely.Ê ThereÊ
wereÊ onlyÊ aÊ fewÊ studiesÊ eachÊ forÊ resistanceÊ trainingÊ andÊ intervalÊ exercise,Ê andÊ
theseÊs howedÊmixed Êres ults.
TheÊ popularÊ magazineÊ articles,Ê asÊ
wellÊ asÊ statementsÊ byÊ otherÊ expertsÊ inÊ
the field, have fueled this debate. At
the 2009 DCAC fitness convention this
topicÊ cameÊ upÊ inÊ aÊ lectureÊ givenÊ byÊ LenÊ
Kravitz,Ê PhD.Ê InÊ theÊ lectureÊ andÊ inÊ theÊ
accompanyingÊ notes,Ê Dr.Ê KravitzÊ statedÊ
theÊ afterburnÊ effect,Ê knownÊ asÊ EPOC,ÊÊ
wasÊ modestÊ andÊ accountedÊ forÊ onlyÊ
about 15% of total calories burned in
aÊ workout.Ê Again,Ê thisÊ isÊ accurateÊ whenÊ
lookingÊ atÊ moreÊ aerobically-basedÊ exerciseÊprogr ams.
AddingÊtoÊtheÊcontr oversy
WhenÊ analyzingÊ studiesÊ thatÊ areÊ
moreÊ typicalÊ ofÊ strenuousÊ exertionÊ relatedÊ toÊ weightÊ training,Ê itÊ seemsÊ theÊ

By Jade Teta, ND,
CSCSÊand
KeoniÊ Teta,ÊND ,Ê
CSCS,ÊLA c

expertsÊ mayÊ haveÊ missedÊ somethingÊ andÊ
thisÊ isÊ whereÊ theÊ controversyÊ explodes.Ê
InÊ theÊ MarchÊ 2002Ê issueÊ ofÊ theÊ EuropeanÊ
JournalÊ ofÊ AppliedÊ PhysiologyÊ (SchuenkeÊ
et.Ê al.)Ê publishedÊ aÊ studyÊ showingÊ whatÊ
canÊ onlyÊ beÊ describedÊ asÊ aÊ hugeÊ metabolicÊ afterburnÊ asÊ aÊ resultÊ ofÊ heavyÊ resistanceÊ trainingÊ exercise.Ê NotÊ onlyÊ wasÊ
theÊ afterburnÊ associatedÊ withÊ thisÊ studyÊ
veryÊ large,Ê butÊ itÊ lastedÊ forÊ aÊ veryÊ longÊ
time.Ê TheÊ researchersÊ inÊ thisÊ studyÊ wereÊ
able to measure a significant metabolic
elevation as a result of the workout 48
hoursÊafterÊtheÊw orkoutÊhadÊended.
TheÊ31-minuteÊw orkoutÊ
thatÊs tartedÊitÊall
ThisÊ studyÊ inÊ 2002Ê alongÊ withÊ anotherÊ studyÊ publishedÊ aÊ fewÊ yearsÊ earlierÊ inÊ
theÊ journalÊ MetabolismÊ foreverÊ changedÊ
theÊ wayÊ weÊ thoughtÊ aboutÊ exercise.Ê ToÊ
ourÊ minds,Ê thisÊ studyÊ singleÊ handedlyÊ
launchedÊ theÊ metabolicÊ conditioningÊ
genreÊ ofÊ trainingÊ intoÊ theÊ limelightÊ andÊ isÊ
likelyÊ theÊ primaryÊ reasonÊ forÊ theÊ confusionÊre gardingÊ theÊ metabolicÊ afterburn.
ThisÊ studyÊ involvedÊ doingÊ threeÊ

fullÊ bodyÊ strenuousÊ movementsÊ againstÊ
heavyÊ weight.Ê TheÊ participantsÊ didÊ
benchÊ presses,Ê powerÊ cleansÊ andÊ squats.Ê
TheÊ workoutÊ wasÊ doneÊ inÊ aÊ circuitÊ thatÊ
wasÊ repeatedÊ 4Ê timesÊ andÊ theÊ subjectsÊ
usedÊ aÊ weightÊ thatÊ causedÊ themÊ toÊ reachÊ
failureÊ atÊ tenÊ repetitionsÊ (aÊ 10Ê repÊ max).Ê
TheÊ workoutÊ lastedÊ 31Ê minutesÊ total.Ê TheÊ
metabolicÊ rateÊ wasÊ measuredÊ beforeÊ theÊ
workoutÊ andÊ thenÊ everyÊ severalÊ hoursÊ
afterÊ theÊ workout.Ê TheÊ measurementsÊ
showed a large and statistically significantÊ metabolicÊ elevationÊ asÊ aÊ resultÊ ofÊ
theÊw orkoutÊwellÊintoÊtheÊ secondÊ day.Ê
TheÊ metabolicÊ elevationÊ atÊ 24Ê hoursÊ
post workout was 21% greater than it
was before the workout. 48 hours later
theÊ metabolicÊ rateÊ wasÊ stillÊ elevatedÊ byÊ
19% over what it was before the workout.Ê NotÊ onlyÊ areÊ theseÊ numbersÊ greaterÊ
than the quoted 15% by many experts,
butÊ alsoÊ theyÊ wereÊ atÊ theseÊ levelsÊ longÊ
afterÊ theÊ workoutÊ hadÊ ended.Ê TheÊ researchersÊ inÊ theÊ studyÊ calculatedÊ theÊ
caloricÊ burnÊ thisÊ wouldÊ equateÊ toÊ inÊ aÊ
typical 180-pound male. The number
wasÊ aÊ staggeringÊ 773Ê caloriesÊ burnedÊ
afterÊ theÊ workoutÊ asÊ aÊ resultÊ ofÊ theÊ exer-
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ciseÊ session.Ê TheÊ researchersÊ ofÊ theÊ studyÊ
foundÊ thisÊ effectÊ toÊ beÊ soÊ intriguingÊ thatÊ
theyÊ wentÊ onÊ toÊ sayÊ Ò TheÊ durationÊ andÊ
magnitudeÊ ofÊ theÊ EPOCÊ observedÊ inÊ thisÊ
studyÊ indicatesÊ theÊ importanceÊ ofÊ futureÊ
researchÊ toÊ examineÊ aÊ possibleÊ roleÊ forÊ
highÊ intensityÊ resistanceÊ trainingÊ inÊ aÊ
weightÊ managementÊ programÊ forÊ variousÊ
populations.Ó
ReengineeringÊ theÊ workout
DespiteÊ theÊ controversy,Ê manyÊ topÊ
levelÊ conditioningÊ coachesÊ andÊ well-informedÊ personalÊ trainersÊ haveÊ longÊ sinceÊ
adoptedÊ theÊ workoutÊ highlightedÊ inÊ thisÊ
article.Ê IfÊ youÊ wantÊ toÊ experienceÊ theÊ
sameÊ effect,Ê itÊ isÊ bestÊ toÊ chooseÊ 2Ê toÊ 4Ê fullÊ
bodyÊ resistanceÊ trainingÊ exercises.Ê AvoidÊ
singleÊ jointÊ exercisesÊ likeÊ bicepÊ curlsÊ andÊ
tricepÊ extensionsÊ andÊ optÊ forÊ squats,Ê deadÊ
lifts,Ê barbellÊ rows,Ê andÊ benchÊ pressesÊ instead.Ê ChooseÊ aÊ realÊ 10-repÊ maxÊ andÊ takeÊ
shortÊ 1-minuteÊ restsÊ betweenÊ exercises.Ê
ThisÊ approachÊ wouldÊ seemÊ toÊ reliablyÊ
duplicateÊtheÊmethods Êus edÊinÊthis Ês tudy.
IfÊ youÊ haveÊ neverÊ doneÊ thisÊ styleÊ ofÊ
trainingÊ keepÊ inÊ mindÊ youÊ willÊ beÊ extremelyÊ windedÊ asÊ theÊ heavyÊ weights,Ê
fullÊ bodyÊ exertion,Ê andÊ shortÊ restÊ periodsÊ
makeÊ thisÊ aÊ gruelingÊ endeavor.Ê ItÊ isÊ wiseÊ
toÊ haveÊ aÊ trainingÊ partnerÊ withÊ youÊ whoÊ
knowsÊ howÊ toÊ spotÊ andÊ assistÊ withÊ heavyÊ
weights.Ê InÊ theÊ studyÊ theÊ weightÊ wasÊ
loweredÊ inÊ theÊ second,Ê thirdÊ andÊ fourthÊ
setsÊ toÊ allowÊ forÊ 10-repsÊ ifÊ theyÊ wereÊ noÊ

longerÊ possibleÊ withÊ theÊ heavierÊ weights.Ê
WeÊ recommendÊ thisÊ approachÊ asÊ well.Ê
AnotherÊ considerationÊ isÊ theÊ circuitÊ approachÊ doesÊ notÊ alwaysÊ workÊ greatÊ inÊ aÊ
crowdedÊ gymÊ soÊ youÊ mayÊ wantÊ toÊ doÊ thisÊ
duringÊdo wnÊhours ÊatÊtheÊ gym.
FinalÊthoug hts
TheÊ controversyÊ surroundingÊ theÊ
metabolicÊ afterburnÊ willÊ likelyÊ beÊ aroundÊ
forÊ sometime,Ê butÊ itÊ isÊ importantÊ toÊ understandÊ thatÊ notÊ allÊ exerciseÊ isÊ createdÊ
equal.Ê HigherÊ intensity,Ê longerÊ duration,Ê
resistanceÊ exercise,Ê glycogenÊ depletedÊ
sessions,Ê andÊ manyÊ otherÊ considerationsÊ
impactÊ theÊ degreeÊ andÊ timingÊ ofÊ theÊ metabolicÊ afterburn.Ê UnderstandingÊ allÊ theseÊ
issuesÊ isÊ beyondÊ theÊ scopeÊ ofÊ thisÊ article.Ê
OneÊ thingÊ weÊ askÊ youÊ toÊ considerÊ isÊ thatÊ
theÊ thingsÊ thatÊ workÊ today,Ê areÊ theÊ topicsÊ
ofÊ studyÊ tomorrow.Ê ExpertsÊ andÊ researchÊ
oftenÊ waitÊ forÊ overwhelmingÊ consensusÊ
before finally relenting and realizing
theÊ trueÊ powerÊ ofÊ aÊ particularÊ approach.Ê
ManyÊ peopleÊ areÊ alreadyÊ usingÊ thisÊ approachÊ withÊ substantialÊ andÊ meaningfulÊ
results.Ê DonÕ tÊ letÊ theÊ controversyÊ stopÊ
you,Ê tryÊ itÊ forÊ yourself.Ê WeÊ thinkÊ youÊ willÊ
beÊimpres sedÊwithÊtheÊres ults.
WrittenÊ byÊ JadeÊ Teta,Ê ND,Ê CSCSÊ andÊ
KeoniÊ Teta,Ê ND,Ê CSCS,Ê LAc,Ê whoÊ areÊ
naturopathicÊ physiciansÊ andÊ expertsÊ inÊ
theÊ scienceÊ ofÊ exercise.Ê ForÊ moreÊ info,Ê
visitÊ www.metaboliceffect.comÊ orÊ emailÊ
jade@metaboliceffect.com.Ê SeeÊ adsÊ onÊ
pagesÊ44Êand Ê50.
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WARRIOR
energy

D

eepÊ withinÊ everyÊ manÕ sÊ
unconsciousÊ areÊ energeticÊ
blueprintsÊ forÊ aÊ positive,Ê
calm,Ê andÊ powerfulÊ matureÊ masculine.Ê FollowersÊ ofÊ SwissÊ psychologistÊ CarlÊ JungÊ referÊ toÊ theseÊ
masculineÊ energiesÊ asÊ archetypes,Ê orÊ Ò primordialÊ images.Ó Ê
It is enormously difficult for any
humanÊ beingÊ toÊ developÊ toÊ fullÊ
potential.Ê InÊ orderÊ toÊ doÊ so,Ê menÊ
needÊ toÊ build,Ê brickÊ byÊ brick,Ê towardÊ theÊ goalÊ knownÊ asÊ matureÊ
masculinity.Ê
FourÊ majorÊ formsÊ ofÊ matureÊ
masculineÊ energiesÊ thatÊ areÊ discussedÊ inÊ theÊ literatureÊ areÊ theÊ
King,Ê theÊ Warrior,Ê theÊ MagicianÊ
andÊ theÊ Lover.Ê TheyÊ allÊ overlapÊ
and,Ê inÊ idealÊ situations,Ê enrichÊ
oneÊ another.Ê AÊ goodÊ KingÊ isÊ alwaysÊ alsoÊ aÊ Warrior,Ê aÊ MagicianÊ
andÊ aÊ Lover.Ê TheÊ sameÊ holdsÊ trueÊ
forÊtheÊotherÊthree.

TheÊ WarriorÊ inÊ HisÊ Fullness

TheÊ WarriorÊ Archetype
ThisÊ articleÊ isÊ aboutÊ theÊ WarriorÊ archetypeÊ ofÊ masculineÊ energyÊ andÊ howÊ itÊ canÊ changeÊ yourÊ
lifeÊ whenÊ accessedÊ appropriately.Ê
MostÊ peopleÊ areÊ uncomfortableÊ
withÊ thisÊ WarriorÊ formÊ ofÊ aggressiveÊ masculineÊ energy.Ê WomenÊ
especiallyÊ areÊ uncomfortableÊ
withÊ it,Ê becauseÊ theyÊ haveÊ oftenÊ
beenÊ theÊ directÊ victimsÊ ofÊ itÊ inÊ itsÊ
violentÊorÊr agefulÊfo rm.Ê
However,Ê zealotesÊ whoÊ
wouldÊ cutÊ offÊ masculineÊ aggressivenessÊ atÊ itsÊ root,Ê mayÊ themselvesÊ fallÊ underÊ theÊ powerÊ ofÊ
thisÊ archetype.Ê And,Ê likeÊ allÊ repressedÊ archetypes,Ê itÊ goesÊ underground,Ê eventuallyÊ toÊ resurfaceÊ inÊ theÊ formÊ ofÊ emotionalÊ
andÊ physicalÊ violence.Ê IfÊ theÊ
warriorÊ archetypeÊ isÊ anÊ instinctualÊ energyÊ form,Ê thenÊ itÊ isÊ hereÊ
toÊ stay.Ê AndÊ itÊ paysÊ toÊ faceÊ itÊ andÊ
riskÊbeingÊpo werful.
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Man's greatest dread is
the expansion of consciousness.
All the fearsome, gruesome part of
mythology stems from this fear.
“Let us live in peace
and harmony!” begs the little man.
But the law of the universe dictates that
peace and harmony can only be won
by inner struggle.
The little man does not want to pay the price
for that kind of peace and harmony;
he wants it readymade,
like a suit of manufactured clothes.
— Henry Miller

TheÊ characteristicsÊ ofÊ theÊ
WarriorÊ inÊ hisÊ fullnessÊ areÊ aÊ totalÊ commitmentÊ toÊ anÊ authenticÊ
wayÊ ofÊ life.Ê TheseÊ characteristicsÊ
includeÊ theÊ WarriorÕ sÊ DharmaÊ orÊ
Tao,Ê aÊ spiritualÊ orÊ psychologicalÊ pathÊ throughÊ life.Ê AÊ powerfulÊ WarriorÊ inÊ hisÊ fullnessÊ knowsÊ
whatÊ heÊ wants,Ê andÊ heÊ knowsÊ
howÊtoÊgetÊit.
Clearly,Ê aggressivenessÊ isÊ
oneÊ ofÊ theÊ WarriorÕ sÊ characteristics.Ê AggressivenessÊ inÊ thisÊ caseÊ
isÊ aÊ groundedÊ postureÊ towardÊ
lifeÊ thatÊ rouses,Ê energizesÊ andÊ
motivates.Ê ThisÊ powerfulÊ energyÊ
pushesÊ youÊ toÊ takeÊ theÊ offensiveÊ
andÊ toÊ moveÊ outÊ ofÊ aÊ defensiveÊ
positionÊ aboutÊ lifeÕ sÊ tasksÊ andÊ
problems.Ê AsÊ aÊ functionÊ ofÊ yourÊ
clarityÊ ofÊ mind,Ê youÊ areÊ aÊ strategistÊ andÊ aÊ technician.Ê YouÊ alsoÊ
realisticallyÊ assessÊ yourÊ capacitiesÊ andÊ yourÊ limitationsÊ inÊ anyÊ
givenÊ situation.Ê YouÊ actÊ decisively.
PartÊ ofÊ whatÊ goesÊ intoÊ actingÊ
decisivelyÊ inÊ anyÊ lifeÊ situation,Ê
alongÊ withÊ aggressivenessÊ andÊ
clarityÊ ofÊ thinkingÊ isÊ training.Ê
TheÊ WarriorÊ energyÊ isÊ concernedÊ
withÊ skill,Ê power,Ê andÊ accuracy,Ê
andÊ emotionalÊ andÊ physicalÊ
control.
TheÊ WarriorÊ controlÊ inÊ youÊ
isÊ focusedÊ andÊ groundedÊ inÊ yourÊ
thinkingÊ andÊ yourÊ attitudes.Ê IfÊ
yourÊ thinkingÊ andÊ attitudesÊ areÊ
right,Ê yourÊ bodyÊ willÊ cooperateÊ andÊ follow.Ê AÊ WarriorÊ inÊ hisÊ
fullnessÊ hasÊ aÊ Ô positiveÊ mentalÊ
attitude.ÕÊ ThisÊ meansÊ thatÊ youÊ
haveÊ anÊ unconquerableÊ spirit,Ê
thatÊ youÊ haveÊ greatÊ courage,Ê thatÊ
youÊ areÊ fearless,Ê thatÊ youÊ takeÊ responsibilityÊ forÊ yourÊ actions,Ê andÊ
thatÊ youÊ haveÊ self-discipline.Ê YouÊ
areÊ willingÊ toÊ sufferÊ toÊ achieveÊ
whatÊy ouÊ wantÊ toÊ achieve.

