Tieraona Low Dog, MD:

EMPOWERING
women’s health
Ê

Interviewed & written by MayCay Beeler

S

heÊ isÊ aÊ ModernÊ DayÊ MedicineÊ
Woman.Ê AÊ championÊ ofÊ womenÕ sÊ
health.Ê Dr.ÊT ieraonaÊ LowÊ DogÊ isÊ aÊ
breath of fresh air in the stiflingly stressfulÊw orldÊofÊ21s tÊC enturyÊw omandom.Ê
AtÊ aÊ timeÊ whenÊ womenÊ areÊ reachingÊ newÊ heightsÊ andÊ feelingÊ exhaustionÊ
inÊ theÊ process,Ê weÊ canÊ becomeÊ depletedÊ
andÊ despondent.Ê AsÊ theÊ worldÕ sÊ designatedÊ caregivers,Ê weÊ areÊ expertsÊ atÊ nurturingÊ others,Ê yetÊ oftenÊ fallÊ shortÊ whenÊ itÊ
comesÊ toÊ ourselves.Ê AndÊ thatÊ canÊ spellÊ
disasterÊ inÊ managingÊ oneÕ sÊ personalÊ
healthcare.Ê ButÊ weÊ canÊ spellÊ healthierÊ
wordsÊ inÊ theÊ vocabularyÊ ofÊ ourÊ bodiesÊ
andÊ souls;Ê weÊ canÊ learnÊ betterÊ andÊ doÊ
betterÊ throughÊ theÊ wisdomÊ ofÊ physiciansÊ
likeÊ TieraonaÊ LowÊ Dog.Ê AÊ doctorÊ whoseÊ
expertiseÊ isÊ theÊ femaleÊ wellÊ being,Ê LowÊ
DogÊ offersÊ solidÊ evidence-basedÊ guidanceÊ inÊ complementaryÊ andÊ alternativeÊ
therapiesÊ forÊ keepingÊ girls,Ê daughters,Ê
women,Ê mothers,Ê andÊ grandmothersÊ
atÊ theÊ topÊ ofÊ theirÊ gameÊ health-wiseÊ
throughÊev eryÊphas eÊofÊlife.Ê
ÒT heÊ biggestÊ healthÊ challengeÊ isÊ tryingÊ toÊ liveÊ aÊ balancedÊ life.Ê IÊ don'tÊ meanÊ
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aÊ lifeÊ withÊ noÊ upsÊ andÊ downsÊ -Ê butÊ oneÊ
thatÊis Êres ilientÊd uringÊc hange.ÓÊ

have taken flight from her roots in the
desertÊs outhwest.

AndÊ Dr.Ê LowÊ DogÊ shouldÊ know.Ê
WithÊ aÊ fullÊ plateÊ ofÊ variedÊ andÊ impressiveÊ lifeÊ experiences,Ê sheÊ knowsÊ resiliencyÊ well.Ê TheÊ goodÊ doctorÊ withÊ theÊ unusualÊ name,Ê ÒL ikeÊ aÊ coyote,Ê aÊ dogÊ lowÊ
toÊ theÊ groundÑoneÊ thatÊ crouchesÊ whileÊ
hunting.Ê ItÊ indicatesÊ aÊ scout,Ó Ê isÊ anÊ accomplishedÊ physicianÊ withÊ aÊ listÊ ofÊ honorsÊ andÊ distinctionsÊ soÊ longÊ itÊ willÊ makeÊ
youÊ blearyÐey ed.Ê ThisÊ clinicianÊ andÊ
educator,Ê withÊ overÊ 25Ê yearsÊ ofÊ studyingÊ naturalÊ medicineÊ underÊ herÊ belt,Ê hasÊ
beenÊ involvedÊ inÊ nationalÊ healthÊ policyÊ
andÊ regulatoryÊ issuesÊ forÊ moreÊ thanÊ aÊ
decade.Ê SheÊ wasÊ appointedÊ byÊ PresidentÊ
BillÊ ClintonÊ toÊ serveÊ onÊ theÊ WhiteÊ HouseÊ
CommissionÊ ofÊ ComplementaryÊ andÊ AlternativeÊ Medicine,Ê andÊ hasÊ servedÊ asÊ aÊ
memberÊ ofÊ theÊ AdvisoryÊ CouncilÊ forÊ theÊ
NationalÊ InstitutesÊ ofÊ HealthÊ NationalÊ
CenterÊ forÊ ComplementaryÊ andÊ AlternativeÊ Medicine.Ê LowÊ DogÊ hasÊ beenÊ named
TimeÊ MagazineÕ sÊ Ò InnovatorÊ inÊ ComplementaryÊ andÊ AlternativeÊ MedicineÓ .Ê JustÊ
aÊ tasteÊ ofÊ theÊ manyÊ careerÊ highlightsÊ thatÊ

ÒIÊ haveÊ spentÊ mostÊ ofÊ myÊ lifeÊ inÊ NewÊ
MexicoÊ ÐