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WeÊLi veÊ InÊaÊP ollutedÊ WorldÊ Ê Ê Ê Ê
AreÊ You
Polluted?

PossibleÊ
HealthÊIs sues

Food,Êw ater,ÊtheÊproducts ÊweÊus eÊ
everyÊda y,Êev enÊtheÊairÊweÊbreatheÊ
containÊtoxicÊmetals :Ê

ÊC oronaryÊarteryÊor
peripheralÊv ascularÊ disease
AlzheimerÕ sÊ& ÊP arkinsonÕ sÊDis ease
ÊKidneyÊandÊli verÊdamage
AsthmaÊandÊc hronicÊlungÊdis ease
DamagedÊimmuneÊs ystem
AutoimmuneÊdi seases
ReproductiveÊdis orders
ÊSkinÊdis orders
Cancer

Aluminum,Ê Arsenic,ÊC admium,Ê
Lead,ÊM ercury,ÊandÊ
many more.
SomeÊpeopleÊdonÕ tÊelimin ate
toxic metals well.

WhatÊis ÊC helation?

FromÊ theÊGreekÊw ordÊ cheleÊ(meaningÊcla w),Êc helationÊis ÊtheÊus eÊo fÊdrugs Ê(c helators)Ê
to bind toxic heavy metals in your body so they can be flushed out.
AfterÊtes tingÊpatients ÊforÊ15ÊdifferentÊtoxicÊmetals ,ÊweÊma yÊrecommendÊc helation,Êw hichÊwillÊ
treat the cause, not the symptoms, of illness. Used in combination with lifestyle changesÊ andÊ
nutritionalÊther apies,Êc helationÊcanÊhelpÊtoÊbringÊtheÊbod
yÊbac kÊintoÊbalance, Ê
restore health and vitality.

1301-A West Wendover Avenue • Greensboro, NC • 336.808.3627
Heavy metal questionnaire at: www.VaughanMedical.com/mf_HeavyMetalsQuestionnaire.htm
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PUBLISHER letter
Friends,Ê
AÊ coupleÊ ofÊ yearsÊ ago,Ê weÊ wroteÊ anÊ articleÊ aboutÊ BPAÊ (BisphenolÊ A)Ê andÊ theÊ possible health risks associated with it (August 2008). We did receive a bit of negative
feedbackÊ fromÊ thatÊ articleÊ (fromÊ someÊ inÊ theÊ chemicalÊ industryÊ whoÊ thoughtÊ weÊ wereÊ
undulyÊ scaringÊ theÊ public),Ê asÊ theÊ FDAÊ atÊ theÊ timeÊ wasÊ sayingÊ thatÊ FDAÊ wasÊ perfectlyÊ
fine, and not at all toxic. Now, it seems they are finally in the process of changing
theirÊtune,ÊandÊtheÊC anadianÊgo vernmentÊjus tÊlas tÊ weekÊ ruledÊthatÊBP AÊis Êto xicÊ toÊ bothÊ theÊ environmentÊandÊhum anÊ health.Ê
AnotherÊ petÊ peeveÊ ofÊ oursÊ isÊ phthalatesÊ (pronouncedÊ THAY-lates),Ê whichÊ areÊ commonÊ chemicalÊ compoundsÊ bestÊ knownÊ forÊ
theirÊ useÊ asÊ plasticizers.Ê PhthalatesÊ areÊ usedÊ inÊ theÊ manufactureÊ ofÊ almostÊ everythingÊ itÊ seemsÊ -Ê fromÊ personalÊ careÊ productsÊ toÊ
shower curtains, vinyl flooring, plastic food containers, medical devices, Glade Plug-ins, adhesives, paint pigments, and the list
goesÊ on.Ê TheÊ fullÊ rangeÊ ofÊ healthÊ consequencesÊ forÊ phthalateÊ exposureÊ isÊ notÊ yetÊ known,Ê butÊ weÊ doÊ knowÊ thatÊ itÊ isÊ anÊ endocrineÊ
disrupterÊ andÊ canÊ causeÊ testosteroneÊ depressionÊ inÊ childrenÊ asÊ wellÊ asÊ behavioralÊ changes,Ê insulinÊ resistanceÊ andÊ more.Ê OurÊ
advisoryÊ boardÊ memberÊ andÊ localÊ naturopathicÊ physician,Ê JillianÊ SarnoÊ Teta,Ê tackledÊ theÊ problemÊ ofÊ phthalatesÊ thisÊ monthÊ inÊ aÊ
highlyÊinformati veÊarticleÊbeginningÊonÊpageÊ40.Ê
This issue is jammed with many good articles including the first chapter of Dr. Kathi Kemper's book, Doctor'sÊ GuideÊ toÊ
Healing,Ê which she is writing chapter-by-chapter here in NT. Also, you can read about the benefits of grounding, dealing with
griefÊ duringÊtheÊholida ys,Ênatu re'sÊanti oxidants,ÊaÊcr ashÊcours eÊinÊbod yÊc hange,ÊandÊmuc hÊmore!Ê
WeÊ Ê hopeÊ thatÊ youÊ andÊ yoursÊ enjoyÊ ThanksgivingÊ thisÊ year.Ê We,Ê ofÊ course,Ê areÊ gratefulÊ forÊ ourÊ health,Ê familyÊ andÊ friends.Ê WeÊ
areÊg ratefulÊforÊthos eÊs ervingÊourÊcoun try,ÊandÊweÊareÊgr atefulÊforÊy ou,ÊourÊreaders .

WishingÊy ouÊgoodÊhealth,

www.facebook.com/naturaltriad
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erhapsÊ theÊ bestÊ placeÊ toÊ
startÊ aÊ discussionÊ onÊ antioxidantsÊ isÊ inÊ aÊ teeny,Ê tinyÊ
organelleÊ ofÊ ourÊ cellsÊ calledÊ theÊ mitochondria.Ê TheÊ mitochondriaÊ areÊ theÊ
so-calledÊ powerhousesÊ ofÊ theÊ cell,Ê usingÊ
differentÊ chemicalÊ reactionsÊ toÊ turnÊ componentsÊ availableÊ fromÊ foodÊ Ð Ê fattyÊ acids,Ê
glucose,Ê andÊ aminoÊ acidsÊ ÐÊ intoÊ energy.Ê
ATPÊ isÊ theÊ bodyÕ sÊ Ê energyÊ Ò currencyÓ Ê andÊ
itÊ isÊ producedÊ inÊ theÊ mitochondriaÊ byÊ
processesÊ knownÊ asÊ electronÊ transportÊ
andÊoxidati veÊphos phorylation.Ê

EnergyÊpr oduction,ÊwithÊaÊcatc h
InÊ orderÊ forÊ thisÊ energyÊ toÊ beÊ produced,Ê electronsÊ areÊ manipulatedÊ andÊ
shuttledÊ around,Ê andÊ someÊ electronsÊ escapeÊtheÊenergy-makingÊreactions .Ê
TheÊ Ò catchÓ Ê hereÊ isÊ thatÊ single,Ê unpairedÊ electronsÊ areÊ veryÊ unstableÊ andÊ
capableÊ ofÊ doingÊ damageÊ atÊ aÊ cellularÊ
levelÊ toÊ DNA,Ê cellularÊ membranes,Ê enzymes,Ê otherÊ proteinsÊ andÊ fats.Ê TheseÊ guysÊ
alsoÊ haveÊ theÊ potentialÊ toÊ joinÊ otherÊ moleculesÊ withÊ unpairedÊ electronsÊ andÊ formÊ
oxidants.Ê RoughlyÊ 1-2%Ê ofÊ oxygenÊ inÊ theÊ
bodyÊ becomesÊ anÊ oxygenÊ radical.Ê TheseÊ
singleÊ orÊ molecularÊ unpairedÊ electronsÊÊ
areÊ knownÊ inÊ theÊ popularÊ literatureÊ asÊ
Ò freeÊr adicalsÓ .Ê
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ConsequencesÊ ofÊ freeÊ radicals:Ê
notÊ allÊ bad
TheÊ damageÊ thatÊ freeÊ radicalsÊ createÊ
inÊ theÊ bodyÊ isÊ knownÊ asÊ oxidativeÊ stress.Ê
IfÊ youÊ thinkÊ ofÊ rustÊ onÊ metal,Ê orÊ ageÊ spotsÊ
onÊ theÊ skin,Ê theseÊ areÊ examplesÊ ofÊ theÊ
processÊ ofÊ oxidation.Ê AsÊ oxidativeÊ stressÊ
increases,Ê energyÊ productionÊ atÊ theÊ cellularÊ levelÊ beginsÊ toÊ decrease,Ê loweringÊ
theÊ bodyÕ sÊ energyÊ reserve.Ê ItÕ sÊ likeÊ aÊ carÊ
batteryÊ thatÊ isÊ losingÊ itsÊ voltageÊ ÐÊ itÊ mayÊ
beÊ ableÊ toÊ turnÊ on,Ê butÊ notÊ onÊ aÊ coldÊ
morning.ÊP eopleÊ underÊ increased
oxidativeÊ stressÊ withÊ lowered
energyÊres ervesÊareÊmoreÊ
proneÊtoÊinfectionÊandÊ
chronicÊdis easeÊandÊ
areÊmoreÊgreatlyÊ
affectedÊb yÊs tressÊ
andÊtr aumaÊthanÊ
otherÊpeople.Ê
ExcessiveÊ
oxidationÊ

hasÊbeenÊ
linkedÊ toÊ virtuallyÊ everyÊ chronicÊ
diseaseÊ includingÊ cardiovascularÊ
disease,Ê diabetes,Ê autoimmuneÊ conditions,Ê autism,Ê chronicÊ fatigueÊ syndrome,Ê multipleÊ chemicalÊ sensitivities,Ê
fibromyalgiaÊ andÊ complexÊ painÊ syndromes,Ê dementia/neurodegenerativeÊ
disease,Ê arthritisÊ ,Ê andÊ ofÊ courseÊ ÐÊ aging.
SoÊ nowÊ weÊ knowÊ thatÊ theÊ bodyÊ generatesÊ freeÊ radicalsÊ asÊ aÊ by-productÊ ofÊ
energyÊ productionÊ andÊ normalÊ metabolism,Ê andÊ thatÊ tooÊ muchÊ oxidativeÊ stressÊ
canÊ beÊ detrimental;Ê butÊ ourÊ bodyÊ alsoÊ
reliesÊ onÊ oxidationÊ inÊ certainÊ situations.Ê
The immune system, specifically, uses
oxidationÊ toÊ destroyÊ damagedÊ cells,Ê

Nature's Antioxidants
Eat many different colored
fruits and vegetables daily
to lessen oxidative stress
(free radical damage)

pathogenicÊ bacteriaÊ andÊ parasitesÊ thatÊ itÊ
encountersÊ duringÊ itsÊ patrolÊ ofÊ theÊ body.Ê
WithoutÊ theÊ useÊ ofÊ oxidation,Ê weÊ wouldÊ
die.Ê SoÊ ourÊ bodiesÊ haveÊ developedÊ
mechanismsÊ forÊ overcomingÊ oxidationÊ
andÊ Ò quenchingÓ Ê orÊ neutralizingÊ freeÊ
radicals.Ê AÊ majorÊ playerÊ inÊ theseÊ mechanisms?Ê YouÊ guessedÊ itÊ ÐÊ antioxidants.Ê TheÊ
bodyÊ isÊ capableÊ ofÊ makingÊ itsÊ ownÊ antioxidantÊ systems,Ê withÊ perhapsÊ theÊ mostÊ
famousÊ orÊ well-knownÊ beingÊ glutathione.Ê
TheÊ bodyÊ Ê alsoÊ reliesÊ heavilyÊ onÊ dietaryÊ
factorsÊ toÊ createÊ antioxidants,Ê recycleÊ
them,Ê orÊ pullÊ themÊ fromÊ theÊ dietÊ toÊ beÊ
usedÊdirectly .

WhatÊis ÊanÊantio xidantÊ andÊ whereÊ
can I find them?
AntioxidantÊ isÊ aÊ catch-allÊ termÊ forÊ aÊ
groupÊ ofÊ highlyÊ diverseÊ compoundsÊ thatÊ
areÊ capableÊ ofÊ neutralizingÊ oxidativeÊ
damageÊ andÊ trappingÊ andÊ quenchingÊ freeÊ
radicals.Ê CompoundsÊ capableÊ ofÊ antioxidantÊ activityÊ includeÊ enzymes,Ê vitamins,Ê
mineralsÊandÊotherÊ accessoryÊnutrient s.
EnsuringÊ adequateÊ antioxidantÊ intakeÊ
throughÊ theÊ dietÊ isÊ aÊ powerfulÊ wayÊ toÊ
enhanceÊ yourÊ healthÊ andÊ wellÊ beingÊ andÊ
isÊ relativelyÊ simpleÊ toÊ doÊ ifÊ youÊ followÊ aÊ
few basic rules. The first guideline is to
makeÊ sureÊ thatÊ yourÊ dietÊ isÊ richÊ inÊ vegetablesÊ andÊ fruits.Ê FruitsÊ andÊ vegetablesÊ
thatÊ areÊ red,Ê orange,Ê blue,Ê purpleÊ andÊ
blackÊ areÊ particularlyÊ richÊ inÊ antioxidantÊ
compounds.Ê TheÊ brightÊ colorsÊ areÊ lettingÊ
usÊ knowÊ thatÊ theseÊ plantsÊ areÊ richÊ inÊ
phytochemicalsÊ andÊ nutrientsÊ thatÊ packÊ
aÊ powerfulÊ free-radicalÊ quenchingÊ punch.Ê
TheÊ nextÊ basicÊ ruleÊ isÊ toÊ minimizeÊ orÊ
avoidÊ foodsÊ thatÊ addÊ toÊ ourÊ oxidativeÊ load.Ê
These foods include refined sugars and
carbohydrateÊ products,Ê foodsÊ withÊ excessiveÊ sodium,Ê transÊ fats,Ê packagedÊ bakedÊ
goods,Ê andÊ excessiveÊ alcohol.Ê SmokingÊ
cigarettesÊ andÊ beingÊ exposedÊ toÊ secondÊ
handÊ smokeÊ isÊ aÊ majorÊ sourceÊ ofÊ oxidationÊ andÊ isÊ aÊ greatÊ wayÊ toÊ ageÊ yourselfÊ
quickly,Ê bothÊ insideÊ andÊ out,Ê soÊ exposureÊ
toÊ cigaretteÊ smokeÊ shouldÊ beÊ minimized.Ê

ByÊ JillianÊ SarnoÊ Teta,Ê ND

severalÊ antioxidantÊ mechanismsÊ inÊ place,Ê
andÊ oneÊ ofÊ theÊ bestÊ understoodÊ systemsÊ
isÊ theÊ glutathioneÊ system.Ê GlutathioneÊ isÊ
aÊ compoundÊ madeÊ fromÊ glycine,Ê cysteineÊ
andÊ glutamicÊ acidÊ andÊ isÊ oneÊ ofÊ theÊ bodyÕ sÊ
mainÊ waysÊ ofÊ neutralizingÊ freeÊ radicals.Ê
GlutathioneÊ isÊ made,Ê usedÊ upÊ andÊ recycledÊ inÊ allÊ cells,Ê allÊ dayÊ long.Ê GlutathioneÊ
isÊ crucialÊ forÊ lifeÊ ÐÊ withoutÊ it,Ê oxidativeÊ
stressÊ inÊ theÊ cellÊ wouldÊ beÊ leftÊ unchecked,Ê
andÊtheÊcellÊw ouldÊdie.
TheÊ antioxidantÊ enzymeÊ superoxideÊ
dismutaseÊ isÊ madeÊ byÊ theÊ bodyÊ andÊ arguablyÊ hasÊ theÊ strongestÊ antioxidativeÊ capacityÊ ofÊ all.Ê ThisÊ enzymeÊ isÊ responsibleÊ
forÊ preventingÊ superoxideÊ radicalsÊ fromÊ
injuringÊ DNA,Ê mitochondria,Ê cellÊ membranesÊandÊotherÊcellularÊcomponents .Ê

NotableÊ antioxidantsÊ
foundÊ inÊ theÊ diet
BelowÊ isÊ aÊ listÊ ofÊ antioxidantsÊ thatÊ canÊ
beÊ foundÊ inÊ theÊ diet.Ê InÊ orderÊ toÊ ensureÊ
thatÊ youÊ areÊ gettingÊ theÊ fullÊ spectrumÊ ofÊ
antioxidantsÊ availableÊ inÊ theÊ diet,Ê tryÊ toÊ
consumeÊ manyÊ differentÊ coloredÊ vegetablesÊ andÊ fruitsÊ dailyÊ ÐÊ IÊ callÊ thisÊ Ò eatingÊ
theÊ rainbowÓ .Ê EatÊ theÊ rainbowÊ everyÊ day,Ê
andÊy ouÊareÊcons umingÊantioxidants .
Vitamin C + Bioflavonoids:Ê
InÊ additionÊ toÊ beingÊ aÊ powerfulÊ antioxidantÊ andÊ supportingÊ theÊ bodyÕ sÊ ownÊ

antiÊ oxidantÊ systemsÊ byÊ helpingÊ toÊ recycleÊ
glutathione,Ê Ê VitaminÊ CÊ alsoÊ playsÊ aÊ roleÊ
inÊ collagenÊ formationÊ andÊ immuneÊ
stimulationÊ andÊ enhancement.Ê ItÊ isÊ foundÊ
inÊ greensÊ (kale,Ê collards,Ê mustardÊ andÊ
turnips),Ê redÊ chiliÊ peppers,Ê redÊ bellÊ peppers,Ê broccoli,Ê BrusselsÊ sprouts,Ê parsley,Ê
guava,Ê strawberries,Ê papaya,Ê citrus,Ê sweetÊ
potatoesÊandÊkiwi.
VitaminÊEÊf ractions:Ê
ThisÊ fat-solubleÊ vitaminÊ exertsÊ itsÊ
antioxidativeÊ effectsÊ byÊ protectingÊ cellÊ
membranesÊ fromÊ oxidativeÊ damage.Ê
NerveÊ cellsÊ relyÊ heavilyÊ onÊ VitaminÊ EÊ forÊ
protection.Ê VitaminÊ EÊ isÊ alsoÊ crucialÊ forÊ
fertilityÊ andÊ hasÊ beenÊ shownÊ toÊ exertÊ aÊ
protectiveÊ effectÊ againstÊ manyÊ commonÊ
healthÊ conditionsÊ includingÊ heartÊ disease,Ê
strokes, fibrocystic breast changes, acne,
gallstonesÊ andÊ viralÊ infections.Ê VitaminÊ EÊ
canÊ beÊ foundÊ inÊ kale,Ê greenÊ tea,Ê turnipÊ
greens,Ê spinach,Ê wheatÊ branÊ andÊ wheatÊ
germ,Êalmonds ÊandÊoth erÊ nuts.
VitaminÊ AÊ +Ê BetaÊ carotene/carotenoids:Ê
CarotenoidsÊ helpÊ theÊ bodyÊ toÊ formÊ

YourÊbod yÕ sÊ bigÊ guns:Ê
GlutathioneÊandÊ
SuperoxideÊDis mutase
FromÊ aÊ survivalÊ andÊ evolutionaryÊ
perspective,Ê itÊ wouldÊ beÊ disadvantageousÊ
toÊ relyÊ onÊ theÊ dietÊ alone.Ê TheÊ bodyÊ hasÊ
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VitaminÊ AÊ andÊ exertÊ theirÊ antiÊ oxidantÊ
propertiesÊ byÊ quenchingÊ freeÊ radicalsÊ andÊ
reactiveÊ oxygenÊ species.Ê LikeÊ vitaminÊ E,Ê
carotenoidsÊ areÊ crucialÊ forÊ protectingÊ cellÊ
membranesÊ andÊ lipidsÊ fromÊ peroxidation.Ê
VitaminÊ AÊ isÊ alsoÊ makingÊ quiteÊ theÊ splashÊ
inÊ headlinesÊ forÊ itsÊ re-emergenceÊ asÊ aÊ
powerfulÊ anti-viralÊ vitamin,Ê andÊ letÕ sÊ notÊ
forgetÊ theÊ roleÊ itÊ playsÊ inÊ eyeÊ health.Ê VitaminÊ AÊ andÊ carotenoidsÊ areÊ foundÊ inÊ
orangeÊ andÊ redÊ coloredÊ vegetablesÊ andÊ
fruits,Ê andÊ alsoÊ inÊ greensÊ suchÊ asÊ collardsÊ
andÊ spinach.Ê ForÊ thoseÊ whoÊ enjoyÊ it,Ê
liverÊ (includingÊ codÊ liverÊ oil)Ê isÊ aÊ veryÊ richÊ
sourceÊofÊvitaminÊ A.

Selenium:Ê
ThisÊ mineralÊ playsÊ aÊ bigÊ roleÊ inÊ theÊ
productionÊ ofÊ glutathioneÊ andÊ glutathioneÊ
recyclingÊ inÊ theÊ body,Ê whichÊ isÊ oneÊ ofÊ theÊ
bodyÕ sÊ majorÊ antioxidantÊ systems.Ê SeleniumÊ alsoÊ worksÊ handÊ inÊ handÊ withÊ vitaminÊ EÊ toÊ protectÊ cellÊ membranesÊ fromÊ
oxidativeÊ damage.Ê BrazilÊ nutsÊ (threeÊ isÊ allÊ
youÊ needÊ forÊ aÊ fullÊ dose),Ê wheatÊ germ,Ê
waterÊ packedÊ tuna,Ê SwissÊ chard,Ê oatsÊ andÊ
salmonÊ areÊ allÊ goodÊ dietaryÊ sourcesÊ ofÊ
selenium.
Zinc:Ê
ZincÊ isÊ anÊ interestingÊ mineral.Ê ItsÊ
proposal as an antioxidant first occurred
inÊ 1990,Ê andÊ thoughÊ thereÊ stillÊ isÊ someÊ
debateÊ aboutÊ itsÊ statusÊ asÊ anÊ antioxidant,Ê
thereÊ isÊ compellingÊ enoughÊ evidenceÊ forÊ
itÊ toÊ beÊ listedÊ here.Ê ZincÊ preventsÊ theÊ
oxidationÊ ofÊ otherÊ metals,Ê suchÊ asÊ ironÊ
andÊ copper.Ê ItÊ alsoÊ playsÊ aÊ supportiveÊ roleÊ
toÊ superoxideÊ dismutase,Ê anÊ antioxidantÊ
enzymeÊ thatÊ isÊ madeÊ byÊ theÊ bodyÊ (muchÊ
likeÊ glutathione)Ê andÊ isÊ arguablyÊ theÊ
toughestÊ antioxidantÊ onÊ theÊ block.Ê ZincÊ
protectsÊ theÊ thymusÊ fromÊ cellularÊ damage,Ê
isÊ crucialÊ forÊ preventingÊ andÊ treatingÊ viralÊ
infectionsÊ andÊ stimulatesÊ theÊ immuneÊ
system.Ê ThisÊ mineralÊ alsoÊ isÊ importantÊ forÊ
preservingÊ theÊ sensesÊ ofÊ smellÊ andÊ taste,Ê
andÊ helpsÊ toÊ speedÊ wound-healingÊ time.ÊÊ
Oysters,Ê pumpkinÊ seeds,Ê shrimp,Ê ginger,Ê
pecansÊ andÊ BrazilÊ nutsÊ areÊ goodÊ dietaryÊ
sourcesÊofÊZinc.

ConditionallyÊ essentialÊ Ê
antioxidants:Ê CoQ10Ê andÊ
LipoicÊ Acid
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OurÊ bodyÊ isÊ ableÊ toÊ makeÊ bothÊ
CoQ10Ê andÊ lipoicÊ acid;Ê however,Ê sometimesÊ ourÊ needÊ forÊ theseÊ compoundsÊ orÊ
ourÊ rateÊ ofÊ useÊ ofÊ themÊ isÊ greaterÊ thanÊ theÊ
bodyÕ sÊ abilityÊ toÊ replenishÊ them.Ê WeÊ thenÊ
developÊ aÊ functionalÊ insufficiencyÊ ofÊ
themÊ thatÊ isÊ bestÊ repletedÊ throughÊ supplementation.Ê
CoQ10Ê isÊ usedÊ toÊ driveÊ theÊ cellÕ sÊ
metabolicÊ machineryÊ toÊ createÊ energyÊ
andÊ isÊ thusÊ pricelessÊ toÊ theÊ cell.Ê ItÊ isÊ onÊ
theÊ frontlinesÊ protectingÊ theÊ bodyÊ fromÊ
theÊ oxidativeÊ damageÊ createdÊ throughÊ
normalÊ energyÊ production.Ê CoQ10Ê isÊ alsoÊ
readilyÊ depletedÊ whenÊ takingÊ statinÊ drugsÊ
andÊ otherÊ pharmaceuticalÊ medicationsÊ
andÊ canÊ beÊ depletedÊ inÊ thoseÊ peopleÊ withÊ
fibromyalgia syndrome, chronic fatigue

andÊ otherÊ complexÊ painÊ syndromes.Ê
SupplementingÊ withÊ CoQ10Ê inÊ appropriateÊ dosesÊ alsoÊ appearsÊ toÊ greatlyÊ attenuateÊ
immuneÊ functionÊ andÊ thereforeÊ hasÊ applicationsÊ inÊ allÊ autoimmuneÊ disease,Ê
includingÊautoimmuneÊ thyroidÊ disease.
LipoicÊ acid,Ê likeÊ CoQ10,Ê alsoÊ hasÊ
majorÊ applicationsÊ inÊ allÊ autoimmuneÊ
disease.Ê ItÊ actsÊ asÊ aÊ powerfulÊ antioxidantÊ
andÊ protectsÊ allÊ cellularÊ componentsÊ fromÊ
freeÊ radicalÊ damage,Ê andÊ helpsÊ theÊ bodyÊ
toÊ rechargeÊ itsÊ ownÊ antioxidantÊ systems.Ê
LipoicÊ acidÊ isÊ aÊ gemÊ forÊ treatingÊ peripheralÊ neuropathyÊ andÊ manyÊ liverÊ conditionsÊas Êwell.

Some final thoughts
FreeÊ radicalÊ productionÊ andÊ oxidativeÊ
damageÊ resultÊ fromÊ normalÊ cellularÊ energyÊ productionÊ andÊ metabolismÊ andÊ areÊ
aÊ partÊ ofÊ everydayÊ life.Ê YourÊ bodyÊ hasÊ
developedÊ fantasticÊ copingÊ mechanismsÊ
toÊ offsetÊ deleteriousÊ effectsÊ ofÊ oxidativeÊ
damageÊ includingÊ someÊ ofÊ theÊ mostÊ powerfulÊ antioxidantÊ systemsÊ around:Ê glutathioneÊ andÊ superoxideÊ dismutase.Ê YouÊ
haveÊ theÊ powerÊ toÊ greatlyÊ enhanceÊ yourÊ
bodyÕ sÊ antiÊ oxidantÊ capacityÊ byÊ eatingÊ
foodsÊ thatÊ areÊ richÊ inÊ antioxidantsÊ andÊ
antioxidantÊ supportiveÊ vitamins,Ê minerals,Ê phytochemicalsÊ andÊ enzymes.Ê TheÊ
simplestÊ wayÊ toÊ doÊ thisÊ isÊ toÊ Ò eatÊ theÊ
rainbowÓ Ê everyÊ day.Ê ByÊ consumingÊ aÊ dietÊ
highÊ inÊ brightlyÊ coloredÊ vegetablesÊ andÊ
fruits,Ê youÊ slowÊ downÊ theÊ agingÊ processÊ
andÊ manyÊ ofÊ theÊ conditionsÊ associatedÊ
withÊ aging.Ê AppropriatelyÊ appliedÊ supplementalÊ antioxidantsÊ canÊ beÊ helpfulÊ forÊ
someÊ people,Ê butÊ donÕ tÊ forgetÊ thatÊ goodÊ
nutritionÊ isÊ oneÊ ofÊ yourÊ strongestÊ alliesÊ inÊ
reducingÊ theÊ likelihoodÊ ofÊ chronicÊ disease.
JillianÊ SarnoÊ TetaÊ isÊ aÊ medicallyÊ trainedÊ
NaturopathicÊ DoctorÊ (ND)Ê whoÊ practicesÊ atÊ theÊ NaturopathicÊ HealthÊ ClinicÊ ofÊ
NCÊ inÊ Winston-Salem.Ê SheÊ completedÊ herÊ
medicalÊ trainingÊ atÊ BastyrÊ University,Ê
whichÊ isÊ oneÊ ofÊ onlyÊ fourÊ medicalÊ universitiesÊ inÊ theÊ countryÊ toÊ trainÊ primary-careÊ
doctorsÊ inÊ theÊ complementaryÊ healingÊ
arts,Ê includingÊ nutrition,Ê exercise,Ê counseling,Ê herbalÊ medicine,Ê homeopathyÊ andÊ
functionalÊ medicine.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 28.

NEWS briefs
TheÊNurturedÊBod yÊHos tingÊHolida yÊ OpenÊ
House

T

heÊ NurturedÊ BodyÊ willÊ beÊ hostingÊ aÊ HolidayÊ OpenÊ HouseÓ onÊ
Thursday, November 18 from 7:00pm – 8:30pm, at 1400
Battleground Ave, Suite #150-D, Greensboro, NC 27408 (locatedÊ onÊ theÊ lowerÊ leftÊ levelÊ ofÊ theÊ ExecutiveÊ ForumÊ building,Ê
acrossÊ theÊ streetÊ fromÊ theÊ CarouselÊ Cinemas).Ê HarmfulÊ ingredientsÊ inÊ yourÊ skinÊ careÊ andÊ makeupÊ willÊ beÊ discussed,Ê andÊ howÊ
organic and natural ingredients can be beneficial for your skin
andÊ yourÊ health,Ê asÊ wellÊ asÊ offeringÊ non-irritatingÊ andÊ resultsorientedÊ propertiesÊ forÊ yourÊ skin.Ê ProductsÊ linesÊ discussedÊ willÊ
beÊ over-the-counterÊ productsÊ andÊ howÊ theyÊ areÊ comparableÊ
withÊ AfterglowÊ MineralÊ MakeupÊ andÊ LatheneÊ SkinÊ CareÊ products,Êw hichÊareÊallÊo rganic.
Ò NewÊ ClientÊ SpecialsÓ Ê willÊ beÊ offeredÊ atÊ $10Ê OFFÊ anyÊ 1Ê
hourÊ massageÊ orÊ skinÊ careÊ serviceÊ andÊ $10Ê OFFÊ anyÊ AfterglowÊ
orÊ LatheneÊ productÊ purchaseÊ ofÊ $60Ê orÊ moreÊ withÊ aÊ complimentaryÊ scheduledÊ skinÊ analysisÊ andÊ makeupÊ session.Ê Ò GiftÊ
Vouchers” will also be available for purchase of $50 (receive
aÊ FREEÊ $10Ê coupon)Ê andÊ $100Ê (receiveÊ aÊ FREEÊ $20Ê coupon).Ê
CouponsÊ mayÊ beÊ usedÊ towardÊ servicesÊ andÊ products.Ê ThereÊ willÊ
alsoÊ beÊ aÊ drawingÊ toÊ giveÊ awayÊ aÊ FREEÊ 1Ê hourÊ serviceÊ ofÊ yourÊ
choice,Êb yÊvis itingÊa ndÊs igning-upÊonÊourÊF acebookÊF anÊP age.
PleaseÊ RSVPÊ byÊ 11/15/10Ê toÊ DeeÊ Manieri,Ê LMBT#7314,Ê LE#564Ê
atÊ TheÊ NurturedÊ Body,Ê byÊ callingÊ 336-207-9832,Ê byÊ emailÊ toÊ
info@nurturedbody.com,Ê orÊ byÊ signingÊ upÊ onÊ ourÊ FacebookÊ FanÊ
PageÊt oÊres erveÊy ourÊs pace.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ12.