TheÊ TranspersonalÊC ommitment

TheÊBalancedÊ Warrior

TheÊ energyÊ ofÊ theÊ WarriorÊ inÊ youÊ isÊ
rootedÊ inÊ yourÊ loyaltyÊ toÊ somethingÊ biggerÊ thanÊ you,Ê somethingÊ thatÊ transcendsÊ
theÊ personal.Ê YourÊ loyaltyÊ isÊ toÊ aÊ cause,Ê
aÊ god,Ê aÊ people,Ê aÊ task,Ê aÊ nation.Ê YourÊ
WarriorÊ commitmentÊ isÊ toÊ liveÊ passionatelyÊ yourÊ lifeÕ sÊ purpose,Ê yourÊ clearlyÊ
statedÊmis sionÊw hileÊonÊthis Êearth.
ThisÊ transpersonalÊ commitmentÊ revealsÊ aÊ numberÊ ofÊ otherÊ characteristicsÊ
ofÊ theÊ WarriorÊ energy.Ê ThisÊ focusÊ makesÊ
allÊ personalÊ relationshipsÊ secondÊ toÊ yourÊ
transpersonalÊ commitment.Ê Thus,Ê theÊ
psycheÊ ofÊ theÊ manÊ whoÊ isÊ adequatelyÊ
accessingÊ theÊ WarriorÊ energyÊ isÊ alwaysÊ
organizedÊ toÊ supportÊ hisÊ statedÊ lifeÕ sÊ purpose.
YourÊ WarriorÕ sÊ loyaltyÊ andÊ senseÊ ofÊ
dutyÊ areÊ toÊ somethingÊ beyondÊ yourselfÊ
andÊ yourÊ ownÊ concerns,Ê thus,Ê transcendingÊ theÊ personal.Ê YouÊ growÊ toÊ knowÊ
yourselfÊ andÊ yourÊ lifeÕ sÊ missionÊ throughÊ
ritualÊ andÊ initiationÊ withÊ theÊ wiseÊ eldersÊ
inÊ yourÊ life.Ê YouÊ liveÊ toÊ honeÊ yourselfÊ
into an efficient spiritual machine. Then
youÊbecomeÊaÊs piritualÊw arrior.

WhenÊ theÊ WarriorÊ inÊ youÊ isÊ connectedÊ withÊ theÊ matureÊ masculineÊ energiesÊ
ofÊ theÊ King,Ê MagicianÊ andÊ Lover,Ê somethingÊ trulyÊ splendidÊ happens.Ê WhenÊ theÊ
WarriorÊ inÊ youÊ isÊ connectedÊ toÊ theÊ KingÊ
archetype,Ê yourÊ decisiveÊ actions,Ê clarityÊ ofÊ thinking,Ê discipline,Ê andÊ courageÊ
are,Ê inÊ fact,Ê creativeÊ andÊ generative.Ê TheÊ
WarriorÕ sÊ interfaceÊ withÊ theÊ MagicianÊ
archetypeÊ enablesÊ youÊ toÊ achieveÊ masteryÊ andÊ controlÊ overÊ yourselfÊ andÊ yourÊ
strengths.Ê ThisÊ connectionÊ increasesÊ
yourÊ abilityÊ toÊ channelÊ andÊ directÊ yourÊ
powerÊtoÊaccomplis hÊy ourÊgoal s.
YourÊ connectionÊ withÊ theÊ LoverÊ energyÊ givesÊ yourÊ WarriorÊ compassionÊ andÊ
aÊ senseÊ ofÊ connectednessÊ withÊ allÊ things.Ê
TheÊ LoverÊ archetypeÊ isÊ theÊ masculineÊ
energyÊ thatÊ bringsÊ theÊ WarriorÊ backÊ intoÊ
relatednessÊ withÊ humanÊ beings,Ê inÊ allÊ
theirÊ frailtyÊ andÊ vulnerability.Ê TheÊ LoverÊ
archetypeÊ makesÊ youÊ compassionateÊ atÊ
theÊ sameÊ timeÊ thatÊ youÊ areÊ inÊ touchÊ withÊ
theÊ powerÊ ofÊ theÊ Warrior.Ê YouÊ canÊ feelÊ
thatÊ lovingÊ power.Ê MoreÊ importantly,Ê
othersÊcanÊfeelÊitÊtoo.

ByÊ
FrederickÊ
Whitmeyer

TheÊShado wÊ Warrior:Ê
TheÊSadis tÊandÊ theÊ Masochist
TheÊ WarriorÊ energyÕ sÊ detachmentÊ
fromÊ humanÊ relationshipsÊ can,Ê however,Ê
leadÊ toÊ realÊ problems.Ê TheseÊ problemsÊ
canÊ becomeÊ enormouslyÊ hurtfulÊ andÊ destructiveÊ toÊ youÊ whenÊ youÊ areÊ caughtÊ inÊ
theÊ WarriorÕ sÊ bipolarÊ ShadowÊ (thatÊ partÊ
ofÊ youÊ thatÊ youÊ hide,Ê denyÊ orÊ repress).Ê
TheÊ WarriorÊ asÊ avengingÊ spiritÊ arisesÊ outÊ
ofÊ yourÊ woundedÊ self,Ê yourÊ angryÊ andÊ
frightenedÊ child.Ê ThisÊ ShadowÊ WarriorÊ
carriesÊ intoÊ adulthoodÊ theÊ otherwiseÊ
suppressedÊ adolescentÊ insecurityÊ andÊ
violentÊ emotionalismÊ ofÊ thisÊ woundedÊ
child.
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AlthoughÊ youÊ mayÊ becomeÊ vulnerableÊ toÊ theÊ SadisticÊ WarriorÊ atÊ someÊ timeÊ
orÊ another,Ê thereÊ isÊ oneÊ personalityÊ typeÊ
thatÊ isÊ particularlyÊ susceptible.Ê ThisÊ isÊ
theÊ compulsiveÊ personality.Ê CompulsiveÊ
personalitiesÊ areÊ workaholics.Ê TheyÊ haveÊ
aÊ tremendousÊ capacityÊ toÊ endureÊ pain,Ê
andÊ theyÊ oftenÊ manageÊ toÊ getÊ anÊ enormousÊ amountÊ ofÊ workÊ done.Ê However,Ê
whatÊ isÊ drivingÊ theirÊ non-stopÊ enginesÊ
isÊ deepÊ anxiety.Ê TheyÊ haveÊ aÊ veryÊ slimÊ
graspÊ onÊ aÊ senseÊ ofÊ theirÊ ownÊ senseÊ ofÊ
self-worth.Ê InÊ theÊ process,Ê theyÊ areÊ eatenÊ
aliveÊ byÊ theÊ SadisticÊ WarriorÊ andÊ soonÊ
reachÊburnout.
WeÊ allÊ knowÊ theseÊ people.Ê TheyÊ areÊ

the managers who stay at the office long
afterÊ everyoneÊ elseÊ hasÊ goneÊ home.Ê AndÊ
when they do finally go home, they seldomÊ getÊ aÊ goodÊ nightÕ sÊ sleep.Ê TheseÊ areÊ
theÊ ministers,Ê socialÊ workers,Ê therapists,Ê
andÊ theÊ doctorsÊ andÊ lawyersÊ whoÊ workÊ
literallyÊ dayÊ andÊ nightÊ tryingÊ toÊ plugÊ theÊ
physicalÊ andÊ psychologicalÊ holesÊ inÊ other people, sacrificing their own lives for
theÊs akeÊofÊÒ savingÓ Ê others.
InÊ theÊ process,Ê theyÊ reallyÊ doÊ aÊ lotÊ ofÊ
harmÊ Ð Ê bothÊ toÊ themselvesÊ andÊ toÊ thoseÊ
othersÊ whoÊ canÕ tÊ measureÊ upÊ toÊ theirÊ impossibleÊ standards.Ê TheyÊ canÕ t,Ê ofÊ course,Ê
measureÊ upÊ toÊ theirÊ ownÊ standards,Ê soÊ
theyÊ mercilesslyÊ abuseÊ themselves.Ê IfÊ

youÊ haveÊ toÊ admitÊ toÊ yourselfÊ thatÊ youÊ
reallyÊ donÕ tÊ takeÊ careÊ ofÊ yourself,Ê thatÊ
youÊ donÕ tÊ careÊ forÊ yourÊ mentalÊ andÊ physicalÊ Ê well-being,Ê thenÊ veryÊ probablyÊ theÊ
ShadowÊ WarriorÊ isÊ inÊ control.
TheÊ MasochistÊ isÊ theÊ passiveÊ poleÊ ofÊ
theÊ WarriorÕ sÊ Shadow,Ê thatÊ Ò pushoverÓ Ê
andÊ Ò whippedÊ puppyÓ Ê thatÊ liesÊ justÊ beneathÊ theÊ SadistÕ sÊ displaysÊ ofÊ rage.Ê YourÊ
MasochistÊ shadowÊ projectsÊ WarriorÊ energyÊ ontoÊ othersÊ andÊ causesÊ youÊ toÊ seeÊ
yourselfÊ asÊ powerless.Ê IfÊ youÊ areÊ underÊ
theÊ powerÊ ofÊ theÊ Masochist,Ê youÊ willÊ
takeÊ farÊ tooÊ muchÊ abuseÊ forÊ farÊ tooÊ longÊ
andÊ thenÊ explodeÊ inÊ aÊ sadisticÊ outburstÊ
ofÊv erbalÊandÊev enÊ physicalÊ violence.
AccessingÊ TheÊ WarriorÊ EnergyÊ
Appropriately
IfÊ youÊ areÊ accessingÊ yourÊ WarriorÊ
EnergyÊ appropriately,Ê youÊ willÊ beÊ energetic,Ê decisive,Ê courageous,Ê enduring,Ê
persevering,Ê andÊ loyalÊ toÊ someÊ greaterÊ
goodÊ aboveÊ andÊ beyondÊ yourÊ ownÊ personalÊ gain.Ê AtÊ theÊ sameÊ time,Ê itÊ isÊ importantÊ thatÊ youÊ balanceÊ theÊ WarriorÊ withÊ
theÊ energiesÊ ofÊ theÊ otherÊ matureÊ masculineÊ forms:Ê theÊ King,Ê theÊ Magician,Ê
andÊ theÊ Lover.Ê IfÊ youÊ areÊ accessingÊ theÊ
WarriorÊ inÊ theÊ rightÊ way,Ê youÊ will,Ê atÊ theÊ
sameÊ timeÊ thatÊ youÊ areÊ focusedÊ andÊ Ò detached,Ó Ê beÊ warm,Ê compassionate,Ê appreciative,Ê andÊ generative.Ê YouÊ willÊ careÊ
forÊy ourselfÊandÊothers .
And,Ê whenÊ youÊ areÊ accessingÊ theÊ
WarriorÊ EnergyÊ appropriately,Ê youÊ willÊ
fight good fights in order to make the
world a better and more fulfilling place
forÊ everyoneÊ andÊ everything.Ê And,Ê yourÊ
propensityÊ forÊ warÊ makingÊ willÊ beÊ forÊ
theÊ creationÊ ofÊ theÊ new,Ê theÊ just,Ê andÊ theÊ
free.Ê InviteÊ yourÊ powerfulÊ WarriorÊ energyÊ intoÊ yourÊ lifeÊ andÊ beginÊ toÊ changeÊ
yourÊw orldÊ today.
References:
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Being a Responsible Participant

U

nfortunatelyÊ someÊ doctorsÊ andÊ
healthÊ professionalsÊ doÊ notÊ
studyÊ success.Ê WeÊ areÊ farÊ moreÊ
likelyÊ toÊ considerÊ anÊ unexpectedÊ recoveryÊ toÊ beÊ dueÊ toÊ theÊ treatmentÊ orÊ aÊ
spontaneousÊ remission.Ê However,Ê IÊ haveÊ
learnedÊ byÊ askingÊ myÊ patientsÊ whyÊ theyÊ
didnÕ tÊ dieÊ whenÊ theyÊ wereÊ Ò supposedÊ
toÓ Ê thatÊ theyÊ alwaysÊ hadÊ aÊ storyÊ toÊ tell.Ê
IÊ canÊ recall,Ê asÊ anÊ intern,Ê realizingÊ thatÊ
theÊ seniorsÊ withÊ hipÊ fracturesÊ whoÊ wereÊ
noisyÊ andÊ demandingÊ didnÕ tÊ developÊ
pneumoniaÊ andÊ die,Ê whileÊ theÊ submissive,Ê quietÊ seniorsÊ whoÊ neverÊ raisedÊ theirÊ
voiceÊ orÊ causedÊ aÊ problemÊ hadÊ aÊ muchÊ
higherÊmortalityÊr ate.
ByÊ speakingÊ upÊ andÊ becomingÊ aÊ
characterÊ (orÊ problemÊ patient)Ê youÊ become identified as a person (and not
byÊ yourÊ roomÊ numberÊ orÊ disease)Ê and,Ê
therefore,Ê areÊ farÊ lessÊ likelyÊ toÊ haveÊ aÊ
fatalÊ orÊ non-fatalÊ medicalÊ errorÊ madeÊ
whileÊ beingÊ caredÊ for.Ê TheÊ wordÊ patientÊ
derivesÊ itsÊ meaningÊ fromÊ submissiveÊ sufferer.Ê ThatÊ isÊ notÊ aÊ goodÊ thingÊ toÊ beÊ whenÊ
hospitalizedÊ orÊ receivingÊ medicalÊ treatmentÊ ofÊ anyÊ kind.Ê YouÊ needÊ toÊ beÊ aÊ respant—or responsible participant—if you
wantÊtoÊhealÊandÊs urvive.Ê
WeÊ nowÊ knowÊ fromÊ studiesÊ howÊ
oneÕ sÊ emotionsÊ andÊ personalityÊ affectÊ
survivalÊ rates.Ê IÊ wasÊ criticizedÊ yearsÊ agoÊ
forÊ speakingÊ aboutÊ manyÊ thingsÊ thatÊ noÊ
oneÊ hadÊ researchedÊ becauseÊ noÊ oneÊ believedÊ theyÊ madeÊ senseÊ ÐÊ thingsÊ thatÊ areÊ
now scientifically sound. Simple things
likeÊ laughterÊ affectingÊ theÊ survivalÊ ofÊ
cancerÊ patientsÊ andÊ lonelinessÊ affectingÊ
theÊ genesÊ thatÊ controlÊ immuneÊ functionÊ
areÊ nowÊ provenÊ toÊ beÊ trueÊ byÊ studies.Ê
TheÊ factÊ thatÊ womenÊ liveÊ longerÊ thanÊ
menÊ andÊ marriedÊ menÊ liveÊ longerÊ thanÊ
singleÊ menÊ withÊ theÊ sameÊ cancers,Ê isÊ
aboutÊ relationshipsÊ andÊ meaningÊ inÊ life.Ê
SurvivalÊ behaviorÊ andÊ anÊ immuneÊ competentÊ personalityÊ areÊ notÊ accidentsÊ orÊ
luck.