TriadÊPrem iereÊ ofÊ PowerfulÊ Documentary

P

leaseÊ joinÊ theÊ UpperÊ CervicalÊ Chiropractic-WellnessÊ ConnectionÊ onÊ Thursday,Ê NovemberÊ 16Ê atÊ 6:30PMÊ forÊ theÊ TriadÊ
premiereÊ screeningÊ ofÊ theÊ documentary,Ê Ò TheÊ PowerÊ ofÊ UpperÊ
CervicalÓ .
CountlessÊ patientsÊ haveÊ reportedÊ havingÊ theirÊ healthÊ restoredÊ throughÊ UpperÊ CervicalÊ Care.Ê EveryÊ breathÊ youÊ take,Ê
every heart beat, wiggling of your fingers, to eye sight, to energy,Ê toÊ pain,Ê toÊ diseaseÉ evenÊ depression,Ê isÊ controlledÊ byÊ yourÊ
massiveÊ computerÊ system.Ê Ê AbnormalÊ irritationÊ toÊ theÊ hubÊ ofÊ
thatÊ system,Ê calledÊ theÊ brainstem,Ê interruptsÊ normalÊ bodyÊ processesÊandÊcanÊcaus eÊaÊwideÊr angeÊofÊ healthÊ problems.
CristinaÊ Barretta,Ê formerÊ suffererÊ andÊ executiveÊ producerÊ
forÊ "TheÊ PowerÊ ofÊ UpperÊ Cervical"Ê says,Ê "ThisÊ shortÊ documentary...comesÊ fromÊ theÊ heartsÊ andÊ mindsÊ ofÊ theÊ peopleÊ whoÊ willÊ
notÊ restÊ untilÊ theÊ worldÊ understandsÊ theÊ PowerÊ ofÊ UpperÊ CervicalÊ Care.Ê IÊ seeÊ andÊ hearÊ ofÊ peoples'Ê livesÊ beingÊ changedÊ everyÊ
day.Ê NeckÊ orÊ backÊ pain;Ê Fibromyalgia,Ê Scoliosis,Ê MultipleÊ Sclerosis,Ê Lupus,Ê HighÊ BloodÊ Pressure,Ê ChronicÊ Fatigue,Ê Migraines,Ê
HearingÊ disordersÊ andÊ more.Ê ThereÊ isÊ nothingÊ tooÊ bigÊ orÊ tooÊ
smallÊthatÊs houldnÕ tÊbeÊcons ideredÊforÊthis Êcar e."
UpperÊ CervicalÊ Chiropractic-WellnessÊ ConnectionÊ isÊ locatedÊ atÊ
432AÊ WestÊ MountainÊ St.,Ê Kernersville.Ê PleaseÊ callÊ 336-992-2536Ê
toÊ reserveÊ yourÊ seatÊ forÊ thisÊ screening.Ê AdmissionÊ isÊ free.Ê Ê YouÊ
canÊ alsoÊ visitÊ www.thepowerofuppercervical.comÊ toÊ viewÊ trailersÊ and/orÊ orderÊ yourÊ copyÊ ofÊ theÊ DVD.Ê Ê ToÊ learnÊ moreÊ aboutÊ
UpperÊ CervicalÊ Care,Ê pleaseÊ visitÊ www.atlas4wellness.com.Ê SeeÊ
adÊonÊp ageÊ31.

TRAIN
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Studio gym for one on one body sculpting
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and personal training sessions
For class schedule call or visit
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NEWS briefs

ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊC hiÊtoÊOfferÊSaturda yÊ WorkshopÊ Series

LightÊ Touch
OfferingÊNewÊServices

T

I

tÊ isÊ withÊ greatÊ pleasureÊ thatÊ LightÊ TouchÊ
welcomesÊ twoÊ newÊ teamÊ membersÊ andÊ
expandsÊourÊs ervicesÊtoÊtheÊcommunity!
WhileÊ weÊ willÊ continueÊ toÊ provideÊ professionalÊ ReikiÊ treatmentsÊ andÊ offerÊ ReikiÊ
classes,Ê weÊ areÊ pleasedÊ toÊ announceÊ thatÊ
WhitneyÊ McNeillÊ andÊ CoachÊ MaqÊ EleazerÊ willÊ beÊ sharingÊ theirÊ talentsÊ andÊ
skillsÊthroughÊLightÊ Touch.
CoachÊ MaqÊ EleazerÊ isÊ aÊ SpiritualÊ LifeÊ
CoachÊ withÊ aÊ profoundÊ CoachingÊ systemÊ
toÊ leadÊ youÊ toÊ livingÊ yourÊ authenticÊ life.ÊÊ
SheÊ willÊ beÊ leadingÊ privateÊ coachingÊ sessions,Ê groupÊ coachingÊ sessions,Ê andÊ leadingÊ someÊ incredibleÊ workshopsÊ forÊ developingÊ greaterÊ SpiritualÊ healthÊ andÊ awareness.
WhitneyÊ McNeillÊ isÊ anÊ incrediblyÊ
giftedÊ intuitiveÊ andÊ willÊ beÊ sharingÊ theseÊ
gifts at Light Touch with 15, 30, and 60
minuteÊ appointmentsÊ available.Ê HourÊ
sessionsÊ willÊ includeÊ aÊ tapeÊ recording.Ê Ê !
LightÊ TouchÊ isÊ atÊ 1515Ê W.Ê CornwallisÊ Dr.Ê
Ste.Ê 201Ê inÊ Greensboro.Ê ToÊ readÊ biosÊ andÊ
learnÊ moreÊ aboutÊ ourÊ teamÊ membersÊ andÊ
classÊ offerings,Ê visitÊ www.triadlighttouch.
com.Ê DayÊ andÊ EveningÊ appointmentsÊ areÊ
available.Ê Ê ToÊ bookÊ yoursÊ today,Ê callÊ 336420-2398.Ê SeeÊad ÊonÊp ageÊ52.

hreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ isÊ offeringÊ aÊ seriesÊ ofÊ SaturdayÊ workshopsÊ designedÊ toÊ offerÊ
a deeper experience of Tai Chi and Chi Kung (Qigong) for those who want to:
• Understand the Internal Alchemy dimension of Tai Chi and Chi Kung practices
• Practice Tai Chi at a deeper level
• Explore mind-body healing and meditation through Tai Chi and Qigong
• Apply Tai Chi and Qigong principles to everyday life issues

TopicsÊandÊdates ÊforÊtheÊ"DeepeningÊ YourÊ PracticeÊ SaturdaysÊar e:
NOVEMBER 6—Power and Partnership: Transforming Conflict using Tai Chi and Chi
Kung Principles & Practices;
DECEMBERÊ4ÑPrimordialÊ TaiÊ ChiÊ Form:Ê CultivatingÊÊ YourÊInnerÊSa geÊ
TheseÊ workshopsÊ willÊ beÊ heldÊ fromÊ 10am-3Ê PMÊ atÊ Winston-SalemÊ YogaÊ TherapyÊ
atÊ2424ÊReynoldaÊRoadÊinÊ Winston-Salem.Ê Ê CostÊ isÊ $70/session.Ê
SpaceÊ isÊ limitedÊ andÊ pre-registrationÊ isÊ stronglyÊ suggested.Ê Ê ToÊ register,Ê emailÊ sandy@
threetreasures.orgÊ orÊ callÊ 336.659.1599.Ê ToÊ completeÊ yourÊ registration,Ê pleaseÊ sendÊ
aÊ checkÊ forÊ $70Ê toÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi,Ê 5043Ê CountryÊ ClubÊ Road,Ê WS,Ê NCÊ 27104,Ê
orÊ youÊ canÊ bringÊ cashÊ orÊ checkÊ withÊ youÊ toÊ theÊ workshop.Ê VisitÊ www.threetreasures.
orgÊforÊmoreÊinformat ion.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ38.

NewÊC EÊ TrainingsÊOfferedÊatÊPrizms

A

ndyÊ Moretz,Ê MEd,Ê LPC,Ê LMBT,Ê directorÊ ofÊ PrizmsÊ CenterÊ forÊ MindBodyÊ IntegrationÊ LLC,Ê willÊ beÊ offeringÊ additionalÊ ContinuingÊ EducationÊ opportunitiesÊ forÊ
LMBT's,Ê LPC's,Ê LCSW's,Ê LMFT's,Ê Psychologists,Ê andÊ Nurses,Ê asÊ wellÊ asÊ otherÊ individualsÊinteres tedÊinÊtheÊtopics .ÊNewÊupcomingÊofferings Êinclude:
Reiki Level I Certification: An Introduction to Healing and Relaxing Touch on
Saturday,Ê NovemberÊ 6Ê ÐÊ Sunday,Ê NovemberÊ 7Ê atÊ PrizmsÊ inÊ Winston-Salem;Ê (LevelsÊ IIÊ
andÊM asterÊals oÊoffered);Ê10ÊC EÊhours
SELF-CareÊ forÊ HealingÊ Professionals:Ê AÊ DayÊ ofÊ HolidayÊ Ò GiftsÓ Ê forÊ YourselfÊ (ThatÊ
YouÊ CanÊ UseÊ withÊ YourÊ Clients,Ê Too!)Ê throughÊ NorthwestÊ AreaÊ HealthÊ EducationÊ
CenterÊ (NWÊ AHEC)Ê onÊ eitherÊ Friday,Ê DecemberÊ 3Ê (Winston-Salem)Ê orÊ Friday,Ê DecemberÊ10Ê(Boone);Ê6ÊC EÊhours
FullÊ detailsÊ onÊ theseÊ andÊ otherÊ trainingsÊ canÊ beÊ foundÊ at:Ê www.prizms-ahealingplace.
comÊorÊb yÊcalling:Ê336.761.5071.ÊSeeÊad ÊonÊp ageÊ40.

Let us help you feel better.
Stillpoint Acupuncture
Now with new locations and extended hours

NEW CLIENT
SPECIALS!
$10 OFF

1 Hour Massage or Facial

Private treatments
and low-cost community
clinic available

Gift Certificates
available

$10 OFF

Product Purchase of $60 or more
1400 Battleground Ave., Suite 208-C
Greensboro, NC 27408

336-207-9832

www.nurturedbody.com
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614 Pasteur Dr.
Greensboro, NC 27403
336.510.2029

229 E. Raleigh St.
Siler City, NC 27344
919.663.1137

www.stillpointacupuncture.com

LUNG Cancer Awareness Month

LUNG CANCER

It Doesn't Just Happen
to Smokers

T

hisÊ monthÊ weÊ celebrateÊ comingÊ
togetherÊ andÊ sharingÊ goodÊ foodÊ
withÊ thankfulness.Ê ItÕ sÊ alsoÊ timeÊ toÊ
recognizeÊ somethingÊ thatÊ makesÊ manyÊ
uncomfortable:Ê NovemberÊ isÊ LungÊ CancerÊ AwarenessÊM onth.Ê
WhyÊ doesÊ lungÊ cancerÊ makeÊ usÊ uncomfortable?Ê BreastÊ cancerÊ doesnÕ tÉ atÊ
leastÊ notÊ anymore.Ê ItÊ seemsÊ sillyÊ now,Ê butÊ
notÊ longÊ ago,Ê theÊ wordsÊ Ò breastÊ cancerÓ Ê
wereÊ whisperedÊ andÊ notÊ spokenÊ inÊ mixedÊ
company.Ê Now,Ê breastÊ cancerÊ isÊ pro-

motedÊ byÊ majorÊ corporationsÊ hawkingÊ
pinkÊ productsÊ andÊ pledgingÊ supportÊ forÊ
breastÊ cancerÊ research.Ê TheÊ countryÊ hasÊ
united to fight this devastating disease.
ButÊw henÊitÊc omesÊtoÊlungÊc ancer,Ê
AmericaÊ hasÊ droppedÊ theÊ ball.
OneÊ reasonÊ lungÊ cancerÊ makesÊ
peopleÊ uncomfortableÊ isÊ becauseÊ manyÑ
perhapsÊ subconsciouslyÑ believeÊ lungÊ
cancer is a self-inflicted disease. That as-

sumptionÊ isÊ demonstratedÊ byÊ aÊ lackÊ ofÊ
compassionÊ toÊ patientsÊ andÊ theirÊ lovedÊ
ones.Ê WhenÊ peopleÊ newlyÊ diagnosedÊ
withÊ lungÊ cancerÊ shareÊ theÊ awfulÊ news,ÊÊ
insteadÊ ofÊ aÊ warmÊ embraceÊ orÊ compassionateÊ response,Ê theyÊ areÊ oftenÊ asked:Ê
DoÊy ouÊs moke?Ê
SmokingÊ is,Ê asÊ weÊ allÊ know,Ê theÊ numberÊ oneÊ riskÊ factorÊ forÊ developingÊ lungÊ
cancer.Ê ButÊ thereÊ isÊ moreÊ toÊ lungÊ cancerÊ
thanÊ tobacco.Ê ThisÊ year,Ê 220,000Ê AmericansÊ willÊ beÊ toldÊ theyÊ haveÊ lungÊ cancer.ÊÊ
>>>

Making Life Better!

What Our Patients Say

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

“Vision in lazy eye has greatly improved.
In school, all grades improved, particularly reading. Batting average in baseball
improved. Shot completion percentage in
basketball improved. In short, any skills
requiring eye coordination or hand / eye
coordination greatly improved.”
- Jason B.

Autistic Spectrum Disorders
Reading Learning
Attention Problems
Wandering & Lazy Eye

336.460.0752

“Justin’s ability to see without squinting
improved greatly - he seems to be more
sure of himself and his work. Doesn’t
complain of the headaches. We have really
noticed an improvement in his studies.”
- Justin C.

www.drmarkroberts.com
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TheÊ majorityÊ ofÊ themÑ143,000ÑeitherÊ
neverÊ smokedÊ orÊ alreadyÊqui t.ÊÊ
ApproximatelyÊ 33,000Ê AmericansÑw hoÊ neverÊ smokedÑ
willÊ beÊ understandablyÊ shockedÊ byÊ theirÊ lungÊ cancerÊ diagnosisÊ
thisÊ year.Ê FifteenÊ percentÊ ofÊ newÊ diagnosesÊ areÊ inÊ neverÊ smokers.Ê Ê Radon,Ê theÊ numberÊ oneÊ riskÊ factorÊ inÊ peopleÊ whoÊ neverÊ
smoked,Ê isÊ anÊ odorless,Ê invisible,Ê radioactiveÊ gas.Ê AccordingÊ toÊ
theÊ EnvironmentalÊ ProtectionÊ Agency,Ê 21,000Ê AmericansÊ willÊ
dieÊ fromÊ radon-inducedÊ lungÊ cancerÊ thisÊ year.Ê ToÊ putÊ thatÊ inÊ
perspective,Ê moreÊ AmericansÊ willÊ dieÊ fromÊ radon-inducedÊ lungÊ
cancer than from AIDS (14,500), drunken driving (13,470),
drowning (3,582), or home fires (2,580). We take precautions
againstÊ theseÊ otherÊ risks.Ê Yet,Ê fewÊ takeÊ theÊ simpleÊ stepsÊ necessaryÊ
toÊprotectÊtheirÊfamilies Êagains tÊr adonÊ gas.Ê
InÊ NorthÊ Carolina,Ê theÊ countiesÊ westÊ andÊ northÊ ofÊ Guilford,Ê
includingÊ RockinghamÊ andÊ Forsyth,Ê haveÊ anÊ increasedÊ riskÊ ofÊ
elevatedÊ radonÊ levelsÊ inÊ theÊ home.Ê However,Ê radonÊ doesÊ notÊ
recognizeÊ theÊ countyÊ line.Ê TheÊ onlyÊ wayÊ toÊ knowÊ ifÊ yourÊ homeÊ
hasÊ elevatedÊ levelsÊ ofÊ radonÊ isÊ toÊ conductÊ anÊ inexpensiveÊ andÊ
easyÊ test.Ê (SeeÊ upcomingÊ articleÊ onÊ radonÊ inÊ theÊ JanuaryÊ 2011Ê
issueÊofÊ NaturalÊ Triad.)Ê
LikeÊ neverÊ smokers,Ê thoseÊ whoÊ gaveÊ upÊ cigarettesÊ decadesÊ
agoÊ areÊ usuallyÊ caughtÊ byÊ surpriseÊ withÊ aÊ lungÊ cancerÊ diagnosis.Ê Yet,Ê halfÊ ofÊ newÊ lungÊ cancerÊ diagnosesÊ areÊ inÊ formerÊ smokers,Ê theÊ majorityÊ ofÊ whomÊ quitÊ moreÊ thanÊ aÊ decadeÊ ago.Ê FormerÊ
and never smokers comprise 65 percent of new lung cancer
diagnoses.Ê MostÊ doÊ notÊ realizeÊ theyÊ mayÊ beÊ atÊ risk.Ê ThenÊ thereÕ sÊ
theÊ populationÊ segmentÊ weÊ expectÊ toÊ beÊ diagnosedÊ withÊ lungÊ
cancerÑs mokers.Ê
Seventy-sevenÊ thousandÊ smokingÊ AmericansÊ willÊ beÊ diag-

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

We now have Ionized Alkaline water.
Call to inquire about DPA and Iridology Screenings,
Live Blood Analysis and upcoming seminars!
ND on staff & available by appointment

2 Convenient Triad Locations:
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Guilford College Road
Greensboro

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

Phone 855-6500

Phone 774-8600
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nosedÊ withÊ lungÊ cancerÊ inÊ 2010.Ê AreÊ these,Ê then,Ê theÊ onesÊ whoÊ
deserveÊ toÊ beÊ condemnedÊ toÊ death?Ê Sadly,Ê theÊ majorityÊ ofÊ thoseÊ
diagnosedÊ withÊ lungÊ cancerÊ haveÊ indeedÊ beenÊ givenÊ aÊ deathÊ
sentence—whether or not they smoked. The 5-year survival
rate for lung cancer is a paltry 15 percent. To put that in perspective,Ê survivalÊ ratesÊ forÊ colon,Ê breastÊ andÊ prostateÊ cancersÊ
are approximately 65 percent, 88 percent and 99 percent, respectively.
LungÊ cancerÊ isÊ theÊ numberÊ 1Ê cancerÊ killer.Ê ItÊ killsÊ nearlyÊ
twiceÊ asÊ manyÊ womenÊ asÊ breastÊ cancer.Ê InÊ fact,Ê itÊ claimsÊ moreÊ
livesÊ thanÊ allÊ theÊ otherÊ majorÊ cancersÊ combined.Ê Yet,Ê becauseÊ
ofÊ itsÊ stigma,Ê lungÊ cancerÊ isÊ theÊ leastÊ fundedÊ ofÊ allÊ majorÊ cancers.ÊÊ
(SeeÊC ancerÊDeat hs/FundingÊC hartÊonÊp ageÊ1 5)
InÊ AmericaÕ sÊef fortÊ toÊ kickÊtheÊh abit,Ê
weÕ veÊ kickedÊtheÊs moker.Ê
RememberÊ theÊ earlyÊ daysÊ ofÊ AIDS?Ê ThatÊ diseaseÊ alsoÊ madeÊ
us uncomfortable. When the public first became aware of AIDS,
itÊ wasÊ aÊ virtualÊ deathÊ sentence.Ê AmericansÊ treatedÊ AIDSÊ patientsÊ
withÊ fearÊ andÊ contempt.Ê ThenÊ advocatesÊ beganÊ toÊ rallyÊ forÊ
compassionÊ andÊ researchÊ funding.Ê AsÊ AmericansÊ beganÊ toÊ learnÊ
aboutÊ theÊ injusticesÊ thatÊ manyÊ AIDSÊ patientsÊ suffered,Ê theyÊ
respondedÊ compassionately.Ê AsÊ compassionÊ increased,Ê soÊ didÊ
researchÊ funding,Ê savingÊthous andsÊofÊli ves.Ê
TheÊ pivotalÊ pointÊ ofÊ changeÊ followedÊ theÊ storyÊ aboutÊ RyanÊ
White,Ê aÊ youngÊ hemophiliacÊ whoÊ becameÊ infectedÊ throughÊ
contaminatedÊ blood.Ê RyanÕ sÊ plightÊ movedÊ theÊ nationÊ toÊ compassion. It was America’s first step in the right direction in dealing
withÊ HIV-AIDS.Ê Soon,Ê everyoneÊ wasÊ wearingÊ redÊ ribbonsÊ andÊ
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conductingÊ fundraisersÊ forÊ AIDS.Ê CongressÊ generouslyÊ allottedÊ
fundingÊforÊdes peratelyÊneededÊres earchÊandÊeduc ation.Ê
ThroughÊ ourÊ experienceÊ withÊ AIDS,Ê AmericaÊ learnedÊ aÊ
valuable lesson. We learned that people fighting for their lives
deserveÊ compassion,Ê notÊ judgment.Ê First,Ê weÊ learnedÊ compassionÊ forÊ thoseÊ labeledÊ innocentÊ victims.Ê Then,Ê itÊ wasÊ justÊ aÊ smallÊ
stepÊ toÊ extendÊ thatÊ compassionÊ toÊ thoseÊ whoÊ participatedÊ inÊ
riskyÊbeha vior.
LikeÊ theÊ earlyÊ daysÊ ofÊ AIDS,Ê fewÊ surviveÊ aÊ lungÊ cancerÊ diagnosis. This year, approximately 14,500 Americans will die
fromÊ AIDS.Ê NearlyÊ twiceÊ asÊ manyÊ AmericansÑ whoÊ neverÊ
smokedÑwillÊ dieÊ fromÊ lungÊ cancer.Ê First,Ê letÕ sÊ extendÊ compassionÊ toÊ them.Ê Then,Ê itÊ shouldÊ notÊ beÊ aÊ farÊ stretchÊ toÊ extendÊ thatÊ
compassionÊtoÊformerÊandÊcurrentÊs mokers.Ê
NowÊ isÊ theÊ timeÊ forÊ AmericansÑoneÊ byÊ oneÑ toÊ respondÊ
compassionatelyÊ toÊ thoseÊ sufferingÊ fromÊ theÊ numberÊ oneÊ cancerÊ
killer.Ê AsÊ weÊ speakÊ outÊ forÊ compassion,Ê researchÊ moneyÊ willÊ
follow.Ê LivesÊ willÊ beÊ saved.Ê PerhapsÊ oneÊ day,Ê lungÊ cancerÊ willÊ
beÊ embracedÊ asÊ aÊ worthyÊ causeÊ thatÊ corporationsÊ seekÊ toÊ alignÊ
themselvesÊwith.ÊUn tilÊthen,ÊweÊcanÊe achÊdoÊourÊ smallÊ part.
BelowÊareÊs everalÊw aysÊtoÊmakeÊaÊdifference:
• ParticipateÊ inÊ ShineÊ aÊ LightÊ onÊ LungÊ Cancer.Ê TheÊ eventÊ willÊ
beÊ heldÊ atÊ 6Ê pm,Ê NovemberÊ 4,Ê 2010,Ê atÊ CancerÊ Services,Ê

3175Ê MaplewoodÊ Ave.,Ê Winston-Salem,Ê NCÊ Ê 27103.Ê TheÊ
vigilÊ isÊ aÊ timeÊ ofÊ honoringÊ lovedÊ ones,Ê raisingÊ awarenessÊ andÊ
providingÊ hope,Ê compassionÊ andÊ supportÊ forÊ allÊ thoseÊ touchedÊ
byÊ lungÊ cancer.Ê ThereÊ isÊ noÊ feeÊ toÊ attend.Ê RegistrationÊ isÊ notÊ
required,Ê butÊ suggested.Ê ToÊ register,Ê visitÊ www.lungcanceralliance.org.ÊLightÊhors Êd'oeuvres ÊwillÊbeÊs erved.
• To support a local initiative to raise money for lung cancer
research,Ê patientÊ supportÊ andÊ education,Ê goÊ toÊ www.HopeLungCancer5K.org.Ê AllÊ proceedsÊ fromÊ theÊ eventÊ remainÊ inÊ
theÊ TriadÊ andÊ willÊ beÊ sharedÊ amongÊ DerrickÊ L.Ê DavisÊ ForsythÊ
CancerÊ Center,Ê CancerÊ ServicesÊ andÊ theÊ ComprehensiveÊ
CancerÊ centerÊ atÊ WakeÊ ForestÊ UniversityÊ BaptistÊ MedicalÊ
Center.Ê YouÊ canÊ supportÊ thisÊ initiativeÊ byÊ registering,Ê volunteeringÊorÊdonating.Ê
• To become a lung cancer volunteer in your community,
visitÊwww .DustyJoy.org.Ê
AboutÊ theÊ author:Ê DustyÊ Donaldson,Ê aÊ lungÊ cancerÊ survivorÊ
andÊ advocate,Ê livesÊ inÊ HighÊ Point,Ê NC.Ê InÊ 2010,Ê sheÊ foundedÊ
theÊ DustyÊ JoyÊ FoundationÊ toÊ improveÊ theÊ livesÊ ofÊ thoseÊ touchedÊ
byÊ lungÊ cancerÊ throughÊ targetedÊ programsÊ promotingÊ earlyÊ
detection,Ê educationÊ andÊ compassion.Ê ForÊ moreÊ information,Ê
visitÊwww .DustyJoy.org.Ê
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During the Holidays
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oneÊunders tands.
AsÊ weÊ moveÊ beyondÊ
ThanksgivingÊ toÊ Christmas,Ê ChanukahÊ andÊ NewÊ
Year'sÊ Day,Ê andÊ aÊ reviewÊ
ofÊ theÊ yearÊ goneÊ by,Ê weÊ areÊ
remindedÊ ofÊ theÊ warÊ inÊ IraqÊ
andÊ theÊ continuedÊ unrestÊ inÊ
theÊ Middle-East,Ê asÊ wellÊ asÊ
theÊ ongoingÊ threatsÊ ofÊ terrorismÊ onÊ ourÊ shores.Ê WeÊ willÊ
shareÊ aÊ collectiveÊ sadnessÊ aboutÊ
theÊ lossesÊ thatÊ haveÊ affectedÊ allÊ theÊ
peopleÊ whoseÊ livesÊ haveÊ beenÊ impactedÊ byÊ theÊ eventsÊ thatÊ haveÊ changedÊ
ourÊw orld.

T

heÊ holidaysÊ areÊ approaching.Ê AÊ
joyousÊ time.Ê AÊ festiveÊ time.Ê AÊ timeÊ
whenÊ familiesÊ andÊ friendsÊ celebrateÊ
theÊ passageÊ ofÊ anotherÊ yearÊ andÊ theÊ comingÊofÊaÊnewÊy ear.Ê
ButÊ notÊ everyoneÊ willÊ feelÊ likeÊ celebrating.
If this is the first year since the death
ofÊ aÊ lovedÊ oneÊ orÊ aÊ divorce,Ê theÊ holidaysÊ
may be difficult. Since time does not heal
emotionalÊ wounds,Ê subsequentÊ holidayÊ
timesÊ mayÊ beÊ painfulÊ andÊ awkward.Ê EvenÊ
surroundedÊ byÊ familyÊ andÊ friends,Ê grieversÊ mayÊ feelÊ isolated,Ê alone,Ê andÊ asÊ ifÊ noÊ

HowÊG riefÊF eels
GriefÊ isÊ theÊ normalÊ andÊ naturalÊ reaction to loss. It is marked by conflicting
emotionsÊ thatÊ resultÊ fromÊ theÊ changeÊ inÊ
aÊ familiarÊ patternÊ ofÊ behavior.Ê ButÊ fromÊ
theÊ standpointÊ ofÊ theÊ grievingÊ person,Ê thisÊ
isÊho wÊgriefÊma yÊfeel:
GriefÊ isÊ theÊ feelingÊ ofÊ reachingÊ outÊ forÊ
someoneÊ whoÊ hasÊ alwaysÊ beenÊ there,Ê
only to find when we need them one
moreÊt ime,Ê theyÊ areÊ noÊ longerÊ there.
AdaptingÊ toÊ theÊ absenceÊ ofÊ aÊ lovedÊ
one is difficult enough. But the first holi-
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dayÊ season,Ê withÊ itsÊ constantÊ remindersÊ
ofÊ holidayÊ joyÊ andÊ tradition,Ê canÊ beÊ especiallyÊ painful.Ê ManyÊ peopleÊ sufferingÊ fromÊ
aÊ lossÊ fromÊ deathÊ orÊ divorceÊ wishÊ theyÊ
couldÊ jumpÊ fromÊ lateÊ OctoberÊ rightÊ toÊ
mid-January.Ê
ItÕ sÊ normalÊ toÊ worryÊ thatÊ youÊ wonÕ tÊ
be able to handle the pain of that first
holidayÊ season,Ê whetherÊ theÊ missingÊ
lovedÊ oneÊ isÊ aÊ spouse,Ê parent,Ê grandparent,Ê siblingÊ orÊ child.Ê YouÊ mayÊ evenÊ thinkÊ
youÕ dÊ ratherÊ skipÊ holidayÊ gatherings.Ê
ThoseÊ feelingsÊ andÊ fearsÊ areÊ notÊ illogicalÊ
orÊ irrational.Ê TheyÊ representÊ aÊ normal,Ê
healthyÊ rangeÊ ofÊ emotionsÊ aboutÊ painfulÊ
lossÊ andÊ ourÊ societyÕ sÊ limitedÊ abilityÊ toÊ
talkÊopenlyÊandÊhones tlyÊ aboutÊ grief.
AÊ TabooÊSubject
WeÊ allÊ experienceÊ lossesÊ andÊ weÊ allÊ
grieve.Ê Yet,Ê griefÊ isÊ oneÊ ofÊ theÊ mostÊ offlimitsÊ topicsÊ forÊ discussionÊ inÊ ourÊ society.Ê
ItÊ seemsÊ strangeÊ thatÊ oneÊ ofÊ theÊ experiencesÊ weÊ areÊ allÊ goingÊ toÊ have,Ê isÊ theÊ oneÊ
experienceÊ weÊ areÊ ill-preparedÊ forÊ andÊ
ill-equippedÊ toÊ talkÊ about.Ê EvenÊ moreÊ
troublingÊ isÊ allÊ theÊ misinformationÊ passedÊ
onÊaboutÊgrief.
WeÊ haveÊ beenÊ taughtÊ toÊ believeÊ thatÊ
"TimeÊ healsÊ allÊ wounds."Ê SoÊ peopleÊ willÊ
say,Ê "ItÊ justÊ takesÊ time."Ê TheÊ grieverÊ assumesÊ theÊ adviceÊ toÊ beÊ correct,Ê andÊ waitsÊ
whileÊ timeÊ goesÊ by.Ê ButÊ timeÊ isÊ neutralÊ
andÊdoes ÊnothingÊbutÊpas s.
PeopleÊ alsoÊ say,Ê "YouÊ haveÊ toÊ beÊ
strongÊ forÊ theÊ children"Ê [orÊ otherÊ familyÊ
members].Ê SoÊ weÊ passÊ thatÊ onÊ toÊ theÊ
griever,Ê whoÊ dutifullyÊ actsÊ strongÊ forÊ theÊ
kids,Ê whileÊ buryingÊ theirÊ ownÊ feelingsÊ
deeperÊ andÊ deeper.Ê Worse,Ê whileÊ actingÊ
strongÊ forÊ theÊ children,Ê theyÊ demonstrateÊ
"notÊ feeling,"Ê whichÊ teachesÊ theÊ childÊ toÊ
hideÊhis ÊorÊherÊfeelings Ê also.
WeÊ haveÊ beenÊ socializedÊ toÊ believeÊ
thatÊ intellectualÊ remarksÊ willÊ helpÊ withÊ

emotional conflict. So grievers are told,
"DonÕ tÊ feelÊ bad,Ê heÊ ledÊ suchÊ aÊ fullÊ life."Ê
MaybeÊ heÊ did.Ê ButÊ theÊ grieverÊ isÊ inÊ emotionalÊ turmoil,Ê andÊ thatÊ comment,Ê whichÊ
mayÊ beÊ intellectuallyÊ accurateÊ isÊ notÊ
emotionallyÊhelpful.
None of the pat remarks identified
aboveÊ helpÊ theÊ grieverÊ takeÊ thoseÊ correctÊ
andÊ necessaryÊ steps.Ê Rather,Ê theÊ grieverÊ
isÊ ledÊ downÊ aÊ pathÊ thatÊ leadsÊ toÊ moreÊ
isolationÊandÊlonelines s.Ê
WhatÊGr ieversÊ Want
SeveralÊ yearsÊ agoÊ weÊ conductedÊ aÊ
surveyÊ thatÊ asked:Ê "WhatÊ isÊ theÊ bestÊ wayÊ
toÊ actÊ aroundÊ someoneÊ whoÊ hasÊ justÊ experiencedÊ theÊ deathÊ ofÊ aÊ lovedÊ one?"Ê FromÊ
the multiple choice answers, 98 percent
ofÊ theÊ respondentsÊ chose:Ê "ActÊ asÊ ifÊ nothingÊhadÊhappened."
WeÊ alsoÊ surveyedÊ thoseÊ whoÊ hadÊ
experiencedÊ theÊ deathÊ ofÊ aÊ lovedÊ inÊ theÊ
past five years. We asked them: "In the
weeksÊ andÊ monthsÊ immediatelyÊ followingÊ
theÊ deathÊ ofÊ yourÊ lovedÊ one,Ê whatÊ didÊ youÊ
mostÊ wantÊ andÊ needÊ toÊ do?"Ê Ninety-fourÊ
percentÊ responded:Ê "TalkÊ aboutÊ whatÊ happenedÊ andÊ myÊ relationshipÊ withÊ theÊ
personÊw hoÊdied."
ThisÊ holidayÊ season,Ê thereÊ willÊ beÊ
plentyÊ ofÊ hurtingÊ peopleÊ who,Ê givenÊ theÊ
opportunity,Ê willÊ wantÊ toÊ talkÊ aboutÊ someoneÊ theyÊ miss.Ê YouÊ willÊ beÊ aÊ mostÊ cherishedÊ friendÊ orÊ familyÊ memberÊ ifÊ theÊ
grievingÊ personÊ feelsÊ safeÊ enoughÊ toÊ talkÊ
toÊ youÊ aboutÊ whatÊ isÊ soÊ foremostÊ onÊ hisÊ
mindÊ andÊ inÊ hisÊ heart.Ê IfÊ theÊ personÊ
doesnÕ tÊ wantÊ toÊ talkÊ aboutÊ it,Ê donÕ tÊ beÊ
offended.Ê
AÊSaf eÊStar t
AtÊ theÊ veryÊ least,Ê weÊ suggestÊ thatÊ youÊ
toÊ bringÊ upÊ theÊ topic,Ê andÊ allowÊ themÊ toÊ
decideÊ ifÊ theyÊ wantÊ toÊ talkÊ aboutÊ it.Ê IfÊ
youÕ reÊ thinkingÊ thatÊ itÊ isÊ anÊ awkwardÊ questionÊ andÊ youÊ donÕ tÊ knowÊ howÊ toÊ askÊ it,Ê
weÊ agreeÊ withÊ you.Ê So,Ê hereÕ sÊ aÊ simpleÊ
phraseÊ thatÊ allowsÊ theÊ grieverÊ toÊ respondÊ
or not as they see fit, but is not an interrogationÊ orÊ aÊ commandÊ thatÊ theyÊ mustÊ
talkÊ aboutÊ theÊ loss.Ê "IÊ heardÊ aboutÊ theÊ
deathÊ inÊ yourÊ family...IÊ canÕ tÊ imagineÊ whatÊ
thisÊhas ÊbeenÊlikeÊforÊy ou."
IfÊ youÊ lookÊ atÊ thatÊ phraseÊ youÕ llÊ noticeÊ
thatÊ itÊ isÊ actuallyÊ aÊ statement,Ê butÊ theÊ useÊ
ofÊ theÊ wordÊ "imagineÕÊ invitesÊ anÊ answerÊ
withoutÊ everÊ askingÊ aÊ probingÊ question.Ê
Interestingly,Ê overÊ theÊ years,Ê weÊ haveÊ
foundÊ theÊ wordÊ "imagine"Ê toÊ beÊ theÊ singleÊ