Those in the mental health field are
farÊ moreÊ likelyÊ toÊ beÊ awareÊ ofÊ thisÊ becauseÊ ofÊ whatÊ theyÊ seeÊ happenÊ toÊ theirÊ
patients.Ê PatientsÊ whoÊ doÊ betterÊ thanÊ expected:
~Êha veÊaÊs enseÊ ofÊ meaningÊ inÊ theirÊ life,Ê
~Ê expressÊ angerÊ andÊ emotionsÊ appropriately,Ê
~Êas kÊforÊhelpÊfromÊfamilyÊandÊfriends
,Ê
~Ê participateÊ inÊ theirÊ healthÊ careÊ decisions,Ê
~Ês ayÊn oÊtoÊw hatÊ theyÊc hooseÊnotÊtoÊdo,Ê
~ find time to do what they enjoy,
~Ê useÊ theirÊ feelingsÊ toÊ helpÊ themÊ toÊ heal,Ê
~ÊdoÊnotÊli veÊ aÊ roleÊ butÊ anÊ authenticÊ life
IÊ wouldÊ addÊ thatÊ aÊ spiritualÊ faithÊ andÊ
notÊ seeingÊ theÊ diseaseÊ asÊ GodÕ sÊ punishmentÊ alsoÊ playsÊ aÊ role,Ê asÊ doesÊ theirÊ desireÊ andÊ intentionÊ toÊ survive.Ê DiseaseÊ isÊ aÊ
lossÊ ofÊ health,Ê notÊ punishment,Ê andÊ yourÊ
healthÊ isÊ toÊ beÊ lookedÊ forÊ asÊ youÊ wouldÊ
seek to find your lost car keys.
IÊ foundÊ aÊ largeÊ partÊ ofÊ theÊ problemÊ
wasÊ thatÊ peopleÊ wereÊ afraidÊ toÊ takeÊ responsibilityÊ andÊ participateÊ becauseÊ ifÊ
theyÊ didnÕ tÊ getÊ wellÊ thatÊ wouldÊ meanÊ
theyÊ wereÊ aÊ failure.Ê DecadesÊ agoÊ IÊ invitedÊ oneÊ hundredÊ cancerÊ patientsÊ toÊ
attendÊ aÊ supportÊ groupÊ andÊ liveÊ aÊ longerÊ betterÊ life.Ê IÊ expectedÊ themÊ toÊ bringÊ
friendsÊ andÊ familyÊ membersÊ andÊ thatÊ IÊ
wouldÊ haveÊ hundredsÊ ofÊ peopleÊ toÊ dealÊ

with.Ê LessÊ thanÊ aÊ dozenÊ womenÊ showedÊ
up for the first meeting. I realized I did
notÊ knowÊ theÊ peopleÊ IÊ wasÊ caringÊ forÊ
andÊtheirÊwillÊtoÊli ve.Ê
ThoseÊ whoÊ doÊ notÊ growÊ upÊ withÊ parents,Ê teachers,Ê clergyÊ andÊ otherÊ authority figures who love and respect them
canÊ likelyÊ fallÊ intoÊ guilt,Ê shame,Ê blame,Ê
addictionsÊ andÊ selfÊ destructiveÊ behavior.Ê ThoseÊ whoÊ showedÊ upÊ toÊ myÊ supportÊ groupÊ becameÊ labeledÊ exceptionalÊ
cancerÊ patientsÊ becauseÊ theyÊ wereÊ aÊ minority,Ê butÊ whatÊ theyÊ revealÊ toÊ usÊ isÊ ourÊ
potential. Difficult patients do not die
whenÊ theyÊ areÊ supposedÊ to.Ê StatisticsÊ doÊ
notÊ determineÊ theirÊ outcomeÊ orÊ results.Ê
ThoseÊ withÊ inspirationÊ whoÊ transformÊ
theirÊ livesÊ andÊ rebirthÊ themselvesÊ giveÊ
theirÊ bodiesÊ liveÊ messagesÊ andÊ theÊ bodyÊ
thenÊ doesÊ theÊ bestÊ itÊ canÊ forÊ them.Ê OurÊ
bodyÊ lovesÊ us,Ê butÊ ifÊ weÊ doÊ notÊ loveÊ itÊ
inÊ returnÊ itÊ seesÊ illnessÊ andÊ deathÊ asÊ aÊ
way to be free of our afflictions. Monday
morningÊ supportsÊ thatÊ withÊ moreÊ heartÊ
attacks,Ê strokes,Ê illnessesÊ andÊ suicides.Ê
WhenÊ youÊ letÊ anÊ MDÊ determineÊ whetherÊ
youÊ liveÊ orÊ dieÊ youÊ areÊ givingÊ awayÊ yourÊ
power.Ê IÊ haveÊ seenÊ people,Ê whoseÊ hopeÊ
wasÊ takenÊ awayÊ byÊ doctors,Ê commitÊ suicideÊ orÊ goÊ home,Ê climbÊ intoÊ bedÊ andÊ

JULY 2010

37

die.Ê IÊ haveÊ alsoÊ seenÊ othersÊ getÊ angryÊ atÊ
theirÊ doctorsÊ andÊ goÊ onÊ toÊ surviveÊ forÊ
manyÊy earsÊorÊbeÊcuredÊofÊtheirÊdis
ease.
YouÊ haveÊ toÊ startÊ withÊ aÊ beliefÊ inÊ
yourselfÊ andÊ faithÊ inÊ allÊ theÊ thingsÊ youÊ
incorporateÊ intoÊ yourÊ lifeÊ andÊ chooseÊ
asÊ therapy.Ê IÊ knowÊ peopleÊ whoÊ haveÊ leftÊ
theirÊ troublesÊ toÊ GodÊ andÊ beenÊ curedÊ
ofÊ cancer.Ê AÊ patientÊ ofÊ mine,Ê whoÊ wasÊ
aÊ landscaper,Ê afterÊ surgeryÊ refusedÊ treatmentÊ forÊ hisÊ cancerÊ becauseÊ itÊ wasÊ
springtimeÊ andÊ heÊ wantedÊ toÊ goÊ homeÊ
andÊ makeÊ theÊ worldÊ beautifulÊ beforeÊ
heÊ died.Ê HeÊ livedÊ toÊ beÊ ninety-fourÊ andÊ
becameÊ myÊ teacher.Ê TheÊ mindÊ isÊ indeedÊ
aÊ powerfulÊ thingÊ andÊ notÊ emphasizedÊ
enoughÊ inÊ theÊ medicalÊ informationÊ weÊ
receiveÊ duringÊ ourÊ training.Ê WeÊ doÊ notÊ
receiveÊ aÊ trueÊ medicalÊ educationÊ becauseÊ itÊ doesÊ notÊ containÊ theÊ toolsÊ toÊ
helpÊ peopleÊ withÊ theirÊ lifeÊ experience.Ê ItÊ
isÊ focusedÊ onÊ diseaseÊ andÊ prescribingÊ forÊ
them.Ê WeÊ doÊ notÊ askÊ patientsÊ howÊ weÊ
mayÊ helpÊ them,Ê butÊ ratherÊ whatÊ isÊ theirÊ
chiefÊ complaint.Ê AndÊ thenÊ weÊ prescribeÊ
forÊ themÊ withoutÊ knowingÊ theirÊ lifeÊ storyÊ
andÊw hyÊtheyÊmightÊbeÊs ickÊatÊthatÊtime.
TheÊ mindÊ andÊ bodyÊ areÊ aÊ unitÊ andÊ
communicateÊ withÊ eachÊ other.Ê IÊ haveÊ yetÊ
toÊ meetÊ aÊ medicalÊ studentÊ whoÊ hasÊ beenÊ
toldÊ thatÊ CarlÊ JungÊ interpretedÊ aÊ dreamÊ
andÊ correctlyÊ diagnosedÊ aÊ brainÊ tumor.Ê
IÊ haveÊ hadÊ theÊ sameÊ experienceÊ usingÊ
dreamsÊ andÊ drawingsÊ byÊ patientsÊ toÊ helpÊ
meÊ guideÊ themÊ toÊ theÊ properÊ diagnosisÊ
andÊ treatment.Ê WhenÊ patientsÊ becomeÊ
empoweredÊ theyÊ doÊ notÊ justÊ respondÊ
fromÊ theirÊ intellectÊ butÊ useÊ theirÊ intuitionÊ
too.Ê ThereÊ areÊ timesÊ peopleÊ doÊ notÊ wantÊ
chemotherapyÊ andÊ yetÊ drawÊ aÊ beautifulÊ pictureÊ ofÊ itÊ whileÊ thoseÊ receivingÊ itÊ
drawÊ theÊ devilÊ givingÊ themÊ poison.Ê ItÊ isÊ
notÊ hardÊ toÊ knowÊ whoÊ willÊ haveÊ moreÊ

sideÊ effects.Ê WhenÊ youÊ areÊ submissiveÊ
andÊ letÊ othersÊ prescribeÊ forÊ you,Ê youÊ areÊ
inÊ trouble.Ê OneÊ youngÊ womanÊ refusedÊ
furtherÊ treatmentÊ andÊ whenÊ sheÊ drewÊ
aÊ pictureÊ forÊ meÊ sheÊ labeledÊ herselfÊ asÊ
bald,Ê uglyÊ andÊ horribleÊ andÊ theÊ cancerÊ isÊ
cryingÊ andÊ sayingÊ helpÊ meÊ becauseÊ itÊ isÊ
goingÊ thoughÊ theÊ sameÊ hellÊ sheÊ is.Ê SheÊ isÊ
stickingÊ aÊ spearÊ inÊ herÊ doctorÊ becauseÊ ofÊ
whatÊhis ÊtreatmentÊdidÊtoÊher .
IÊ knowÊ aÊ youngÊ manÊ whoÊ hadÊ aÊ highÊ
poweredÊ waterÊ gunÊ inÊ hisÊ hospitalÊ roomÊ
andÊ wheneverÊ anyoneÊ intrudedÊ uponÊ hisÊ
privacyÊ heÊ drenchedÊ them.Ê TheÊ nursesÊ
andÊ internÊ respectedÊ himÊ forÊ itÊ andÊ whenÊ
heÊ diedÊ hisÊ waterÊ gunÊ becameÊ aÊ giftÊ toÊ
empowerÊotherÊc hildren.Ê
IÊ createdÊ aÊ SiegelÊ KitÊ forÊ allÊ hospitalizedÊ patients.Ê InÊ itÊ areÊ aÊ waterÊ gun,Ê
noisemaker,Ê magicÊ markerÊ andÊ vitalÊ
signs.Ê TheÊ waterÊ gunÊ youÊ knowÊ about.Ê
TheÊ magicÊ markerÊ isÊ forÊ anyoneÊ goingÊ toÊ
theÊ operatingÊ roomÊ toÊ writeÊ Ò cutÊ hereÓ Ê
onÊ oneÊ sideÊ andÊ Ò notÊ thisÊ one,Ê stupidÓ Ê
onÊ theÊ other.Ê TheÊ noisemakerÊ isÊ toÊ getÊ
attentionÊ whenÊ youÊ needÊ it.Ê ToÊ quoteÊ
severalÊ patients,Ê Ò YouÊ areÊ guaranteedÊ anÊ
hourÊ ofÊ uninterruptedÊ silenceÊ ifÊ youÊ pushÊ
theÊ callÊ buttonÓ .Ê IÊ knowÊ aÊ womanÊ whoÊ
wouldÊ beÊ deadÊ todayÊ ifÊ sheÊ didnÕ tÊ haveÊ
aÊ roommateÊ whoÊ wentÊ forÊ helpÊ whenÊ noÊ
oneÊ respondedÊ toÊ herÊ pushingÊ herÊ callÊ
buttonÊ whileÊ sheÊ wasÊ chokingÊ onÊ foodÊ
sheÊ hadÊ aspirated.Ê TheÊ vitalÊ signsÊ areÊ notÊ
aboutÊ yourÊ pulse,Ê bloodÊ pressure,Ê temperatureÊ andÊ respiratoryÊ rateÊ butÊ aboutÊ
yourÊ needsÊ andÊ desires.Ê TheseÊ areÊ signsÊ
youÊ hangÊ onÊ yourÊ hospitalÊ roomÊ doorÊ
orÊ overÊ yourÊ bedÊ tellingÊ peopleÊ whatÊ
yourÊ needsÊ areÊ andÊ howÊ youÊ wantÊ toÊ beÊ
treated.Ê IÊ alsoÊ recommendÊ hangingÊ yourÊ
babyÊ picturesÊ thereÊ too.Ê SoÊ whenÊ peopleÊ
askÊ whoÊ theÊ cuteÊ kidÊ isÊ youÊ answer,Ê Ò ItÕ sÊ
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me.Ó
LastÊ butÊ notÊ least,Ê oneÊ mustÊ alsoÊ
chooseÊ theÊ therapyÊ youÊ believeÊ inÊ andÊ
youÊ canÊ reprogramÊ yourÊ mindÊ andÊ bodyÊ
throughÊ guidedÊ imageryÊ ifÊ thereÊ areÊ anyÊ
conflicts. I know of a case where, after
repairingÊ theÊ radiationÊ therapyÊ machine,Ê
theÊ radioactiveÊ materialÊ wasÊ notÊ replaced.Ê SoÊ forÊ oneÊ monthÊ peopleÊ wereÊ
notÊ beingÊ treatedÊ andÊ yetÊ theÊ radiationÊ
therapistÊ didÊ notÊ knowÊ thisÊ untilÊ theirÊ
routineÊ inspectionÊ ofÊ theÊ machineÊ wasÊ
doneÊ aÊ monthÊ later.Ê HeÊ wasÊ tellingÊ meÊ
howÊ terribleÊ heÊ feltÊ aboutÊ notÊ treatingÊ
anyoneÊ forÊ aÊ monthÊ whenÊ IÊ said,Ê Ò YouÕ dÊ
haveÊ toÊ beÊ anÊ idiotÊ toÊ notÊ knowÊ youÊ
werenÕ tÊ treatingÊ anyone.Ê SoÊ obviouslyÊ
peopleÊ hadÊ sideÊ effectsÊ andÊ theirÊ tumorsÊ
wereÊ shrinkingÊ becauseÊ theyÊ thoughtÊ
theyÊ wereÊ beingÊ treated.Ó Ê HisÊ response,Ê
Ò OhÊm yÊGodÊy ouÕ reÊright .Ó
ThatÊ isÊ whyÊ IÊ workÊ atÊ deceivingÊ
peopleÊ intoÊ healthÊ byÊ workingÊ withÊ theirÊ
beliefsÊ andÊ communicatingÊ withÊ themÊ inÊ
aÊ positiveÊ wayÊ ratherÊ thanÊ listingÊ allÊ theÊ
sideÊ effectsÊ theyÊ willÊ haveÊ andÊ noneÊ ofÊ
theÊ advantagesÊ ofÊ therapy.Ê DoctorsÊ needÊ
trainingÊ inÊ communicationÊ andÊ hypnoticÊ
techniques.Ê WeÊ canÊ killÊ orÊ cureÊ withÊ
wordsÊ andÊ scalpels.Ê ThatÊ isÊ whyÊ patientsÊ
needÊ toÊ beÊ respantsÊ andÊ keepÊ theirÊ powerÊ
andÊ feelÊ freeÊ toÊ changeÊ doctorsÊ orÊ criticizeÊ themÊ inÊ aÊ constructiveÊ way.Ê TheÊ bestÊ
doctorsÊ areÊ criticizedÊ byÊ patients,Ê nursesÊ
andÊ family.Ê Why?Ê BecauseÊ theyÊ doÊ notÊ
makeÊ excusesÊ andÊ learnÊ fromÊ theirÊ mistakes.Ê BelieveÊ meÊ ifÊ yourÊ doctorÊ orÊ theirÊ
lovedÊ onesÊ haveÊ sufferedÊ aÊ majorÊ illnessÊ
theyÊ areÊ noÊ longerÊ aÊ spectatorÊ orÊ tourist.Ê
TheyÊ areÊ nowÊ aÊ nativeÊ andÊ understandÊ
theÊ experienceÊ andÊ areÊ muchÊ betterÊ
healthÊ careÊ providers.Ê SoÊ loveÊ yourself,Ê
takeÊ responsibilityÊ forÊ andÊ participateÊ inÊ
yourÊ lifeÊ andÊ stateÊ ofÊ health.Ê ThisÊ isÊ notÊ
aboutÊ avoidingÊ dyingÊ butÊ aboutÊ livingÊ
and its beneficial side effects.
Ê
SubmittedÊ Ê byÊ Dr.Ê BernieÊ Siegel.Ê ForÊ
moreÊ informationÊ aboutÊ himÊ canÊ beÊ
foundÊ atÊ www.berniesiegelmd.com.Ê HeÊ
hasÊ touchedÊ livesÊ allÊ overÊ ourÊ planetÊ
throughÊ hisÊ medicalÊ practiceÊ andÊ hisÊ
manyÊ books,Ê whichÊ includeÊ Love,Ê Medicine & Miracles; Peace, Love and Healing;Ê PrescriptionsÊ forÊ LivingÊ andÊ more.Ê
BernieÊ currentlyÊ residesÊ inÊ Connecticut.Ê
HisÊweb Ês iteÊis Êwww .berniesiegel.com.
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Valerian,
Nature’s Answer
for Serenity?
Valerian (Valeriana)