mostÊ open-endedÊ emotionalÊ wordÊ inÊ theÊ
EnglishÊ language.Ê ItÊ impliesÊ thatÊ whateverÊ theÊ grieverÊ saysÊ willÊ beÊ acceptable.Ê
ItÊ impliesÊ thatÊ whateverÊ theÊ grieverÊ saysÊ
willÊ notÊ beÊ judgedÊ orÊ criticized.Ê ThoseÊ areÊ
veryÊ importantÊ safeguardsÊ forÊ theÊ griever,Ê
whoÊ isÊ hyper-awareÊ ofÊ anyÊ commentsÊ orÊ
questionsÊ thatÊ implyÊ thatÊ heÊ isÊ wrongÊ orÊ
defectiveÊ forÊ havingÊ theÊ emotionsÊ associatedÊwithÊlos s.
JustÊ useÊ yourÊ ownÊ memoryÊ andÊ experienceÊ toÊ recallÊ howÊ importantÊ itÊ wasÊ
toÊ feelÊ safeÊ whenÊ yourÊ heartÊ hadÊ beenÊ
affectedÊ byÊ aÊ painfulÊ loss.Ê ManyÊ ofÊ youÊ
mayÊ rememberÊ havingÊ feltÊ hurtÊ byÊ peopleÊ
whoÊ wereÊ reallyÊ veryÊ closeÊ toÊ you,Ê whenÊ
theyÊ saidÊ thingsÊ thatÊ didnÕ tÊ feelÊ right,Ê orÊ
equally,Ê whenÊ theyÊ avoidedÊ theÊ topic,Ê andÊ
leftÊy ouÊfeelingÊv eryÊ confused.
IfÊ aÊ friendÊ getsÊ aÊ newÊ sportsÊ car,Ê weÊ
wouldnÕ tÊ dreamÊ ofÊ notÊ askingÊ allÊ aboutÊ it.Ê
WeÊ knowÊ theyÊ reallyÊ wantÊ toÊ tellÊ usÊ allÊ
aboutÊ it.Ê WeÊ mustÊ adoptÊ aÊ parallelÊ notionÊ
whenÊ somethingÊ sadÊ orÊ upsettingÊ hasÊ
happened.Ê WeÊ know,Ê inÊ manyÊ cases,Ê theyÊ
reallyÊw antÊtoÊtalkÊaboutÊit.
IfÊ peopleÊ donÕ tÊ feelÊ safeÊ toÊ talk,Ê theyÊ
may find other ways to soothe themselves.
ThatÊ couldÊ includeÊ alcohol,Ê drugsÊ andÊ
foodÊ -Ê somethingÊ inÊ plentifulÊ supplyÊ atÊ
holidayÊ time,Ê andÊ whichÊ mayÊ haveÊ negativeÊorÊ disastrousÊcons equences.
TakeÊ AÊC hance
CommunicationÊ hasÊ itsÊ risks.Ê BringingÊ upÊ aÊ lossÊ -Ê yoursÊ orÊ someoneÊ else'sÊ -Ê
mayÊ notÊ beÊ welcomed.Ê GoodÊ tasteÊ andÊ
timingÊ areÊ important.Ê ForÊ instance,Ê weÕ reÊ
notÊ suggestingÊ thatÊ justÊ asÊ GrandpaÊ startsÊ
toÊ carveÊ theÊ turkey,Ê youÊ blurtÊ out,Ê "HowÊ
haveÊy ouÊbeenÊs inceÊ GrandmaÊdied? "
However,Ê fromÊ personalÊ experience,Ê
weÊ canÊ tellÊ youÊ thatÊ itÊ wouldÊ notÊ makeÊ
anyÊ senseÊ notÊ toÊ mentionÊ someoneÊ veryÊ

importantÊ toÊ us.Ê RussellÕ sÊ personalÊ storyÊ
illustratesÊ thisÊ idea:Ê "MyÊ motherÊ diedÊ tenÊ
yearsÊ agoÊ onÊ theÊ dayÊ beforeÊ Thanksgiving,Ê
andÊ thatÊ holidayÊ hasn'tÊ beenÊ theÊ sameÊ forÊ
meÊ since.Ê ButÊ IÊ alwaysÊ takeÊ theÊ opportunityÊ toÊ toastÊ myÊ MomÊ andÊ sayÊ howÊ muchÊ
IÊ missÊ her.Ê Invariably,Ê theÊ othersÊ atÊ theÊ
tableÊ startÊ talkingÊ aboutÊ peopleÊ theyÊ miss.Ê
TheÊ storiesÊ andÊ theÊ memoriesÊ theyÊ evokeÊ
are filled with laughter and tears."
TheÊ abilityÊ toÊ communicateÊ ourÊ emotionsÊ openlyÊ andÊ clearly,Ê happyÊ orÊ sad,Ê isÊ
oneÊ ofÊ theÊ distinguishingÊ characteristicsÊ
ofÊ beingÊ human.Ê It'sÊ lessÊ humanÊ toÊ excludeÊ fromÊ discussionÊ thoseÊ peopleÊ whoÊ
haveÊ beenÊ importantÊ inÊ ourÊ lives.
BeingÊ afraidÊ ofÊ sadÊ feelingsÊ canÊ depriveÊ usÊ ofÊ theÊ treasureÊ troveÊ ofÊ memoriesÊ
attachedÊ toÊ relationshipsÊ withÊ peopleÊ whoÊ
haveÊ died.Ê OvercomingÊ thisÊ fear,Ê especiallyÊ atÊ holidayÊ time,Ê allowsÊ usÊ toÊ claimÊ
theÊ fullÊ memoryÊ ofÊ theÊ personÊ weÕ reÊ missing.Ê PeopleÊ areÊ surprisedÊ toÊ discoverÊ thatÊ
evenÊ thoughÊ thereÊ mayÊ beÊ someÊ sadness,Ê
thereÊma yÊbeÊplentyÊofÊj oyÊ asÊ well.Ê
RecoveryÊfromÊlos sÊ isÊ achievedÊ
byÊaÊs eriesÊof Ê smallÊ
andÊcorrect Êc hoicesÊ
madeÊb yÊt heÊg riever.
©Ê 2002-2006Ê RussellÊ P.Ê Friedman,Ê JohnÊ
W.Ê JamesÊ andÊ TheÊ GriefÊ RecoveryÊ Institute.Ê AllÊ rightsÊ reserved.Ê PermissionÊ forÊ
reprintÊgi venÊ toÊ EllieÊ McFalls.
Ellie McFalls is a Certified Grief Recovery
SpecialistÊ andÊ leadsÊ GriefÊ RecoveryÊ OutreachÊ ProgramsÊ inÊ thisÊ area.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ aboutÊ theÊ GriefÊ RecoveryÊ
HandbookÊ orÊ toÊ scheduleÊ aÊ consultationÊ
withÊ Ellie,Ê contactÊ herÊ atÊ MasteryWorks,Ê
Inc.,Ê 620Ê SÊ ElmÊ St.,Ê Greensboro,Ê SuiteÊÊ
307.Ê 336-362-4170.PleaseÊ visitÊ www.
masteryworksinc.com.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ
24.
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COOKING corner

SALMON RAMEN
makesÊ 4Ê servings

W

hen buying the salmon for this recipe, I ask the fishmonger to remove the skin from the fillets. As you
eatÊ theÊ grilledÊ salmonÊ toppedÊ withÊ itsÊ ginger-garlicÊ
topping, all the flavors blend. This substantial and
sensationalÊ bowlÊ ofÊ soupÊ needsÊ noÊ accompaniment.
4 (3-ounce) salmon fillets, skin removed
1Ê(4 9-ounce)ÊcanÊreduced-s odiumÊc hickenÊÊ
Êbroth
2Êta blespoonsÊs oyÊs auce,ÊorÊto Êtas te,Êd ivided
DashÊofÊgroundÊw hiteÊpepper ,ÊorÊtoÊta ste
4Êc upsÊcoars elyÊs hreddedÊfres hÊs pinachÊÊ Ê
Êlea
ves
3Êc upsÊs licedÊmus hroomsÊÊ
1Êc upÊs ugarÊs napÊpeas
9 oz ramen noodles (discard flavoring packets) or thin
Chinese wheat-flour noodles
1Ête aspoonÊcanolaÊoil
2Êta blespoonsÊmincedÊfres hÊgingerÊ
2Ête aspoonsÊmincedÊgarlicÊÊ
TogarashiÊpo wderÊforÊgarnis h
Position the oven rack about 5 inches from the heating
elementÊandÊprehea tÊtheÊbroiler .
PourÊ theÊ chickenÊ brothÊ intoÊ aÊ DutchÊ oven;Ê stirÊ inÊ 1Ê tablespoonÊ ofÊ theÊ soyÊ sauceÊ andÊ theÊ whiteÊ pepper.Ê CoverÊ andÊ bringÊ
toÊaÊboilÊo verÊh ighÊh eat.
Place the salmon fillets on a lightly oiled broiler pan. Broil
forÊ4Êminutes ÊorÊunt ilÊtheÊdes iredÊdonenes s.

Meanwhile,Ê whenÊ theÊ chickenÊ
brothÊ comesÊ toÊ aÊ boil,Ê reduceÊ theÊ heatÊ
toÊ medium,Ê stirÊ inÊ theÊ spinach,Ê mushrooms,Ê andÊ peas;Ê dropÊ inÊ theÊ noodles.Ê CoverÊ andÊ
cookÊ forÊ 3Ê minutesÊ orÊ untilÊ theÊ vegetablesÊ andÊ
noodlesÊ areÊ tender.Ê AsÊ theÊ noodlesÊ cook,Ê stirÊ occasionallyÊ withÊ aÊ forkÊ toÊ separate.Ê RemoveÊ fromÊ
theÊheat.
WhileÊ theÊ salmonÊ andÊ soupÊ areÊ cooking,Ê heatÊ
theÊ oilÊ inÊ aÊ smallÊ nonstickÊ skilletÊ overÊ mediumhighÊ heat.Ê AddÊ theÊ gingerÊ andÊ garlic;Ê stirÊ constantlyÊ forÊ 1Ê minuteÊ orÊ untilÊ theÊ mixtureÊ becomesÊ
aromatic.Ê RemoveÊ fromÊ theÊ heatÊ andÊ stirÊ inÊ theÊ
remainingÊ1Êtables poonÊs oyÊs auce.
ToÊ serve,Ê useÊ tongsÊ toÊ transferÊ aÊ generousÊ
amountÊ ofÊ noodlesÊ andÊ vegetablesÊ toÊ eachÊ soupÊ bowl;Ê useÊ aÊ
ladleÊ toÊ addÊ theÊ broth.Ê PlaceÊ aÊ pieceÊ ofÊ grilledÊ salmonÊ onÊ theÊ
soupÊandÊtopÊwithÊtheÊginger -garlicÊ mixture.
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 published book is TheÊ Complete 15-Minute Gourmet: Creative Cuisine Made Fast and
Fresh.Ê PauletteÊ alsoÊ isÊ producingÊ aÊ seriesÊ ofÊ videosÊ andÊ isÊ aÊ lecturer,Ê cookingÊ instructor,Ê spokesperson,Ê andÊ freelanceÊ writer.Ê
SheÊ especiallyÊ enjoysÊ internationalÊ travel,Ê whichÊ sheÊ saysÊ isÊ
herÊ bestÊ sourceÊ ofÊ inspiration.Ê PauletteÕ sÊ cookbooksÊ areÊ availableÊ inÊ bookstoresÊ andÊ onÊ Amazon.com.Ê VisitÊ paulettemitchell.
com.Ê
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A Crash Course in Body Change

B

odyÊ changeÊ isÊ asÊ
muchÊ artÊ asÊ science.Ê
TheÊ bestÊ practitionersÊ
ofÊ fatÊ lossÊ knowÊ theÊ rulesÊ
(science)Ê andÊ useÊ theÊ rightÊ
toolsÊ (art).Ê JustÊ asÊ someoneÊ
buildingÊ aÊ clayÊ sculptureÊ
mustÊ knowÊ theÊ scienceÊ ofÊ
clay,Ê theÊ wayÊ itÊ bends,Ê itsÊ thicknessÊ andÊ whatÊ itÊ canÊ andÊ canÕ tÊ
do,Ê theyÊ alsoÊ mustÊ haveÊ theÊ rightÊ toolsÊ toÊ getÊ itÊ toÊ respondÊ theÊ
wayÊ theyÊ wantÊ itÊ to.Ê Ê IfÊ yourÊ goingÊ toÊ beÊ theÊ sculptorÊ ofÊ yourÊ
ownÊ body,Ê youÊ needÊ toÊ knowÊ theÊ toolsÊ inÊ theÊ toolbox,Ê whichÊ
onesÊtoÊus eÊandÊw hy.
The first thing to understand is the body does not like to do
twoÊ thingsÊ atÊ once.Ê Ê WhileÊ itÊ isÊ possibleÊ toÊ buildÊ muscleÊ whileÊ
simultaneously losing fat, it is not as efficient as concentrating
onÊ oneÊ orÊ theÊ other.Ê SinceÊ thisÊ isÊ anÊ articleÊ onÊ completeÊ bodyÊ
changeÊweÊwillÊco verÊbothÊs eparatelyÊandÊtogethe r.
ReducingÊf at
GettingÊ theÊ fatÊ offÊ theÊ bodyÊ toÊ beÊ ableÊ toÊ seeÊ whatÊ theÊ actual shape of the body might be is a good first step. This process
involves optimizing hormonal metabolism first so that your
calorieÊ consumptionÊ isÊ naturallyÊ regulated.Ê DoingÊ thingsÊ thisÊ
wayÊ asÊ opposedÊ toÊ reducingÊ caloriesÊ toÊ anÊ arbitraryÊ numberÊ
based on one-size-fits-all calculation works with, rather than
against,Ê theÊ body.Ê TryÊ itÊ theÊ otherÊ wayÊ andÊ youÊ willÊ enterÊ intoÊ
aÊ pushÊ andÊ pullÊ withÊ yourÊ metabolismÕ sÊ naturalÊ regulatoryÊ
processes,Ê andÊ yourÊ mindÊ cannotÊ outsmartÊ norÊ out-willÊ yourÊ
metabolism.
ToÊ keepÊ theÊ bodyÊ fromÊ slowingÊ downÊ theÊ metabolismÊ andÊ
perceivingÊ aÊ foodÊ shortage,Ê donÕ tÊ decrease,Ê butÊ ratherÊ rampÊ up,Ê
yourÊ foodÊ intake.Ê ThisÊ doesÊ notÊ meanÊ allÊ food,Ê butÊ onlyÊ foodsÊ
thatÊ haveÊ lowÊ caloricÊ density.Ê Ê TheseÊ foodsÊ provideÊ lotsÊ ofÊ bulkÊ
butÊ fewÊ calories.Ê AllÊ lowÊ fatÊ animalÊ proteinsÊ andÊ vegetablesÊ
shouldÊ beÊ eatenÊ atÊ will.Ê ThenÊ includeÊ aÊ sprinklingÊ ofÊ carbohy-

dratesÑ enoughÊ toÊ keepÊ
yourÊ energyÊ levelsÊ upÊ forÊ
intenseÊ exercise,Ê andÊ alsoÊ
maintainÊ muscle,Ê butÊ notÊ soÊ
muchÊ toÊ slowÊ fatÊ loss.Ê WeÊ
callÊ thisÊ yourÊ carbohydrateÊ
tippingÊ pointÊ andÊ itÊ isÊ differentÊ forÊ everyone.Ê StartÊ
with 15-20g of carbohydrate at each of five or six meals and
tweakÊtheÊlev elsÊupÊorÊdo wnÊ fromÊ there.
ExerciseÊ forÊ fatÊ lossÊ combinesÊ theÊ bestÊ ofÊ weightÊ trainingÊ
andÊ scorchingÊ intervalÊ basedÊ cardio.Ê DonÕ tÊ separateÊ theÊ twoÊ
modalities,Ê butÊ combineÊ themÊ inÊ oneÊ integratedÊ workout.Ê AÊ
September 2008 article out of TheÊ JournalÊ ofÊ StrengthÊ andÊ
ConditioningÊ researchÊ showedÊ thisÊ approachÊ canÊ createÊ 10Ê
timesÊgreaterÊfatÊlos sÊthanÊmoreÊtr aditionalÊ fatÊ lossÊ strategies.
BuildingÊmus cleÊandÊs hrinkingÊmus cle
To provide the body with firmness and contour you must
first add muscle. Adding muscle means putting your body into
anÊ anabolicÊ state.Ê AnabolicÊ meansÊ buildingÊ tissueÊ up.Ê ManyÊ
peopleÊ thinkÊ extraÊ caloriesÊ onlyÊ goÊ toÊ fat,Ê butÊ thisÊ isÊ onlyÊ trueÊ
ifÊ youÊ giveÊ themÊ noÊ otherÊ choice.Ê WhenÊ tryingÊ toÊ addÊ muscleÊ
youÊ needÊ extraÊ caloriesÊ andÊ theÊ properÊ hormonalÊ environment.Ê
TheÊ toolsÊ forÊ thisÊ includeÊ carbohydrates,Ê proteinÊ andÊ weightÊ
liftingÊ usingÊ heavierÊ loadsÊ andÊ largerÊ workoutÊ volumes.Ê CarbohydratesÊ maximizeÊ insulinÊ production,Ê whichÊ ISÊ aÊ fatÊ storingÊ
hormone,ÊbutÊitÊis Êals oÊaÊmus cle-buildingÊhorm one.Ê
InsulinÊ isÊ essentialÊ toÊ getÊ aminoÊ acidsÊ intoÊ theÊ tissueÊ toÊ
increaseÊ muscleÊ proteinÊ synthesis.Ê CarbohydrateÊ andÊ proteinÊ
intakeÊ isÊ notÊ enoughÊ alone,Ê butÊ whenÊ theyÊ areÊ combinedÊ withÊ
weightÊ trainingÊ theyÊ createÊ theÊ perfectÊ environmentÊ forÊ muscleÊ
growth.Ê AÊ JuneÊ 2010Ê articleÊ inÊ theÊ EuropeanÊ JournalÊ ofÊ AppliedÊ
PhysiologyÊ addsÊ toÊ aÊ largeÊ bodyÊ ofÊ evidenceÊ pointingÊ towardÊ
thisÊ methodÊ asÊ aÊ primaryÊ stimulusÊ forÊ muscleÊ growth.Ê ItÊ appearsÊ
timingÊ thisÊ combinationÊ immediatelyÊ afterÊ aÊ weightÊ trainingÊ
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sessionÊ providesÊ theÊ bestÊ result.Ê BuildingÊ muscleÊ mattersÊ because men and women alike who want fit athletic bodies cannotÊac hieveÊs uccessÊwithoutÊit.
WhereÊ weightÊ liftingÊ canÊ beÊ seenÊ asÊ theÊ bestÊ toolÊ forÊ puttingÊ
muscleÊ on,Ê aerobicÊ exerciseÊ isÊ theÊ bestÊ methodÊ forÊ takingÊ itÊ off.Ê
TheÊ onlyÊ problemÊ isÊ aerobicÊ exerciseÊ isÊ indiscriminate.Ê IfÊ youÕ reÊ
aÊ femaleÊ tryingÊ toÊ decreaseÊ theÊ sizeÊ ofÊ yourÊ legsÊ andÊ chooseÊ
running,Ê youÊ areÊ likelyÊ toÊ seeÊ yourÊ breasts,Ê arms,Ê andÊ middleÊ
loseÊ justÊ asÊ much,Ê ifÊ notÊ more,Ê thanÊ yourÊ legs.Ê ToÊ keepÊ thisÊ fromÊ
happening,Ê heavyÊ weightÊ trainingÊ forÊ theÊ upperÊ bodyÊ combinedÊ
withÊ lotsÊ ofÊ long-durationÊ cardioÊ exerciseÊ canÊ oftenÊ work.Ê TheÊ
weightÊ trainingÊ stimulusÊ toÊ theÊ upperÊ bodyÊ tricksÊ theÊ bodyÊ intoÊ
maintainingÊ itsÊ muscleÊ tissueÊ inÊ thatÊ areaÊ whileÊ theÊ catabolicÊ
stimulusÊ ofÊ aerobicÊ exerciseÊ isÊ directedÊ exclusivelyÊ atÊ theÊ legs.

ingÊ typeÊ weightÊ trainingÊ whereÊ theÊ musclesÊ areÊ workedÊ toÊ
metabolicÊ failure.Ê ThisÊ approachÊ givesÊ theÊ musclesÊ aÊ niceÊ Ò fullÓ Ê
look and a firmness that only weight training can deliver. This
magnifies the athletic shape and feel of the body.
TheÊ dietaryÊ approachÊ hereÊ involvesÊ payingÊ attentionÊ toÊ theÊ
littleÊ thingsÊ thatÊ addÊ extraÊ sugarÊ orÊ causeÊ youÊ toÊ holdÊ ontoÊ
water.Ê AtÊ thisÊ pointÊ youÊ wantÊ toÊ drasticallyÊ deemphasizeÊ processedÊ foodsÊ andÊ beveragesÊ asÊ wellÊ as,Ê dairy,Ê grainsÊ andÊ fruits.Ê
Protein,Ê vegetablesÊ andÊ smallÊ amountsÊ ofÊ tubers,Ê riceÊ orÊ oatsÊ
areÊ Ò cleanerÓ Ê caloriesÊ thatÊ giveÊ yourÊ bodyÊ theÊ fuelÊ itÊ needsÊ whileÊ
allowingÊ itÊ toÊ continueÊ toÊ burnÊ fatÊ andÊ shedÊ water.Ê IncreasingÊ
yourÊ waterÊ volumeÊ andÊ reducingÊ yourÊ sodiumÊ intakeÊ workÊ withÊ
thisÊ approachÊ toÊ giveÊ theÊ bodyÊ aÊ shapeÊ andÊ toneÊ thatÊ willÊ turnÊ
heads.

Symmetry, shape and firmness
OnceÊ theÊ fatÊ isÊ reducedÊ andÊ theÊ muscleÊ isÊ placedÊ itÊ isÊ timeÊ
to refine things for a firmer and leaner body. This is where you
work to see the crisp definition of the male bicep, or the
shapely and feminine lines that are the hallmark of a fit female's
midsection.Ê ForÊ thisÊ part,Ê youÊ takeÊ aÊ quickÊ glanceÊ overÊ yourÊ
bodyÊ andÊ chooseÊ theÊ bodyÊ partsÊ thatÊ areÊ outÊ ofÊ proportionÊ
comparedÊ toÊ otherÊ parts.Ê MaybeÊ youÊ needÊ toÊ addÊ fullnessÊ toÊ
yourÊ shoulderÊ toÊ accentuateÊ yourÊ feminineÊ waistÊ orÊ maybeÊ youÊ
needÊ toÊ workÊ onÊ theÊ sweepÊ ofÊ yourÊ outerÊ legÊ musclesÊ toÊ giveÊ
theÊ illusionÊ ofÊ aÊ smallerÊ waistÊ andÊ highlightÊ aÊ tightÊ maleÊ 6-pack.
AnyÊ musclesÊ thatÊ areÊ lookingÊ largerÊ comparedÊ toÊ otherÊ partsÊ
shouldÊ beÊ de-emphasizedÊ byÊ reducingÊ resistanceÊ trainingÊ sessionsÊ withÊ themÊ toÊ onceÊ aÊ week.Ê OtherÊ partsÊ thatÊ needÊ aÊ littleÊ
extraÊ pushÊ shouldÊ beÊ workedÊ harderÊ orÊ heavier.Ê IfÊ youÊ areÊ feelingÊ justÊ rightÊ youÊ shouldÊ beÊ switchingÊ toÊ squeezingÊ andÊ pump-

FinalÊ Thoughts
AÊ sculptorÊ worksÊ inÊ clay.Ê YourÊ mediumÊ isÊ muscleÊ andÊ fat.Ê
BuildingÊ yourÊ bodyÊ intoÊ artÊ meansÊ youÊ willÊ needÊ toÊ knowÊ howÊ
toÊ putÊ muscleÊ onÊ inÊ certainÊ areasÊ andÊ perhapsÊ takeÊ itÊ offÊ inÊ others.Ê YouÊ willÊ needÊ toÊ knowÊ howÊ toÊ attackÊ fatÊ inÊ certainÊ bodyÊ
parts,Ê i.e.Ê theÊ buttÊ orÊ abs,Ê andÊ reduceÊ itÊ moreÊ globally.Ê YourÊ toolsÊ
forÊ thisÊ jobÊ areÊ carbohydrates,Ê protein,Ê aerobics,Ê weightÊ lifting,Ê
intervalÊ training,Ê sodium,Ê andÊ waterÊ amongÊ others.Ê LearnÊ theÊ
applicationÊ ofÊ theseÊ basicÊ toolsÊ andÊ youÊ canÊ remakeÊ yourÊ bodyÊ
howeverÊy ouÊc hoose.

?

It's Coming!

JadeÊ Teta,Ê ND,Ê CSCSÊ andÊ KeoniÊ Teta,Ê ND,Ê CSCS,Ê LACÊ areÊ
medicallyÊ trainedÊ naturopathicÊ physiciansÊ andÊ expertsÊ inÊ theÊ
scienceÊ ofÊ exercise.Ê ForÊ moreÊ nformation,Ê visitÊ www.nhcnc.comÊ
andÊ www.metaboliceffect.comÊ orÊ emailÊ jade@metaboliceffect.
com.ÊSeeÊad sÊonÊp agesÊ28Ê& Ê35.
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Grounding:Ê Ê
HowÊ TaiÊ ChiÊ ReducesÊ
AnxietyÊ andÊ Stress

Biophysicist James Oschman, PhD,
a leading expert and author on
energy medicine, and recent guest
speaker at the Natural Triad/Wake
Forest Integrative Medicine Series,
sums up Earthing this way:
"The moment your foot touches the
Earth… your physiology changes.”

G

ivenÊ theÊ paceÊ ofÊ ourÊ modernÊ lifestyleÊ withÊ itsÊ focusÊ onÊ
speed,Ê mobility,Ê andÊ achievement,Ê mostÊ ofÊ usÊ spendÊ atÊ
leastÊ partÊ ofÊ ourÊ wakingÊ dayÊ worryingÊ aboutÊ somethingÑtheÊ economy,Ê aÊ familyÊ member,Ê aÊ healthÊ issue,Ê orÊ howÊ
we are going to find enough hours in our day to complete the
endlessÊ listÊ ofÊ tasksÊ awaitingÊ ourÊ attention.Ê AndÑas Ê ifÊ feelingÊ
stressedÊ andÊ worriedÊ wereÊ notÊ enoughÑ theseÊ feelingsÊ areÊ oftenÊ
accompaniedÊ byÊ otherÊ troublesomeÊ symptomsÊ suchÊ asÊ tightÊ
muscles, irritability, upset stomach, headaches, difficulty concentrating,Ê shortnessÊ ofÊ breath,Ê forgetfulness,Ê anticipatingÊ theÊ
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worst, feeling tired, and difficulty sleeping. Symptoms of prolongedÊ stressÊ andÊ anxietyÊ actuallyÊ oftenÊ mimicÊ diseaseÊ symptoms. It has been estimated that 85% of doctor visits are at least
partiallyÊs tressÊrelated.
SoÊ whatÊ causesÊ anxietyÊ andÊ whatÊ canÊ weÊ doÊ aboutÊ it?Ê AÊ
typicalÊ westernÊ viewÊ isÊ thatÊ anxietyÊ isÊ causedÊ byÊ stressÊ andÊ
upsettingÊ eventsÊ inÊ ourÊ lives.Ê ManyÊ peopleÊ takeÊ medicationsÊ toÊ
reduceÊ theÊ discomfortsÊ causedÊ byÊ anxiety.Ê TaiÊ ChiÊ andÊ ChineseÊ
MedicineÊ offerÊ aÊ differentÊ viewÊ ofÊ theÊ causeÊ ofÊ anxiety.Ê FromÊ
thisÊ perspective,Ê anxietyÊ isÊ causedÊ byÊ beingÊ cutÊ offÊ fromÊ theÊ

earth.Ê LikeÊ manyÊ indigenousÊ cultures,Ê theÊ peopleÊ ofÊ ancientÊ
ChinaÊ recognizedÊ theÊ healingÊ powerÊ ofÊ theÊ earth.Ê TheyÊ noticedÊ
thatÊ whenÊ seedsÊ wereÊ droppedÊ intoÊ theÊ ground,Ê newÊ lifeÊ beganÊ
toÊ grow.Ê TheyÊ noticedÊ thatÊ whenÊ garbageÊ orÊ refuseÊ wasÊ buriedÊ
inÊ theÊ ground,Ê itÊ wasÊ absorbed,Ê cleansed,Ê andÊ transformedÊ byÊ
theÊ earth,Ê turningÊ itÊ intoÊ usefulÊ andÊ fertileÊ soil.Ê TheyÊ paidÊ particularÊ attentionÊ toÊ treesÊ andÊ observedÊ thatÊ treesÊ seemÊ toÊ liveÊ
muchÊlongerÊthanÊh umans.Ê TheyÊbelie vedÊthatÊitÊw asÊ theÊ deepÊ
rootsÊ ofÊ theÊ treesÊ thatÊ protectedÊ themÊ fromÊ harm,Ê byÊ offeringÊ
themÊ endurance,Ê stability,Ê strength,Ê andÊ nurture.Ê SomeÊ ofÊ theÊ
earliestÊ practicesÊ ofÊ TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ emergedÊ asÊ peopleÊ
imitatedÊ theÊ treesÊ andÊ initiatedÊ practicesÊ throughÊ whichÊ they,Ê
like the trees, could benefit from the amazing healing qualities
ofÊtheÊearth.
Interestingly,Ê modernÊ scienceÊ isÊ currentlyÊ rediscoveringÊ andÊ
validatingÊ someÊ ofÊ theÊ healingÊ propertiesÊ ofÊ theÊ earth,Ê andÊ isÊ
alsoÊ offeringÊ someÊ insightÊ intoÊ howÊ theseÊ workÊ (Earthing,Ê 2010,Ê
Oschman,Ê Ober,Ê Sinatra,Ê Zucker).Ê RememberÊ inÊ theÊ oldÊ daysÊ
beforeÊ cableÊ TVÊ howÊ electricalÊ interferenceÊ wouldÊ causeÊ Ò snowÓ Ê
toÊ occasionallyÊ showÊ upÊ onÊ ourÊ TVÊ screens?Ê Ê WeÊ donÕ tÊ getÊ thisÊ
anymoreÊ becauseÊ cableÊ TVÊ signalsÊ areÊ groundedÊ intoÊ theÊ earthÊ
andÊ thisÊ groundingÊ providesÊ electricalÊ stabilityÊ asÊ wellÊ asÊ protectionÊ fromÊ errantÊ electricalÊ charges.Ê DrÊ JamesÊ L.Ê Oschman,Ê
authorÊ ofÊ Energy Medicine: The Scientific Basis,Ê pointsÊ outÊ thatÊ
notÊ justÊ electronics,Ê butÊ weÊ ourselvesÊ areÊ madeÊ upÊ ofÊ collectionsÊ
ofÊ dynamicÊ electricalÊ circuits.Ê OurÊ heart,Ê brain,Ê nervousÊ system,Ê
muscles,Ê andÊ immuneÊ systemÊ workÊ likeÊ electricalÊ subsystemsÊ
whichÊ constantlyÊ transmitÊ andÊ receiveÊ energyÊ inÊ theÊ courseÊ ofÊ
theÊ manyÊ thousandsÊ ofÊ biochemicalÊ reactionsÊ neededÊ toÊ successfullyÊ carryÊ outÊ theirÊ functionsÊ withinÊ ourÊ bodies.Ê HeÊ believesÊ
thatÊ ourÊ biologicalÊ systemsÊ needÊ theÊ stabilizationÊ andÊ protectionÊ
ofÊ beingÊ groundedÊ inÊ theÊ earthÊ andÊ thatÊ manyÊ modernÊ healthÊ
problemsÊ areÊ attributableÊ toÊ ourÊ disconnectionÊ fromÊ thisÊ energy.Ê
InÊ electricalÊ engineering,Ê electricalÊ circuitsÊ needÊ toÊ beÊ
groundedÊ inÊ theÊ earthÊ forÊ severalÊ reasons:Ê providingÊ safetyÊ fromÊ
dangerousÊ voltage,Ê limitingÊ theÊ buildupÊ ofÊ staticÊ electricity,Ê andÊ
servingÊ asÊ aÊ constantÊ referenceÊ pointÊ againstÊ whichÊ otherÊ potentialsÊ canÊ beÊ measured.Ê GivenÊ ourÊ currentÊ understandingÊ ofÊ
thoughtsÊ andÊ emotionsÊ asÊ biochemical,Ê electrical,Ê andÊ energeticÊ events,Ê itÊ isÊ quiteÊ easyÊ toÊ seeÊ howÊ groundingÊ inÊ theÊ earthÊ
couldÊ beÊ helpfulÊ toÊ someoneÊ sufferingÊ fromÊ anxietyÊ orÊ stressÊ inÊ
someÊ ofÊ theÊ followingÊ ways:Ê Ê providingÊ safetyÊ fromÊ perceivedÊ
dangers;Ê preventingÊ buildupÊ ofÊ freneticÊ andÊ panickyÊ thoughts;Ê
andÊ aÊ offeringÊ aÊ stableÊ andÊ secureÊ constantÊ pointÊ ofÊ reference.Ê
TaiÊ ChiÊ isÊ anÊ ancientÊ wayÊ ofÊ connectingÊ withÊ theÊ energyÊ ofÊ
theÊ earthÊ andÊ chi,Ê theÊ lifeÊ forceÊ thatÊ enlivensÊ allÊ ofÊ nature.Ê TheÊ
practiceÊ ofÊ TaiÊ ChiÊ reducesÊ anxietyÊ andÊ stressÊ byÊ givingÊ usÊ aÊ
wayÊ toÊ directÊ ourÊ ownÊ lifeÊ forceÊ energy,Ê orÊ chi,Ê andÊ restoreÊ ourÊ
earthÊ connection.Ê WhenÊ weÊ feelÊ anxiousÊ andÊ stressed,Ê theÊ
energyÊ risesÊ upÊ throughÊ theÊ bodyÊ intoÊ theÊ head.Ê Unconsciously,Ê weÊ actuallyÊ tightenÊ ourÊ musclesÊ pullÊ theÊ solesÊ ofÊ ourÊ feetÊ upÊ
andÊ awayÊ fromÊ theÊ ground.Ê ThatÊ isÊ whyÊ weÊ areÊ moreÊ proneÊ toÊ
gettingÊ aÊ headacheÊ orÊ havingÊ digestiveÊ problemsÊ whenÊ weÊ areÊ
anxious or stressed. One of the first things you might learn in
aÊ TaiÊ ChiÊ classÊ isÊ howÊ toÊ Ò rootÓ Ê yourÊ energyÊ intoÊ theÊ ground.Ê ToÊ
reduceÊ someÊ ofÊ yourÊ anxietyÊ andÊ stress,Ê followÊ theÊ sequenceÊ
belowÊ andÊ useÊ theseÊ TaiÊ ChiÊ practicesÊ toÊ rootÊ yourÊ energyÊ inÊ
theÊ earth,Ê standÊ likeÊ aÊ tree!Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê (continuedÊ onÊ nextÊ page)
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3 peels: $159.00 (includes Post Peel Kit)

These customized facial peels offer unparalleled results!

C ALL TO DAY !

336-307-4096
Vickie S. Barkley, BSN, MSN, WHNP
www.alivingwellcenter.com

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
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UseÊy ourÊM indÊtoÊD irectÊy ourÊC hi
ThereÊ isÊ aÊ sayingÊ inÊ TaiÊ Chi:Ê Ò WhereÊ theÊ mindÊ goes,Ê chiÊ follows.” The first step in grounding is simpler than you might
think.Ê JustÊ useÊ yourÊ mindÊ toÊ directÊ yourÊ attention/awareness/
chiÊdo wnÊthroughÊy ourÊfeetÊtoÊ theÊground.
RelaxÊtheÊF eet
RotateÊ theÊ ankleÊ ofÊ oneÊ ofÊ yourÊ feetÊ whileÊ atÊ theÊ sameÊ timeÊ
pressing the ball of your foot firmly into the ground 8 or 9
timesÊ clockwise,Ê thenÊ counterclockwise.Ê StopÊ andÊ placeÊ yourÊ
awarenessÊ inÊ yourÊ foot.Ê NoticeÊ sensation,Ê temperature,Ê movementÊ orÊ stillness.Ê CompareÊ itÊ toÊ theÊ otherÊ foot.Ê RepeatÊ onÊ theÊ
otherÊs ide.
OpenÊtheÊBubblingÊ Well
The bubbling well is the first acupuncture point on the kidney
meridianÊ andÊ isÊ locatedÊ onÊ theÊ bottomÊ ofÊ theÊ foot,Ê inÊ theÊ
center,Ê justÊ behindÊ theÊ ballÊ ofÊ theÊ foot.Ê TraditionallyÊ thisÊ pointÊ
isÊ viewedÊ asÊ theÊ majorÊ accessÊ pointÊ whereÊ theÊ energyÊ ofÊ theÊ
earthÊ connectsÊ withÊ theÊ energyÊ ofÊ theÊ humanÊ body.Ê UseÊ yourÊ
mindÊ toÊ imagineÊ thatÊ thisÊ pointÊ isÊ opening.Ê UseÊ anÊ imageÊ toÊ
helpÊ you,Ê suchÊ asÊ picturingÊ inÊ yourÊ mindÊ aÊ freshÊ mountainÊ
spring bubbling up from the earth and filling your body with
flowing energy and vitality.
RootÊintoÊtheÊEar th
ShiftÊ yourÊ weightÊ slowlyÊ fromÊ footÊ toÊ foot.Ê FocusÊ yourÊ attentionÊ
onÊ theÊ weightedÊ foot.Ê WithÊ yourÊ mindÊ imagineÊ rootsÊ growingÊ
downÊ intoÊ theÊ ground,Ê rootsÊ asÊ deepÊ asÊ youÊ areÊ tall.Ê RepeatÊ
this process as you shift your weight to the other foot. Keep

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

seeingÊ theÊ rootsÊ goÊ deeperÊ andÊ deeper,Ê allowingÊ theÊ circumferenceÊ ofÊ theÊ rootsÊ toÊ expandÊ andÊ spreadÊ outÊ intoÊ theÊ ground.
StandÊLikeÊaÊ Tree
EnvisionÊ yourselfÊ asÊ yourÊ favoriteÊ kindÊ ofÊ tree.Ê FeelÊ theÊ crownÊ
ofÊ yourÊ headÊ liftÊ upÊ asÊ yourÊ tailboneÊ sinksÊ downÊ towardsÊ theÊ
ground.Ê RelaxÊ yourÊ kneesÊ andÊ shoulders.Ê FocusÊ onÊ allowingÊ
yourÊ breathÊ toÊ deepenÊ asÊ youÊ breatheÊ inÊ andÊ outÊ ofÊ theÊ bottomÊ
andÊ backÊ ofÊ yourÊ lungs.Ê WithÊ eachÊ breathÊ feelÊ theÊ chiÊ inÊ theÊ
earth flow upwards into the bottoms of your feet, and then
upÊ throughÊ theÊ legsÊ intoÊ theÊ belly.Ê WithÊ eachÊ outbreathÊ releaseÊ
any tension in your body, allowing it to flow down into the
ground.Ê
FinishingÊ YourÊP ractice
PlaceÊ bothÊ ofÊ yourÊ handsÊ overÊ yourÊ bellyÊ buttonÊ andÊ moveÊ
themÊ aroundÊ inÊ aÊ circleÊ 3Ê orÊ 4Ê times,Ê thenÊ repeatÊ inÊ theÊ oppositeÊdirection.
Sandy Seeber is a Licensed Professional Counselor, Certified
HealingÊ TouchÊ Practitioner,Ê andÊ AssociateÊ HealingÊ DaoÊ Instructor.Ê Ê SandyÊ isÊ inÊ privateÊ practiceÊ andÊ teachesÊ TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ
(ChiÊ Kung)Ê withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ ChiÊ partnersÊ AlanÊ Graham,Ê
BeverlyÊ IsleyÊ Landreth,Ê andÊ DavidÊ Harold.Ê ForÊ moreÊ informationÊ
aboutÊ improvingÊ yourÊ healthÊ withÊ TaiÊ ChiÊ and/orÊ ThreeÊ TreasuresÊ
TaiÊ ChiÊ classesÊ andÊ workshopsÊ pleaseÊ visitÊ www.sandyseeber.
comÊ and/orÊ www.threetreasures.org.Ê ToÊ contactÊ SandyÊ directly,Ê callÊ 336.724.1822Ê orÊ emailÊ toÊ sandy@threetreasures.org.Ê
SeeÊad ÊonÊp ageÊ38.

Rev. Tamara Seagraves
Reiki Master/
Teacher

BodyTalk
Practitioner

ThetaHealing®
Teacher

www.TruthAboutMattresses.com
Grief Recovery®
Outreach Program
Hypnosis for...
• Smoking Cessation
The Action Program
• Weight Control
For Moving Beyond
Sustainable
Furniture
• Phobias/Fears
Loss
Organic Mattresses
• Fibromyalgia
Ellie McFalls, MCHt
336-885-0557
620 S. Elm St, Ste 307 • Greensboro
• 336-362-4170
www.masteryworksinc.com
205 Neal Place, Ste 101
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www.TruthAboutMattresses.com

Aqua Chi
Foot Detox

Essential Oil
Raindrop
Technique

Call for more information about
Private Sessions and
Basic and Advanced ThetaHealing® Classes
with Tammie & Nancy
Visit www.enjoyinit.com for class info

Tammie
336.215.1834

Nancy
336.342.4032
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NUGGETS of Wisdom
Earth-FriendlyÊF ootball

T

is the season…to don the foam finger, sport your favorite team’s jersey, break out the face paint and stock the cooler. Yes
thatÕ sÊ right,Ê itÕ sÊ footballÊ season.Ê ItÕ sÊ theÊ timeÊ ofÊ yearÊ whenÊ friendsÊ andÊ fansÊ alikeÊ gatherÊ togetherÊ andÊ celebrateÊ byÊ eatingÊ
concession-styleÊ foods,Ê yellingÊ atÊ theÊ plasma,Ê andÊ adorningÊ attireÊ thatÊ wouldÊ beÊ utterlyÊ humiliatingÊ ifÊ itÊ wereÊ anyÊ otherÊ timeÊ ofÊ
year.Ê ThisÊ traditionÊ isÊ oneÊ thatÊ hasÊ beenÊ upheldÊ forÊ generations,Ê andÊ isÊ likelyÊ toÊ stickÊ aroundÊ forÊ aÊ longÊ timeÊ toÊ come.Ê HoweverÊ
thereÊ isÊ alwaysÊ roomÊ forÊ changeÊ andÊ theÊ startÊ ofÊ newÊ traditions.Ê SoÊ whenÊ planningÊ yourÊ getÊ togetherÊ forÊ theÊ bigÊ game,Ê hereÊ areÊ
someÊtips ÊtoÊtryÊmak ingÊthis Êy earÕ sÊpar tyÊaÊbitÊmoreÊeco-friendly .
Ê Ê

ÊÊ

ÊSendÊin

Ê

Ê

Ê

Ê

Ês
Ê

Ê
Ê
Ê

Ê
Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

ÊSer veÊor ganicÊs nacks.Ê TreatÊy ourÊgues tsÊtoÊaÊs preadÊthatÕ sÊ healthy,Ê andÊ pesticideÊ freeÊ whileÊ
upportingÊtheÊlocalÊfarmers Êmarket.
StockÊtheÊcooler ÊwithÊÒgr eenÓÊbeer .ÊM anyÊbreweries Êha veÊturnedÊtheirÊfocus Êto wardsÊ reducingÊ Ê
waste and becoming more energy efficient, such as Red Oak, and New Belgium brewing
Êcompanies .Ê(A ndÊrememberÊtoÊrec ycleÊ anyÊ emptyÊ bottlesÊaf terÊ theÊ game.)

Ê

Ê

vitationsÊviaÊemail. ÊSa vesÊ onÊ costsÊ andÊ resources.

Ê
SupplyÊtheÊpar tyÊwithÊr eusableÊtablew are.ÊByÊpur chasingÊ someÊ cheapÊfes tiveÊpla tes,Ê Ê
Ês
ilverware,ÊandÊcup sÊ thatÊ canÊ beÊ washedÊandÊreus ed,Êy ouÊcanÊbeÊboth Ê easyÊ onÊ yourÊ Ê
Ê
w
alletÊandÊonÊtheÊen vironment,Ê asÊwell.

Ê
Ê

HealthyÊH ankerings

F

orÊthos eÊofÊus Êwi thÊaÊs eriousÊs weetÊtooth,ÊallÊbets ÊareÊoffÊw henÊitÊcomes ÊtoÊr estraining
ourselvesÊagains tÊtheÊtemptationÊofÊtheÊtas tyÊtreats ÊthatÊbegin Ê toÊ emergeÊ thisÊ timeÊ ofÊ year.Ê
WithÊpumpkinÊpies ÊandÊcandiedÊapples Êjus tÊaroun dÊ theÊ corner,Ê weÊ beginÊ toÊ anticipateÊ theÊ
inevitableÊÒ holidayÊweightÓ ÊthatÊis ÊtoÊbeÊgainedÊo verÊtheÊupcom ingÊ months.Ê Ê However,Ê this
doesnÕ tÊha veÊtoÊbeÊ theÊcas e.ÊF ollowÊth eÊguideÊbelo wÊ toÊ helpÊ youÊ stickÊ toÊ healthierÊ choicesÊ that
willÊnotÊonlyÊs atisfyÊy ourÊs weetÊtooth, ÊbutÊhelpÊy ouÊ keepÊ inÊ shapeÊ asÊ well.
Craving something chewy? Try chocolate covered figs, while getting your chocolate fix
for the day, you’ll also get a dose of fiber and antioxidants as well.
Care for something a bit nuttier? Treat yourself to a candy filled with almonds; light and crunchy,
almondsÊs upplyÊy ourÊbod yÊwithÊheart-health yÊfats .
Got a hankering for chocolate? TheÊ darkerÊ theÊ better.Ê Ê AnyÊ chocolateÊ madeÊ withÊ aÊ highÊ percentageÊ ofÊ pureÊ cocoaÊ willÊÊ
containÊfewerÊcalories ,ÊandÊwithÊaÊric herÊtas teÊ itÊ willÊ leaveÊy ouÊ eatingÊ smallerÊ amounts.
Prefer something fruity?Ê IfÊ so,Ê organicÊ gummiesÊ areÊ aÊ goodÊ wayÊ toÊ go.Ê Ê NaturallyÊ sweetenedÊ withÊ caneÊ juices,Ê molasses,Ê orÊ evenÊ
realÊfruitÊareÊaÊmuc hÊhealthierÊoption.

FREEÊ CONSULTATION

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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The most complete Liquid Nutrition
Program on the market

Windell and Maggie Dorman
Independent Distributors
For information or to order, visit www.myvemma.com/wdorman
or call

336-454-6469

or email
LiveBetter4Life@yahoo.com

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

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

Drs. Robert W. Kulp & Sharon L. Reid
General Dentists
Lane and Associates, DDS. PA.

4303 Country Club Road

•

Winston-Salem

336-760-8700
www.kulpReid.com
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F

irst,Ê let'sÊ makeÊ theÊ caseÊ forÊ drinkingÊ
waterÑ plainÊ water.Ê AroundÊ 60%Ê ofÊ
theÊ humanÊ bodyÊ isÊ water,Ê theÊ brainÊ
isÊ composedÊ ofÊ 70%Ê water,Ê andÊ theÊ lungsÊ
areÊ nearlyÊ 90%Ê water.Ê LeanÊ muscleÊ tissue contains about 75% water by
weight,Ê asÊ doesÊ theÊ brain;Ê bodyÊ fatÊ
containsÊ 10%Ê waterÊ andÊ boneÊ hasÊ
22% water. About 83% of our
bloodÊ isÊ water,Ê whichÊ helpsÊ
digestÊ ourÊ food,Ê transportÊ
waste,Ê andÊ controlÊ bodyÊ temperature.Ê EachÊ dayÊ humansÊ
mustÊ replaceÊ 2.4Ê litresÊ ofÊ water,Ê
someÊ throughÊ drinkingÊ andÊ theÊ
restÊ takenÊ byÊ theÊ bodyÊ fromÊ theÊ
foodsÊeaten.
WaterÊ isÊ essentialÊ toÊ provideÊ lubricationÊ forÊ joints,Ê regulateÊ bodyÊ temperature,Ê
regulate blood pressure, help blood flow,
keepÊ bodyÊ systemsÊ functioningÊ properlyÊ
andÊ toÊ keepÊ ourÊ skinÊ elastic.Ê WaterÊ isÊ alsoÊ
necessaryÊ forÊ digestionÊ andÊ theÊ removalÊ
ofÊ toxinsÊ andÊ nearlyÊ everyÊ cellÊ inÊ ourÊ bodyÊ
requiresÊ waterÊ forÊ properÊ function.Ê InadequateÊ hydrationÊ canÊ alsoÊ causeÊ sluggishnessÊ andÊ headachesÊ dueÊ toÊ aÊ decreasedÊ
flow of blood to the brain. And it keeps
theÊli verÊandÊkidneys ÊfunctioningÊwell.

MostÊ peopleÊ whoÊ donÕ tÊ drinkÊ enoughÊ
waterÊ onÊ aÊ dailyÊ basisÊ haveÊ aÊ reducedÊ
abilityÊ toÊ feelÊ thirstÊ -Ê Ê byÊ theÊ timeÊ theyÊ feelÊ
thirstyÊ theÊ bodyÊ mayÊ alreadyÊ beÊ dehydrated.Ê OnceÊ aÊ personÊ beginsÊ drinkingÊ
enoughÊ waterÊ dailyÊ theyÊ willÊ noticeÊ
feelingÊthirs tÊmoreÊof ten.
HowÊ muchÊ isÊ enough?Ê Ê AÊ goodÊ
estimateÊ isÊ thatÊ theÊ bodyÊ requiresÊ
at least six to eight, 8 ounce
glassesÊ ofÊ waterÊ aÊ day.Ê AÊ goodÊ
formulaÊ toÊ knowÊ howÊ muchÊ
waterÊ isÊ neededÊ isÊ toÊ divideÊ yourÊ
weight in half, and figure that
numberÊ inÊ ounces.Ê ForÊ exampleÊ
ifÊ youÊ weighÊ 140Ê poundsÊ thenÊ 70Ê
ouncesÊ ofÊ waterÊ wouldÊ beÊ requiredÊ daily.

TheÊ ImportanceÊ of
DrinkingÊ Enough
Water
WhyÊ DrinkÊ AlkalineÊ Water?

PREMIERE SCREENING

THE POWER
OF UPPER CERVICAL
Discover how countless patients suffering
from various conditions regained their health
through Upper Cervical Care

an integrated path to health and well-being

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

Marcelle Hammer, MA Ed

“The Power of Upper Cervical”
Tuesday, November 16
6:30 PM
432-A W. Mountain Street
Kernersville

Forsyth Integrative Therapy

Hypnotherapy for Childbirth Classes
Prepare for Surgery • Control Pain
Accelerate Healing • Stop Smoking
Lose Weight

We invite you to the Triad’s premiere
screening of the Storyville Studios
production,

Seating is Limited!
Call 336-992-2536
to reserve yours!

AlkalineÊ Water
TheÊ humanÊ bodyÊ shouldÊ haveÊ aÊ pHÊ factorÊ
7.364Ê whichÊ isÊ slightlyÊ alkalineÊ onÊ aÊ scaleÊ
ofÊ zeroÊ toÊ fourteen,Ê withÊ theÊ lesserÊ percentagesÊ representingÊ acidicÊ andÊ aboveÊ
thatÊ amountÊ beingÊ moreÊ alkaline.Ê UnfortunatelyÊ inÊ todayÕ sÊ worldÊ theÊ averageÊ
AmericanÊ isÊ acidic,Ê whichÊ canÊ causeÊ Ê aÊ
wholeÊ listÊ ofÊ healthÊ problemsÊ rangingÊ
fromÊ increasedÊ frequencyÊ ofÊ illness,Ê
slowerÊ bloodÊ circulationÊ and/orÊ highÊ

Certified Medical Support Clinical Hypnotherapist

See
News Brief
on page 11

1316 Ashley Square
Winston-Salem, NC 27103

336-768-7000

www.ForsythIntegrativeTherapy.com

NOVEMBER 2010 31

bloodÊ pressure,Ê prematureÊ aging,Ê arthritis,Ê
diabetes,Ê allergies,Ê fatigue,Ê depression,Ê
colonÊproblems ,ÊorÊev enÊcancer .Ê
AcidityÊ isÊ causedÊ fromÊ eatingÊ processedÊ foods,Ê Ò quickÊ foodsÓ ,Ê eatingÊ redÊ
meatÊ (particularlyÊ char-broiled),Ê allÊ formsÊ
ofÊ sugar,Ê hardÊ liquorÊ andÊ beer,Ê andÊ evenÊ
worseÊ areÊ allÊ softÊ drinksÊ includingÊ colas.Ê
YouÊ mayÊ recallÊ readingÊ thatÊ aÊ typicalÊ canÊ
of soda has an acidic pH level of 2.5,
whichÊ wouldÊ requireÊ 32Ê glassesÊ ofÊ neutralÊ
pHÊw aterÊtoÊbalanc eÊthatÊoneÊbev erage.Ê
OtherÊ thanÊ tryingÊ toÊ accomplishÊ theÊ
difficult task of eating enough food high
in alkalinity, how does one find a way to
drinkÊ waterÊ thatÊ hasÊ aÊ higherÊ alkalineÊ factor? There are three ways, the first of which
isÊ toÊ buyÊ aÊ waterÊ ionizingÊ machineÊ thatÊ
convertsÊ tapÊ waterÊ toÊ alkalineÊ waterÊ atÊ yourÊ
kitchenÊ sink.Ê TheseÊ machinesÊ canÊ beÊ
prettyÊ expensiveÊ withÊ pricesÊ rangingÊ forÊ aÊ
goodÊ oneÊ fromÊ $1100Ê toÊ nearlyÊ $4000.Ê
OneÊ canÊ alsoÊ buyÊ alkalineÊ waterÊ inÊ plasticÊ
bottlesÊ atÊ healthÊ foodÊ storesÊ althoughÊ theseÊ
too can get a little pricey at $1.50 to $2.00
perÊ bottle.Ê TheÊ thirdÊ solutionÊ forÊ manyÊ
peopleÊ isÊ toÊ buyÊ alkalineÊ waterÊ drops,Ê
whichÊ comeÊ inÊ oneÊ orÊ twoÊ ounceÊ plasticÊ
bottlesÊ andÊ dependingÊ onÊ theÊ brand,Ê willÊ

Dinner & Late Night
7 days a week
NEW Seasonal Menu
35 Wines By the Glass
Vegetarian and Vegan Options
Outdoor Dining (weather permitting)
Catering
Curbside Pick-up
Good Food is hard to find
so come find us!
Near WFU off Robinhood Rd.

uLocally family owned business foru
over 20 years...come see us!

336-722-0006

DiamondbackGrill.com

u
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751 N. Avalon Rd
Winston-Salem
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takeÊ ordinaryÊ tapÊ waterÊ andÊ bringÊ itÊ toÊ anÊ
alkaline level of 9.5 with 6-8 drops.
Ordinary tap water that is not filtered
meansÊ thatÊ youÊ willÊ stillÊ beÊ drinkingÊ chlorine, arsenic, lead, fluoride, and other
possibleÊ contaminantsÊ foundÊ inÊ municipalÊ
waterÊ systems.Ê NeverthelessÊ byÊ usingÊ theÊ
dropsÊ youÊ willÊ beÊ drinkingÊ alkalineÊ waterÊ
with all of it’s health benefits and with that
inÊ mind,Ê youÊ shouldÊ alsoÊ considerÊ usingÊ
either distilled water or filtered water.
DistilledÊ waterÊ andÊ aÊ smallÊ numberÊ ofÊ
water filters will remove bacteria, pollutants,Ê andÊ unhealthyÊ chemicalsÊ alongÊ withÊ
theÊ traceÊ minerals.Ê AccordingÊ toÊ theÊ AcademyÊ ofÊ NaturalÊ Healing,Ê drinkingÊ distilledÊ
water can flush away mineral deposit accumulatedÊ inÊ joints,Ê helpingÊ preventÊ arthritisÊandÊconditions Ês uchÊas Êgalls tones.
ReverseÊ OsmosisÊ machinesÊ areÊ bestÊ
for removing fluoride although they will
alsoÊ removeÊ theÊ healthyÊ mineralsÊ too,Ê
leaving you with the chlorine in flat water
which comes from a machine costing $8
-10,000, while filtering the water very
slowlyÊ andÊ wastingÊ upÊ toÊ threeÊ gallonsÊ toÊ
produceÊone.
TheÊ bottomÊ lineÊ toÊ allÊ ofÊ thisÊ isÊ thatÊ
besidesÊ theÊ issuesÊ ofÊ betterÊ health,Ê theÊ

benefits of using alkaline water drops are
theÊ convenienceÊ forÊ useÊ inÊ aÊ restaurantÊ orÊ
atÊ home,Ê whileÊ travellingÊ orÊ onÊ vacation,Ê
plusÊ theyÊ areÊ easyÊ toÊ carryÊ andÊ easyÊ toÊ use.Ê
AtÊ homeÊ youÊ canÊ easilyÊ makeÊ andÊ storeÊ
alkalineÊ waterÊ inÊ largerÊ containersÊ suchÊ asÊ
one or five gallon bottles.
NoÊ oneÊ likesÊ toÊ beÊ illÊ orÊ toÊ showÊ theÊ
signsÊ ofÊ aging,Ê andÊ noÊ oneÊ likesÊ arthritisÊ
orÊ gout,Ê andÊ certainlyÊ noÊ oneÊ likesÊ evenÊ
theÊ thoughtÊ ofÊ havingÊ cancer.Ê ToÊ helpÊ avoidÊ
allÊ ofÊ theseÊ itÊ remainsÊ importantÊ toÊ avoidÊ
beingÊ acidicÊ andÊ toÊ remainÊ alkaline.Ê AndÊ
IÊ canÊ thinkÊ ofÊ noÊ moreÊ convenientÊ orÊ inexpensiveÊ wayÊ ofÊ accomplishingÊ allÊ ofÊ
theseÊ andÊ more,Ê Ê thanÊ keepingÊ aÊ bottleÊ ofÊ
alkalineÊ waterÊ dropsÊ inÊ yourÊ pocketÊ orÊ
purse.

Ê

BobÊ ReeceÊ ©2010.Ê BobÊ isÊ aÊ wellÊ knownÊ
speaker,Ê author,Ê andÊ PresidentÊ ofÊ HealthÊ
WantedÊ Now,Ê aÊ companyÊ dedicatedÊ toÊ
informing America on benefits of homeopathicÊ /Ê alternativeÊ healthÊ careÊ issuesÊ andÊ
betterÊ nutrition.Ê HeÊ canÊ beÊ contactedÊ atÊ
bob@healthwantednow.comÊ orÊ byÊ Ê telephoneÊat Ê336- 292-1035.

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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Why Heal?
Who are Healers?

Doctor's
Guide
to
Healing
chapter 1

A

nyÊ reporterÊ worthÊ hisÊ inkÊ knowsÊ thatÊ aÊ storyÊ answersÊ theÊ
basicÊ WÕ s:Ê Why,Ê Who,Ê What,Ê When,Ê WhereÊ andÊ hoW.Ê
BeforeÊ weÊ diveÊ intoÊ techniquesÊ andÊ skillsÊ ofÊ healing,Ê letÕ sÊ
exploreÊtheÊfundam entalsÊofÊ WhyÊandÊ WhoÊheals ?

Know Yourself
This above all, to thine own self be true.
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
—William Shakespeare. Hamlet

"It concerns us to know the purposes we seek in life,
for then, like archers aiming at a definite mark,
we shall be more likely to attain what we desire."
—Aristotle

The first open book exam in the “know yourself” class has
justÊ threeÊ questions.Ê Remember,Ê thereÊ areÊ noÊ rightÊ orÊ wrongÊ
answers,ÊandÊy ouÊ areÊ notÊ beingÊ graded.