C

alming,Ê balancingÊ andÊ peacefulÉÊ inÊ ourÊ searchÊ
forÊ innerÊ peace,Ê valerianÊ mayÊ beÊ theÊ
answerÊ forÊ thoseÊ ofÊ usÊ strugglingÊ withÊ
aÊ hecticÊ lifestyle,Ê overwhelmingÊ workÊ
pressureÊ andÊ generalÊ mildÊ anxiety.Ê ValerianÊ isÊ knownÊ forÊ itsÊ calmingÊ effectÊ onÊ
theÊ nervousÊ systemÊ whileÊ promotingÊ relaxationÊ andÊ sleep.Ê ItÊ isÊ believedÊ thatÊ va-
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lerianÊ rootÊ increasesÊ theÊ availabilityÊ ofÊ theÊ calmingÊ neurotransmitterÊ
gammaÊ aminoÊ butyricÊ acidÊ (GABA)Ê inÊ
theÊbr ain.Ê
History
TheÊ nameÊ Ò valerianÓ Ê comesÊ fromÊ
theÊ LatinÊ wordÊ valere,Ê meaningÊ Ò strongÓ Ê
orÊ Ò healthyÓ .Ê AlsoÊ knownÊ asÊ VandalÊ RootÊ
orÊ GardenÊ Heliotrope,Ê valerianÊ rootÊ isÊ aÊ
tallÊ andÊ hardyÊ perennial,Ê fernlikeÊ plantÊ
withÊ sweetlyÊ scentedÊ whiteÊ andÊ pinkÊ
flowers. More than 150 species of valerianÊ growÊ inÊ mostÊ partsÊ ofÊ theÊ worldÊ thatÊ
haveÊte mperateÊclimates .Ê
ValerianÊ isÊ foundÊ throughoutÊ NorthÊ
AmericaÊ fromÊ AlaskaÊ toÊ MexicoÊ andÊ
inÊ allÊ theÊ contiguousÊ forty-eightÊ states.ÊÊ
FoundÊ usuallyÊ inÊ wetÊ lands,Ê valerianÊ isÊ
muchÊ moreÊ localizedÊ inÊ theÊ easternÊ partÊ
ofÊ NorthÊ AmericaÊ inÊ soddenÊ soilsÊ alongÊ
rivers,Ê swampsÊandÊ richÊfores ts.Ê
NativeÊ AmericansÊ driedÊ andÊ groundÊ valerian root to substitute for flour in their
cooking.Ê GermansÊ steepedÊ valerianÊ inÊ
hotÊ waterÊ toÊ produceÊ aÊ beverageÊ orÊ aÊ
baseÊ liquidÊ forÊ cookingÊ soup.Ê DuringÊ
theÊ middleÊ ages,Ê valerianÊ wasÊ usedÊ asÊ aÊ
perfume.Ê AncientÊ GreekÊ physicianÊ DioscoridesÊ andÊ RomanÊ physicianÊ GalenÊ
recommendedÊ variousÊ partsÊ ofÊ theÊ plantÊ

toÊ remedyÊ numerousÊ ailmentsÊ includingÊ
insomnia,Ê epilepsy,Ê digestiveÊ problems,Ê
liverÊ problems,Ê andÊ urinaryÊ tractÊ infections.
ChemicalÊ Components
ValerianÊ containsÊ aÊ medicinalÊ ingredientÊ calledÊ valericÊ acid.Ê HighestÊ concentrationsÊ ofÊ thisÊ acidÊ areÊ foundÊ inÊ theÊ
rhizomesÊ andÊ rootsÊ ofÊ theÊ plant.Ê ValerianÊ
rootÊ containsÊ sixÊ knownÊ chemicalÊ compounds:
• Alkaloids
• Arginine
• G-aminobutyric (GABA)
• Tyrosine
• Valepotriates
• Volatile oils (valeric acid)
SomeÊ scientistsÊ creditÊ thisÊ lastÊ
componentÊ ofÊ valerian,Ê valericÊ acid,Ê
asÊ primarilyÊ responsibleÊ forÊ medicinalÊ andÊ biologicalÊ effects.Ê ExperiencedÊ herbalistsÊ andÊ botanistsÊ believeÊ
thatÊ allÊ ofÊ theÊ aboveÊ chemicalÊ compoundsÊ workÊ synergisticallyÊ togetherÊ
toÊ produceÊ profoundÊ healingÊ effects.Ê
Ê

TestÊStud ies
AÊ double-blindÊ studyÊ publishedÊ inÊ
theÊ journalÊ Pharmacology,Ê Biochemistry, and Behavior in 1989 showed that
aÊ valerianÊ preparationÊ hadÊ aÊ "goodÊ andÊ
significant effect on poor sleep" when
compared to a placebo. In fact, 89% of

theÊ participantsÊ takingÊ valerianÊ reportedÊ
an improvement in sleep and 44% reportedÊperfectÊs leep.
ApproximatelyÊ 40Ê millionÊ AmericanÊ
adults ages 18 and older, or about 18.1
percentÊ ofÊ peopleÊ inÊ thisÊ ageÊ groupÊ inÊ aÊ
givenÊy ear,Êha veÊanÊanxietyÊdis order.
AÊ recentÊ clinicalÊ trialÊ involvedÊ patientsÊ withÊ GeneralizedÊ AnxietyÊ DisorderÊ (GAD).Ê TheÊ resultsÊ ofÊ theÊ studyÊ
concludedÊ thatÊ aÊ majorityÊ ofÊ theÊ patientsÊ
reportedÊ improvement.Ê InÊ anotherÊ study,Ê
whereÊ valerianÊ wasÊ combinedÊ withÊ kavaÊ
kavaÊ andÊ testedÊ againstÊ placebo,Ê volunteersÊreportedÊlo weredÊlev elsÊofÊs tress.
MechanismÊof Ê Action
TheÊ mostÊ commonÊ suggestedÊ mechanismÊ ofÊ actionÊ forÊ itsÊ naturalÊ sedativeÊ
propertiesÊ isÊ thatÊ itÊ increasesÊ theÊ amountÊ
ofÊ GABA,Ê anÊ inhibitoryÊ neurotransmitterÊ
inÊ theÊ brain.Ê ResultsÊ fromÊ oneÊ studyÊ suggestedÊ thatÊ valerianÊ extractÊ increasedÊ theÊ
releaseÊ ofÊ andÊ blockadeÊ ofÊ theÊ reuptakeÊ
ofÊ GABA.Ê ThisÊ increasesÊ itsÊ concentrationÊ inÊ theÊ synapseÊ sendingÊ aÊ strongerÊ
calmingÊmes sageÊtoÊtheÊnextÊnerv eÊce ll.
Dosage
DosageÊ forÊ theÊ treatmentÊ ofÊ insomniaÊ rangesÊ fromÊ 300Ê toÊ 600Ê mgÊ ofÊ liquidÊ
rootÊ extract,Ê orÊ theÊ equivalentÊ ofÊ 2Ê toÊ 3Ê
gÊ ofÊ driedÊ valerianÊ root.Ê LowerÊ dosagesÊ
areÊ typicallyÊ usedÊ forÊ theÊ treatmentÊ ofÊ
nervousÊ tensionÊ andÊ whenÊ theÊ driedÊ rootÊ
isÊ usedÊ inÊ combinationÊ withÊ otherÊ supplements.Ê ValerianÊ rootÊ isÊ availableÊ asÊ aÊ
capsule,Ê tea,Ê tabletÊ orÊ liquidÊ extract.Ê ItÊ

shouldÊ beÊ takenÊ 30Ê minutesÊ toÊ twoÊ hoursÊ
beforeÊbedtime.
BesidesÊ beingÊ effective,Ê valerianÊ
rootÊ hasÊ beenÊ shownÊ toÊ beÊ safe.Ê TheÊ
AmericanÊ HerbalÊ ProductsÊ AssociationÊ
hasÊ givenÊ valerianÊ aÊ classÊ 1Ê safetyÊ rating,Ê
whichÊ meansÊ thatÊ itÊ isÊ aÊ safeÊ herbÊ withÊ aÊ
largeÊdos eÊr ange.Ê
ValerianÊ rootÊ shouldÊ notÊ beÊ takenÊ ifÊ
youÊ areÊ pregnantÊ orÊ nursing,Ê ifÊ youÊ sufferÊ
fromÊ liverÊ disease,Ê orÊ ifÊ youÊ areÊ takingÊ
monoamineÊoxidas eÊinhibitors Ê(M AOIs).Ê
ValerianÊ rootÊ mayÊ causeÊ drowsinessÊ
ifÊ takenÊ withÊ prescriptionÊ medicationsÊ
suchÊ asÊ selectiveÊ serotoninÊ reuptakeÊ inhibitorsÊ (SSRIs),Ê benzodiazepines,Ê narcoticsÊ suchÊ asÊ codeine,Ê barbituatesÊ suchÊ
asÊ Phenobarbital,Ê andÊ over-the-counterÊ
coldÊ andÊ sleepÊ remedies.Ê TheÊ supplementÊ mayÊ alsoÊ interfereÊ withÊ theÊ effectivenessÊ ofÊ medicationsÊ brokenÊ downÊ inÊ
theÊ liver,Ê suchÊ asÊ allergyÊ medications,Ê
cholesterolÊ medications,Ê antifungalÊ
medicationsÊ andÊ cancerÊ medications.Ê InÊ
general,Ê youÊ shouldÊ checkÊ theÊ packageÊ
insert and speak with a qualified healthcare professional and/or pharmacist
aboutÊpos sibleÊinter actions.Ê
ValerianÊ isÊ approvedÊ byÊ Germany'sÊ
CommissionÊ EÊ (aÊ counterpartÊ toÊ theÊ USÊ
FDA)Ê forÊ treatingÊ sleepÊ disturbances.Ê ValerianÊ rootÊ isÊ alsoÊ marketedÊ asÊ aÊ blendÊ
withÊ hops,Ê aÊ combinationÊ thatÊ hasÊ beenÊ
shownÊ toÊ beÊ usefulÊ forÊ treatingÊ insomniaÊ inÊ humanÊ volunteersÊ andÊ improvingÊ
sleepÊ quality.Ê LimitedÊ researchÊ suggestsÊ
thatÊ valerianÊ plusÊ hopsÊ mayÊ beÊ moreÊ
effectiveÊ synergisticallyÊ thanÊ valerianÊ

alone.
QualityÊ mayÊ beÊ anÊ issueÊ withÊ someÊ
low-gradeÊ valerianÊ rootÊ supplements.Ê InÊ
2006,Ê ConsumerLab.comÊ revealedÊ that,Ê
outÊ ofÊ 16Ê brands,Ê 10Ê failedÊ theirÊ qualityÊ controlÊ tests.Ê PurchaseÊ yourÊ valerianÊ
rootÊfromÊaÊtrus tedÊs ource.
Benefits
OneÊ ofÊ theÊ mostÊ well-knownÊ effectsÊ
ofÊ valerianÊ isÊ itsÊ abilityÊ toÊ promoteÊ sleepÊ
andÊ aidÊ withÊ insomnia.Ê ValerianÊ isÊ notÊ
anÊ addictiveÊ substanceÊ andÊ doesÊ notÊ
leaveÊ oneÊ feelingÊ tiredÊ andÊ disorientedÊ
likeÊs omeÊs leepÊaids .
Another health benefit of valerian
isÊ itsÊ abilityÊ toÊ helpÊ alleviateÊ stressÊ andÊ
anxiety.Ê ValerianÊ isÊ usefulÊ inÊ alleviatingÊ
headaches,Ê reducingÊ pain,Ê improvingÊ
menstrual flow and cramps, and as an
aidÊ withÊ symptomsÊ ofÊ irritableÊ bowelÊ
syndromeÊ(IBS).Ê
ValerianÊ isÊ excellentÊ forÊ useÊ againstÊ
nervousÊ disorders,Ê palpitations,Ê neuralgia,Ê multipleÊ sclerosis,Ê epilepsy,Ê vertigo,Ê
sciatica,Ê chronicÊ skinÊ diseasesÊ andÊ muscleÊ spasms.Ê ValerianÊ hasÊ beenÊ foundÊ toÊ
haveÊ aÊ grounding,Ê calmingÊ andÊ relaxingÊ
effectÊonÊtheÊentireÊbod y.
AmberÊ M.Ê Kent,Ê B.H.N.,Ê B.A.Ê isÊ ManagerÊ
andÊ NutritionalÊ TherapistÊ forÊ theÊ NaturalÊ
VitalityÊ Center.Ê Ê AmberÊ counselsÊ patientsÊ
fromÊV aughanÊ IntegrativeÊ MedicineÊ andÊ
theÊ generalÊ publicÊ atÊ theÊ NaturalÊ VitalityÊ
CenterÊ inÊ theÊ areasÊ ofÊ holisticÊ nutritionÊ
andÊ herbalÊ medicine.Ê Ê ForÊ moreÊ information,Ê pleaseÊ emailÊ amber@thenaturalvitalitycenter.comÊorÊcallÊ336- 232-4847.
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COMMUNITY resources
AROMATHERAPY
CH-IMPORTS,ÊL TD.
3410ÊDeepÊGreenÊDri ve,ÊGree nsboro,ÊNC Ê27410
336-282-9734 - www.chimports.com
PureÊ andÊ naturalÊ essentialÊ oils.Ê CustomÊ blending,Ê bottlingÊ andÊ
labelingÊ available.Ê ForÊ informationÊ andÊ samples,Ê contactÊ numberÊ
above.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ28.

BODYWORK
BODYWORKÊBYÊROBÊ VICKORY
RobÊ VickoryÊIIIÊ-ÊLM BTÊ4101
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
Injury Treatment, Stress Relief. Offices in Jamestown
&Ê Greensboro,Ê atÊ CarepeuticÊ Touch.Ê ForÊ appointmentsÊ callÊ orÊ emailÊ jimogara@massagetherapy.com

COACHING
COACHÊ W
LucyÊ Wellmaker,ÊM .Ed.,ÊLifeÊC oach
336-632-1940Ê-Êwww .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.ÊItÊwillÊc hangeÊy ourÊlife.Ê

COLON HYDROTHERAPY
INTERNALLYÊFIT
Barbara Aultman, Certified Colon Hydrotherapist
906ÊP ortlandÊStr eet,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
KNEADEDÊENERGY¨ÊSC HOOLÊOFÊM ASSAGE
404ÊStateÊSt.Ê-ÊGreens boro
336-273-1260
www.kneadedenergyschool.com
ContinuingÊ EducationÊ ProgramÊ offeredÊ atÊ aÊ newÊ GreensboroÊ
basedÊ ProfessionalÊ MassageÊ TherapyÊ DiplomaÊ Program.Ê Ê ENROLL NOW! Day and Evening Massage Therapy Certification
ProgramÊ isÊ nowÊ acceptingÊ students.Ê WeekendÊ CEÊ programsÊ
offeredÊy ear-round.Ê Ê CallÊ orÊ visitÊ webÊ siteÊ forÊ calendar.Ê

NC REFLEXOLOGY CERTIFICATION
Annie Rawleigh, Certified Reflexologist
336-855-7380
Reflexology is a simple approach to health & renewedÊ vitality,Ê whileÊ eliminatingÊ illnessÊ &Ê pain.Ê
Learn how to give foot,hand, & ear reflexology,
asÊ wellÊ asÊ anatomy,Ê theories,Ê energy,Ê business,Ê
marketing & ethics. Classes held Sundays, 9-5:
Sept.Ê 12,Ê 19,Ê 26Ê &Ê Oct.Ê 3,Ê 10Ê atÊ NaturalÊ TouchÊ
SchoolÊ ofÊ MassageÊ TherapyÊ inÊ GSO.Ê YouÊ doÊ notÊ
needÊ toÊ haveÊ aÊ licenseÊ inÊ massageÊ therapyÊ toÊ
be a Reflexologist. Call with mailing addressing for info. SeeÊ
adÊonÊp ageÊ32.
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Acupuncture and Chinese Herbal Medicine
www.HairIsOurThing.com

Kim Hill, RN, Esthetician

The
Naturopathic
Health Clinic of
North Carolina

ORGANIC FACIALS and more.........
210 N Main Street • Kernersville, NC 27284
336-996-8878
kimthill@hotmail.com
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..
www.nhcnc.com

Natural Medicine
Classical Homeopathy
Hormonal Weight Loss and
Management
Acupuncture and Chinese
Medicine
Complementary Treatment
for Acute and Chronic
Illness

HAIR CARE
MOLLYÊM EBANE
buffÊnatur alÊnailÊcar eÊandÊs alon
TheÊ VillageÊatÊNorth ÊElm
305-D Pisgah Church Rd. - Greensboro
ForÊF reeÊC onsultation:Ê 336-209-4551
Molly'sÊ specialÊ areasÊ ofÊ expertiseÊ includeÊ colorÊ corrections,Ê
customÊ colorÊ andÊ precisionÊ cuts.Ê HerÊ goalÊ isÊ toÊ achieveÊ theÊ
perfectÊ colorÊ thatÊ willÊ enhanceÊ skinÊ toneÊ andÊ eyeÊ colorÊ alongÊ
withÊ theÊ perfectÊ cutÊ thatÊ notÊ onlyÊ looksÊ greatÊ onÊ herÊ clientsÊ butÊ
worksÊwellÊwithÊthe irÊlifes tyles.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ25.

HEALTH & BEAUTY
PRODUCTS
EARTHÊ TURNS
AllÊNatur alÊHealthÊ& ÊBeautyÊProducts
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.ÊShips ÊSA MEÊD AY,ÊM on-Sat.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ49.

HYPERBARIC CHAMBER
HYPERBARIC OXYGEN THERAPY OF HIGH POINT
2400ÊS.ÊM ainÊSt.ÊHighÊP oint
336-259-8138
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,Êmus cleÊandÊtendonÊpain.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ37.

HYPNOTHERAPY
ALTERNATIVEÊ WELLNESSÊ& ÊBEY OND
PollyÊ Humphreys,Ê ConsultingÊ Hypnotist;Ê HolisticÊ PractitionerÊ &Ê
CareerÊ andÊ PersonalÊ Coaching;Ê EFTÊ Member:Ê NationalÊ GuildÊ ofÊ
HypnotistÊ FreeÊ Consultation: 336-988-5750 or 828-504-2003
WhatÕ sÊ withinÊ haveÊ toÊ doÊ withÊ theÊ outside?Ê PollyÊ isÊ recognizedÊ
forÊ helpingÊ adolescentÊ andÊ adultÊ clientsÊ stopÊ producingÊ externalÊ conditionsÊ thatÊ mirrorÊ internalÊ battlesÊ byÊ assistingÊ withÊ
discoveringÊ andÊ banishingÊ theÊ RootÊ CauseÊ ofÊ theirÊ underlyingÊ
issue(s).Ê HerÊ clientsÊ gainÊ clarity,Ê stopÊ self-sabotageÊ andÊ reframeÊ

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

subconsciousÊ habits,Ê templatesÊ andÊ outcomes.Ê Ê AreasÊ ofÊ expertise:Ê stressÊ management,Ê stopÊ smokingÊ andÊ wellness,Ê relationshipsÊ andÊ sportsÊ enhancement,Ê lifeÊ directionÊ -Ê prosperityÊ andÊ
successÊ accomplishment.Ê Ê TransformÊ yourÊ lifeÊ fromÊ ordinaryÊ toÊ
extraordinary.Ê VisitÊ alternativewellness.netÊ

NATUROPATHIC PHYSICIANS
NATUROPATHICÊH EALTHÊC LINICÊ OFÊNC Ê& 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 WeÊ helpÊ individualsÊ &Ê familiesÊ optimizeÊ wellnessÊ withÊ
comprehensiveÊ science-basedÊ healthcare.Ê WeÊ utilizeÊ naturalÊ
therapies—functional nutrition, homeopathy, acupuncture,
functional exercise, botanical & environmental medicine—that
treatÊ theÊ causeÊ ofÊ disease,Ê ratherÊ thanÊ justÊ managingÊ symptoms.Ê
SeeÊad ÊonÊp ageÊ44.
TRIADÊN ATURALÊH EALTHÊC ENTER
214 East Mountain Street, Suite 101, Kernersville. 336-6552832
Dr.Ê AimeeÊ Sheppard,Ê ND,ÊM sOM,ÊLA c
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.
DiscountedÊF ees!Ê Ê LimitedÊ time!

Sustainable Furniture
ORGANIC
Organic Mattresses

DEEPÊROO TSÊM ARKET
3728 Spring Garden St. - Greensboro
336-292-9216 / deep336-885-0557
rootsmarket.com

205 Neal Place, Ste 101

GreensboroÕ sÊ onlyÊ naturalÊ foodsÊ
cooperative,Ê
areÊ aÊ comHigh
Point NCweÊ
27262
munity-ownedÊ groceryÊ storeÊ providingÊ aÊ varietyÊ ofÊ freshÊ &Ê
packaged
foods, all-organic produce, bulk grains, flours, fruits,
www.TruthAboutMattresses.com
nuts,Ê& Êherbs ,Ê& ÊaÊcompleteÊvitaminÊ& Ês upplementÊ line.Ê Serving the Triad for over 30 years. Mon-Sat 9-8, Sun 12-7. SeeÊ adÊ
onÊp ageÊ30.

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

www.TruthAboutMattresses.com
JULY 2010
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REFLEXOLOGY
REFLEXOLOGY
Annie Rawleigh, Certified Reflexologist
1-AÊ WendyÊC ourt,Ê Greensboro
336 855-7380
Professional Reflexology since 1984. Reflexology is a simple
approachÊ toÊ healthÊ andÊ renewedÊ vitalityÊ whileÊ eliminatingÊ stress,Ê
painÊ andÊ illness.Ê Ê ForÊ appointmentsÊ callÊ AnnieÊ RawleighÊ atÊ 336Ê
855-7380.

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 excess weight and keep it off!
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.comÊtoÊw atchÊaÊs hortÊvideo. Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ 55.

WELLNESS CENTERS
PRIZMSÊC ENTERÊFORÊM INDBODYÊI NTEGRATIONÊLLC
www.prizms-ahealingplace.com
DowntownÊ Winston-Salem
336.761.5071
BringingÊ togetherÊ theÊ bestÊ inÊ holisticÊ services,Ê ourÊ
professionalÊ cross-trained staff integrates massage/
bodywork (relaxation and therapeutic), Reiki/energyÊ work,Ê holisticÊ 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 Winston-SalemÊ
near Business I-40. All services provided by fully licensed and/
or certified staff. See our website for additional details and
staff/contact information. SeeÊad ÊonÊp ageÊ22.

+ 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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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.Ê Ê 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
visitÊourÊwebs iteÊforÊmoreÊinformation.ÊÊ SeeÊad Ê onÊ pageÊ 28.

THROUGHÊ THEÊLOOKINGÊGLA SS
SusanÊM usgrave
206ÊEas tÊC enterÊStreet
Lexington, NC 27292 336-236-7187
Evaluate the level of your energy flow with a meridian stress
assessment.Ê Non-invasive.Ê ForÊ moreÊ information,Ê callÊ orÊ emailÊÊ
tsmusgrave@lexcominc.net.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ48.

YOGA & TAI CHI
FAMILYÊ YOGA
CherylÊ Andres
1616-EÊBattlegroundÊ Avenue
336-272-0005, Greensboro
www.familyyoga.org
Prenatal,Ê MomÊ &Ê Baby,Ê Children's,Ê YogaÊ Fundamentals,Ê Restorative,Ê EasyÊ DoesÊ It,Ê Beginners,Ê
MixedÊ Level,Ê Intermediate,Ê PowerÊ Flow,Ê YogaÊ
forÊ MenÊ andÊ PilatesÊ classesÊ areÊ offered.Ê SeeÊ webÊ
siteÊ forÊ classÊ descriptions,Ê scheduleÊ andÊ pricing.Ê
FamilyÊ YogaÊ alsoÊ offersÊ MassageÊ therapyÊ services.Ê
SeeÊad ÊonÊp ageÊ35.
mind|body|fitness yoga
2949ÊBattlegroundÊ Av,ÊGreens boro
(adjacentÊtoÊEarthÊF are)Ê Ê Ê 392-9224
www.mindbodyfitnessyoga.com
Offering Ashtanga/Vinyasa/Flow yoga classes as well as gentle,
restorativeÊ practicesÊ includingÊ Yin,Ê deepÊ relaxationÊ Ê andÊ InsightÊ
Meditation.Ê Morning,Ê mid-dayÊ andÊ eveningÊ classesÊ forÊ allÊ Ê levelsÊinÊanÊeco-friendlyÊs tudio.

JULY 2010
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The New ME Diet:

The science of how to eat more,
workout less, and lose fat
while you rest

E

atÊ more,Ê workoutÊ less,Ê andÊ actuallyÊ
loseÊ weightÊ whileÊ youÊ rest.Ê ItÊ soundsÊ
like science fiction. Yet, believe it or
not,Ê thatÊ statementÊ providesÊ theÊ blueprintÊ
toÊ escapeÊ theÊ worldÊ ofÊ weightÊ lossÊ andÊ
enterÊ theÊ newÊ realityÊ ofÊ fatÊ loss.Ê WeightÊ
lossÊ isÊ allÊ aboutÊ calories.Ê InÊ theÊ weightÊ
lossÊ modelÊ youÊ eatÊ lessÊ andÊ exerciseÊ forÊ
longerÊ withoutÊ stopping.Ê FatÊ lossÊ isÊ lessÊ
aboutÊ calories,Ê andÊ moreÊ aboutÊ hormones.Ê InÊ theÊ fatÊ lossÊ model,Ê foodÊ andÊ
exerciseÊ areÊ notÊ merelyÊ fuel,Ê butÊ ratherÊ
informationÊforÊtheÊ body.Ê
EveryÊ timeÊ youÊ eatÊ orÊ exerciseÊ youÊ
areÊ downloadingÊ aÊ Ò hormonalÊ softwareÊ
programÓ Ê thatÊ determinesÊ whetherÊ youÊ
burnÊ mostlyÊ fatÊ orÊ mostlyÊ sugar.Ê And,Ê ifÊ
you'reÊ burningÊ sugar,Ê itÊ determinesÊ
whetherÊ orÊ notÊ itÊ comesÊ fromÊ yourÊ foodÊ
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orÊ yourÊ muscleÊ tissue.Ê ThisÊ hormonalÊ
signalÊ doesÊ notÊ onlyÊ impactÊ youÊ inÊ thatÊ
moment,Ê butÊ adjustsÊ yourÊ energy,Ê cravings,Ê andÊ hungerÊ whichÊ affectÊ whatÊ youÊ
willÊ chooseÊ toÊ eatÊ atÊ futureÊ mealsÊ orÊ
whetherÊ youÊ willÊ beÊ motivatedÊ toÊ exerciseÊ
orÊ not.Ê ThisÊ isÊ theÊ approachÊ ofÊ theÊ MEÊ
Diet:Ê controlÊ hormonesÊ andÊ theÊ caloriesÊ
takeÊcareÊofÊthems elves.
HowÊ canÊ youÊ eatÊ moreÊ yetÊ burnÊ moreÊ
fat?
WithÊ fatÊ lossÊ theÊ ideaÊ isÊ toÊ eatÊ more,Ê
notÊ less.Ê InÊ fact,Ê theÊ goalÊ isÊ toÊ notÊ onlyÊ eatÊ
moreÊ food,Ê butÊ eatÊ itÊ moreÊ often.Ê ContraryÊ
toÊ whatÊ manyÊ peopleÊ think,Ê thisÊ doesÊ notÊ
resultÊ inÊ moreÊ caloriesÊ eaten,Ê butÊ oftenÊ
resultsÊ inÊ less.Ê ByÊ eatingÊ foodsÊ withÊ highÊ
amounts of fiber, protein, and water and

lowerÊ amountsÊ ofÊ starchÊ (akaÊ sugar)Ê andÊ
fat,Ê theÊ amount,Ê orÊ volume,Ê ofÊ foodÊ increasesÊ whileÊ calorieÊ intakeÊ goesÊ down.Ê
This is because water, protein and fiber
provideÊ Ò bulkÓ ,Ê slowÊ foodÕ sÊ movementÊ
throughÊ theÊ digestiveÊ tract,Ê andÊ controlÊ
hungerÊhormones .Ê
ConsiderÊtheÊfollo wingÊ twoÊ meals.Ê
Meal one: an 8 egg white omelet,
withÊ 1Ê cupÊ eachÊ ofÊ spinach,Ê tomato,Ê andÊ
mushrooms.Ê AccompaniedÊ byÊ twoÊ piecesÊ
CanadianÊ bacon,Ê 1Ê smallÊ appleÊ andÊ 1Ê cupÊ
blueberries.Ê
MealÊ 2:Ê aÊ mediumÊ sizedÊ bowlÊ ofÊ
Kashi Go Lean cereal flakes (2.5 cups),
6ozÊs kimÊmilk,Ê1ÊlargeÊgl assÊ ofÊ OJ.Ê
HereÊ areÊ theÊ nutrientÊ ratiosÊ ofÊ theseÊ
meals:
Meal one: 8 Egg white omelet - 422
calories, 43 grams protein, 35 grams
carbs, 7grams fiber, 5g fat.
Meal two: 2.5 cups Super-Duper Go
Lean - 466 Calories, 18.5 grams protein,
88 grams carbohydrate, 12g fiber, 7.5g
fat.
The first thing you will notice is the
eggÊ whiteÊ omelet,Ê stuffedÊ withÊ 3Ê cupsÊ ofÊ
vegetablesÊ alongÊ withÊ CanadianÊ bacon,Ê
anÊ appleÊ andÊ aÊ cupÊ ofÊ blueberries,Ê isÊ aÊ
tonÊ ofÊ food!Ê MostÊ peopleÊ wouldÊ beÊ hardÊ
pressed to finish eating this meal at all.
OnÊ theÊ contrary,Ê theÊ breakfastÊ cerealÊ isÊ
smallÊ inÊ comparison.Ê TheÊ averageÊ bowlÊ