ConsiderÊ theÊ storyÊ aboutÊ theÊ threeÊ bricklayers,Ê workingÊ sideÊ
by side. When asked why, the first one answered, “I’m followingÊ theÊ foremanÕ sÊ instructions.Ó Ê Ê TheÊ secondÊ said,Ê Ò IÕmÊ feedingÊ
myÊ family.Ê TheÊ thirdÊ responded,Ê Ò IÕ mÊ buildingÊ aÊ cathedral.Ó Ê
NoneÊ ofÊ theseÊ answersÊ isÊ wrong,Ê butÊ whenÊ thingsÊ getÊ challengingÊ (asÊ theyÊ eventuallyÊ do),Ê someÊ inspireÊ moreÊ persistenceÊ andÊ
dedicationÊthanÊothers .Ê
WhyÊ doÊ youÊ wantÊ toÊ beÊ aÊ healerÊ ?Ê WhatÊ motivatesÊ youÊ toÊ
pursueÊthis Êw ork?Ê WhatÊis Êy ourÊintention? Ê
Reflect for a moment or two. Imagine you are entering a
healingÊ school.Ê InÊ fact,Ê youÊ haveÊ enteredÊ theÊ healingÊ schoolÊ ofÊ
lifeÊ itself.Ê LifeÕ sÊ healingÊ schoolÊ hasÊ manyÊ coursesÊ andÊ teachersÊ
(someÊ ofÊ whomÊ wearÊ distressingÊ disguises,Ê asÊ MotherÊ TheresaÊ
observed).Ê AndÊ eachÊ courseÊ offersÊ anÊ open-book,Ê collaborative,Ê
self-gradedÊexamÊth atÊpromotes Êy ourÊe ventualÊmas tery.Ê
The first lesson of the first course is to know yourself. As
Dr. Dolores Krieger, co-founder of Therapeutic Touch has said,
healersÊ mustÊ beÊ Ò moreÊ thanÊ mastersÊ ofÊ technique;Ê theyÊ mustÊ beÊ
mastersÊ ofÊ themselves.Ó Ê ToÊ masterÊ yourself,Ê youÊ mustÊ knowÊ
yourself.Ê

34

NaturalTriad.com

Question 1. Why do you want to be a healer?
AspirantsÊ toÊ theÊ healthÊ professionsÊ areÊ asked:Ê whyÊ doÊ youÊ
wantÊ toÊ beÊ aÊ doctor?Ê AÊ nurse?Ê AnÊ acupuncturist?Ê MassageÊ
therapist?Ê AÊ physicalÊ therapist?Ê Psychologist?Ê SocialÊ worker?Ê
Pharmacist?Ê Dietitian?Ê Chiropractor?Ê Ê DoesÊ oneÊ orÊ moreÊ ofÊ theseÊ
reasonsÊres onateÊwithÊy ou?
Ê Ò IÊ wantÊ toÊ beÊ aÊ healerÊ (orÊ aÊ healingÊ presence,Ê catalyst,Ê
channel,Êexpediter ,Ê facilitator,ÊorÊtr ansmitter,Ê etc.)Ê becauseÓ :
• “I want to help other people.”
• “I want to relieve suffering.”
• “I want to better understand myself and others.”
• “I want to understand the impact of human caring on
health.Ó
• “I want to be like my mom, dad, grandparent, uncle, or
aunt,Ê orÊ theÊ doctorÊ whoÊ savedÊ meÊ orÊ myÊ lovedÊ one,Ê orÊ theÊ
nurseÊw hoÊcomfortedÊmeÊinÊtheÊemergenc yÊ room,Ê etc.Ó Ê
• “I want to be respected in my community, family, state, or
nation.Ó
• “I want to be able to take care of myself, my family, my
friends,Êw henÊweÊbecomeÊillÊorÊneedÊhelp.
Ó

• “I want a steady paycheck to support my family.”
• “I want to be someone’s hero.”
• “I want to be part of a dedicated team that serves humanity.Ó
• “I want to be part of a noble profession or an enduring
tradition.Ó
• “I want to save lives.”
• “I want to discover the cure for cancer, diabetes, multiple
sclerosis,Êetc. Ó
• “I want to make the world a better, more beautiful, peaceful,Êharmonious Êplace. Ó
• “I want to be more connected with other people.”
• “I want to recognize, evoke, and celebrate the highest and
bestÊwithinÊm yselfÊandÊothers .Ó
• “I want to perceive, support, express, or evoke more
beautyÊandÊharmon y.Ó
• “I want to transform health care to make it more humane
andÊcompas sionate.Ó
• “I want to use my God-given talents.”
• “I want to follow my personal calling.”
• “It makes me feel good inside; it gives me a sense of pride;
itÊm akesÊm yÊlifeÊmeaningful. Ó
• “I want to learn new things and test my limits.”
• “I can’t imagine doing anything else.”
• “I want to become enlightened, to understand myself in
relationshipÊtoÊtheÊuni verseÊan dÊother Êpeople. Ó
Some people are satisfied with the first reason or two, “I
wantÊ toÊ helpÊ othersÓ Ê andÊ Ò IÊ wantÊ toÊ relieveÊ suffering,Ó Ê whileÊ
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othersÊ identifyÊ withÊ severalÊ statementsÊ onÊ thisÊ list.Ê VeryÊ fewÊ peopleÊ
aimÊ forÊ theÊ veryÊ lastÊ reasonÊ (attainingÊ
enlightenment), but it’s OK to think
outÊ ofÊ theÊ box.Ê YouÊ mayÊ haveÊ anotherÊ reasonÊ thatÕ sÊ notÊ evenÊ listedÊ
here.Ê Remember,Ê thereÊ isÊ noÊ rightÊ orÊ
wrongÊ reason,Ê andÊ youÊ areÊ notÊ beingÊ
graded.Ê ThisÊis ÊanÊexamÊtoÊhelpÊy ouÊ knowÊy ourself.Ê
If you identified more than one reason, it’s time to narrow
yourÊ list.Ê PickÊ ONEÊ thatÊ isÊ theÊ mainÊ reasonÊ YOUÊ wantÊ toÊ beÊ aÊ
healer.Ê WritingÊ orÊ tellingÊ someoneÊ strengthensÊ yourÊ motivationÊ
andÊ keepsÊ youÊ honest,Ê soÊ eitherÊ writeÊ downÊ yourÊ answerÊ orÊ tellÊ
anotherÊ person.Ê IfÊ youÊ tellÊ anotherÊ person,Ê pleaseÊ workÊ withÊ
someoneÊ whoÊ willÊ listenÊ withÊ anÊ openÊ mindÊ andÊ anÊ attitudeÊ ofÊ
curiosityÊ andÊ acceptance.Ê YouÊ canÊ takeÊ turnsÊ tellingÊ andÊ listening,ÊorÊy ouÊcanÊjus tÊjotÊdo wnÊy ourÊ reasonÊpri vately.
LetÕ sÊ repeatÊ theÊ processÊ twoÊ moreÊ times.Ê EachÊ timeÊ weÊ willÊ
ask,Ê WHYÊ doÊ youÊ wantÊ toÊ doÊ THAT?Ê OrÊ WHYÊ isÊ THATÊ importantÊ
toÊ you?Ê ForÊ example,Ê youÊ mayÊ haveÊ answered,Ê Ò IÊ wantÊ toÊ helpÊ
otherÊ people.Ó Ê TheÊ nextÊ stepÊ isÊ toÊ askÊ yourself,Ê Ò WhyÊ doÊ IÊ wantÊ
toÊ helpÊ otherÊ people?Ó Ê WeÊ askÊ theÊ sameÊ questionsÊ toÊ helpÊ youÊ
diveÊ deeperÊ intoÊ yourÊ ownÊ motivationsÊ andÊ helpÊ youÊ knowÊ
yourselfÊbetter .
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QuestionÊ 2.Ê WhyÊ doÊ youÊ wantÊ toÊ doÊ
THAT (e.g., help others)? Why is that
important to you?
OccasionallyÊ peopleÊ resistÊ thisÊ question,Ê thinkingÊ theÊ answerÊ isÊ obvious.Ê OfÊ
courseÊ youÊ wantÊ toÊ helpÊ others.Ê ThatÕ sÊ aÊ
good thing in and of itself. If you find
yourselfÊ resistingÊ questionÊ 2,Ê takeÊ aÊ
breath.Ê Relax.Ê ByÊ takingÊ oneÊ moreÊ step,Ê
youÊ mayÊ surpriseÊ yourself.Ê YouÊ mightÊ haveÊ
justÊ oneÊ orÊ evenÊ severalÊ reasonsÊ youÊ
hadnÕ tÊ reallyÊ noticedÊ earlier.Ê HereÊ areÊ
someÊexamples :
WhyÊhelpÊothers ?
• To decrease suffering in the world
• I feel uncomfortable when others suffer,Ê soÊ byÊ helpingÊ others,Ê IÊ decreaseÊ myÊ
ownÊs uffering.
• So I can live in a world where people
helpÊeac hÊother .
• Because I believe in the Golden Rule.
IfÊ IÊ wantÊ toÊ beÊ helped,Ê IÊ shouldÊ helpÊ
others.
• To fulfill others’ expectations of me.
• So people will respect me, pay me,
listenÊtoÊme,ÊorÊobeyÊme.
• Because I feel more powerful when I
helpÊs omeoneÊels e.
• Because I feel useful and valuable
whenÊothers ÊareÊg ratefulÊtoÊme
• To increase the sense of joy, trust,
connection,Ê vitality,Ê orÊ peaceÊ inÊ theÊ
worldÊoneÊpers onÊ atÊaÊtime.
• To give my life meaning and purpose
• To relieve boredom
• To develop my talents, my intuitive
skills
• To answer an inner calling.
• To face and overcome my self-serving
ego,Ê myÊ fears,Ê andÊ myÊ small-mindedness
• To transform my awareness
• To decrease the need for treatments
thatÊ areÊ expensiveÊ orÊ thatÊ haveÊ seriousÊ
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sideÊeffects
• To be more connected to others, God,
Nature,ÊSpirit,ÊorÊtheÊlifeÊfor ce
• To experience and express compassionÊandÊlo vingÊkindnes s
• To feel the energy or power of Nature/
God/SpiritÊmo veÊ throughÊ me
• To fully express my religious, philosophical,Êethical,ÊorÊs piritualÊbeliefs .
YouÊ mayÊ likeÊ orÊ dislikeÊ anyÊ ofÊ theseÊ
reasons.Ê YouÊ mayÊ haveÊ otherÊ reasons.ÊÊ
ThereÊ isÊ noÊ rightÊ orÊ wrongÊ answerÊ toÊ thisÊ
question.Ê ThereÊ isÊ simplyÊ greaterÊ selfunderstanding.Ê MaintainÊ anÊ attitudeÊ ofÊ
open-mindedÊ curiosityÊ andÊ non-judgmentalÊ acceptance.Ê BeforeÊ takingÊ theÊ nextÊ
step,Ê justÊ jotÊ downÊ yourÊ answer(s)Ê orÊ tellÊ
itÊ toÊ someoneÊ youÊ trust.Ê PickÊ theÊ ONEÊ
reasonÊ thatÊ isÊ mostÊ importantÊ toÊ youÊ inÊ
thisÊmoment.
QuestionÊ 3:Ê WhyÊ isÊ THATÊ reasonÊ important to you?
AsÊ youÊ moveÊ deeperÊ intoÊ understanding your own motivation, you may find
yourselfÊ atÊ aÊ lossÊ forÊ words.Ê IfÊ so,Ê feelÊ freeÊ
toÊ exploreÊ thisÊ questionÊ withÊ images,Ê
sounds,Ê orÊ movements.Ê SketchÊ aÊ picture;Ê
senseÊ aÊ color;Ê recallÊ aÊ songÊ orÊ humÊ aÊ tune;Ê
danceÊ orÊ move.Ê YouÊ mayÊ senseÊ aÊ placeÊ inÊ
NatureÊ orÊ imagineÊ aÊ wiseÊ guideÊ orÊ inspirationalÊ personÊ youÊ areÊ tryingÊ toÊ emulate.Ê
YouÊ mayÊ rememberÊ aÊ bitÊ ofÊ poetry.Ê IfÊ youÊ
preferÊ toÊ exploreÊ thisÊ questionÊ inÊ words,Ê
thinkÊ outÊ loudÊ withÊ aÊ trusted,Ê non-judgmentalÊ companionÊ whoÊ willÊ listenÊ asÊ youÊ
diveÊ deepÊ intoÊ yourÊ ownÊ motivationsÊ andÊ
re-emergeÊ toÊ expressÊ them.Ê OrÊ writeÊ aÊ
free-flowing stream of consciousness of
wordsÊ orÊ ideasÊ inÊ aÊ journal.Ê YouÊ doÊ notÊ
haveÊ toÊ useÊ completeÊ sentencesÊ orÊ correctÊ
grammar.Ê YouÊ areÊ gettingÊ toÊ knowÊ yourself. Use tools and techniques that fit you.

ExploringÊ theÊ questionÊ ofÊ Ò WhyÊ becomeÊ healer?Ó Ê threeÊ timesÊ mayÊ seemÊ
excessive,Ê butÊ forÊ manyÊ people,Ê itÊ bringsÊ
aÊ newÊ senseÊ ofÊ clarity,Ê aÊ strongerÊ senseÊ ofÊ
purpose,Ê meaning,Ê andÊ dedication.Ê HearingÊ othersÕÊ reasonsÊ canÊ alsoÊ strengthenÊ
yourÊ respectÊ forÊ themÊ andÊ yourÊ desireÊ forÊ
themÊ toÊ succeedÊ asÊ youÊ workÊ towardÊ
commonÊ goals.Ê ThisÊ buildsÊ aÊ senseÊ ofÊ
teamworkÊ andÊ collaboration,Ê andÊ decreasesÊs tress.
Congratulations!Ê YouÊ haveÊ justÊ completedÊ anÊ open-bookÊ exam.Ê BeforeÊ weÊ
takeÊ theÊ nextÊ stepÊ togetherÊ inÊ learningÊ toÊ
heal,Ê letÕ sÊ establishÊ threeÊ basicÊ assumptionsÊ aboutÊ whoÊ healersÊ are.Ê BeingÊ clearÊ
andÊ explicitÊ aboutÊ assumptionsÊ helpsÊ usÊ
establishÊcommonÊgrou nd.
ThreeÊ Assumptions:Ê HealersÊ areÊ HumansÊ
Who:
1.Ê Recognize,Ê respect,Ê andÊ addressÊ theirÊ
personalÊ needsÊ skillfullyÊ inÊ orderÊ toÊ
workÊ collaborativelyÊ andÊ respectfullyÊ
withÊ thoseÊ whoÊ seekÊ helpÊ toÊ achieveÊ
healthÊgoals Ê(i.e.,Êpatient sÊ orÊ clients).Ê
2.Ê AvoidÊ thoughts,Ê words,Ê andÊ actionsÊ
thatÊincreas eÊs uffering.
3.Ê OfferÊ peace,Ê goodÊ will,Ê andÊ actionsÊ
thatÊ facilitateÊ theÊ recipientÕ sÊ healing,Ê butÊ
doÊ notÊ claimÊ creditÊ andÊ areÊ notÊ attachedÊ
toÊaÊparticularÊoutcome.
AssumptionÊ 1.Ê HealersÊ areÊ humansÊ whoÊ
recognize,Ê respect,Ê andÊ addressÊ theirÊ
personalÊ needsÊ skillfullyÊ inÊ orderÊ toÊ workÊ
collaborativelyÊ andÊ respectfullyÊ withÊ
thoseÊ whoÊ seekÊ helpÊ toÊ achieveÊ healthÊ
goalsÊ( i.e.,Êp atientsÊorÊc lients).Ê
WeÊ areÊ mostÊ effectiveÊ whenÊ weÊ areÊ
ready,Ê willing,Ê andÊ ableÊ toÊ help.Ê InÊ theÊ
realÊ world,Ê humanÊ beingsÊ areÊ sometimesÊ
exhausted,Ê hungry,Ê thirsty,Ê uncomfortable,Ê confused,Ê forgetful,Ê sad,Ê angryÊ orÊ
afraid.Ê Ê SometimesÊ theÊ needsÊ ofÊ ourÊ family,Ê friendsÊ andÊ colleaguesÊ distractÊ usÊ fromÊ
attendingÊ toÊ others.Ê UnlessÊ weÊ honestlyÊ
admitÊ thatÊ weÊ areÊ humanÊ beingsÊ whoÊ alsoÊ
haveÊ legitimateÊ needsÊ andÊ obligations,Ê
weÊ mayÊ resortÊ toÊ unskillfulÊ strategiesÊ thatÊ
jeopardizeÊourÊeffecti veness.Ê
WhenÊ weÊ doÊ notÊ addressÊ ourÊ ownÊ
needsÊ effectively,Ê itÊ isÊ temptingÊ toÊ viewÊ
othersÕÊ requestsÊ asÊ burdens.Ê ThisÊ canÊ resultÊ inÊ unprofessionalÊ behaviorÊ suchÊ asÊ
referringÊ toÊ patientsÊ asÊ Ò hitsÓ Ê (thoseÊ admittedÊ fromÊ theÊ emergencyÊ roomÊ toÊ theÊ
hospital),Ê Ò gomersÓ Ê (thoseÊ withÊ complex,Ê
chronicÊ needsÊ whoÊ seekÊ emergencyÊ care),Ê

orÊ Ò crocksÓ Ê (thoseÊ whoseÊ emotionalÊ andÊ
mentalÊ distressÊ manifestsÊ asÊ physicalÊ painÊ
orÊ otherÊ symptoms).Ê ItÊ canÊ alsoÊ dullÊ ourÊ
perceptionÊ ofÊ anotherÕ sÊ request,Ê e.g.,Ê
delaysÊ inÊ respondingÊ toÊ Ò helpÓ Ê buttons,Ê
alarms,Ê orÊ messages.Ê UnmetÊ needsÊ canÊ
alsoÊ impairÊ ourÊ focusÊ andÊ clarity,Ê resultingÊ
inÊerrors ÊorÊpoorÊqualityÊofÊcare.
AnÊemp tyÊcup Êcannot Êp our.
LetÕ sÊ assumeÊ thatÊ whenÊ weÊ workÊ asÊ
healers,Ê weÊ areÊ trulyÊ readyÊ andÊ ableÊ toÊ
helpÊ othersÊ withÊ respectÊ andÊ compassion,Ê
notÊ useÊ themÊ toÊ meetÊ ourÊ ownÊ basicÊ needsÊ
orÊ exploitÊ themÊ forÊ ourÊ ownÊ wealth,Ê
power,Ê orÊ fame.Ê HealersÊ donÕ tÊ relyÊ onÊ
thoseÊ seekingÊ helpÊ forÊ emotionalÊ nurturing, sexual gratification, entertainment,
orÊ aÊ senseÊ ofÊ superiority.Ê HealersÊ doÊ notÊ
disparage,Ê bully,Ê manipulate,Ê orÊ intimidateÊ thoseÊ askingÊ forÊ help.Ê Ê HealersÊ doÊ
notÊ perceiveÊ thoseÊ seekingÊ helpÊ asÊ enemiesÊ orÊ burdens,Ê butÊ asÊ respectedÊ alliesÊ
whoÊ provideÊ usÊ withÊ theÊ opportunityÊ toÊ
doÊtheÊw orkÊweÊrea llyÊw antÊto Êdo.Ê
AssumptionÊ 2.Ê HealersÊ areÊ humansÊ whoÊ
avoidÊ thoughts,Ê words,Ê andÊ actionsÊ thatÊ
increaseÊs uffering.
Ò First,Ê doÊ noÊ harmÓ Ê isÊ aÊ basicÊ ruleÊ inÊ
theÊ healthÊ profession.Ê HealersÊ doÊ notÊ
diminishÊ theÊ personÊ seekingÊ help.Ê HealersÊ
doÊ notÊ makeÊ someoneÊ feelÊ worseÊ thanÊ
theyÊ alreadyÊ do.Ê HealersÊ doÊ notÊ Ò blameÊ
theÊ victimÓ Ê orÊ askÊ whyÊ thisÊ personÊ Ò didÊ
thisÊ toÊ yourselfÓ ,Ê butÊ offerÊ comfort,Ê safety,Ê
andÊ companionshipÊ onÊ theÊ healingÊ journey.
First,Êd oÊnoÊharm
AfterÊ establishingÊ aÊ senseÊ ofÊ trust,Ê
safety,Ê andÊ sharedÊ intention,Ê healersÊ empowerÊ theirÊ patients,Ê offeringÊ supportÊ
withoutÊ takingÊ awayÊ dignityÊ orÊ freeÊ will.Ê
HealersÊ areÊ honest,Ê discreet,Ê andÊ trustworthy.Ê HealersÊ useÊ commonÊ senseÊ suchÊ
asÊ theÊ basicÊ hygieneÊ ofÊ washingÊ handsÊ
betweenÊ clientsÊ toÊ avoidÊ carryingÊ infectionsÊfromÊoneÊpers onÊtoÊanother .Ê
HealersÊ areÊ hopefulÊ yetÊ modest.Ê
HealersÊ doÊ notÊ raiseÊ falseÊ expectationsÊ
throughÊ extravagantÊ claimsÊ (e.g.,Ê thisÊ
techniqueÊ curesÊ cancer,Ê reversesÊ aging,Ê
defeatsÊ diabetes,Ê restoresÊ youthfulÊ vigor,Ê
etc.Ê É ).Ê HealersÊ reassureÊ patientsÊ thatÊ
theyÊ canÊ feelÊ moreÊ relaxed,Ê peaceful,Ê andÊ
harmoniousÊ Ð Ê theÊ veryÊ conditionsÊ inÊ

whichÊ healingÊ isÊ mostÊ likelyÊ toÊ occur.
AssumptionÊ 3.Ê HealersÊ areÊ humansÊ whoÊ
offerÊ peace,Ê goodÊ will,Ê andÊ actionsÊ thatÊ
facilitateÊ theÊ recipientÕ sÊ healing,Ê butÊ doÊ
notÊ claimÊ creditÊ andÊ areÊ notÊ attachedÊ toÊ
aÊp articularÊout come.
This is the first paradox of healing.
HealersÊ doÊ notÊ heal!Ê HealersÊ conveyÊ
energyÊ andÊ informationÊ thatÊ patientsÊ canÊ
useÊ toÊ facilitateÊ theirÊ ownÊ healing.Ê WeÊ
offerÊ ourÊ highestÊ intentionsÊ andÊ ourÊ mostÊ
thoughtful,Ê informed,Ê skillfulÊ actions,Ê arrangingÊ anÊ optimalÊ environmentÊ forÊ healing to occur, but in the final analysis, we
do not MAKE anyone better. Patients heal
themselves.Ê SpiritualÊ traditionsÊ oftenÊ attributeÊ healingÊ toÊ God,Ê angels,Ê Nature,Ê orÊ
otherÊ spiritualÊ forces.Ê TheÊ patientÊ acceptsÊ
lifeÊ energyÊ andÊ informationÊ fromÊ aÊ spiritual realm to achieve a physical benefit.
TheÊ healerÊ mayÊ serveÊ asÊ aÊ channel,Ê aÊ vessel,Ê aÊ conduitÊ orÊ transmitterÊ forÊ theseÊ
spiritualÊ forces,Ê butÊ healingÊ energyÊ andÊ
information flow through, not from, the
healer.
AÊd octorÊp lacesÊs titches,Ê
butÊ theÊ patientÊ healsÊ theÊ wound.
WeÊ mayÊ shareÊ aÊ map,Ê offerÊ aÊ coolÊ
drink,Ê aÊ briefÊ respite,Ê orÊ walkÊ withÊ someone,Ê butÊ weÊ doÊ notÊ takeÊ theÊ journeyÊ forÊ
him.Ê EmbracingÊ thisÊ paradoxÊ helpsÊ usÊ
avoidÊ theÊ trapsÊ ofÊ prideÊ andÊ attachmentÊ
to specific outcomes, allowing us to remain more open, accepting, and flexible.
Next – what happens?
WeÕ veÊ establishedÊ thatÊ youÊ haveÊ
strong,Ê deepÊ reasonsÊ forÊ wantingÊ toÊ serveÊ
asÊ aÊ healer.Ê WeÕ veÊ alsoÊ establishedÊ thatÊ
healersÊ areÊ humansÊ whoÊ respectÊ themselvesÊ andÊ others,Ê avoidÊ increasingÊ suffering,Ê andÊ extendÊ acceptanceÊ andÊ compassion,Ê butÊ doÊ notÊ takeÊ creditÊ forÊ theÊ
outcome.Ê So,Ê whatÊ doÊ healersÊ do?Ê ThatÕ sÊ
whatÊ theÊ nextÊ chapterÊ (nextÊ monthÕ sÊ article)Êis ÊallÊabout.
Dr.Ê KemperÊ servedÊ onÊ theÊ facultyÊ atÊ Yale,Ê
UniversityÊ ofÊ Washington,Ê andÊ HarvardÊ
MedicalÊ SchoolÊ beforeÊ joiningÊ theÊ facultyÊ
atÊ WakeÊ ForestÊ BaptistÊ MedicalÊ Center,Ê
whereÊ sheÊ servesÊ asÊ foundingÊ chairÊ ofÊ theÊ
CenterÊ forÊ IntegrativeÊ Medicine.Ê SheÊ alsoÊ
servesÊ onÊ theÊ advisoryÊ boardÊ ofÊ NaturalÊ
TriadÊ andÊ sheÊ hasÊ moreÊ thanÊ 100Ê peerreviewedÊ researchÊ publications.Ê
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One Nation Under Stress

A

nÊ excerptÊ fromÊ theÊ PledgeÊ ofÊ AllegianceÊ readsÊ fourÊ words,Ê
Ò oneÊ NationÊ underÊ God".Ê WithÊ aÊ stressÊ epidemicÊ inÊ ourÊ
country,Ê isÊ itÊ reallyÊ anyÊ surpriseÊ thatÊ weÊ haveÊ turnedÊ intoÊ
“a Nation under Stress"? Seventy five to ninety percent of all
visitsÊ toÊ primaryÊ careÊ practitionersÊ areÊ stressÊ relatedÊ -Ê Ê sleepÊ
disordersÊ andÊ emotionalÊ stressÊ withÊ primaryÊ feelingsÊ ofÊ anger,Ê
worries,Ê andÊ feelingÊ overwhelmedÊ byÊ theÊ ÔmonkeyÊ chatterÕ,Ê (Ò IÊ
must do more”). Knowing your core values, understanding what
triggersÊ yourÊ stress,Ê believingÊ youÊ CANÊ sayÊ Ò NoÓ Ê asÊ neededÊ andÊ
prioritizing,Ê areÊ crucialÊ strategiesÊ forÊ optimum,Ê overallÊ healthÊ
andÊforÊmanagingÊa ndÊbanis hingÊs tress.
EmotionalÊ stressÊ canÊ beÊ lifeÊ changing.Ê VicktorÊ FranklÊ aÊ JewishÊ psychiatristÊ andÊ aÊ POWÊ inÊ WWIIÊ wasÊ separatedÊ fromÊ hisÊ
familyÊ inÊ aÊ concentrationÊ camp,Ê wasÊ periodicallyÊ movedÊ toÊ
otherÊ campsÊ andÊ contractedÊ typhoidÊ fever.Ê WhatÊ wouldÊ itÊ beÊ
likeÊ forÊ youÊ toÊ neverÊ knowÊ ifÊ youÊ wouldÊ beÊ allowedÊ toÊ live?ÊÊ
WatchingÊ whoÊ didÊ andÊ didÊ notÊ survive,Ê heÊ deepenedÊ hisÊ spiritualÊ lifeÊ andÊ madeÊ aÊ consciousÊ choiceÊ thatÊ hisÊ captorsÊ couldÊ
NOTÊ stealÊ fromÊ himÊ hisÊ powerÊ toÊ chooseÊ hisÊ responseÊ toÊ hisÊ
circumstances. In April, 1945 his camp was liberated. Upon
returningÊ toÊ ViennaÊ heÊ discoveredÊ theÊ deathsÊ ofÊ hisÊ lovedÊ ones.Ê
HeÊ optedÊ toÊ heal,Ê andÊ laterÊ becameÊ EuropeÕ sÊ leadingÊ psychiatristÊ
andÊ publishedÊ twentyÊ sevenÊ books.Ê AtÊ theÊ ageÊ ofÊ 67,Ê heÊ receivedÊ
pilotÕ sÊ license.Ê PerhapsÊ thisÊ isÊ aÊ goodÊ reminderÊ thatÊ weÊ areÊ allÊ
wiredÊ forÊ success,Ê yetÊ inÊ ourÊ journeyÊ ofÊ lifeÊ whenÊ thingsÊ happen,Ê
weÊ needÊ toÊ rememberÊ weÊ doÊ haveÊ aÊ choice.Ê HowÊ weÊ decideÊ

toÊ programÊ ourÊ mindÊ inÊ aÊ givenÊ circumstanceÊ willÊ determineÊ
ourÊbeliefÊthatÊweÊeitherÊcanÊorÊcanÕ
tÊcontrolÊour Ê thinking.Ê
RepeatedÊ internalizingÊ ofÊ stressÊ createsÊ steadyÊ tricklesÊ ofÊ
stressÊ hormonesÊ inÊ theÊ bodyÊ andÊ inÊ theÊ brain.Ê EvenÊ ifÊ youÊ areÊ
livingÊ withÊ tremendousÊ unfavorableÊ emotionsÊ orÊ feelÊ Ò stuckÓ ,Ê
knowÊ thatÊ youÊ CANÊ changeÊ theÊ wayÊ youÊ perceiveÊ andÊ respondÊ
toÊ theÊ stressÊ ofÊ yourÊ issues.Ê ToÊ HALTÊ internalÊ battlesÊ andÊ toÊ createÊ valuableÊ ongoingÊ changes,Ê makeÊ aÊ decisionÊ toÊ claimÊ yourÊ
birthrightÊ ofÊ innerÊ peaceÊ andÊ harmony.Ê AÊ healthyÊ optionÊ toÊ
deliberatelyÊ creatingÊ valuableÊ lifeÊ transformation,Ê startsÊ withÊ
makingÊaÊproacti veÊ choiceÊtoÊmo veÊforw ardÊinÊ yourÊ life.Ê
GetÊ clarityÊ regardingÊ yourÊ perceivedÊ fearsÊ andÊ decideÊ toÊ
tapÊ intoÊ yourÊ innateÊ power.Ê WithÊ desireÊ andÊ positiveÊ expectationÊ
forÊ success,Ê internalÊ transformationÊ canÊ beginÊ immediately.Ê YouÊ
canÊ anticipateÊ externalÊ changesÊ notedÊ withinÊ 3-4Ê weeksÊ orÊ
before.Ê TheÊ aboveÊ mustÊ beÊ consistentlyÊ strengthenedÊ withÊ affirmative self talk and a healthy dose of beneficial coping
strategiesÊ andÊ habits.Ê EnjoyÊ theÊ journeyÊ andÊ pleaseÊ beÊ sureÊ toÊ
askÊforÊprofes sionalÊs upportÊifÊneeded.Ê
PollyÊ HumphreysÊ isÊ aÊ ConsultingÊ HypnotistÊ andÊ SuccessÊ &Ê WellnessÊ CoachÊ atÊ AlternativeÊ WellnessÊ &Ê Beyond.Ê Ê PollyÊ worksÊ withÊ
adultsÊ andÊ children.Ê Ê ForÊ aÊ freeÊ consultationÊ orÊ toÊ setÊ anÊ appointment call Polly at 828-504-2003 at her High Country office
orÊ 336-988-Ê 5750Ê forÊ TriadÊ region.Ê Ê WebÊ address:Ê alternativewellness.net

CONSCIOUS COMMUNICATION

with Angela Wilson & Alexander Tuttle
Sunday, November 21 • 2:00-6:00 pm
Create harmony in your
relationships. Empower
yourself through easy and
effective communication
skills. This fun & informative class offers practical,
energy based techniques to enhance
personal & professional relationships.

angelawilsonsherrill.com

Location:
Integrative Life Solutions,
Clemmons

Cost: $50
Call 336.986.0172
or email
angelawsherrill@yahoo.com
by Nov. 20 to register

magiccarpetrideofsound.com

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

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

Susan Rizzi, CFP®

336-230-0071 srizzi@trifiadv.com

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
Securities offered through Royal Alliance Associates, Inc., member FINRA/SIPC. Advisory services offered
through Triad Financial Advisors, Inc., a Registered Investment Advisor and not affiliated with Royal Alliance Associates.
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Chi and Qigong classes
‘ 10perTaiweek
in the Winston-Salem area
Workshops & retreats
‘ 80+ years of collective experience
‘

www.ThreeTreasures.org
336.659.1599
info@threetreasures.org

You Can Lose Weight
& Still Enjoy
Thanksgiving Dinner!

Katie has lost 53.2 lbs in 9 Weeks!
And she is still losing!

Chip has lost 61.5 lbs in 8 Weeks!
And he is still losing!

You might be our next Biggest Loser!
Lose your weight and still have Thanksgiving Dinner!
Come to our Free Weight Loss Seminar
and find out how you can get your
6 Fat Burning Hormones
Working for You….
Enjoy the Holidays and Still Lose Weight!!

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

Or Register online at

www.DietTriad.com
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P H T H A L AT E S

Ê

making our lives easier...but at a toxic cost

P

The world of tomorrow belongs to the person
who has the vision today.
Ê
— Robert Schuller

hthalatesÊ (pronounced:Ê THAY-lates)Ê areÊ commonÊ chemicalÊ compoundsÊ bestÊ knownÊ forÊ theirÊ useÊ asÊ plasticizers.Ê
Unfortunately,Ê whenÊ incorporatedÊ intoÊ theÊ body,Ê theyÊ
tendÊ toÊ plasticizeÊ tissuesÊ andÊ fats,Ê butÊ weÊ shallÊ delveÊ intoÊ thatÊ
inÊ aÊ minute.Ê IntroducedÊ toÊ widespreadÊ personalÊ andÊ industrialÊ
useÊ inÊ theÊ 1970Õ s,Ê phthalatesÊ areÊ nowÊ ubiquitous,Ê meaningÊ thatÊ
theyÊcanÊbeÊfoundÊinÊmos tÊan ywhereÊinÊourÊen vironment.Ê
TheyÊ areÊ usedÊ inÊ personalÊ careÊ productsÊ -Ê particularlyÊ
anythingÊ thatÊ holdsÊ aÊ scentÊ ÐÊ soÊ theyÊ canÊ beÊ foundÊ inÊ shampoo,Ê
conditioner,Ê lotion,Ê deodorant,Ê detergents,Ê perfumeÊ andÊ liquidÊ
soap,Ê inÊ additionÊ toÊ hairÊ spray,Ê eyeÊ shadowÊ andÊ nailÊ polish.Ê
TheyÊ canÊ beÊ foundÊ aroundÊ yourÊ houseÊ inÊ theÊ formÊ ofÊ showerÊ
curtains, upholstery, vinyl floor tile, plastic food containers,
caulk,Ê adhesivesÊ andÊ glues,Ê paintÊ pigmentsÊ andÊ PVC.Ê PhthalatesÊ
alsoÊ haveÊ aÊ wideÊ varietyÊ ofÊ industrialÊ applicationsÊ includingÊ
theirÊ useÊ inÊ lubricants,Ê asÊ emulsifying,Ê dispersing,Ê gellingÊ orÊ
viscosity-controlÊ agents,Ê textiles,Ê electronics,Ê catheters,Ê bloodÊ
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transfusionÊ devicesÊ andÊ areÊ foundÊ inÊ theÊ entericÊ coatingÊ ofÊ manyÊ
pharmaceuticalÊ drugs.Ê PhthalatesÊ wereÊ widelyÊ usedÊ inÊ childrenÕ sÊ
toys,Ê butÊ haveÊ largelyÊ beenÊ bannedÊ inÊ theseÊ products.Ê TheyÊ areÊ
found in soft fishing lures, sex toys, Glade Plug-Ins, scented
candles,Ê airÊ freshenersÊ andÊ foamingÊ materials.Ê InterestinglyÊ (andÊ
quiteÊ sadly)Ê theyÊ wereÊ usedÊ asÊ chemicalÊ weaponsÊ inÊ theÊ VietnamÊ
War. You know that “new-car” smell many of us find so appealing?Ê YouÊgues sedÊitÊÐÊphthalates .
ExposureÊtoÊphthalates
ItÊ isÊ easyÊ toÊ seeÊ thatÊ weÊ comeÊ inÊ contactÊ withÊ phthalatesÊ
everyÊ dayÊ Ð Ê butÊ howÊ doÊ theyÊ actuallyÊ getÊ intoÊ ourÊ bodies?Ê ManyÊ
ofÊ usÊ ingestÊ them;Ê phthalateÊ residuesÊ areÊ foundÊ inÊ someÊ plasticÊ
wrappingÊ andÊ inÊ mostÊ processedÊ foods,Ê especiallyÊ thoseÊ requiringÊ aÊ longÊ shelfÊ lifeÊ (considerÊ theÊ honeyÊ bunÊ andÊ pastryÊ sectionÊ
onÊ yourÊ localÊ gasÊ stationÊ convenienceÊ store).Ê FoodsÊ thatÊ haveÊ
aÊ highÊ fatÊ content,Ê suchÊ asÊ butter,Ê milk,Ê cheesesÊ andÊ someÊ meatÊ
areÊ heavilyÊ contaminatedÊ withÊ phthalates.Ê IfÊ youÊ takeÊ aÊ medicationÊ thatÊ hasÊ anÊ entericÊ coating,Ê youÊ swallowÊ phthalatesÊ everyÊ
day.Ê IfÊ youÊ heatÊ upÊ yourÊ foodÊ inÊ plasticÊ containers,Ê orÊ drinkÊ hotÊ
drinksÊ outÊ ofÊ styrofoamÊ orÊ plastics,Ê ifÊ youÊ drinkÊ bottledÊ waterÊ

that has sat in the back of a hot 18 wheeler during its shipping,
youÊ consumeÊ phthalatesÊ alongÊ withÊ thoseÊ beverages,Ê asÊ heatÊ
makesÊthemÊleac h.Ê
PhthalatesÊ areÊ alsoÊ foundÊ inÊ ratherÊ highÊ levelsÊ inÊ dust.Ê Yes,Ê
evenÊ ourÊ dustÊ isÊ contaminated.Ê WhenÊ weÊ breatheÊ dustÊ in,Ê asÊ isÊ
veryÊ commonÊ whenÊ indoors,Ê weÊ inhaleÊ phthalatesÊ asÊ well.Ê
WhenÊ weÊ applyÊ conventionalÊ lotionsÊ withÊ syntheticÊ fragrances,Ê
phthalatesÊabs orbÊthroughÊtheÊs kinÊandÊintoÊourÊbodies .Ê
HealthÊcons equencesÊof Êphthalates
AlthoughÊ theÊ fullÊ rangeÊ ofÊ healthÊ consequencesÊ forÊ phthalateÊ exposureÊ andÊ heavyÊ bodyÊ burdensÊ ofÊ phthalatesÊ hasÊ notÊ
beenÊ completelyÊ sketchedÊ outÊ yet,Ê thereÊ isÊ aÊ largeÊ andÊ compelling international body of scientific literature that illustrates
adverseÊeffects ÊofÊp hthalatesÊinÊman yÊs ystemsÊofÊth eÊ body.Ê
OneÊ ofÊ theÊ mainÊ effectsÊ ofÊ phthalatesÊ inÊ theÊ bodyÊ isÊ endocrineÊ disruption,Ê orÊ disruptionÊ ofÊ theÊ hormonalÊ messagingÊ
systemsÊ ofÊ theÊ body.Ê TheÊ bodyÊ usesÊ manyÊ typesÊ ofÊ hormonesÊ
andÊ chemicalsÊ toÊ deliverÊ messagesÊ toÊ differentÊ glands,Ê organsÊ
andÊ tissuesÊ toÊ tellÊ themÊ whatÊ toÊ do.Ê ForÊ example,Ê theÊ thyroidÊ
usesÊ hormonesÊ toÊ helpÊ setÊ upÊ yourÊ metabolicÊ rate,Ê orÊ theÊ rateÊ
atÊ whichÊ youÊ burnÊ calories.Ê TheÊ pancreasÊ usesÊ hormonesÊ toÊ
controlÊ andÊ modulateÊ bloodÊ sugar.Ê TheÊ adrenalÊ glandsÊ useÊ
hormonesÊ toÊ impactÊ stressÊ response,Ê bloodÊ sugarÊ controlÊ andÊ
evenÊ immuneÊ control.Ê TheÊ reproductiveÊ systemÊ usesÊ hormonesÊ
toÊ regulateÊ andÊ maintainÊ fertility.Ê TheÊ liverÊ usesÊ hormonesÊ andÊ
chemicalÊ messengersÊ toÊ regulateÊ bloodÊ sugar,Ê burnÊ orÊ storeÊ fat,Ê
metabolizeÊ environmentalÊ orÊ endogenousÊ inputs,Ê andÊ manyÊ
otherÊ functions.Ê AllÊ ofÊ theseÊ glands,Ê organs,Ê tissues,Ê hormonesÊ
andÊ chemicalÊ messengersÊ workÊ togetherÊ inÊ aÊ complexÊ symphonyÊ ÐÊ youÊ cannotÊ isolateÊ oneÊ fromÊ theÊ other,Ê andÊ youÊ cannotÊ
impactÊ oneÊ withoutÊ havingÊ upÊ orÊ downstreamÊ effectsÊ inÊ anotherÊ ÐÊ theyÊ areÊ allÊ relatedÊ andÊ interdependentÊ onÊ oneÊ anotherÊ
forÊs mooth,ÊoptimalÊfunctioning.
PhthalatesÊ areÊ inÊ partÊ responsibleÊ forÊ theÊ feminizationÊ ofÊ
males,Ê particularlyÊ thoseÊ agedÊ upÊ toÊ 30Ê yearsÊ oldÊ (thisÊ wasÊ whenÊ
phthalateÊ useÊ becameÊ widespread).Ê IncreasedÊ ratesÊ ofÊ maleÊ
infertility,Ê lowÊ spermÊ counts,Ê spermÊ deformation,Ê DNAÊ damageÊ
toÊ sperm,Ê gynecomastiaÊ andÊ decreasedÊ testosteroneÊ levelsÊ areÊ
createdÊ byÊ phthalates.Ê ItÊ isÊ importantÊ toÊ noteÊ thatÊ testosteroneÊ
isÊ criticalÊ forÊ properÊ brainÊ developmentÊ inÊ bothÊ sexesÊ andÊ thusÊ
phthalatesÊ haveÊ majorÊ impactÊ onÊ developingÊ brainsÊ Ð Ê theÊ brainsÊ
ofÊinfants ,Êc hildrenÊandÊthos eÊinÊutero.Ê
PhthalatesÊ alsoÊ depressÊ testosteroneÊ inÊ girlsÊ andÊ augmentÊ
andÊ createÊ dysfunctionalÊ estrogenÊ dominance,Ê throwingÊ girlsÊ
intoÊ pubertyÊ earlierÊ andÊ earlierÊ andÊ promotingÊ weightÊ gainÊ andÊ
obesityÊ inÊ veryÊ youngÊ girls.Ê CompoundingÊ theÊ weightÊ gainÊ issueÊ
inÊ girlsÊ (andÊ boys,Ê forÊ thatÊ matter)Ê isÊ theÊ factÊ thatÊ phthalatesÊ
interrupt thyroid hormone as well, imposing an artificial hypothyroidÊ stateÊ onÊ theÊ bodyÊ andÊ slowingÊ metabolismÊ down.Ê Unfortunately,Ê asÊ fatÊ depotsÊ increaseÊ andÊ getÊ larger,Ê soÊ doesÊ theÊ
body load of phthalates, as it has an affinity for fat tissue.
ThereÊ isÊ aÊ clearÊ inverseÊ relationshipÊ betweenÊ theÊ amountÊ
ofÊ phthalatesÊ inÊ theÊ bodyÊ andÊ theÊ IQÊ ofÊ children;Ê thatÊ is,Ê theÊ
higherÊ theÊ levelÊ ofÊ phthalates,Ê theÊ lowerÊ theÊ IQ.Ê InÊ thisÊ way,Ê
phthalatesÊ showÊ similarÊ consequencesÊ toÊ leadÊ onÊ youngÊ brains.Ê
PhthalatesÊ haveÊ alsoÊ beenÊ linkedÊ toÊ behavioralÊ changesÊ suchÊ
asÊ aggression,Ê depressionÊ andÊ ADHDÊ andÊ damageÊ toÊ theÊ neu-

ByÊ JillianÊ SarnoÊ Teta,Ê ND
rons,Ê whichÊ areÊ theÊ cellsÊ ofÊ theÊ
brain.Ê
PhthalatesÊ causeÊ insulinÊ resistanceÊ inÊ malesÊ byÊ interruptingÊ
glucoseÊ metabolism.Ê InsulinÊ resistance,Ê ifÊ leftÊ untreatedÊ andÊ allowedÊ toÊ progress,Ê willÊ ultimatelyÊ
leadÊ toÊ typeÊ twoÊ diabetes.Ê InÊ additionÊ toÊ theÊ myriadÊ ofÊ cardiovascularÊ andÊ otherÊ end-organÊ consequencesÊ thatÊ typeÊ twoÊ diabetesÊ has,Ê erectileÊ dysfunctionÊ isÊ seenÊ atÊ aÊ highÊ rateÊ inÊ thoseÊ
withÊaÊhighÊbod yÊ burdenÊ ofÊ phthalates,Ê regardlessÊ ofÊ age.
What now?
ThereÊ isÊ noÊ doubtÊ thatÊ phthalatesÊ areÊ everywhereÊ andÊ thatÊ
weÊ areÊ allÊ carryingÊ themÊ inÊ ourÊ bodies,Ê butÊ theÊ questionÊ remains:Ê
howÊ doÊ theyÊ affectÊ you,Ê asÊ anÊ individual?Ê AreÊ theyÊ affectingÊ
you?Ê WhatÊ canÊ youÊ doÊ aboutÊ it?Ê FirstÊ andÊ foremost,Ê asÊ notedÊ
above,Ê phthalatesÊ haveÊ majorÊ impactÊ onÊ theÊ youngÊ andÊ developing.Ê So,Ê ifÊ youÊ planÊ toÊ getÊ pregnant,Ê youÊ mayÊ wantÊ toÊ considerÊ losingÊ anyÊ extraÊ weightÊ youÊ mayÊ beÊ carryingÊ andÊ incorporate a high vegetable, high fiber menu into your diet plan.
YouÊ wantÊ theÊ houseÊ thatÊ yourÊ childÊ (andÊ you!)Ê livesÊ inÊ toÊ haveÊ
low-VOCÊ paintsÊ andÊ materialsÊ andÊ toÊ keepÊ theÊ dustÊ toÊ aÊ minimum,Ê andÊ toÊ useÊ synthetic-freeÊ householdÊ andÊ personalÊ careÊ
products.Ê
OfÊ courseÊ theseÊ tipsÊ workÊ forÊ theÊ restÊ ofÊ usÊ andÊ thoseÊ notÊ
planningÊ toÊ becomeÊ pregnant.Ê OneÊ ofÊ theÊ mostÊ importantÊ thingsÊ

30-Day FREE Yoga Trial
Yoga
As Stress Relief

Learn to relax & destress!
For class schedule,
visit

www.pyramids.org

Sign up
today!

275-1391

No experience
necessary.
All levels welcome

The Club at Green Valley
Mind/Body Studio
Lendew Street, Greensboro
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youÊ canÊ doÊ isÊ limitÊ yourÊ exposureÊ toÊ
phthalatesÊ byÊ theÊ strategiesÊ outlinedÊ
above.Ê DoÊ notÊ underestimateÊ theÊ importanceÊ ofÊ fatÊ loss.Ê TheÊ majorityÊ ofÊ theÊ
phthalateÊ loadÊ thatÊ weÊ carryÊ isÊ inÊ theÊ
fattyÊ tissue.Ê DueÊ toÊ itsÊ chemicalÊ andÊ molecularÊ attributes,Ê phthalatesÊ haveÊ anÊ affinity for, and bind tightly to, fats. It typicallyÊ isÊ notÊ aÊ compoundÊ youÊ canÊ Ò sweatÊ
outÓ .Ê However,Ê byÊ reducingÊ yourÊ excessÊ
fat,Ê youÊ notÊ onlyÊ enjoyÊ theÊ manyÊ aesthetic and health benefits of improved
bodyÊ composition,Ê butÊ youÊ reduceÊ yourÊ
phthalateÊloadÊas Êwell.Ê
TheÊ mineralsÊ zincÊ andÊ magnesiumÊ

have been shown to have an affinity for
phthalatesÊ andÊ canÊ helpÊ bindÊ toÊ themÊ andÊ
chelateÊ themÊ outÊ ofÊ theÊ body,Ê soÊ aÊ goodÊ
multivitamin is not a bad idea. Keep in
mindÊ thatÊ supplementsÊ areÊ justÊ thatÊ ÐÊ aÊ
supplementÊ toÊ aÊ solidÊ nutritionÊ plan.Ê
SupplementsÊ aloneÊ wonÕ tÊ accomplishÊ
muchÊ ifÊ youÊ areÊ notÊ reducingÊ yourÊ everydayÊ exposureÊ andÊ workingÊ onÊ gettingÊ
thoseÊextr aÊpounds Êoff.
A final word
PhthalatesÊ areÊ bannedÊ inÊ Europe.Ê InÊ
2006Ê theÊ EUÊ ruledÊ thatÊ inÊ orderÊ toÊ beÊ onÊ
theÊ market,Ê theÊ safetyÊ ofÊ theseÊ compoundsÊ

hadÊ toÊ beÊ proven.Ê HereÊ inÊ theÊ UnitedÊ
States,Ê youÊ haveÊ toÊ proveÊ aÊ compoundÊ
willÊ killÊ youÊ orÊ haveÊ detrimentalÊ effectsÊ
onÊy ouÊbeforeÊitÊis Êbanned. Ê
WhyÊ isÊ thereÊ suchÊ aÊ hugeÊ discrepancy,Ê andÊ whyÊ doÊ weÊ allowÊ it?Ê OfÊ courseÊ
theseÊ questionsÊ areÊ outsideÊ ofÊ theÊ scopeÊ
ofÊ thisÊ paper,Ê butÊ youÊ mayÊ wantÊ toÊ considerÊ howÊ muchÊ longerÊ weÊ shouldÊ letÊ
theseÊ compoundsÊ (thatÊ areÊ soÊ goodÊ atÊ
disruptingÊ ourÊ hormonesÊ andÊ brains)Ê beÊ
onÊ theÊ marketÊ inÊ theÊ nameÊ ofÊ so-calledÊ
convenienceÊ orÊ technology.Ê ThereÊ areÊ
literallyÊ thousandsÊ moreÊ chemicals,Ê compoundsÊ andÊ toxicantsÊ thatÊ areÊ presentÊ inÊ
ourÊ environment,Ê thatÊ weÊ areÊ exposedÊ toÊ
daily,Ê thanÊ thereÊ wereÊ evenÊ 20Ê yearsÊ ago.Ê
WhileÊ weÊ cannotÊ pinÊ theÊ blameÊ forÊ allÊ ofÊ
ourÊ woesÊ onÊ Ò toxinsÓ ,Ê weÊ seriouslyÊ needÊ
toÊ questionÊ whyÊ thereÊ areÊ minimal,Ê ifÊ any,Ê
long-termÊ safetyÊ studiesÊ doneÊ onÊ theseÊ
compounds.
AllÊ ofÊ theseÊ productsÊ areÊ quicklyÊ
shuttledÊ intoÊ theÊ marketplaceÊ andÊ ourÊ
childrenÊ dealÊ withÊ theÊ healthÊ consequencesÊ decadesÊ laterÊ (sideÊ note:Ê researchersÊ areÊ estimatingÊ theÊ rateÊ ofÊ testicularÊ cancerÊ toÊ raiseÊ dramaticallyÊ inÊ theÊ
nextÊ 20Ê years,Ê dueÊ toÊ phthalatesÊ andÊ
otherÊ factors).Ê ThereÊ areÊ aÊ fewÊ corporationsÊ thatÊ areÊ takingÊ theÊ initiativeÊ andÊ
discontinuingÊ theÊ useÊ ofÊ phthalatesÊ inÊ
theirÊ products,Ê andÊ theyÊ deservedÊ toÊ beÊ
namedÊ soÊ weÊ canÊ makeÊ informedÊ decisionsÊ asÊ consumers.Ê ProctorÊ andÊ GambleÊ
andÊ JohnsonÊ andÊ JohnsonÊ voluntarilyÊ followÊ theÊ sameÊ regulationsÊ thatÊ theÊ EUÊ
follows. They are leaders in their field and
willÊ hopefullyÊ serveÊ asÊ anÊ exampleÊ toÊ
otherÊmajorÊcompanies .
PhthalatesÊ areÊ mostÊ certainlyÊ inÊ ourÊ
future,Ê andÊ inÊ theÊ futureÊ ofÊ ourÊ childrenÊ
andÊ grandchildren.Ê LikeÊ manyÊ environmentalÊ issues,Ê thisÊ oneÊ mayÊ becomeÊ theÊ
nextÊ Ò hot-buttonÓ Ê topicÊ likeÊ cigarettesÊ andÊ
BPAÊ(bis phenolÊ A)Êbefo reÊ it.
JillianÊ SarnoÊ TetaÊ isÊ aÊ medicallyÊ trainedÊ
NaturopathicÊ DoctorÊ (ND)Ê whoÊ practicesÊ atÊ theÊ NaturopathicÊ HealthÊ ClinicÊ ofÊ
NCÊ inÊ Winston-Salem.Ê SheÊ completedÊ herÊ
medicalÊ trainingÊ atÊ BastyrÊ University,Ê
whichÊ isÊ oneÊ ofÊ onlyÊ fourÊ medicalÊ universitiesÊ inÊ theÊ countryÊ toÊ trainÊ primary-careÊ
doctorsÊ inÊ theÊ complementaryÊ healingÊ
arts,Ê includingÊ nutrition,Ê exercise,Ê counseling,Ê herbalÊ medicine,Ê homeopathyÊ andÊ
functionalÊ medicine.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 28.
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NOT COMFORTABLE IN A CLUB ENVIRONMENT?
Try a Studio That Offers Personal Attention.

• thru
SuStainable
Weight ManageMent
a personalized exercise program and nutritional support
• used
CoMplete
FitneSS aSSeSSMent
to design a personalized health and wellness program
• toFunCtional
agility training
improve movements in daily activities
• toliFeStyle
CoaChing
help make changes necessary for ongoing health and wellness

Openings for
Fitness Coaches &
Personal Trainers

Group Boot Camps &
Couples Training
available

Call William Powell
5715-B West Market St. • Greensboro

336.382.7959
www.NoGearFitness.com
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COMMUNITY resources
AROMATHERAPY
CH-IMPORTS,Ê LTD.
3410ÊDeepÊGreenÊD riveÊ -Ê Greensboro,Ê NCÊ 27410
336-282-9734 - www.chimports.com
PureÊ andÊ naturalÊ essentialÊ oils.Ê CustomÊ blending,Ê bottlingÊ andÊ labelingÊ available.Ê ForÊ informationÊ andÊ samples,Ê contactÊ numberÊ above.
SeeÊad ÊonÊp ageÊ37.

BODYWORK
BODYWORKÊBYÊRO BÊ VICKORY
RobÊ VickoryÊIIIÊ-ÊLM BTÊ 4101
1400 Battleground Ave, Ste A - Greensboro 336-337-9783
website:Êrobmas sage.sytes.net
OfferingÊ DeepÊ Tissue,Ê Swedish,Ê HotÊ StonesÊ andÊ
JointÊ MobilizationÊ Massage.Ê RobÊ isÊ aÊ graduateÊ ofÊ
Body Therapy Institute with certified continuing
educationÊ inÊ theÊ magicÊ ofÊ HotÊ StoneÊ Massage.Ê ForÊ
appointmentsÊ callÊ orÊ emailÊ robv3massage@aol.
com
OÕG ARAÊM USCULARÊ THERAPY
Jim O’Gara, M.Mus. NC LMBT #8676
336-337-2995
www.jimogara.massagetherapy.com
Ò NotÊ justÊ massage,Ê butÊ healing!Ó Ê SpecializingÊ inÊ PainÊ
Management,Ê SportsÊ Massage,RepetitiveÊ StrainÊ InjuryÊ
Treatment, Stress Relief. Offices in Jamestown &
Greensboro,Ê atÊ CarepeuticÊ Touch.Ê ForÊ appointmentsÊ
callÊorÊe mailÊ jimogara@massagetherapy.com

CHILDBIRTH CLASSES
FORSYTHÊI NTEGRATIVEÊ THERAPYÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
1316Ê Ashl eybr ookLÊaneÊ
-Ê Winston- Sal em ,Ê NCÊ 27103Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
336-768-7000-www
. For syt hI ntegr at iveT her ap y.co m
BlissbornÊ HypnotherapyÊ forÊ Childbirth:Ê Ê BlissbornÊ isÊ aÊ courseÊ thatÊ
teachesÊ self-hypnosisÊ (aÊ naturalÊ stateÊ ofÊ mind)Ê toÊ empowerÊ youÊ toÊ
controlÊ yourÊ bodyÊ andÊ itsÊ sensationsÊ inÊ laborÊ andÊ birth.Ê StudiesÊ
haveÊ provenÊ itsÊ effectivenessÊ inÊ reducingÊ orÊ eliminatingÊ pain,Ê
speedingÊ labor,Ê acceleratingÊ healingÊ andÊ releasingÊ fears.Ê BlissbornÊ
teachesÊ youÊ howÊ toÊ useÊ theÊ powerÊ ofÊ yourÊ mindÊ forÊ aÊ calm,Ê confident, more comfortable labor in any situation even standing and
walkingÊ around!Ê Ê BlissbornÊ babiesÊ areÊ moreÊ alert,Ê calmer,Ê respondÊ
wellÊ toÊ initialÊ eyeÊ contact,Ê readyÊ toÊ bondÊ andÊ feed,Ê cryÊ less,Ê andÊ
often sleep better. It’s easy to learn, and the benefits last a lifetime.
For information or to register for classes, call 336-768-7000. SeeÊ
adÊonÊp ageÊ31.

COACHING
COACHÊ W
LucyÊ Wellmaker,Ê M.Ed.,Ê LifeÊ Coach
336-632-1940
www.LucyWellmaker.com
One-on-oneÊ overÊ theÊ phoneÊ personalÊ andÊ professional life coaching. Complimentary first session.
AlsoÊ availableÊ forÊ workshopsÊ andÊ seminars.Ê HelpingÊ
youÊ createÊ theÊ lifeÊ youÊ love.Ê CallÊ orÊ emailÊ toÊ scheduleÊ
yourÊ complimentaryÊ coachingÊ sessionÊ today.Ê ItÊ willÊ
changeÊ yourÊ life.Ê

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

COURSES
KNEADEDÊ ENERGY¨Ê SCHOOLÊ OFÊ MASSAGE
404Ê StateÊ St.Ê -Ê GreensboroÊ
336-273-1260Ê Ê Ê Ê www.kneadedenergyschool.com
ContinuingÊ EducationÊ ProgramÊ offeredÊ atÊ ProfessionalÊ MassageÊ
TherapyÊ DiplomaÊ Program.Ê Ê ENROLLÊ NOW!Ê Ê DayÊ andÊ EveningÊ
Massage Therapy Certification Program is accepting students.
WeekendÊ CEÊ programsÊ offeredÊ year-round.Ê CallÊ orÊ visitÊ webÊ siteÊ
forÊ calendar.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 32.

GROUP HEALING
GROUPÊ HEALINGÊ SESSIONS
LorenzoÊ CreeÊ &Ê JudyÊ Mitcham,Ê RNÊ MSN
2818 Robin Hood Dr., Greensboro
336-833-5887 - www.lorenzocree.com/group.htm
TwoÊ typesÊ ofÊ groupÊ sessions:Ê Ê (1)Ê EnergyÊ HealingÊ -Ê TuesdaysÊ 7pm.ÊÊ
(2)Ê MindfulnessÊ forÊ HealingÊ EmotionalÊ StressÊ -Ê WednesdaysÊ 7pm.ÊÊ
(DescriptionsÊ areÊ inÊ calendarÊ sectionÊ ofÊ thisÊ magazine.)Ê

HAIR CARE
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.
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MOLLYÊ MEBANE
buffÊ naturalÊ nailÊ barÊ andÊ salonÊ -Ê TheÊ VillageÊ atÊ NorthÊ Elm
305-D Pisgah Church Rd. - Greensboro
ForÊ FreeÊ Consultation:Ê 336-209-4551
Molly'sÊ specialÊ areasÊ ofÊ expertiseÊ includeÊ colorÊ corrections,Ê customÊ
colorÊ andÊ precisionÊ cuts.Ê HerÊ goalÊ isÊ toÊ achieveÊ theÊ perfectÊ colorÊ
thatÊ willÊ enhanceÊ skinÊ toneÊ andÊ eyeÊ colorÊ alongÊ withÊ theÊ perfectÊ
cutÊ thatÊ notÊ onlyÊ looksÊ greatÊ onÊ herÊ clientsÊ butÊ worksÊ wellÊ withÊ
theirÊ lifestyles.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 328.

HEALTH & BEAUTY PRODUCTS
VEMMAÊ NUTRITIONÊ PROGRAM
MaggieÊandÊ WindellÊ Dorman
livebetter4life@yahoo.com
336-454-6469
Vitamins,Ê EssentialÊ Minerals,Ê MangosteenÊ andÊ AloeÊ Vera,Ê theÊ
VemmaÊ NutritionÊ ProgramÊ isÊ theÊ mostÊ completeÊ liquidÊ nutritionÊ
programÊ available.Ê 30-dayÊ moneyÊ backÊ guarantee.Ê SeeÊ adÊ onÊ
pageÊ29.

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

HyperbaricÊ oxygenÊ therapyÊ isÊ nowÊ availableÊ inÊ theÊ Triad.Ê CanÊ beÊ
usedÊ forÊ many,Ê manyÊ conditionsÊ includingÊ Autism,Ê ADD,Ê MS,Ê CerebralÊ Palsy,Ê Stress,Ê Arthritis,Ê ChronicÊ Fatigue,Ê AllergiesÊ &Ê Asthma,Ê
muscleÊandÊtendonÊp ain.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 17.

HYPNOTHERAPY
ALTERNATIVEÊ WELLNESSÊ &Ê BEYOND
PollyÊ Humphreys,Ê SuccessÊ andÊ WellnessÊ Coaching;Ê ConsultingÊ
HypnotistÊÐÊRootÊC auseÊ SpecialistÊ &Ê EFTÊ Practitioner
High Country office: 828-504-2003; Triad office: 336-988-5750
IfÊ everyoneÊ isÊ entitledÊ toÊ haveÊ happinessÊ andÊ successÊ inÊ theirÊ lifeÊ
whyÊ areÊ soÊ manyÊ peopleÊ unhappyÊ andÊ drivenÊ byÊ theirÊ fears?Ê Ê ManyÊ
peopleÊ focusÊ onÊ whatÊ theyÊ donÕ tÊ wantÊ asÊ opposedÊ toÊ accomplishingÊ
whatÊ theyÊ desire.Ê ImagineÊ insteadÊ ofÊ strugglingÊ andÊ reproducingÊ
oldÊ defeatingÊ habitsÊ andÊ patterns,Ê youÊ canÊ tapÊ intoÊ yourÊ naturalÊ
potentialÊ andÊ higherÊ selfÊ creatingÊ aÊ lifeÊ thatÊ bringsÊ personalÊ andÊ
business fulfillment. Polly assists her clients with tapping into their
creativeÊ facultyÊ ofÊ mind,Ê identifyingÊ andÊ evictingÊ theÊ RootÊ CauseÊ
ofÊ theirÊ sabotagingÊ blocksÊ andÊ barriers.Ê ImagineÊ generatingÊ desiredÊ
changesÊ andÊ goals.Ê ToÊ discoverÊ moreÊ aboutÊ diverseÊ issueÊ typesÊ andÊ
coaching,Ê goÊ toÊherÊe ducationalÊ website:Ê alternativewellness.netÊ

NATUROPATHIC PHYSICIANS
GREENSBOROÊ ACUPUNCTUREÊ &Ê NATUROPATHICÊ CTR.
301Ê SouthÊ ElmÊ Street,Ê Greensboro
336-848-7539 www.gsohealth.com gsohealth@gmail.com
Greensboro'sÊ connectionÊ toÊ naturalÊ health,Ê weÊ areÊ aÊ
complementaryÊ healthÊ facilityÊ providingÊ comprehensiveÊ care,Ê
treatingÊ patientsÊ notÊ symptoms!Ê OurÊ patientsÊ receiveÊ severalÊ
typesÊ ofÊ treatmentsÊ including:Ê acupuncture,Ê acuteÊ &Ê chronicÊ painÊ
management,Ê homeopathy,Ê WesternÊ &Ê EasternÊ herbals,Ê allergyÊ
elimination, clinical nutrition and detoxification techniques.
OfferingÊ CommunityÊ ClinicÊ daysÊ -Ê seeÊ calendarÊ sectionÊ forÊ dates.Ê
SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 53.

NATUROPATHICÊ HEALTHÊ CLINICÊ OFÊ NCÊ &Ê METABOLICÊ EFFECT
2522 Reynolda Rd., Winston-Salem, 336-724-4452
www.naturopathichealthclinic.com
Keoni Teta, ND, LAc, CSCS; Jade Teta, ND, CSCS, Jillian Sarno
Teta,Ê ND.Ê HelpingÊ individualsÊ &Ê familiesÊ optimizeÊ wellnessÊ withÊ
comprehensiveÊ science-basedÊ healthcare.Ê WeÊ utilizeÊ naturalÊ
therapiesÑf unctionalÊ nutrition,Ê homeopathy,Ê acupuncture,Ê functionalÊ exercise,Ê botanicalÊ &Ê environmentalÊ medicineÑt hatÊ treatÊ
theÊ causeÊ ofÊ disease,Ê ratherÊ thanÊ justÊ managingÊ symptoms.Ê SeeÊ adÊ
onÊ pagesÊ 28Ê andÊ 35.
TRIADÊ NATURALÊ HEALTHÊ CENTER
214 East Mountain Street, Suite 101, Kernersville. 336-655-2832
Dr.Ê AimeeÊ Sheppard,Ê ND,Ê MsOM,Ê LAc
Dr.Ê SheppardÊ isÊ aÊ graduateÊ ofÊ BastyrÊ UniversityÊ andÊ aÊ WashingtonÊ
stateÊ licensedÊ naturopathicÊ physician,Ê andÊ aÊ NCÊ licensedÊ acupuncturist.Ê NaturopathicÊ andÊ OrientalÊ MedicineÊ embraceÊ balanceÊ inÊ theÊ
BodyMindSpiritÊ throughÊ diet,Ê lifestyle,Ê herbalÊ therapies,Ê clinicalÊ
nutrition,Ê homeopathy,Ê acupunctureÊ andÊ naturopathicÊ andÊ ChineseÊ
physicalÊ therapeutics.Ê AchievingÊ balanceÊ promotesÊ healthÊ andÊ
wellnessÊ inÊ theÊ BodyMindSpirit.Ê DiscountedÊ Fees!Ê Ê LimitedÊ time!
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COMMUNITY resources
ORGANIC
DEEPÊROO TSÊM ARKET
3728 Spring Garden St. - Greensboro 336292-9216Ê /Ê deeprootsmarket.com
GreensboroÕ sÊ onlyÊ naturalÊ foodsÊ cooperative,Ê weÊ areÊ aÊ community-ownedÊ groceryÊ
storeÊ providingÊ aÊ varietyÊ ofÊ freshÊ &Ê packagedÊ foods,Ê all-organicÊ produce,Ê bulkÊ
grains, flours, fruits, nuts, & herbs, & a
completeÊ vitaminÊ &Ê supplementÊ line.Ê Serving the Triad for over 30 years. Mon-Sat 9-8,
SunÊ1 2-7.Ê SeeÊad ÊonÊ pageÊ 9.