ofÊ cerealÊ pouredÊ inÊ theÊ westernÊ worldÊ isÊ
4 cups, not 2.5. If you could only have
oneÊ ofÊ theseÊ twoÊ mealsÊ forÊ theÊ entireÊ day,Ê
whichÊ doÊ youÊ thinkÊ wouldÊ satisfyÊ hunger,Ê
balanceÊ yourÊ energyÊ forÊ longer,Ê andÊ beÊ
moreÊ likelyÊ toÊ decreaseÊ cravingsÊ andÊ keepÊ
youÊ fromÊ bingeÊ eatingÊ atÊ theÊ endÊ ofÊ theÊ
day?Ê
TheÊ obviousÊ choiceÊ isÊ mealÊ one.Ê TheÊ
8 egg white omelet would provide the
most benefit with hunger, craving and
energyÊ control.Ê ThereÊ isÊ aÊ strikingÊ differenceÊ inÊ theÊ amountÊ ofÊ foodÊ andÊ shockinglyÊ lowerÊ calorieÊ contentÊ ofÊ mealÊ 1Ê
comparedÊ toÊ mealÊ 2.Ê ButÊ whyÊ doesÊ itÊ haveÊ
suchÊ favorableÊ effects?Ê Ê TheÊ higherÊ proteinÊ
toÊ carbohydrateÊ ratioÊ combinedÊ withÊ theÊ
increased fiber to carbohydrate ratio is
theÊ mainÊ difference.Ê This,Ê alongÊ withÊ theÊ
lowÊ fatÊ content,Ê sendsÊ aÊ hormonalÊ signalÊ
toÊburnÊfat,ÊnotÊs toreÊit.Ê
TheÊ proteinÊ toÊ carbohydrateÊ percentage for meal 1 is 40% protein and 30%
carbohydrate.Ê ForÊ mealÊ 2Ê thisÊ percentageÊ
is 15% protein and 75% carbohydrate.
In meal 1 the fiber content is 20% of
theÊ totalÊ carbohydratesÊ andÊ inÊ mealÊ 2Ê itÊ
is 14%. Protein and fiber stabilize blood
sugarÊ levelsÊ keepingÊ youÊ fullÊ forÊ longerÊ
andÊ allowingÊ sustainedÊ energyÊ thatÊ willÊ
enhanceÊ motivationÊ andÊ decreaseÊ cravings.Ê EatingÊ aÊ similarÊ mealÊ beforeÊ youÊ getÊ
hungryÊ again,Ê 2Ê toÊ 4Ê hoursÊ later,Ê willÊ
further amplify the effects of the first meal.
AtÊ theÊ endÊ ofÊ theÊ day,Ê youÊ willÊ haveÊ
eatenÊ moreÊ food,Ê moreÊ oftenÊ whileÊ notÊ
increasing calories—all while balancing
hormonesÊ atÊ theÊ sameÊ time.Ê ThisÊ isÊ whatÊ
weÊ callÊ pre-emptiveÊ eatingÊ andÊ itÊ isÊ aÊ keyÊ
conceptÊofÊaÊtheÊM EÊDietÊs trategy.
ScienceÊonÊf oodÊr atios
ThereÊ hasÊ beenÊ muchÊ researchÊ onÊ
manipulationÊ ofÊ macronutrientsÊ andÊ bodyÊ
composition.Ê TheÊ AugustÊ 2009Ê issueÊ ofÊ
theÊ InternationalÊ JournalÊ ofÊ FoodÊ SciencesÊ andÊ NutritionÊ comparedÊ twoÊ diets.Ê
One derived 43% energy from carbohydrates and 30% of its calories from protein. The other delivered 56% of its calories from carbohydrate and 17% of its
energyÊ fromÊ protein.Ê InÊ thisÊ study,Ê theÊ
higherÊ proteinÊ groupÊ lostÊ almostÊ doubleÊ
theÊ amountÊ ofÊ fatÊ despiteÊ eatingÊ slightlyÊ
moreÊ caloriesÊ onÊ average.Ê TheÊ proteinÊ
group also enjoyed a statistically significantÊ loweringÊ ofÊ insulin,Ê betterÊ insulinÊ
sensitivityÊ andÊ reducedÊ markersÊ ofÊ car-

By Jade Teta, ND,
CSCSÊand
KeoniÊ Teta,ÊND ,Ê
CSCS,ÊLA c

diovascularÊ risk.Ê TheÊ carbohydrateÊ groupÊ
didÊnotÊs eeÊthes eÊc hanges.
AnotherÊ studyÊ publishedÊ inÊ theÊ JulyÊ
2009Ê issueÊ ofÊ CardiovascularÊ DiabetologyÊ
lookedÊ atÊ differentÊ diabeticÊ diets.Ê OneÊ
dietÊ consistedÊ ofÊ theÊ standardÊ medicalÊ
guidelinesÊ forÊ diabetesÊ management,Ê andÊ
theÊ otherÊ oneÊ hadÊ bothÊ higherÊ proteinÊ andÊ
fiber concentrations relative to carbohydrate.Ê NotÊ onlyÊ didÊ theÊ higherÊ proteinÊ andÊ
higher fiber diet deliver better changes in
weight loss, but it induced significant
reductionsÊ inÊ waistÊ circumferenceÊ andÊ allÊ
parametersÊ ofÊ heartÊ diseaseÊ risk.Ê WhatÊ isÊ
mostÊ interestingÊ isÊ theÊ higherÊ proteinÊ andÊ
fiber groups actually ended up consumingÊ 300Ê caloriesÊ lessÊ withoutÊ evenÊ trying.Ê
AndÊ nowÊ youÊ knowÊ why:Ê theÊ hormonalÊ
effects of protein and fiber.

predictedÊ theÊ abilityÊ toÊ loseÊ weightÊ onÊ
lowÊ carbohydrateÊ andÊ calorieÊ restrictedÊ
diets.Ê
Finally, a 2008 study in the ProceedingsÊ ofÊ theÊ NutritionÊ SocietyÊ (volumeÊ 67)Ê
highlightedÊ 127Ê differentÊ genesÊ thatÊ couldÊ
predictÊ theÊ abilityÊ toÊ gainÊ orÊ loseÊ weight.Ê
TheÊ mostÊ importantÊ ofÊ theseÊ genesÊ hadÊ toÊ
doÊ withÊ insulin,Ê stressÊ hormone,Ê andÊ
hungerÊ hormoneÊ receptorÊ sensitivities.Ê
TheseÊ studiesÊ demonstrateÊ thatÊ theÊ calories-are-allÊ that-matter-crowd,Ê isÊ eitherÊ
ignorantÊ ofÊ thisÊ informationÊ orÊ simplyÊ
ignoringÊ it.Ê RealÊ bodyÊ changeÊ cannotÊ
happenÊ withoutÊ someÊ understandingÊ orÊ
howÊindi vidualÊ metabolismÊ functions.
ExerciseÊ lessÊ &Ê loseÊ weightÊ whileÊ youÊ
rest?
LikeÊ theÊ foodÊ issueÊ above,Ê theÊ weightÊ

TheÊ ideaÊ ofÊ peopleÊ respondingÊ differently
AnotherÊ keyÊ differenceÊ inÊ fatÊ lossÊ andÊ
weightÊ lossÊ isÊ individuality.Ê TheÊ MEÊ DietÊ
insistsÊ peopleÊ learnÊ toÊ understandÊ theirÊ
uniqueÊ metabolicÊ expression.Ê WhenÊ youÊ
playÊ theÊ weightÊ lossÊ gameÊ everyoneÊ isÊ
treatedÊ theÊ sameÊ andÊ everyÊ foodÊ isÊ regardedÊ asÊ ifÊ allÊ thatÊ mattersÊ areÊ itsÊ calories.Ê
ScienceÊ hasÊ knownÊ forÊ someÊ timeÊ thatÊ weÊ
areÊ allÊ veryÊ differentÊ andÊ respondÊ differentlyÊ toÊ differentÊ typesÊ ofÊ food.Ê InÊ theÊ MEÊ
Diet,Ê theseÊ differencesÊ areÊ atÊ theÊ coreÊ ofÊ
theÊ nutritionÊ andÊ exerciseÊ changes.Ê
MetabolicÊ variationÊ isÊ determinedÊ byÊ howÊ
ourÊ uniqueÊ geneticsÊ matchÊ upÊ withÊ ourÊ
chosenÊ dietÊ andÊ exerciseÊ habits.Ê CertainÊ
peopleÊ doÊ betterÊ onÊ certainÊ diets.Ê TheseÊ
differencesÊ areÊ usuallyÊ relatedÊ toÊ differencesÊinÊhormoneÊreceptorÊs ensitivities.Ê
AÊ recentÊ studyÊ publishedÊ inÊ theÊ journalÊ NutritionÊ (Volume140,Ê 2010),Ê showedÊ
geneÊ variationsÊ inÊ theÊ majorÊ hungerÊ hormoneÊ leptinÊ determinedÊ howÊ dietÊ wouldÊ
impactÊ theÊ abilityÊ toÊ loseÊ weight.Ê TwoÊ
other studies published in 2003 and 2005
inÊ theÊ journalÊ NutritionÊ (volumeÊ 133)Ê andÊ
AmericanÊ JournalÊ ofÊ HypertensionÊ (volume 18), showed small changes in genes
controllingÊ stressÊ hormoneÊ sensitivityÊ
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lossÊ modelÊ believesÊ theÊ moreÊ exerciseÊ youÊ do,Ê theÊ better.Ê However,Ê exercisingÊ longerÊ doesÊ notÊ alwaysÊ meanÊ youÊ willÊ burnÊ
moreÊ caloriesÊ andÊ moreÊ importantly,Ê canÊ easilyÊ disruptÊ theÊ
hormonesÊ responsibleÊ forÊ determiningÊ whetherÊ youÊ burnÊ
mostlyÊ fatÊ orÊ mostlyÊ sugar.Ê AllÊ exerciseÊ burnsÊ someÊ fatÊ whileÊ
youÊ doÊ it,Ê butÊ onlyÊ certainÊ formsÊ ofÊ exerciseÊ makeÊ itÊ soÊ youÊ burnÊ
fatÊ atÊ rest.Ê WouldÊ youÊ ratherÊ burnÊ fatÊ duringÊ theÊ hourÊ orÊ soÊ youÊ
areÊ exercising,Ê orÊ allÊ dayÊ longÊ whileÊ yourÊ working,Ê watchingÊ
TV,Ê orÊ sleeping?Ê ThisÊ isÊ theÊ differenceÊ betweenÊ hormonalÊ exerciseÊ andÊ caloricÊ exercise.Ê HormonalÊ exerciseÊ isÊ shorter,Ê moreÊ
intenseÊ andÊ allowsÊ forÊ anÊ increasedÊ fatÊ calorieÊ Ò after-burnÓ Ê longÊ
afterÊtheÊw orkoutÊha sÊended.Ê
AÊ recentÊ studyÊ byÊ Dr.Ê EdwardÊ Melanson,Ê publishedÊ inÊ ExerciseÊ andÊ SportÊ ScienceÊ Reviews,Ê AprilÊ 2009,Ê wasÊ widelyÊ reportedÊ inÊ theÊ mediaÊ asÊ proofÊ againstÊ theÊ metabolismÊ stimulatingÊ
potentialÊ ofÊ exercise.Ê However,Ê thisÊ studyÊ lookedÊ almostÊ exclusivelyÊ atÊ aerobicÊ exerciseÊ likeÊ jogging,Ê bikingÊ orÊ swimming.Ê
AndÊ itÊ DIDÊ showÊ thereÊ wasÊ noÊ metabolicÊ advantageÊ fromÊ thoseÊ
activities.Ê WhatÊ itÊ neglectedÊ toÊ lookÊ atÊ wasÊ moreÊ intenseÊ exerciseÊmodalities ÊthatÊha veÊmoreÊimpactÊonÊhormon es.Ê
StudiesÊ ofÊ higherÊ intensityÊ exerciseÊ suchÊ asÊ cardiovascularÊ
intervalÊ trainingÊ andÊ vigorousÊ weightÊ trainingÊ actÊ differently.Ê InÊÊ
2001,Ê SchuenkeÊ et.Ê al.Ê showedÊ aÊ circuitÊ resistanceÊ trainingÊ
programÊ utilizingÊ heavyÊ weights,Ê shortÊ restÊ periodsÊ andÊ lastingÊ
onlyÊ thirty-oneÊ minutesÊ wasÊ ableÊ elevateÊ fatÊ burningÊ metabolismÊ
for 48 hours (EuropeanÊ JournalÊ ofÊ AppliedÊ Physiology.Ê
2002;86:411-417). The results of his study showed that metabolism one day and two days after exercise were 21% and
19% higher respectively. The study makes a note to say “for a
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typical 180-pound individual this equates to 773 calories expendedÓ Ê inÊ theÊ twoÊ daysÊ afterÊ exerciseÊ whileÊ theÊ subjectsÊ wereÊ
simplyÊ resting.Ê ThreeÊ thirtyÊ minuteÊ sessionsÊ likeÊ thisÊ perÊ weekÊ
canÊ drasticallyÊ reduceÊ howÊ muchÊ timeÊ aÊ personÊ spendsÊ exercising, while promoting increased fat loss. A smarter, more efficientÊw ayÊtoÊexer cise.
FinalÊthoughts
FatÊ lossÊ isÊ weightÊ lossÊ withoutÊ losingÊ muscle.Ê WeightÊ lossÊ
isÊ indiscriminate.Ê JustÊ becauseÊ youÊ areÊ burningÊ caloriesÊ orÊ losingÊ weightÊ doesÊ notÊ meanÊ thatÊ weight,Ê orÊ thoseÊ calories,Ê areÊ
fat.Ê Unfortunately,Ê theÊ caloric-aerobic-weight-loss-modelÊ burnsÊ
muscle along with fat and decreases metabolic efficiency overtime.Ê ThisÊ isÊ theÊ keyÊ reasonÊ weightÊ lossÊ dietsÊ andÊ caloricÊ exerciseÊ programsÊ stopÊ workingÊ theÊ olderÊ weÊ get.Ê AtÊ theÊ sameÊ time,Ê
weÊ areÊ allÊ veryÊ uniqueÊ inÊ ourÊ geneticsÊ andÊ metabolicÊ expression.Ê TheÊ scienceÊ hasÊ demonstratedÊ forÊ sometimeÊ thatÊ notÊ everyoneÊ respondsÊ theÊ sameÊ toÊ changesÊ inÊ lifestyle.Ê ForÊ peopleÊ toÊ
realizeÊ trueÊ bodyÊ change,Ê aÊ newÊ approachÊ isÊ required:Ê oneÊ thatÊ
focusesÊ onÊ aÊ highÊ volumeÊ dietÊ thatÊ allowsÊ youÊ toÊ eatÊ more,Ê notÊ
less. It should also involve smart and efficient movement, not
simply more or longer exercise. And finally, it should be a
programÊ thatÊ teachesÊ youÊ toÊ understandÊ yourÊ uniqueÊ metabolicÊexpres sion.
WrittenÊ byÊ JadeÊ Teta,Ê ND,Ê CSCSÊ andÊ KeoniÊ Teta,Ê ND,Ê CSCS,Ê
LAc,Ê whoÊ areÊ naturopathicÊ physiciansÊ andÊ expertsÊ inÊ theÊ scienceÊ ofÊ exercise.Ê ForÊ moreÊ info,Ê visitÊ www.metaboliceffect.
comÊ orÊ emailÊ jade@metaboliceffect.com.Ê SeeÊ adsÊ onÊ pagesÊ 44Ê
andÊ50.