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
BURNINGÊ MODEÊ andÊ finallyÊ loseÊ thatÊ
excessÊ weightÊ andÊ keepÊ itÊ off!Ê DiscoverÊ thisÊ
multi-faceted,Ê breakthroughÊ systemÊ thatÊ willÊ
showÊ youÊ onÊ aÊ day-to-dayÊ basisÊ ifÊ yourÊ bodyÊ
isÊ inÊ FATÊ BURNINGÊ modeÊ orÊ not.Ê LearnÊ
exactlyÊ whatÊ youÊ canÊ doÊ toÊ switchÊ itÊ intoÊ
fatÊ burningÊ mode!Ê TheÊ answersÊ areÊ hereÊ forÊ
you!Ê GoÊ toÊ www.DietTriad.comÊ toÊ watchÊ aÊ
shortÊvideo.Ê SeeÊad ÊonÊ pageÊ 39.
FORSYTHÊI NTEGRATIVEÊ THERAPYÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
1316Ê Ashl eybr ookLÊ aneÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Win ston- Sal emN
Ê C 2Ê 7103Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
336-768-7000
www.ForsythIntegrativeTherapy.comÊ Ê
EnjoyÊ theÊ holidaysÊ withoutÊ gainingÊ weight!ÊÊ
DuringÊ thisÊ holidayÊ season,Ê useÊ hypnotherapyÊ toÊ loseÊ weightÊ orÊ maintainÊ yourÊ
currentÊ weightÊ withoutÊ dietsÊ orÊ deprivation.Ê
LearnÊ howÊ toÊ eliminateÊ foodÊ cravings,Ê stopÊ
compulsiveÊ eating,Ê stopÊ emotionalÊ eating,Ê
makeÊ sensibleÊ foodÊ choicesÊ andÊ createÊ anÊ

intelligentÊ relationshipÊ withÊ food,Ê easilyÊ andÊ
effectively. Also learn how to feel satisfied
andÊ fullÊ eatingÊ lessÊ foodÊ andÊ feelÊ goodÊ aboutÊ
yourselfÊ inÊ theÊ process.Ê Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 31.

WELLNESS CENTERS
PRIZMSÊ CENTERÊ FORÊ MINDBODY
INTEGRATIONÊ LLC
www.prizms-ahealingplace.com
DowntownÊ Winston-Salem
336.761.5071
BringingÊ togetherÊ theÊ bestÊ inÊ
holisticÊ services,Ê ourÊ professionalÊ cross-trainedÊ staffÊ integratesÊ massage/bodyworkÊ (relaxationÊ andÊ therapeutic),Ê 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 nearÊ BusinessÊ I-40.ÊÊ
AllÊ servicesÊ providedÊ byÊ fullyÊ licensedÊ and/
or certified staff. See our website for additionalÊ detailsÊ andÊ staff/contactÊ information.Ê SeeÊ adÊ onÊ pageÊ 40.
THEÊ CENTERÊ FORÊ HOLISTICÊ
HEALING
1623Ê YorkÊ AveÊ SuiteÊ 103
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
visitÊ ourÊ websiteÊ forÊ moreÊ information.Ê Ê SeeÊ
adÊ onÊ pageÊ 37.

THROUGHÊ THEÊ LOOKINGÊ GLASS
SusanÊ Musgrave
206Ê EastÊ CenterÊ Street
Lexington, NC 27292 336-236-7187
Evaluate the level of your energy flow with
aÊ meridianÊ stressÊ assessment.Ê Non-invasive.Ê ForÊ moreÊ information,Ê callÊ orÊ emailÊÊ
tsmusgrave@lexcominc.net.Ê SeeÊ adÊ onÊ
pageÊ 46.

YOGA & TAI CHI
mind|body|fitness yoga
2949Ê BattlegroundÊ Av,Ê Greensboro
(adjacentÊ toÊ EarthÊ Fare)Ê Ê Ê 392-9224
www.mindbodyfitnessyoga.com
OfferingÊ Ashtanga/Vinyasa/FlowÊ yogaÊ
classesÊ asÊ Ê wellÊ asÊ gentle,Ê restorativeÊ practicesÊ includingÊ Yin,Ê deepÊ relaxationÊ Ê andÊ
InsightÊ Meditation.Ê Morning,Ê mid-dayÊ andÊ
eveningÊ classesÊ forÊ allÊ Ê levelsÊ inÊ anÊ ecofriendlyÊ studio.

Classified
EXPERIENCEDÊR EADINGÊ TUTOR
GRADES 1-5. Call 549-6212.
AllerGIeS, ASTHmA? CheckÊ theÊ indoorÊ
air quality features at our 702 Mayflower
DriveÊ (Greensboro)Ê apartments.Ê www.
caliberrentalproperties.com
ComPuTer ruNNING SloW?Ê SpywareÊ andÊ virusesÊ areÊ theÊ cause.Ê LetÊ usÊ
cleanÊ theÊ maliciousÊ scumÊ fromÊ yourÊ
system!Ê WeÊ makeÊ houseÊ calls!Ê OnlyÊ $99.Ê
Confidentiality assured. Call now! 336686-0582 www.blueresolve.com
COUPLESÊ RETREATS.Ê RomanticÊ Vacation/Workshops:Ê Ê Florida,Ê Mexico.Ê CreateÊ
MagicÊ inÊ YourÊ Relationship.Ê DeepenÊ Intimacy, Discover Tantra. Brochure. 1-877282-4244 www.IntimacyRetreats.com
LOOKINGÊ FORÊ MOMÊ ENTREPRENEURS.Ê Home-basedÊ businessÊ opportunityÊ withÊ globalÊ healthÊ &Ê wellnessÊ company. Earn $500 extra a month or replace
careerÊincome.ÊC allÊ336- 414-9401.
AREÊ YOUÊ SUFFERINGÊ WITHÊ LYMEÊ orÊ
otherÊ degenerativeÊ diseaseÊ conditions?Ê
There is hope. Call toll free 866-927-6708
forÊaÊ24-7ÊrecordedÊmes sage.Ê
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KING
energy

“When the moment calls for fierceness a good morani is very ferocious.
And when the moment calls for kindness, a good morani is utterly tender.
Now, what makes a GREAT morani is knowing which moment is which!”

—African Elder

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 primordialÊimages .Ó
The archetypes of King, Warrior,
Magician,Ê andÊ LoverÊ haveÊ beenÊ increasinglyÊ theÊ focusÊ ofÊ menÕ sÊ gatheringsÊ inÊ theÊ
UnitedÊ StatesÊ andÊ abroadÊ forÊ moreÊ thanÊ
twoÊ decades.Ê TheseÊ archetypalÊ energiesÊ
provideÊ theÊ veryÊ foundationsÊ ofÊ ourÊ beingÊ
ÐÊ ourÊ thinking,Ê ourÊ feeling,Ê ourÊ spirituality,Ê andÊ ourÊ characteristicÊ humanÊ behaviors.Ê ManyÊ peopleÊ believeÊ thatÊ theseÊ energiesÊ areÊ theÊ buildingÊ blocksÊ ofÊ theÊ matureÊ
masculine.
It is enormously difficult for a human
beingÊ toÊ developÊ toÊ fullÊ potential.Ê OurÊ
constantÊ struggleÊ withÊ theÊ immatureÊ energiesÊ withinÊ usÊ exertsÊ aÊ tremendousÊ resis-
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tanceÊ againstÊ achievingÊ thatÊ fullÊ adultÊ
potential.
GivenÊ theÊ presentÊ stateÊ ofÊ ourÊ world,Ê
weÊ areÊ inÊ desperateÊ needÊ ofÊ moreÊ masculineÊ powerÊ inÊ theÊ formÊ ofÊ theÊ matureÊ
masculine.Ê WeÊ needÊ toÊ learnÊ toÊ loveÊ andÊ
celebrateÊ theÊ authenticÊ powerÊ andÊ potencyÊ ofÊ theseÊ matureÊ masculineÊ energies.
TheÊKi ngÊ Archetype
The King energy is primal in all men,
andÊ isÊ theÊ centralÊ archetypeÊ aroundÊ whichÊ
theÊ restÊ ofÊ theÊ psycheÊ isÊ organized.Ê ItÊ
comesÊ firstÊ inÊ importanceÊ amongÊ theÊ
otherÊ threeÊ archetypalÊ energies,Ê andÊ itÊ
underliesÊ andÊ includesÊ eachÊ ofÊ themÊ inÊ
perfectÊ balance.Ê TheÊ goodÊ andÊ generativeÊ
King is also a good Warrior, a positive
Magician,Ê andÊ aÊ greatÊ Lover.Ê AndÊ yet,Ê inÊ
ourÊ lifeÊ processÊ ofÊ maturingÊ asÊ men,Ê weÊ
seemÊ toÊ connectÊ withÊ thisÊ powerfulÊ masculineÊenergyÊlaterÊinÊlife.Ê

TheÊKingÊinÊHis Ê Fullness
Two functions of King energy that
makeÊ aÊ manÕ sÊ transitionÊ fromÊ theÊ immatureÊ masculinityÊ ofÊ aÊ boyÊ toÊ theÊ matureÊ
masculinityÊ ofÊ aÊ manÊ are:Ê (1)Ê maintainingÊ
aÊ worldÊ ofÊ Ò rightÊ orderÓ Ê andÊ (2)Ê providingÊ
fertilityÊ andÊ blessing.Ê QuiteÊ oftenÊ whenÊ
weÊ seeÊ inÊ todayÕ sÊ dysfunctionalÊ familiesÊ
anÊ immature,Ê aÊ weak,Ê orÊ anÊ absentÊ father,Ê
King energy is not sufficiently present and
theÊ familyÊ isÊ subjectÊ toÊ varyingÊ levelsÊ ofÊ
disorderÊandÊc haos.
In conjunction with the King energy
ofÊ Ò rightÊ order,Ó Ê theÊ secondÊ vitalÊ goodÊ thatÊ
the King manifests is fertility and blessing.
ThinkÊ ofÊ thisÊ characteristicÊ asÊ manifestingÊ
Ò prosperity.Ó Ê AncientÊ peoplesÊ alwaysÊ associatedÊ fertilityÊ -Ê ofÊ humanÊ beings,Ê crops,Ê
herdsÊ andÊ theÊ naturalÊ worldÊ inÊ generalÊ ÐÊ
withÊ theÊ creativeÊ orderingÊ ofÊ thingsÊ byÊ theÊ
gods.
The King energy is also a blessing

energy. The good King always mirrors and
affirmsÊ othersÊ whoÊ deserveÊ it.Ê BeingÊ
blessedÊ hasÊ tremendousÊ healingÊ consequencesÊ forÊ allÊ ofÊ us.Ê OurÊ bodiesÊ actuallyÊ changeÊ chemicallyÊ andÊ vibrationallyÊ
whenÊ weÊ feelÊ valued,Ê praised,Ê andÊ
blessed.Ê YoungÊ menÊ todayÊ areÊ starvingÊ forÊ
blessingsÊ fromÊ olderÊ men,Ê starvingÊ forÊ
blessings from the King energy. We are
healedÊ andÊ madeÊ wholeÊ whenÊ weÊ areÊ
seenÊ andÊ valuedÊ andÊ rewardedÊ forÊ ourÊ
legitimateÊtalents ÊandÊabilities .
The King archetype in its fullness
possessesÊ theÊ qualitiesÊ ofÊ orderÊ andÊ integrity in the masculine psyche. The King
energyÊ stabilizesÊ chaoticÊ emotionÊ andÊ
out-of-controlÊ behaviors.Ê ItÊ providesÊ stabilityÊ andÊ centeredness.Ê ItÊ bringsÊ calm.Ê
AndÊ inÊ itsÊ prosperityÊ andÊ centeredness,Ê itÊ
attractsÊvitality ,Êlife- force,ÊandÊjo y.
WhenÊ theÊ calmÊ ofÊ orderÊ isÊ threatened, the King expresses an aggressive
strengthÊ ofÊ theÊ WarriorÊ thatÊ isÊ appropriateÊ
for the situation. The King also has the
powerÊ ofÊ innerÊ authority.Ê ItÊ knowsÊ andÊ
actsÊ outÊ ofÊ thisÊ deepÊ knowingnessÊ (itsÊ
MagicianÊ aspect).Ê ItÊ delightsÊ inÊ othersÊ (itsÊ
LoverÊ aspect)Ê andÊ showsÊ thisÊ delightÊ
throughÊ wordsÊ ofÊ authenticÊ praiseÊ andÊ
specific actions that enhance our lives.
The King energy is the energy that
expressesÊ itselfÊ throughÊ aÊ manÊ whenÊ heÊ
takesÊ theÊ necessaryÊ stepsÊ toÊ ensureÊ thatÊ
hisÊ wifeÊ andÊ childrenÊ prosper.Ê ThisÊ isÊ theÊ
energyÊ thatÊ encouragesÊ hisÊ wifeÊ whenÊ sheÊ
decidesÊ sheÊ wantsÊ toÊ goÊ backÊ toÊ schoolÊ
toÊ becomeÊ aÊ lawyer.Ê ThisÊ isÊ theÊ energyÊ
thatÊ expressesÊ itselfÊ throughÊ aÊ fatherÊ whenÊ
heÊ takesÊ timeÊ offÊ fromÊ workÊ toÊ attendÊ hisÊ
sonÕ sÊ pianoÊ recital.Ê ThisÊ isÊ theÊ energyÊ thatÊ
confrontsÊ theÊ rebelliousÊ subordinatesÊ atÊ
the office without firing them.
ThisÊ isÊ alsoÊ theÊ energyÊ thatÊ expressesÊ
itselfÊ throughÊ youÊ whenÊ youÊ areÊ ableÊ toÊ
keepÊ yourÊ coolÊ whenÊ everybodyÊ elseÊ isÊ
losingÊ theirs.Ê ThisÊ isÊ theÊ voiceÊ ofÊ calmÊ andÊ
reassurance,Ê theÊ encouragingÊ wordÊ inÊ aÊ
timeÊ ofÊ chaosÊ andÊ struggle.Ê ThisÊ isÊ theÊ
energyÊ thatÊ seeksÊ peaceÊ andÊ stability,Ê
orderlyÊ growthÊ andÊ nurturingÊ forÊ allÊ
people,Ê forÊ theÊ environment,Ê andÊ theÊ
natural world. The good King cares for
theÊ wholeÊ realmÊ andÊ isÊ theÊ stewardÊ ofÊ
natureÊas ÊwellÊas ÊofÊhumanÊs ociety.

ByÊ FrederickÊ Whitmeyer
matureÊ masculineÊ energyÊ inÊ ourÊ livesÊ fromÊ
ourÊ father,Ê anÊ uncleÊ orÊ grandfather,Ê aÊ coworker,Ê aÊ boss,Ê aÊ teacher,Ê orÊ aÊ minister.Ê
However,Ê mostÊ ofÊ usÊ haveÊ experiencedÊ
very little King energy in its fullness. We
mayÊ haveÊ feltÊ itÊ inÊ bitsÊ andÊ pieces,Ê butÊ theÊ
sadÊ factÊ isÊ thatÊ thisÊ positiveÊ energyÊ isÊ disastrouslyÊ lackingÊ inÊ theÊ livesÊ ofÊ mostÊ
men.Ê MostÊ ofÊ whatÊ weÊ haveÊ experiencedÊ
is the energies of the Shadow King.
AsÊ inÊ theÊ caseÊ ofÊ theÊ otherÊ archetypes,Ê
the King displays an active-passive bipo-

larÊ shadowÊ
structure.Ê TheÊ
activeÊ poleÊ isÊ
calledÊ theÊ TyrantÊ andÊ theÊ
passiveÊ poleÊ isÊ
calledÊ theÊ
Weakling.Ê TheÊ
TyrantÊ kingÊ isÊ notÊ centeredÊ andÊ doesÊ notÊ
feelÊ calmÊ andÊ generative.Ê HeÊ isÊ notÊ creative.ÊHeÊis Êdes tructive.
TheÊ TyrantÊ exploitsÊ andÊ abusesÊ oth-

TheÊ ShadowÊ King:Ê TheÊ TyrantÊ andÊ theÊ
Weakling
MostÊ ofÊ usÊ haveÊ experiencedÊ someÊ
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ers.Ê HeÊ isÊ ruthless,Ê merciless,Ê andÊ withoutÊ
feelingÊ whenÊ heÊ isÊ pursuingÊ whatÊ heÊ
thinksÊ isÊ hisÊ ownÊ self-interest.Ê HeÊ hatesÊ
allÊ beauty,Ê allÊ innocence,Ê allÊ strength,Ê allÊ
talent,Ê allÊ lifeÊ energy.Ê TheÊ TyrantÊ lacksÊ
innerÊ structure,Ê andÊ heÊ isÊ afraidÊ ÐÊ actually, he is terrified - of his own hidden
weaknessÊ andÊ underlyingÊ lackÊ ofÊ potency.Ê
It is the Shadow King as Tyrant in the
fatherÊ whoÊ discouragesÊ hisÊ sonsÕÊ (andÊ hisÊ
daughtersÕ )Ê joyÊ andÊ strength,Ê theirÊ abilitiesÊ
andÊ vitality.Ê HeÊ fearsÊ theirÊ freshnessÊ andÊ
newnessÊ ofÊ being.Ê HeÊ fearsÊ theÊ life-forceÊ
surgingÊ throughÊ them,Ê andÊ heÊ seeksÊ toÊ killÊ
it.Ê HeÊ doesÊ thisÊ withÊ openÊ verbalÊ assaultsÊ

onÊ theirÊ interests,Ê hopes,Ê andÊ talents.Ê Ê HeÊ
alsoÊ doesÊ thisÊ byÊ ignoringÊ theirÊ accomplishmentsÊandÊtheirÊdis appointments.
HisÊ attacksÊ mayÊ notÊ beÊ limitedÊ toÊ
verbalÊ orÊ psychologicalÊ abuse.Ê TheyÊ mayÊ
includeÊ physicalÊ abuse.Ê SpankingsÊ mayÊ
turnÊ intoÊ beatings.Ê ThereÊ mayÊ beÊ sexualÊ
assaultsÊ asÊ well.Ê TheÊ fatherÊ possessedÊ byÊ
theÊ TyrantÊ mayÊ sexuallyÊ exploitÊ hisÊ daughtersÕ Ê orÊ evenÊ hisÊ sonsÕ Ê weaknessÊ andÊ
vulnerability.
TheÊ manÊ possessedÊ byÊ theÊ TyrantÊ isÊ
veryÊ sensitiveÊ toÊ criticismÊ and,Ê thoughÊ
puttingÊ onÊ aÊ threateningÊ front,Ê willÊ atÊ theÊ
slightestÊ negativeÊ remarkÊ feelÊ weakÊ andÊ

deflated. He won’t show you this, however.Ê WhatÊ youÊ willÊ seeÊ isÊ hisÊ rage.Ê AndÊ
underÊ hisÊ rageÊ isÊ aÊ deepÊ senseÊ ofÊ worthlessness,Ê ofÊ vulnerabilityÊ andÊ weakness.Ê
BehindÊ theÊ TyrantÊ liesÊ theÊ otherÊ poleÊ ofÊ
the King’s bipolar shadow system, the
Weakling.
TheÊ WeaklingÊ feelsÊ heÊ isÊ nothingÊ ifÊ
he can’t be identified with the King energy.Ê TheÊ manÊ possessedÊ byÊ theÊ WeaklingÊ
lacksÊ centeredness,Ê calmness,Ê andÊ securityÊ withinÊ himself.Ê ThisÊ ungroundedÊ natureÊ leadsÊ himÊ intoÊ aÊ placeÊ ofÊ believingÊ
thatÊ everyoneÊ isÊ unsafeÊ andÊ cannotÊ beÊ
trusted.
AccessingÊtheÊKingÊEne rgy
The mature man accessing the King
energyÊ willÊ seeÊ himselfÊ asÊ onÊ aÊ missionÊ
ofÊ somethingÊ biggerÊ thanÊ himselfÊ Ð Ê aÊ
transpersonalÊ cause.Ê Ê WhenÊ weÊ areÊ outÊ
of touch with our own King energy, we
giveÊ ourÊ powerÊ awayÊ toÊ others.Ê WhenÊ weÊ
are in touch with our own King energy,
weÊ areÊ passionate,Ê powerfulÊ andÊ serene.
When we are accessing our King
energyÊ correctly,Ê weÊ willÊ feelÊ ourÊ anxietyÊ
levelÊ drop.Ê WeÊ willÊ feelÊ centeredÊ andÊ
calm.Ê WeÊ willÊ hearÊ ourselvesÊ speakÊ fromÊ
anÊ innerÊ authority.Ê WeÊ willÊ haveÊ theÊ abilityÊ toÊ blessÊ ourselvesÊ andÊ blessÊ others.Ê WeÊ
willÊ haveÊ theÊ capacityÊ andÊ compassionÊ
toÊ careÊ forÊ othersÊ deeplyÊ andÊ genuinely.Ê
WeÊ willÊ seeÊ othersÊ asÊ theÊ fullÊ personsÊ theyÊ
reallyÊ are.Ê WeÊ willÊ haveÊ aÊ senseÊ ofÊ beingÊ
aÊ centeredÊ participantÊ inÊ manifestingÊ aÊ
moreÊjus t,Êcalm,ÊandÊcr eativeÊ world.
WeÊ willÊ haveÊ aÊ deepÊ andÊ transpersonalÊ devotionÊ notÊ onlyÊ toÊ ourÊ families,Ê
ourÊ friends,Ê andÊ ourÊ companies,Ê butÊ alsoÊ
toÊ theÊ world.Ê WeÊ willÊ haveÊ aÊ deepÊ andÊ
profoundÊ senseÊ ofÊ spirituality.Ê WeÊ willÊ
moveÊ throughÊ lifeÊ fromÊ aÊ placeÊ ofÊ kindness,Ê compassionÊ andÊ generosity.Ê And,Ê
weÊwillÊpros per.
References:
Moore,Ê RobertÊ andÊ DouglasÊ Gillette,Ê
King, Warrior, Magician, Lover, Harper,Ê
SanÊF rancisco,Ê1990.
FrederickÊ Whitmeyer,Ê MBA,Ê isÊ aÊ MedicalÊ
PracticeÊ Consultant,Ê TeamÊ TrainerÊ andÊ
ExecutiveÊ Coach.Ê HeÊ canÊ beÊ reachedÊ atÊ
whitmeyer@mindspring.com
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COMMUNITY events
Wednesday,ÊNo vemberÊ3
HealingÊ TouchÊ Clinic.Ê 9am-6pm.Ê LedÊ byÊ PatÊ
Tadlock,Ê RN,Ê NP-C,Ê CHTP.Ê AÊ limitedÊ numberÊ ofÊ appointmentsÊ willÊ beÊ available.Ê
HealingÊ TouchÊ isÊ anÊ energyÊ basedÊ approachedÊ toÊ healthÊ andÊ healing.Ê TheÊ goalÊ
ofÊ HealingÊ TouchÊ isÊ toÊ restoreÊ harmonyÊ andÊ
balanceÊ inÊ theÊ energyÊ systemÊ thusÊ placingÊ
theÊ clientÊ inÊ aÊ positionÊ toÊ selfÊ heal.Ê ExperienceÊ HealingÊ Touch...discoverÊ anÊ integrativeÊ therapyÊ thatÊ canÊ helpÊ youÊ achieveÊ
spiritualÊ insight,Ê decreasedÊ anxiety,Ê lesseningÊ ofÊ physicalÊ orÊ emotionalÊ painÊ andÊ improvedÊ generalÊ wellÊ being.Ê $20/30-min.Ê
session.Ê ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ
Center for Holistic Healing at 336-8414307ÊorÊvis itÊwww .chhtree.comÊ

sageÊ isÊ anÊ ancientÊ parentingÊ traditionÊ thatÊ
hasÊ beenÊ rediscoveredÊ andÊ adaptedÊ toÊ ourÊ
modernÊ world.Ê Ê ClinicalÊ evidenceÊ nowÊ
echoesÊ thisÊ ancientÊ wisdomÊ andÊ showsÊ thatÊ
aÊ parentÕ sÊ nurturingÊ touchÊ deliversÊ multipleÊ
benefits to support the healthy development
ofÊ anÊ infant.Ê OneÊ ofÊ theÊ mostÊ naturalÊ andÊ
rewardingÊ methodsÊ ofÊ providingÊ thisÊ earlyÊ
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 CareÊ providersÊ willÊ needÊ
toÊ bringÊ aÊ blanketÊ andÊ towelÊ toÊ class.Ê Ê PleaseÊ
signÊ upÊ toÊ reserveÊ yourÊ spotÊ asÊ spaceÊ isÊ
limited. Taught by Tag Woods. Cost: $25.
ForÊ moreÊ info,Ê pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing at 336-841-4307 or
visitÊ www.chhtree.com

ThursdayÊ NovemberÊ4

Wednesday,ÊNo vemberÊ10

CouplesÊ HealingÊ Intensive:Ê ThursÊ 4pmÊ ÐÊ
Sun.Ê2pm.ÊEs peciallyÊ powerfulÊ forÊ couplesÊ
strugglingÊ toÊ rebuildÊ trustÊ andÊ intimacyÊ inÊ
theirÊ relationship.Ê IssuesÊ addressedÊ mayÊ
include anger, infidelity/commitment, addictiveÊ behaviors,Ê emotionalÊ neglect/abuse.Ê
RichardÊ &Ê DianaÊ DaffnerÊ withÊ CiaÊ Rico,Ê
Sarasota, FL. 1-877-282-4244.

Affirmation 108 Workshop. 7-8pm. AffirmationsÊ areÊ aÊ wonderfulÊ toolÊ usedÊ toÊ getÊ
theÊ mindÊ toÊ createÊ aÊ newÊ belief.Ê Ê WhenÊ weÊ
affirm "what is" we are declaring to the
UniverseÊ "IÊ desireÊ forÊ thisÊ toÊ beÊ trueÊ inÊ myÊ
life"Ê asÊ suchÊ aÊ creativeÊ forceÊ beginsÊ toÊ shiftÊ
outÊ "whatÊ isÊ not"Ê soÊ thatÊ theÊ "whatÊ is"Ê canÊ
manifest!Ê Ê ParticipantsÊ willÊ beÊ taughtÊ howÊ
to create an "I AM" affirmation and will be
leadÊ inÊ makingÊ aÊ miniÊ japaÊ malaÊ thatÊ containsÊ 36Ê beads.Ê Ê AllÊ materialsÊ provided.Ê
$45.00 Class minimum of 3. Registration
required at Light Touch 336-420-2398 or
www.triadlighttouch.com
Ê

Saturday,Ê NovemberÊ6
SpiralÊ ofÊ SoundÊ CrystalÊ BowlÊ ChoirÊ fromÊ
Atlanta.Ê 7Ê pm.Ê InterestedÊ inÊ soundÊ asÊ aÊ
meditationÊ techniqueÊ andÊ wellnessÊ therapy?ÊÊ
ComeÊ experienceÊ itÊ forÊ yourselfÊ atÊ thisÊ
uniqueÊ concertÊ event!Ê LoveÊ offering.Ê Location: New Garden Friends Meeting, 801
NewÊ GardenÊ Road,Ê Greensboro.Ê ForÊ moreÊ
info,Ê visitÊ www.SonicAngelMusic.comÊ orÊ
email CLKeach@aol.com

Monday,ÊN ovemberÊ8
reiki I Certification.Ê Nov 8, 15, 29. 6:308:30pm. Reiki is the Japanese touch therapyÊ whichÊ opensÊ theÊ chakrasÊ toÊ improveÊ
healthÊ withinÊ theÊ body,Ê mind,Ê andÊ spiritualÊ
selvesÊ ofÊ anÊ individual.Ê ThisÊ classÊ willÊ discussÊ theÊ historyÊ ofÊ Reiki,Ê theÊ ChakrasÊ andÊ
energyÊ system,Ê techniquesÊ forÊ treatingÊ selfÊ
andÊ others,Ê meditationÊ instructionsÊ andÊ
more.Ê Ê IncludesÊ 3Ê attunements,Ê aÊ manual,Ê
class participation, and Certification upon
lastÊ classÊ day.Ê Ê Ê Ê $100/personÊ Ê RegisterÊ withÊ
ChristinaÊ Allen,Ê ReikiÊ MasterÊ TeacherÊ atÊ
336-420-2398 or www.triadlighttouch.com

Tuesday,ÊNo vemberÊ9
InfantÊ Massage.Ê 10-11:30am.Ê InfantÊ mas-

Thursday,ÊNo vemberÊ11

reiki II Certification. Nov 11, 18, & Dec
2.
6:30-8:30pm. Here we continue your journeyÊ withÊ Reiki,Ê withÊ additionalÊ techniquesÊ
and instruction including the first three
sacredÊ symbolsÊ andÊ theirÊ use,Ê integratingÊ
affirmations, using Reiki with animals, additionalÊ meditationÊ andÊ chakraÊ balancingÊ
techniques,Ê andÊ absenteeÊ healing.Ê Ê IncludesÊ
3 attunements, a manual, Certification upon
lastÊ classÊ day,Ê andÊ aÊ fantasticÊ classÊ experience!Ê Ê $100/personÊ Ê RegisterÊ withÊ ChristinaÊ
Allen,Ê ReikiÊ MasterÊ TeacherÊ atÊ 336-4202398 or www.triadlighttouch.com
UnderstandingÊ yourÊ IntuitiveÊ ChildrenÊ 101Ê
Series. 4 evenings, Nov 11, 18, Dec. 2, 9.
7 - 8:30pm. Whitney McNeill is a practicing
IntuitiveÊ whoÊ hasÊ beenÊ awareÊ ofÊ theseÊ giftsÊ
sinceÊ childhood.Ê GrowingÊ upÊ withÊ IntuitiveÊ
abilitiesÊ canÊ beÊ aÊ challengeÊ withoutÊ theÊ
properÊ supportÊ andÊ guidance.Ê Ê IfÊ youÊ areÊ
scared,Ê unsure,Ê orÊ wonderÊ whatÊ yourÊ childÊ
isÊ experiencing,Ê thisÊ classÊ isÊ forÊ you!Ê Ê Whit-

neyÊ willÊ educateÊ parentsÊ aboutÊ theseÊ giftsÊ
andÊ helpÊ parentsÊ toÊ provideÊ guidanceÊ forÊ
yourÊ child(ren).Ê Ê $99Ê perÊ familyÊ forÊ allÊ fourÊ
classesÊ (limitÊ 2Ê caregivers)Ê LimitÊ 6Ê families.ÊÊ
Registration required at 336-420-2398 and
moreÊ info.Ê atÊ www.triadlighttouch.com

Monday,ÊNo vemberÊ15
HypnosisÊ 101Ê withÊ BlissbornÊ HypnotherapyÊ forÊ Childbirth:Ê 5:30-6:30pm. In this free
informationalÊ seminar,Ê youÊ willÊ learnÊ howÊ
hypnosisÊ helpsÊ duringÊ laborÊ andÊ delivery.ÊÊ
ItÕ sÊ aÊ simple,Ê naturalÊ andÊ risk-freeÊ alternativeÊ
thatÊ researchÊ hasÊ shownÊ toÊ shortenÊ labor,Ê
reduceÊ orÊ eliminateÊ pain,Ê andÊ releaseÊ fears.Ê
ModernÊ hypnosisÊ trainingÊ empowersÊ momsÊ
to use their instincts for calm, confident and
comfortableÊ birthsÊ inÊ anyÊ situation.Ê Ê ThereÊ
areÊ alsoÊ benefitsÊ toÊ baby:Ê Ê babiesÊ areÊ
calmer,Ê moreÊ alert,Ê cryÊ less,Ê readyÊ toÊ bondÊ
andÊ respondÊ wellÊ toÊ initialÊ eyeÊ contact.Ê Ê TheÊ
seminarÊ isÊ locatedÊ atÊ ForsythÊ IntegrativeÊ
Therapy,Ê 1316Ê AshleyÊ Square,Ê WinstonSalem. Call 768-7000 to register (registrationÊ isÊ requiredÊ dueÊ toÊ limitedÊ seating).Ê Ê

Wednesday,ÊNo vemberÊ17
JournalÊ BookingÊ -Ê ReclaimingÊ yourÊ FeminineÊ Power! 7-8pm. Journal Booking is a
fullÊ sensoryÊ meditative,Ê journalingÊ experienceÊ thatÊ usesÊ picturesÊ andÊ embellishmentsÊ
to affirm your truth. This experience requiresÊ thatÊ oneÊ acknowledgesÊ whatÊ theyÊ
desire,Ê surrenders,Ê andÊ meditatesÊ onÊ thatÊ
desire,Ê andÊ journalsÊ theÊ vision.Ê Ê ThisÊ workshopÊ willÊ supportÊ youÊ inÊ discoveringÊ andÊ
reclaimingÊ yourÊ authentic,Ê creativeÊ powerÊ
asÊ aÊ woman;Ê youÊ wereÊ createdÊ toÊ useÊ thisÊ
powerÊ toÊ supportÊ youÊ inÊ creatingÊ theÊ lifeÊ
experienceÊ youÊ desire.Ê Ê $40.00Ê includesÊ
journalÊ andÊ embellishmentÊ materials.Ê Ê ClassÊ
minimumÊ ofÊ 3.Ê Ê RegistrationÊ requiredÊ atÊ
Light Touch 336-420-2398 or www.triadlighttouch.com

Wednesday,ÊNo vemberÊ24
MonthlyÊ GuidedÊ Meditation. 7:30-8pm.
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 AllÊ levelsÊ
ofÊ meditationÊ experienceÊ areÊ welcomed!Ê
$10.Ê ForÊ infoÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.chhtree.com
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ONGOING events

sunday
Parent/ChildÊ Yoga:Ê KidsÊ AgesÊ 3Ê andÊ up:Ê
4:30-5:30pm. Led by Certified Children's
Yoga Instructor Kymber Owens. Practice
yogaÊ &Ê spendÊ qualityÊ timeÊ withÊ family,Ê too!Ê
Triad Yoga Institute. For more info, call 980322-7205 or visit www.triadyoga.com.

monday
FreeÊ TaiÊ ChiÊ Class.Ê 5:30-6:30 at 823 ReynoldaÊ Road.Ê Ê TaughtÊ byÊ SandyÊ SeeberÊ andÊ
sponsoredÊ byÊ BlessingsÊ ProjectÊ Foundation.ÊÊ
ToÊ registerÊ emailÊ sandy@threetreasures.org
NiaÊ Technique.Ê 6-7pm.Ê InvigoratingÊ fusionÊ
fitness combining martial, dance and healing arts. Learn to find joy in movement
andÊ promoteÊ self-healingÊ withÊ strength,Ê
mobility, flexibility, and balance! A rejuvenatingÊ work-outÊ forÊ mind,Ê body,Ê andÊ
spiritÉ Ê honoringÊ yourÊ BodyÕ sÊ Way!Ê EachÊ
classÊ hasÊ aÊ newÊ focus...drop-insÊ alwaysÊ
welcome! $10.00/class with 8 week class
cardÊ orÊ $12.00Ê forÊ drop-in.Ê DanceÊ CenterÊ
ofÊ Greensboro,Ê 2104Ê GeorgiaÊ Street,Ê nearÊ
ElmÊ andÊ Cornwallis,Ê GSO.Ê Ê www.nianow.
comÊ forÊ moreÊ classÊ info.Ê Ê ContactÊ DeniseÊ
PastoorÊ atÊ dpastoor@holisticmuse.comÊ orÊ
336-207-7959 with questions.

IntergenerationalÊ TaiÊ ChiÊ ClassÊ forÊ peopleÊ
of any age. 7-8 PM at the Shepherd Center
WestviewÊ SeniorÊ Center,Ê 1700Ê EbertÊ RoadÊ inÊ
Winston-Salem.Ê CostÊ $40Ê forÊ 2Ê monthsÊ ($32Ê
forÊ membersÊ ofÊ theÊ ShepherdsÊ Center).Ê FirstÊ
classÊ freeÊ toÊ newÊ students.Ê TaughtÊ byÊ SandyÊ
SeeberÊ andÊ AlanÊ GrahamÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê ForÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê
call the Shepherds Center at 336.748.0217
orÊ emailÊ sandy@threetreasures.orgÊ Ê Ê
TaiÊ Chi. 7:30-8:45pm. Also Wednesdays
6-7:30Ê pm.Ê TaughtÊ byÊ RodneyÊ Owen,Ê thisÊ
isÊ anÊ entry-levelÊ classÊ inÊ Chen-HunyuanÊ
TaiÊ Chi.Ê Ê Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ aÊ systemÊ
ofÊ TaijiquanÊ thatÊ isÊ aÊ synthesisÊ ofÊ Xingyi,Ê
Qigong (Chi Kung), and Chen-Style Tai Chi.
Chen-HunyuanÊ TaiÊ ChiÊ isÊ aÊ systemÊ premisedÊ
onÊ healthÊ andÊ selfÊ defense,Ê emphasizingÊ
health;Ê stillnessÊ andÊ movementÊ emphasizingÊ stillness;Ê andÊ theÊ internalÊ andÊ external,Ê
emphasizingÊ theÊ internal.Ê TheÊ classÊ willÊ
coverÊ basicÊ Qigong,Ê meditation,Ê TaiÊ ChiÊ
form,Ê pushÊ hands,Ê andÊ selfÊ defenseÊ applications.Ê Ê ThisÊ comprehensiveÊ andÊ holisticÊ
focusÊ worksÊ toÊ developÊ theÊ wholeÊ personÊ
inÊ anÊ energeticÊ andÊ peacefulÊ environmentÊ
thatÊ isÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ allÊ
ages and fitness levels. Cost: $10/session.
ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ
Center for Holistic Healing at 336-8414307Ê orÊ visitÊ www.chhtree.com
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TÕ aiÊ ChiÊ Classes.Ê TuesdaysÊ 12:30-1:30Ê
pm.Ê AlsoÊ ThursdaysÊ sameÊ time.Ê TaiÊ ChiÊ
forÊ health,Ê meditationÊ andÊ self-defense.Ê
Improve balance, strength and flexibility.
BeginnersÊ welcome.Ê TriadÊ YogaÊ Institute,Ê
1712-AÊ SpringÊ GardenÊ Street,Ê Greensboro.Ê
336-449-3284. See full class schedule at
www.silktigertaichi.com.Ê
FlowÊ Yoga. 4-5:15pm. Come get into the
flow of yoga. This active yoga class links
yogaÊ posesÊ withÊ movementÊ andÊ breathÊ inÊ
theÊ vinyasaÊ yogaÊ style.Ê OpenÊ toÊ allÊ experienceÊ levels.Ê TaughtÊ byÊ LeahannÊ BowenSchmidt.Ê Cost:Ê $10/class.Ê ForÊ moreÊ info,Ê
contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ
336-841-4307 or visit www.chhtree.com
YogaÊ ForÊ All. 5:30-6:45pm. The practice of
yoga benefits all people – regardless of age,
size, or physical fitness. Come experience
the benefits of yoga – not only for your body
ÐÊ butÊ alsoÊ forÊ yourÊ mind,Ê heartÊ andÊ soul.Ê
TaughtÊ byÊ LeahannÊ Bowen-Schmidt.Ê Cost:Ê
$10/class.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ
contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ
336-841-4307 or visit www.chhtree.com

NiaÊ ClassesÊ atÊ GreensboroÊ CulturalÊ Center
9-10amÊ TuesdaysÊ andÊ Thursdays.Ê NiaÊ isÊ aÊ
uniqueÊ blendÊ ofÊ dance,Ê martialÊ artsÊ andÊ
healingÊ techniques.Ê FocusingÊ onÊ pleasureÊ
and potential, the benefits of Nia include
increases in cardiovascular health, flexibility,Ê creativity,Ê andÊ emotionalÊ andÊ spiritualÊ
well-being.Ê Ê ThisÊ classÊ isÊ appropriateÊ forÊ aÊ
wide-range of fitness abilities.Come explore
"theÊ joyÊ ofÊ movement".Ê Ê FirstÊ classÊ free,Ê $10Ê
to drop-in, or 5 classes $40. Greensboro
Cultural Center, studio 305, 200 N. Davie
St.Ê GSO.Ê ForÊ moreÊ infoÊ contactÊ CynthiaÊ atÊ
(336) 554-5156 or wolfe.cm@gmail.com

WantÊ toÊ LearnÊ ReikiÊ inÊ aÊ privateÊ one-on-oneÊ
setting? Nov 2, 9, 16. 5:30-7:30 pm. Learn
howÊ toÊ becomeÊ aÊ levelÊ 1Ê practitioner.Ê AfterÊ
beingÊ attunedÊ toÊ thisÊ wonderfulÊ healingÊ
energyÊ youÊ canÊ thenÊ treatÊ yourself,Ê family,Ê
friendsÊ andÊ evenÊ yourÊ pets.Ê AfterÊ completionÊ
ofÊ theseÊ threeÊ classesÊ youÊ receiveÊ aÊ levelÊ
1 certificate based on your knowledge of
the history, chakra system and chi flow,
proper techniques and the benefits of Reiki.
LearnÊ howÊ toÊ keepÊ yourselfÊ andÊ lovedÊ onesÊ
healthyÊ throughÊ theÊ healingÊ energyÊ ofÊ Reiki.Ê
$150 for private lessons. For more information,Ê contactÊ LoriÊ Alderman,Ê ReikiÊ masterÊ
teacher, certified Reflexologist, and Herbalist at 336-339-0656 or at slreflexology@
gmail.comÊ

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

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

De-stressÊ withÊ TaiÊ Chi. 12:15-1:00pm on
the second floor of the WFUBMC Piedmont
PlazaÊ BuildingÊ atÊ FiveÊ PointsÊ inÊ WinstonSalem.Ê Ê TaughtÊ byÊ AlanÊ GrahamÊ andÊ SandyÊ
SeeberÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê FeeÊ
for this class is $25 per month. First class

RelaxÊ WithÊ TaiÊ Chi.Ê 7-8 PM located at
Knollwood Baptist Church, 330 Knollwood
StreetÊ inÊ Winston-Salem.Ê Ê FeeÊ forÊ thisÊ classÊ
is $40 for 8 weeks. Taught by Alan Graham
andÊ SandyÊ SeeberÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ
Chi.Ê ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê goÊ

tuesday
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freeÊ toÊ newÊ students.Ê ToÊ registerÊ forÊ thisÊ
class call 336.659.1599 or email sandy@
threetreasures.orgÊ Ê

toÊ www.threetreasures.org,Ê orÊ callÊ AlanÊ atÊ
336.416.9426Ê orÊ emailÊ AlanÊ atÊ info@alangrahamdc.comÊ orÊjo yce@joycemoser.com
GroupÊ SessionsÊ ofÊ Energy-HealingÊ TherapyÊ
byÊ LorenzoÊ CreeÊ andÊ JudyÊ Mitcham,Ê RN,Ê
MSN.Ê Ê ThisÊ isÊ anÊ abbreviatedÊ versionÊ ofÊ theÊ
energy-therapyÊ offeredÊ inÊ bothÊ healersÕ Ê sessionsÊ withÊ individuals.Ê Subtle/spiritualÊ energyÊ isÊ conveyedÊ toÊ theÊ gatheredÊ groupÊ toÊ
promoteÊ physical,Ê mentalÊ andÊ spiritualÊ healing. Tuesdays 7pm – 8pm in Cree's Therapy Studio at 2818 Robin Hood Dr., Greensboro. Cost $15. See www.lorenzocree.com/

wednesday
NiaÊ Technique.Ê 8:30-9:30am. Invigorating
fusion fitness combining martial, dance and
healing arts. Learn to find joy in movement
andÊ promoteÊ self-healingÊ withÊ strength,Ê
mobility, flexibility, and balance! A rejuvenatingÊ work-outÊ forÊ mind,Ê body,Ê andÊ
spiritÉ Ê honoringÊ yourÊ BodyÕ sÊ Way!Ê EachÊ
classÊ hasÊ aÊ newÊ focus...drop-insÊ alwaysÊ
welcome! $10.00/class with 8 week class
cardÊ orÊ $12.00Ê forÊ drop-in.Ê DanceÊ CenterÊ
ofÊ Greensboro,Ê 2104Ê GeorgiaÊ Street,Ê nearÊ
ElmÊ andÊ Cornwallis,Ê GSO.Ê Ê www.nianow.
comÊ forÊ moreÊ classÊ info.Ê Ê ContactÊ DeniseÊ
PastoorÊ atÊ dpastoor@holisticmuse.comÊ orÊ
336-207-7959 with questions.
FREEÊ TaiÊ ChiÊ andÊ QigongÊ ClassÊ forÊ thoseÊ inÊ
needÊ ofÊ healing.Ê Ê 9:30-10:30Ê AMÊ atÊ Blessings Project Foundation at 823 Reynolda Rd
inÊ Winston-Salem.Ê Ê TaughtÊ byÊ BeverlyÊ IsleyÊ
LandrethÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê Ê ClassÊ
isÊ freeÊ withÊ donationsÊ encouragedÊ toÊ BlessingsÊ ProjectÊ Foundation.Ê ForÊ moreÊ infoÊ orÊ toÊ
register for this class, call 336.659.1599 or
emailÊbev erly@threetreasures.org
TaiÊ chiÊ forÊ seniors age 50 and above. 12
noonÊ atÊ theÊ ShepherdÊ CenterÊ EbertÊ StreetÊ
locationÊ inÊ Winston-Salem.Ê CostÊ $40Ê forÊ 2Ê
monthsÊ ($32Ê forÊ membersÊ ofÊ theÊ ShepherdsÊ
Center).Ê FirstÊ classÊ freeÊ toÊ newÊ students.Ê
TaughtÊ byÊ SandyÊ SeeberÊ andÊ AlanÊ GrahamÊ
withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê Ê ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê callÊ theÊ ShepherdsÊ
Center at 336.748.0217 or email Alan at
info@alangrahamdc.com
GuidepostÊ Series.Ê 12:00-1:00Ê onÊ 2nd,Ê 3rd,Ê
4thÊ WednesdayÊ ofÊ eachÊ month.Ê WhetherÊ
youÊ areÊ attemptingÊ toÊ recoverÊ fromÊ anÊ injuryÊ
orÊ dealingÊ withÊ aÊ long-standingÊ healthÊ concern,Ê theseÊ gentleÊ movementÊ andÊ relaxationÊ
classesÊ serveÊ asÊ aÊ guideÊ toÊ helpÊ youÊ reachÊ
yourÊ wellnessÊ goals.Ê HeldÊ atÊ IntegrativeÊ
Therapies,Ê 7-EÊ OakÊ BranchÊ Drive,Ê GSO.Ê
PleaseÊ callÊ toÊ registerÊ (336)Ê 294-0910.Ê
www.integrativetherapies.net.
GroupÊ Mindfulness-TherapyÊ byÊ LorenzoÊ
Cree.Ê Ê ThisÊ isÊ anÊ abbreviatedÊ versionÊ ofÊ theÊ
guidanceÊ offeredÊ inÊ sessionsÊ withÊ individu-

als.Ê GuidanceÊ ofÊ theÊ groupÊ isÊ givenÊ inÊ aÊ
typeÊ ofÊ mindfulnessÊ thatÊ isÊ basedÊ uponÊ theÊ
wisdomÊ ofÊ non-dualism.Ê Ê ThisÊ mindfulnessÊ
isÊ theÊ naturalÊ andÊ easyÊ artÊ ofÊ beingÊ fullyÊ
presentÊ with,Ê andÊ openÊ toÊ whateverÊ isÊ beingÊ
experiencedÊ inÊ eachÊ momentÊ (whichÊ may,Ê
ofÊ course,Ê includeÊ stress,Ê painÊ andÊ suffering). Though it may seem to fly in the face of
positive-thinking or affirmation-approaches,
thisÊ non-dualism-inspiredÊ mindfulnessÊ
enables,Ê orÊ initiates,Ê naturalÊ spontaneousÊ
movementÊ toÊ resolutions,Ê transformations,Ê
reliefÊ andÊ self-actualization.Ê Ê WednesdaysÊ
7pm – 8:15pm in Cree's Therapy Studio at
2818 Robin Hood Dr., Greensboro. Cost
$15. Check www.lorenzocree.com/group.
htm for schedule changes. Call 336-2821966Ê withÊ questions.
AdultÊ SurvivorsÊ ofÊ ChildhoodÊ SexualÊ AbuseÊ
SupportÊ Group.Ê 7-8:30pm. Taught by ValarieÊ Snell,Ê LCSW.Ê WeÊ wouldÊ likeÊ toÊ inviteÊ youÊ
toÊ joinÊ usÊ onÊ WednesdayÊ eveningsÊ toÊ meetÊ
andÊ Ê gatherÊ supportÊ fromÊ fellowÊ survivorsÊ
andÊ learnÊ fromÊ eachÊ otherÊ asÊ well.Ê ThisÊ
groupÊ hasÊ anÊ interactiveÊ focusÊ withÊ someÊ
guidanceÊ fromÊ theÊ groupÊ facilitator.Ê GroupÊ
membersÊ willÊ needÊ toÊ speakÊ withÊ ValarieÊ
SnellÊ priorÊ toÊ attendingÊ group.Ê $20/group.Ê
ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ
Center for Holistic Healing at 336-8414307Ê orÊ visitÊ www.chhtree.com

thursday
How Heart Healthy Are You? 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 TheÊ
test is only $25 and is administered b a
certified technician. A&S Natural Health,
1559 Hanes Mall Blvd (across from Car
Max), W-S. 336-774-8600. Testing is also
availableÊ atÊ ourÊ GSOÊ locationÊ (inÊ GuilfordÊ
VillageÊ offÊ GuilfordÊ CollegeÊ Rd)Ê byÊ appointment. In GSO call 336-855-6500
CommunityÊ AcupunctureÊ ClinicÊ atÊ TheÊ
CenterÊ forÊ HolisticÊ Healing.Ê 11:30am2:30pm.Ê AlsoÊ MondaysÊ 3:30-6pm.Ê ComeÊ
experienceÊ acupunctureÊ withÊ JenniferÊ
Langdon!Ê TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÕ sÊ
communityÊ acupunctureÊ clinicÊ offersÊ effectiveÊ affordableÊ treatmentÊ inÊ aÊ relaxingÊ
groupÊ setting.Ê PatientsÊ receiveÊ professional,Ê
safe,Ê personalizedÊ careÊ inÊ aÊ peacefulÊ groupÊ
center.Ê ByÊ treatingÊ severalÊ patientsÊ atÊ onceÊ
weÊ lowerÊ ourÊ costsÊ andÊ passÊ ourÊ savingsÊ onÊ
toÊ you.Ê TheÊ typesÊ ofÊ conditionsÊ thatÊ thisÊ settingÊ isÊ mostÊ conduciveÊ forÊ include:Ê AnxietyÊ
andÊ stress,Ê Headaches,Ê DigestiveÊ problems,Ê
Insomnia,Ê Addictions,Ê AcuteÊ andÊ chronicÊ
pain,Ê SmokingÊ cessation,Ê EmotionalÊ problemsÊ asÊ wellÊ asÊ generalÊ healthÊ maintenanceÊ
andÊ relaxation.Ê $30/patient.Ê AppointmentÊ
requiredÊ Ê Ê ForÊ moreÊ infoÊ contactÊ TheÊ CenterÊ

for Holistic Healing at 336-841-4307 or
visitÊ www.chhtree.com
ChairÊ TaiÊ Chi.Ê 12:15-1:00 PM at Arbor
Acres,Ê 1240Ê ArborÊ RoadÊ inÊ Winston-Salem.Ê
CostÊ $40Ê forÊ 2Ê monthsÊ ($32Ê forÊ membersÊ ofÊ
theÊ ShepherdsÊ Center).Ê Ê FirstÊ classÊ freeÊ toÊ
newÊ students.Ê Ê TaughtÊ byÊ SandyÊ SeeberÊ andÊ
AlanÊ GrahamÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.Ê
ForÊ moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê callÊ theÊ
Shepherds Center at 336.748.0217 or email
AlanÊ atÊ info@alangrahamdc.comÊ Ê
CommunityÊ ClinicÊ DaysÊ atÊ theÊ GreensboroÊ
AcupunctureÊ &Ê NaturopathicÊ Center.Ê Nov.Ê
4, 11, 18. 3-5pm. During these hours your
servicesÊ willÊ Ê beÊ providedÊ onÊ aÊ slidingÊ scaleÊ
basedÊ onÊ yourÊ income.Ê WeÊ provideÊ quality,Ê comprehensiveÊ careÊ atÊ aÊ responsibleÊ
price.Ê LetÊ usÊ beÊ yourÊ resource,Ê whetherÊ Ê youÊ
haveÊ healthÊ concernsÊ orÊ areÊ interestedÊ inÊ
exploringÊ complementaryÊ medicine.Ê 301Ê
S. Elm Street, Greensboro. 336-848-7539.
gsohealth@gmail.com
KidsÊ Yoga:Ê AgesÊ 3-5.Ê 3:45-4:45pm. Led by
Certified Children's Yoga Instructor Kymber
Owens.Ê SameÊ timeÊ asÊ aÊ LevelÊ 2Ê classÊ forÊ parents!Ê TriadÊ YogaÊ Institute.Ê ForÊ moreÊ info,Ê callÊ
980-322-7205 or visit www.triadyoga.com.
DateÊ andÊ AcquaintanceÊ RapeÊ SupportÊ
Group. 4-5:30pm. We invite you to meet

Greensboro
Acupuncture &
Naturopathic Center

Crohn’s & Ulcerative Colitis
Community Clinics
(See Calendar Section for
dates and details)

Treating patients and
not just symptoms
Dr. Scott is trained as a Naturopathic
physician and Acupuncturist and is
available for lectures and talks

Dr. Allison Scott, MPH, ND, LAc
301 South Elm Street, GSO
gsohealth@gmail.com

336-848-7539

www.gsohealth.com
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andÊgatherÊwithÊs upportÊ fromÊ fellowÊ survivorÊ andÊ learnÊ fromÊ Ê eachÊ other.Ê Ê ThisÊ groupÊ
hasÊ anÊ interactiveÊ focusÊ withÊ someÊ guidanceÊ
fromÊ theÊ facilitator.Ê LedÊ byÊ ValarieÊ Snell,Ê
LCSW.Ê Cost:Ê $20/group.PleaseÊ callÊ CHHÊ
andÊ askÊ forÊ ValarieÊ forÊ moreÊ information.ÊÊ
336 841 4307. Group members will need
toÊ speakÊ withÊ ValarieÊ SnellÊ priorÊ toÊ attendingÊ
group.Ê ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ
The Center for Holistic Healing at 336-8414307ÊorÊvis itÊwww .chhtree.com
MotherÊ BabyÊ PEPÊ Talks.Ê 4-5pm. PEP Talks
isÊ aÊ freeÊ supportÊ groupÊ forÊ mothersÊ ofÊ newÊ
babiesÊ sponsoredÊ byÊ theÊ MotherÊ BabyÊ
Foundation.Ê PEPÊ standÊ forÊ PostpartumÊ
EmotionÊ withÊ Possibilities,Ê andÊ theÊ hourÊ
isÊ spentÊ celebratingÊ yourÊ successesÊ andÊ
finding solutions for you challenges. the
focusÊ isÊ onÊ YOU,Ê theÊ mom.Ê We'llÊ provideÊ
theÊ laughter,Ê refreshmentsÊ andÊ experienceÊ
ofÊ otherÊ momsÊ whoÊ haveÊ "beenÊ there."Ê
BabiesÊ areÊ welcome!Ê Location:Ê TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing. Please call 812-3937
orÊ visitÊ www.motherbabyfoundationÊ forÊ
moreÊ information.Ê ForÊ directionsÊ pleaseÊ
visit www.chhtree.com or call 841-4307.
YogaÊ ForÊ All. 5:30-6:45pm. The practice of
yoga benefits all people – regardless of age,
size, or physical fitness. Come experience
the benefits of yoga – not only for your
bodyÊ ÐÊ butÊ alsoÊ forÊ yourÊ mind,Ê heartÊ andÊ
soul.Ê TaughtÊ byÊ TeresaÊ Hicks.Ê Cost:Ê $10/
class.ForÊ moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ
The Center for Holistic Healing at 336-8414307ÊorÊvis itÊwww .chhtree.com
YogaÊ ForÊ HealthyÊ Backs. 6:45-8pm. Do you
haveÊ periodicÊ orÊ chronicÊ backÊ pain?Ê Ê YogaÊ
forÊ HealthyÊ BacksÊ isÊ aÊ yogaÊ classÊ youÊ don'tÊ
wantÊ toÊ miss.Ê Ê YouÊ willÊ learnÊ aboutÊ howÊ toÊ
strengthenÊ andÊ stretchÊ yourÊ back.Ê OpenÊ
toÊ allÊ regardlessÊ ofÊ yogaÊ experience.Ê Cost:Ê

Ching Sung Chen, L.Ac.

Trained in Taiwan
Over 25 years experience

Providing acupuncture, cupping,
moxibustion, acupressure, thermal
deep muscle massage, herbal
counseling, herbal remedies.
Open 10 AM-10 PM Mon-Sun
www.acupuncturechingschen.com

Acupuncture & Oriental Health
2217 Emerywood Rd
Greensboro

336.988.9245
336.294.4859 (fax)
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$10/class.Ê TaughtÊ byÊ TeresaÊ Hicks.Ê ForÊ moreÊ
information,TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ
at 336-841-4307 or visit www.chhtree.com
PathÊ toÊ Wellness.Ê 7:00-8:20 pm on 1st
ThursdayÊ ofÊ eachÊ month.Ê LearnÊ aboutÊ theÊ
mind/bodyÊ connectionÊ andÊ theÊ variousÊ
toolsÊ youÊ canÊ useÊ toÊ removeÊ roadblocksÊ
andÊ speedÊ yourÊ wayÊ toÊ healthÊ andÊ 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
pmÊ onÊ theÊ thirdÊ ThursdayÊ ofÊ everyÊ month.Ê
LearnÊ 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.Ê
www.integrativetherapies.net

friday
NiaÊ ClassÊ atÊ ArtisticÊ MotionÊ DanceÊ Studio
8:30-9:30am Fridays. Nia is a unique blend
ofÊ dance,Ê martialÊ arts,Ê andÊ healingÊ techniques.Ê FocusingÊ onÊ pleasureÊ andÊ potential,Ê
the benefits of Nia include increases in
cardiovascular health, flexibility, creativity,
andÊ emotionalÊ andÊ spiritualÊ well-being.ÊÊ
ThisÊ classÊ isÊ appropriateÊ forÊ aÊ wideÊ rangeÊ
of fitness levels. Come explore the "Joy of
Movement"!Ê Ê FirstÊ classÊ free,Ê $10Ê toÊ drop-in,Ê
or 5 classes / $40.Artistic Motion Dance Studio,Ê 312N.Ê EugeneÊ St.Ê GSOÊ pleaseÊ contactÊÊ
Cynthia for more info at (336) 554-5156 or
wolfe.cm@gmail.com
CommunityÊ ClinicÊ DaysÊ atÊ theÊ GreensboroÊ
AcupunctureÊ &Ê NaturopathicÊ Center.Ê Nov.Ê
5, 12, 19. 11am-2pm. During these hours
yourÊ servicesÊ willÊ Ê beÊ providedÊ onÊ aÊ slidingÊ
scaleÊ basedÊ onÊ yourÊ income.Ê WeÊ provideÊ
quality,Ê comprehensiveÊ careÊ atÊ aÊ responsibleÊ
price.Ê LetÊ usÊ beÊ yourÊ resource,Ê whetherÊ Ê youÊ
haveÊ healthÊ concernsÊ orÊ areÊ interestedÊ inÊ
exploringÊ complementaryÊ medicine.Ê 301Ê
S. Elm Street, Greensboro. 336-848-7539.
gsohealth@gmail.com
FREEÊ TaiÊ ChiÊ Class. 12-1PM at 823 ReynoldaÊ RoadÊ inÊ Winston-Salem.TaughtÊ byÊ
DavidÊ HaroldÊ withÊ ThreeÊ TreasuresÊ TaiÊ Chi.ÊÊ
ClassÊ isÊ sponsoredÊ byÊ theÊ BlessingsÊ ProjectÊ
Foundation.Ê Ê DonationsÊ areÊ welcome.Ê ForÊ
moreÊ informationÊ orÊ toÊ register,Ê callÊ
336.659.1599 or email info@threetreasures.
org

saturday
Qigong.Ê 10-11:30am.Ê TaughtÊ byRodneyÊ
Owen,Ê thisÊ classÊ coversÊ aÊ holisticÊ approachÊ
toÊ theÊ artÊ ofÊ Qigong,Ê orÊ TaiÊ ChiÊ forÊ Health.ÊÊ
QigongÊ isÊ aÊ wonderfulÊ AsianÊ healingÊ artÊ thatÊ
addressesÊ theÊ physical,Ê mental,Ê andÊ spiritualÊ
aspectsÊ ofÊ theÊ completeÊ person.Ê Ê QigongÊ
isÊ aÊ groundedÊ inÊ TaoismÊ andÊ TraditionalÊ
ChineseÊ Medicine.Ê Ê ThisÊ classÊ willÊ coverÊ
basicÊ Qigong;Ê sitting,Ê lying,Ê andÊ standingÊ
meditation;Ê silkÊ reelingÊ practicesÊ fromÊ theÊ
HunyuanÊ tradition;Ê walkingÊ Qigong;Ê theÊ
PrimordialÊ QigongÊ form;Ê andÊ InsightÊ Meditation.Ê QigongÊ isÊ aÊ gentleÊ andÊ empoweringÊ
artÊ thatÊ isÊ appropriateÊ forÊ practitionersÊ ofÊ allÊ
ages and fitness levels. Cost: $10/class.For
moreÊ informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ
for Holistic Healing at 336-841-4307 or
visitÊ www.chhtree.com
CommunityÊ ClinicÊ DaysÊ atÊ theÊ GreensboroÊ
AcupunctureÊ &Ê NaturopathicÊ Center.Ê Nov.Ê
6,Ê 13,Ê 20.Ê 11am-2pm.Ê DuringÊ theseÊ hoursÊ
yourÊ servicesÊ willÊ Ê beÊ providedÊ onÊ aÊ slidingÊ
scaleÊ basedÊ onÊ yourÊ income.Ê WeÊ provideÊ
quality,Ê comprehensiveÊ careÊ atÊ aÊ responsibleÊ price.Ê LetÊ usÊ beÊ yourÊ resource,Ê whetherÊÊ
youÊ haveÊ healthÊ concernsÊ orÊ areÊ interestedÊ
inÊ exploringÊ complementaryÊ medicine.Ê 301Ê
S. Elm Street, Greensboro. 336-848-7539.
gsohealth@gmail.com
LovingÊ MEÊ Workshop.Ê 12-1pm.Ê LedÊ byÊ JuneÊ
Buckner,Ê BSW.Ê IncreaseÊ yourÊ self-esteemÊ
throughÊ theÊ LovingÊ MeÊ Workshop!Ê YouÊ
willÊ identifyÊ andÊ healÊ areasÊ ofÊ lowÊ selfworthÊ inÊ thisÊ highlyÊ effectiveÊ workshop.Ê
InÊ eightÊ weeksÊ youÊ willÊ focusÊ onÊ eightÊ differentÊ aspectsÊ ofÊ self-esteem.Ê *GettingÊ toÊ
Know Me *Loving My Mind * Loving My
EmotionsÊ *Ê LovingÊ MyÊ BodyÊ *Ê LovingÊ MyÊ
SexualityÊ *Ê LovingÊ MyÊ InnerÊ ChildÊ *Ê LovingÊ
MyÊ SpiritualityÊ *LovingÊ AllÊ ofÊ Me.Ê EachÊ sessionÊ ofÊ theÊ workshopÊ offersÊ specialÊ HealingÊ
ActivitiesÊ designedÊ toÊ helpÊ youÊ feelÊ betterÊ
aboutÊ yourself.Ê Cost:Ê $12/class.Ê ForÊ moreÊ
informationÊ pleaseÊ contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ
Holistic Healing at 336-841-4307 or visit
www.chhtree.com.
PoeticÊ MedicineÊ -Ê TheÊ HealingÊ ArtÊ ofÊ PoemÊ
Writing.Ê 1-2pm.Ê LedÊ byÊ JuneÊ Buckner,Ê BSW.Ê
AtÊ times,Ê weÊ carryÊ untoldÊ storiesÊ ofÊ abandonment,Ê grief,Ê hope,Ê longing,Ê rageÊ orÊ aÊ
lovedÊ oneÕ sÊ storyÊ withÊ us.Ê ThroughÊ theÊ worldÊ
ofÊ poetry,Ê JuneÊ BucknerÊ BSWÊ /spokenÊ wordÊ
artistÊ Ò JustÊ JuneÓ Ê andÊ ShawnÊ GoldmanÊ helpÊ
participantsÊ claimÊ thoseÊ storiesÊ andÊ reshapeÊ
themÊ inÊ waysÊ thatÊ createÊ notÊ onlyÊ anÊ openingÊ butÊ aÊ spaceÊ forÊ integrationÊ ofÊ self.Ê PleaseÊ
bringÊ aÊ notebook,Ê poemsÊ orÊ songsÊ andÊ writingÊ implements.Ê Cost:Ê $12/class.Ê ForÊ info,Ê
contactÊ TheÊ CenterÊ forÊ HolisticÊ HealingÊ atÊ
336-841-4307 or visit www.chhtree.com

Saturday, April 9, 2011
9 am - 6 pm
Greensboro Coliseum Complex
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Be a part of the largest show of its kind in the Carolinas.
It’s the perfect showcase for your product or service your target market all under one roof, all in one day!
2010 attendance: 12,622.
Booths & Sponsorships NOW available!
Visit www. NaturalTriad.com - click on About Us
or call 336-369-4170 or email maggie@naturaltriad.com for more information
Join Cindy Farmer and the other Fox8 personalities!
If you want your product or service
to reach thousands of people who care
about the well being of themselves, their loved ones,
our community and our planet,
this is the event for you!
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Kenzie Norris

Bradley Tuggle

Andy Hulin
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1578 Highwoods Blvd. Greensboro, NC 27410
336.288.3883 • www.avantilakeside.com
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