COMMUNITY events
Tuesday, July 13
UpperÊ CervicalÊ OrientationÊ Class.Ê 6:00PM.Ê LearnÊ howÊ UpperÊ
CervicalÊ CareÊ hasÊ beenÊ ableÊ toÊ helpÊ thousandsÊ ofÊ peopleÊ withÊ
variousÊ conditionsÊ usingÊ aÊ simple,Ê naturalÊ approach.Ê Free.Ê CallÊ
336-992-2536 or email drchad@atlas4wellness.com to reserve
yourÊs eat.

Wednesday, July 14
Menopause:Ê HowÊ toÊ Cope.Ê 3Ê pm.Ê MenopauseÊ isÊ aÊ naturalÊ partÊ
ofÊ life,Ê butÊ theÊ symptomsÊ someÊ womenÊ experienceÊ canÊ beÊ
uncomfortable and disruptive. Join Kelly Spaid, certified nurse
practitioner, and Julie Blackman, certified nurse midwife, of
WFUBMCÊ ObstetricsÊ andÊ GynecologyÊ toÊ learnÊ aboutÊ lifestyleÊ
changes,Ê hormoneÊ therapyÊ andÊ alternativeÊ remediesÊ forÊ menopause.Ê Location:Ê BestHealth,Ê UpperÊ LevelÊ HanesÊ Mall.Ê CallÊ
336-713-2378 Mon-Sat 10am-6pm to register.

Saturday, July 17
RiverÊHou seÊ Winefest. 12-5pm. See details on back cover.

Tuesday, July 20
InfantÊ MassageÊ Class.Ê 10-11:30am.Ê Ê InfantÊ massageÊ isÊ anÊ ancientÊ
parentingÊ traditionÊ thatÊ hasÊ beenÊ rediscoveredÊ andÊ adaptedÊ toÊ
ourÊ modernÊ world.Ê ClinicalÊ evidenceÊ nowÊ echoesÊ thisÊ ancientÊ
wisdomÊ andÊ showsÊ thatÊ aÊ parentÕ sÊ nurturingÊ touchÊ deliversÊ
multiple benefits to support the healthy development of an
infant.Ê OneÊ ofÊ theÊ mostÊ naturalÊ andÊ rewardingÊ methodsÊ ofÊ
providing this early nurturing contact is through the refined
applicationÊ ofÊ infantÊ massage.Ê TheÊ classÊ isÊ forÊ caregiversÊ andÊ
theirÊ infantsÊ thatÊ areÊ 6Ê weeks-6Ê months.Ê PleaseÊ bringÊ aÊ blanketÊ
and a towel to class. Cost: $25. Pre-registration required as
spaceÊ isÊ limited.Ê ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Thursday, July 22
GrowingÊ ReplacementÊ OrgansÊ inÊ theÊ Lab. 5 pm. While it may
sound like science fiction, laboratory-grown tissues & organs
areÊ aÊ realityÊ &Ê areÊ alreadyÊ helpingÊ patients.Ê JoinÊ Dr.Ê AnthonyÊ
Atala,Ê directorÊ ofÊ theÊ WakeÊ ForestÊ InstituteÊ forÊ RegenerativeÊ
Medicine, to learn more about this exciting field, including
someÊ ofÊ theÊ 22Ê differentÊ tissuesÊ &Ê organsÊ hisÊ teamÊ isÊ workingÊ
toÊ grow.Ê He'llÊ discussÊ theÊ potentialÊ ofÊ cellÊ therapiesÊ toÊ treatÊ
diabetesÊ &Ê otherÊ conditions.Ê BestHealth,Ê UpperÊ LevelÊ HanesÊ
Mall. Call 336-713-2378 Mon-Sat 10am-6pm to register.

Monday, July 26
IntroductionÊ toÊ Happiness.Ê 6Ê pm.Ê MostÊ peopleÊ wouldÊ sayÊ theirÊ
wishÊ inÊ lifeÊ forÊ themselves,Ê theirÊ familyÊ andÊ friendsÊ isÊ toÊ beÊ
“happy.” The field of positive psychology is scientifically exploringÊ happinessÊ and,Ê specifically,Ê howÊ toÊ becomeÊ happier.Ê
WFUBMCÊ clinicalÊ psychologistÊ Dr.Ê WilliamÊ McCannÊ presentsÊ
a definition of happiness, reviews the scientific literature on
whatÊ weÊ thinkÊ willÊ makeÊ usÊ happy,Ê butÊ mayÊ not,Ê andÊ presentsÊ
specific advice based on the current research on how to be
happierÊ tomorrow.Ê Location:Ê BestHealth,Ê UpperÊ LevelÊ HanesÊ

Mall. Call 336-713-2378 Mon-Sat 10am-6pm to register.

Tuesday, July 27
UpperÊ CervicalÊ OrientationÊ Class.Ê 6:00PM.Ê LearnÊ howÊ UpperÊ
CervicalÊ CareÊ hasÊ beenÊ ableÊ toÊ helpÊ thousandsÊ ofÊ peopleÊ withÊ
variousÊ conditionsÊ usingÊ aÊ simple,Ê naturalÊ approach.Ê Free.Ê CallÊ
336-992-2536 or email drchad@atlas4wellness.com to reserve
yourÊs eat

Saturday & Sunday, July 31 – Aug. 1
NurturingÊtheÊPr egnantÊC ouple,ÊBir thingÊandÊ Beyond.Ê AnÊ expectantÊ couplesÊ workshopÊ forÊ theÊ body,Ê mindÊ andÊ spirit,Ê thisÊ 2Ê
day,Ê 7-hourÊ intensiveÊ workshopÊ focusesÊ onÊ massageÊ andÊ yogaÊ
techniques to benefit the expectant mother, her partner and
their baby. Enrollment Limited – Sat & Sun 1-4:30pm. $135/
coupleÊ (PaymentÊ requiredÊ toÊ holdÊ space).Ê IncludesÊ notebookÊ ofÊ
informationÊ coveredÊ inÊ workshop.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616-EÊ Battleground Ave, Greensboro, 272-0005, www.familyyoga.org.

Wednesday,Ê AugustÊ11
WhatÊ isÊ Reiki?Ê 12:30-1:30pm.Ê FreeÊ talkÊ givenÊ byÊ ChristinaÊ Allen,Ê ReikiÊ MasterÊ TeacherÊ atÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê
ThisÊ isÊ aÊ freeÊ eventÊ providingÊ informationÊ aboutÊ Reiki,Ê uses,Ê
how it interacts with and affects the body/mind/spirit, research,
andÊ roleÊ inÊ integrativeÊ medicine!Ê Ê WillÊ includeÊ aÊ questionÊ andÊ
answerÊ forum.Ê ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com
HealingÊ TouchÊ Clinic.Ê 10am-7pm.Ê LedÊ byÊ PatÊ Tadlock,Ê RN,Ê NPC,Ê CHTP.Ê AÊ limitedÊ numberÊ ofÊ appointmentsÊ willÊ beÊ available.Ê
HealingÊ TouchÊ isÊ anÊ energyÊ basedÊ approachedÊ toÊ healthÊ andÊ
healing.Ê TheÊ goalÊ ofÊ HealingÊ TouchÊ isÊ toÊ restoreÊ harmonyÊ andÊ
balanceÊ inÊ theÊ energyÊ systemÊ thusÊ placingÊ theÊ clientÊ inÊ aÊ positionÊ toÊ selfÊ heal.Ê ExperienceÊ HealingÊ Touch....discoverÊ anÊ integrativeÊ therapyÊ thatÊ canÊ helpÊ youÊ toÊ achieveÊ spiritualÊ insight,Ê
decreasedÊ anxiety,Ê lesseningÊ ofÊ physicalÊ orÊ emotionalÊ painÊ andÊ
improvedÊ generalÊ wellÊ being.Ê $20Ê perÊ 30-min.Ê session.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ
336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Tuesday, August 17
InfantÊ MassageÊ Class.Ê 10-11:30am.Ê Ê InfantÊ massageÊ isÊ anÊ ancientÊ
parentingÊ traditionÊ thatÊ hasÊ beenÊ rediscoveredÊ andÊ adaptedÊ toÊ
ourÊ modernÊ world.Ê ClinicalÊ evidenceÊ nowÊ echoesÊ thisÊ ancientÊ
wisdomÊ andÊ showsÊ thatÊ aÊ parentÕ sÊ nurturingÊ touchÊ deliversÊ
multiple benefits to support the healthy development of an
infant.Ê OneÊ ofÊ theÊ mostÊ naturalÊ andÊ rewardingÊ methodsÊ ofÊ
providing this early nurturing contact is through the refined
applicationÊ ofÊ infantÊ massage.Ê TheÊ classÊ isÊ forÊ caregiversÊ andÊ
theirÊ infantsÊ thatÊ areÊ 6Ê weeks-6Ê months.Ê PleaseÊ bringÊ aÊ blanketÊ
and a towel to class. Cost: $25. Pre-registration required as
spaceÊ isÊ limited.Ê ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Mon-Fri,ÊSeptember Ê20-24
Become a "Certified Reiki Therapist" through the National AssociationÊ ofÊ TranspersonalÊ HypnotherapistsÊ acceleratedÊ entrylevel Reiki 1 and Reiki 2 programs. Outer Banks, N.C.: (800)
296-MIND,Êwww .Holistictree.com
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ONGOING events

monday
Pilates.Ê 9:30-10:30Ê am.Ê PilatesÊ isÊ aÊ methodÊ ofÊ physicalÊ andÊ mentalÊ
conditioning.Ê ThisÊ classÊ stressesÊ coreÊ muscleÊ strengthÊ throughÊ aÊ
series of exercises performed on the floor to achieve a balanced
body.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê Greensboro,Ê 2720005, www.familyyoga.org.
VinyasaÊ FlowÊ Yoga.Ê 9:30Ê -10:30Ê am.Ê Ê ConnectÊ movementÊ withÊ
breathÊ inÊ aÊ classÊ thatÊ willÊ warmÊ upÊ theÊ body,Ê clearÊ theÊ mind,Ê andÊ
sootheÊ theÊ soul.Ê SomeÊ knowledgeÊ ofÊ basicÊ yogaÊ posesÊ isÊ helpful.ÊÊ
AÊ greatÊ classÊ toÊ strengthenÊ theÊ core.Ê Ê AlsoÊ onÊ Mondays,Ê YogaÊ IÊ fromÊ
1:00-Ê 2:00Ê pm.Ê Ê NewÊ toÊ yoga?Ê Ê JoinÊ thisÊ classÊ andÊ discoverÊ whatÊ hasÊ
always been waiting for you: a journey of mind/body connection
thatÊ canÊ setÊ youÊ onÊ aÊ pathÊ toÊ wellness.Ê *FreeÊ YogaÊ Monday!Ê BuyÊ
aÊ packageÊ ofÊ 3Ê classesÊ forÊ $30,Ê andÊ receiveÊ aÊ 4thÊ forÊ FREE!Ê TheÊ
Dance Center of Greensboro, 2104 Georgia St. Ste. 107, 271-8177,
www.dancecentergso.com
MomÊ &Ê BabyÊ Yoga. 11am-12:15 pm. Also Wed. 11 am. Bring your
babyÊ withÊ youÊ toÊ rgainÊ yourÊ strengthÊ &Ê energyÊ afterÊ Ê childbirth.Ê
EnjoyÊ theÊ communityÊ ofÊ otherÊ newÊ momsÊ whileÊ inÊ aÊ comfortableÊ
settingÊ whereÊ youÊ mayÊ feedÊ orÊ changeÊ yourÊ babyÊ asÊ needed.Ê DesignedÊ forÊ newbornsÊ toÊ crawlers.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ
Ave, GSO, 272-0005.
ChildrenÕ sÊ Yoga. 4:30 – 5:30 pm. A fun-filled class with yoga,
musicÊ andÊ movement.Ê ChildrenÊ agesÊ fourÊ toÊ sevenÊ areÊ welcome.Ê
**Ê Children'sÊ yogaÊ birthdayÊ partiesÊ availableÊ **Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê
E Battleground Ave, Greensboro, 272-0005, www.familyyoga.org.
MixedÊ LevelÊ Yoga. 4:30 – 5:30 pm. Also Wed. 6:30 pm, Fri. 9:30
amÊ andÊ SatÊ 10:30Ê am.Ê WorkÊ atÊ yourÊ individualÊ levelÊ asÊ theÊ teacherÊ
guides you through a Hatha flow practice. Prior yoga experience
yogaÊ isÊ necessary.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ Ave,Ê Greensboro, 272-0005, www.familyyoga.org.
Reflexology Classes. 5-7pm. July 12, 19, 26. Learn how to treat
yourself and loved ones to the healing art of reflexology. 6 hour
introduction class - $100.00 and $150.00 for private lessons.
LearnÊ basicÊ fundamentals,Ê overviewÊ ofÊ anatomyÊ andÊ physiology,Ê
history, hands on technique, and the reflexology foot and hand
chart.Ê TreatÊ yourselfÊ andÊ lovedÊ onesÊ toÊ goodÊ healthÊ andÊ signÊ upÊ
for a class today! For more info contact certified Reflexologist,
Reiki master teacher, and herbalist Lori alderman at 339-0656 or
at slreflexology@gmail.com.
BeginnerÊ Yoga. 6-7:15 pm. Also Sat. at 9 am. For those w/ some
yoga experience & familiarity w/ poses. This class will improve your
strength, flexibility & concentration. Appropriate for those who are
re-enteringÊ theirÊ yogaÊ practice.Ê FamilyÊ Yoga,Ê 1616Ê EÊ BattlegroundÊ
Ave, GSO, 272-0005.
BellyÊ Dancing.Ê TwoÊ classesÊ offered:Ê 6:30-7:30pmÊ andÊ WednesdaysÊ
at 6:15pm. BellyÊ DanceÊ isÊ aÊ lowÊ impactÊ yetÊ aerobicÊ danceÊ form.Ê
TheÊ chestÊ movements,Ê torsoÊ movementsÊ andÊ shimmiesÊ thatÊ areÊ
integralÊ partsÊ ofÊ theÊ danceÊ areÊ aÊ greatÊ exercise.Ê LessonsÊ onÊ movementÊ withinÊ bellyÊ danceÊ canÊ improveÊ coordinationÊ andÊ raiseÊ selfÊ
esteem.Ê JoiningÊ aÊ bellyÊ danceÊ classÊ isÊ aÊ greatÊ opportunityÊ toÊ meetÊ
otherÊ people,Ê learnÊ aboutÊ newÊ culturesÊ andÊ toÊ learnÊ aboutÊ anÊ ancientÊ artÊ formÊ thatÊ connectsÊ womenÊ allÊ overÊ theÊ world.Ê ThisÊ classÊ isÊ
gearedÊ toÊ bellyÊ danceÊ beginners.Ê TheÊ classesÊ includeÊ aÊ shortÊ historyÊ
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ofÊ bellyÊ dance;Ê theÊ basicÊ stepsÊ ofÊ theÊ danceÊ andÊ creatingÊ simpleÊ
combinations.Ê StudentsÊ willÊ learnÊ someÊ basicÊ choreography.Ê AsÊ
timeÊ allowsÊ lessonsÊ onÊ propsÊ willÊ beÊ included.Ê ClassesÊ areÊ ongoing.ÊÊ
KisaiyaÊ hasÊ beenÊ studyingÊ BellyÊ DanceÊ sinceÊ 1990Ê andÊ hasÊ taughtÊ
allÊ overÊ NC,Ê SCÊ andÊ VA.Ê HerÊ danceÊ styleÊ isÊ aÊ fusionÊ ofÊ cabaretÊ andÊ
folkloricÊ stylesÊ ofÊ bellyÊ dance.Cost:Ê $10.Ê ForÊ moreÊ informationÊ
please contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307
orÊ visitÊ www.center4holistichealing.com

tuesday
IntermediateÊ Yoga.Ê 9:30-10:45am. (Also Thurs. 9:30 am) Yoga at
aÊ levelÊ forÊ thoseÊ whoÊ areÊ familiarÊ withÊ traditionalÊ asanasÊ (poses).Ê
Increase your strength, flexibility & concentration in this class by
experiencing fast pace flow, inversions & arm balances. Family
Yoga, 1616 E Battleground Ave, GSO, 272-0005.
TheÊ KernersvilleÊ WalkingÊ Club.Ê 11Ê am-12Ê pm,Ê TuesdaysÊ &Ê ThursdaysÊ LedÊ byÊ Dr.Ê DarianÊ JustinÊ Smith,Ê B.S.,Ê D.C.Ê OpenÊ toÊ ALLÊ ages!ÊÊ
WearÊ walkingÊ showsÊ &Ê bringÊ yourÊ waterÊ bottleÉÊ weÊ willÊ coverÊ
topicsÊ likeÊ healthyÊ lifestylesÊ &Ê properÊ stretchingÊ inÊ aÊ friendlyÊ groupÊ
setting.Ê Ê Sorry,Ê noÊ petsÊ allowed.Ê 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 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.
MixedÊ LevelÊ Yoga.Ê Ê 11-12pm.Ê AÊ greatÊ classÊ forÊ allÊ levels.Ê Ê BeginÊ
yourÊ practiceÊ withÊ centeringÊ yourÊ mind.Ê UnwindÊ asÊ youÊ areÊ guidedÊ
throughÊ traditionalÊ yogaÊ posesÊ stretchingÊ yourÊ muscles,Ê lengtheningÊ
yourÊ spine,Ê andÊ strengtheningÊ yourÊ core.Ê Ê ThisÊ classÊ willÊ focusÊ onÊ
your alignment allowing for the many benefits of yoga. *2 for 1 Yoga
Tuesdays! Bring a friend and each receive 50% off our New Student
Package: 3 classes for only $15! The Dance Center of Greensboro,
2104 Georgia St. Ste. 107, 271-8177, www.dancecentergso.com
NewÊ ClientÊ Day.Ê DoÊ youÊ haveÊ neckÊ orÊ backÊ pain?Ê NotÊ sureÊ ifÊ massage will help? Try massage - just $25 for a 30-minute back and
neckÊ massage!Ê TuesdaysÊ 11:30am,Ê 12:30pmÊ andÊ 1:30pm.Ê NewÊ
clientsÊ only,Ê cashÊ only.Ê IÊ specializeÊ inÊ painÊ relief!Ê CallÊ AldermanÊ
Massage Therapy at 336-339-5058. Roy Alderman, LMBT #7515.
www.AldermanMassagetherapy.com
EasyÊ DoesÊ ItÊ Yoga. 1-2:15 pm. Also Thurs. 1 pm. A class designed for
thoseÊ desiringÊ toÊ workÊ atÊ aÊ slowerÊ pace.Ê NoÊ priorÊ yogaÊ experienceÊ
necessary. Family Yoga, 1616 E Battleground Ave, GSO, 272-0005.
FlowÊ Yoga.Ê 4-5:15. Also Thursdays, 7-8:15pm. Taught byÊ CatherineÊ
Greene. Come get into the flow of yoga. This active yogaÊ classÊ
linksÊ yogaÊ posesÊ withÊ movementÊ andÊ breathÊ inÊ theÊ vinyasaÊ yogaÊ
style.Ê OpenÊ toÊ allÊ experienceÊ levels.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ
contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.chhtree.com
YogaÊ ForÊ All.Ê 5:30-6:30 pm. Also Thursdays. Taught by Catherine
GreeneÊ atÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê TheÊ practiceÊ ofÊ yogaÊ
benefits all people – regardless of age, size, or physical fitness.

Come experience the benefits of yoga – not only for your body –
butÊ alsoÊ forÊ yourÊ mind,Ê heartÊ andÊ soul.Ê Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ
contact The Center for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.center4holistichealing.com
YogaÊ forÊ Health.Ê 6-7:20Ê pm.Ê GearedÊ towardÊ beginners,Ê intermediates,Ê andÊ thoseÊ withÊ healthÊ challenges.Ê ThisÊ gentleÊ yogaÊ classÊ willÊ
improve flexibility and strength and help promote relaxation.
ntegrativeÊ Therapies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Dr.,Ê GSO.Ê CallÊ toÊ registerÊ
336-Ê294-0910.Êwww .integrativetherapies.net.
PrenatalÊ Yoga. 6-7:15 pm. (Also Wed. 9:30 am & Thurs. 6 pm)
PrepareÊ yourÊ mindÊ &Ê bodyÊ forÊ theÊ challengesÊ ofÊ pregnancyÊ &Ê labor.Ê
ThisÊ classÊ isÊ designedÊ toÊ buildÊ yourÊ strengthÊ &Ê stamina,Ê easeÊ discomfortsÊ ofÊ pregnancyÊ &Ê teachÊ youÊ howÊ toÊ relax.Ê ExperienceÊ theÊ
fellowshipÊ &Ê supportÊ ofÊ otherÊ pregnantÊ women.Ê NoÊ priorÊ yogaÊ isÊ
necessary. Family Yoga, 1616 E Battleground Ave, GSO, 272-0005.
GroupÊ EnergyÊ HealingÊ Sessions. 7-8pm. By Lorenzo Cree and Judy
Mitcham,Ê RN,Ê MSN.Ê Ê Subtle-energyÊ transmissionÊ conveyedÊ toÊ theÊ
gatheredÊ groupÊ toÊ supportÊ andÊ promoteÊ physical,Ê mentalÊ andÊ
spiritual healing. Location: 2818 Robin Hood Dr., Greensboro,
NC. Cost $15. Check www.lorenzocree.com/group.htm for schedule changes. Call 336-833-5887 or 336-282-1966 for questions.
PrenatalÊ Yoga. 7-8:15pm. Taught by Catherine Greene. The practice
ofÊ yogaÊ helpsÊ prepareÊ aÊ womanÊ forÊ labor,Ê birthÊ andÊ motherhood.ÊÊ
YogaÊ alsoÊ providesÊ relaxationÊ andÊ reliefÊ fromÊ theÊ physical,Ê mentalÊ
andÊ emotionalÊ challengesÊ ofÊ beingÊ pregnant.Ê Ê OpenÊ toÊ womanÊ inÊ
theÊ 2ndÊ andÊ 3rdÊ trimester.Ê Ê DoctorÊ approvalÊ isÊ required.Ê Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ 336841-4307 or visit www.chhtree.com
YogaÊ forÊ Men. 7:30-8:45 pm. On-going class held Tuesday evenings
thatÊ focusesÊ onÊ theÊ maleÊ anatomyÊ andÊ itsÊ requirementsÊ whileÊ bringÊ
yogaÊ mind-bodyÊ awarenessÊ toÊ theÊ participants.Ê Approx.Ê everyÊ 7Ê
weeksÊ anÊ introductionÊ toÊ YogaÊ forÊ MenÊ isÊ heldÊ onÊ ThursdayÊ eveningsÊ
toÊ prepareÊ thoseÊ thatÊ haveÊ notÊ takenÊ yogaÊ forÊ theÊ TuesdayÊ class.Ê SeeÊ
webÊ siteÊ forÊ moreÊ detailsÊ onÊ classÊ structureÊ andÊ introductoryÊ classÊ
offering. Family Yoga, 1616 E Battleground Ave, GSO. 272-0005,
www.familyyoga.org.

wednesday
Prenatal,Ê MomÊ &Ê BabyÊ andÊ MixedÊ LevelÊ notedÊ onÊ MondayÊ andÊ
TuesdayÊclas sesÊatÊF amilyÊ Yoga.

5887 or 336-282-1966 for questions.
AdultÊ SurvivorsÊ ofÊ ChildhoodÊ SexualÊ AbuseÊ SupportÊ Group.Ê
7-8:30pm starting Wed., July 28. Taught by Valarie Snell, LCSW.
WeÊ wouldÊ likeÊ toÊ inviteÊ youÊ toÊ joinÊ usÊ onÊ WednesdayÊ eveningsÊ
toÊ meetÊ andÊ Ê gatherÊ supportÊ fromÊ fellowÊ survivorsÊ andÊ learnÊ fromÊ
eachÊ otherÊ asÊ well.Ê Ê ThisÊ groupÊ hasÊ anÊ interactiveÊ focusÊ withÊ someÊ
guidanceÊ fromÊ theÊ groupÊ facilitator.Ê GroupÊ membersÊ willÊ needÊ toÊ
speak with Valarie Snell prior to attending group. $20/group. For
moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ
at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com
MonthlyÊ GuidedÊ Meditation. 7:30-8:00pm. On the 4th Wednesday
ofÊ theÊ monthÊ joinÊ usÊ forÊ aÊ guidedÊ meditationÊ andÊ meetÊ otherÊ peopleÊ
inÊ theÊ communityÊ interestedÊ inÊ meditation.Ê EachÊ monthÊ willÊ haveÊ aÊ
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 Ê AllÊ levelsÊ ofÊ meditationÊ experienceÊ areÊ welcomed!Ê
$10.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com

thursday
Intermediate,Ê EasyÊ DoesÊ ItÊ andÊ PrenatalÊ notedÊ onÊ MondayÊ andÊ
TuesdayÕ sÊ classesÊ atÊ FamilyÊ Yoga.
HowÊ HeartÊ HealthyÊ AreÊ You?Ê 10am--4pm.Ê CallÊ toÊ receiveÊ aÊ DPAÊ
screening,Ê whichÊ providesÊ informationÊ onÊ arterialÊ wallÊ 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),

STEP OUT OF PAIN

The Rossiter Way

Neck & Shoulder Pain • Arm, Wrist & Hand Pain
Golfer’s or Tennis Elbow • Low Back Pain & Sciatica
Hip Pain & Knee Pain • Plantar Fasciitis

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.
MindfulnessÊ GroupÊ TherapyÊ Sessions. 7-8pm. By Lorenzo Cree.
GuidanceÊ inÊ mindfulnessÊ (basedÊ inÊ non-dualÊ wisdom)Ê Ð Ê theÊ naturalÊ
artÊ ofÊ beingÊ presentÊ with,Ê andÊ openÊ to,Ê whateverÊ isÊ beingÊ experiencedÊ inÊ eachÊ momentÊ (includingÊ stressÊ andÊ mental-emotionalÊ suffering),Ê therebyÊ settingÊ intoÊ motionÊ theÊ emergenceÊ ofÊ insights,Ê relief,Ê
resolutionÊ andÊ self-actualization.Ê Ê AlsoÊ guidanceÊ inÊ processesÊ andÊ
exercises that support and/or complement mindfulness – including
aÊ streamlinedÊ blendingÊ ofÊ EFTÊ andÊ EMDRÊ techniques.Ê Location:Ê
2818 Robin Hood Dr., Greensboro, NC. Cost $15. Check www.
lorenzocree.com/group.htm for schedule changes. Call 336-833-

Kathy Howard, LMBT # 2259

Kathy@Rossiter.com

Senior Rossiter Instructor / Massage Therapist

336-708-1727

ROSSITER CENTER

1400 Battleground Avenue, Suite 213
Greensboro, NC

www.RossiterSoutheast.com
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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 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 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 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
as general health maintenance and relaxation. $30/patient. AppointmentÊ requiredÊ Ê Ê ForÊ moreÊ infoÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ
Healing at 336-841-4307 or visit 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.
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

friday
MixedÊLev elÊ notedÊonÊ MondayÊ atÊ FamilyÊ Yoga.
Pilates.Ê 12-1pm.Ê PilatesÊ teachesÊ awarenessÊ ofÊ breathÊ andÊ alignmentÊ
of the spine, and aims to strengthen the deep torso/core muscles.
ComeÊ joinÊ thisÊ lunchtimeÊ classÊ forÊ aÊ powerfulÊ wayÊ toÊ changeÊ yourÊ
body.Ê *NewÊ StudentÊ Package:Ê Ê BuyÊ aÊ packageÊ ofÊ 3Ê classesÊ forÊ $30,Ê
andÊ receiveÊ aÊ 4thÊ forÊ FREE!Ê TheÊ DanceÊ CenterÊ ofÊ Greensboro,Ê 2104Ê
Georgia St. Ste. 107, 271-8177, www.dancecentergso.com
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saturday
BeginnerÊ andÊ MixedÊ LevelÊ notedÊ onÊ MondayÊ classesÊ atÊ FamilyÊ
Yoga.
Reiki I Certification Class.Ê 10am-12n.Ê AugustÊ 14th,Ê 17thÊ andÊ 21stÊ
andÊ SeptemberÊ 4.Ê JoinÊ usÊ forÊ aÊ lifeÊ changingÊ three-weekÊ series!ÊÊ
LearnÊ theÊ JapaneseÊ touchÊ andÊ energyÊ therapyÊ technique,Ê knownÊ
asÊ Reiki,Ê forÊ relaxation,Ê health,Ê andÊ healingÊ ofÊ theÊ mind-body-spiritÊ
self.Ê DuringÊ thisÊ series,Ê youÊ willÊ learnÊ theÊ historyÊ ofÊ Reiki,Ê whatÊ ReikiÊ
is,Ê howÊ toÊ applyÊ ReikiÊ forÊ self-treatmentÊ andÊ treatmentÊ ofÊ othersÊ
(ourÊ animalÊ friendsÊ too!),Ê theÊ philosophyÊ ofÊ Reiki,Ê andÊ muchÊ more.ÊÊ
ThereÊ willÊ beÊ plentyÊ ofÊ practiceÊ timeÊ inÊ classÊ andÊ youÊ willÊ receiveÊ aÊ
personal manual for you to keep and a certificate upon completion
of the class. Christina Allen is a Certified Reiki Master-Teacher and
willÊ addressÊ yourÊ questionsÊ andÊ guideÊ eachÊ oneÊ inÊ theirÊ practiceÊ ofÊ
Reiki.Ê Cost:Ê $100.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com.

Classified
IPART-TIMEÊ ASSISTANTÊ NEEDEDÊ forÊ naturalÊ medicineÊ rep.Ê
Requirements: 2+ years administrative assistant experience;
FamiliarityÊ withÊ alternativeÊ medicine.Ê WorkÊ mostlyÊ fromÊ home.Ê
Independent contractor. $12/hour, 5 -10 hrs/wk. Email for details.
wellnessjob789@gmail.com
COMPUTERÊ RUNNINGÊ SLOW?Ê SpywareÊ andÊ virusesÊ areÊ theÊ
cause.Ê LetÊ usÊ cleanÊ theÊ maliciousÊ scumÊ fromÊ yourÊ system!Ê WeÊ
make house calls! Only $99. Confidentiality assured. Call now!
336-686-0582 www.blueresolve.com
COUPLESÊ RETREATS.Ê Romantic Vacation/Workshops: Florida,
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
opportunity with global health & wellness company. Earn $500
extraÊ aÊ monthÊ orÊ replaceÊ careerÊ income.Ê CallÊ 336-414-9401.

WHO ELSE WANTS TO LOSE
WEIGHT THIS SUMMER?
New FREE Seminar
reveals the key to
weight loss that
nobody’s talking about!
Why haven’t you been able
to lose weight?
We have the answers for
you! Come and ask
questions and learn what
you can do to finally
conquer your weight
problem. It’s time you
discovered this new
breakthrough that leads to
permanent weight loss!

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

Or Register online at

www.DietTriad.com
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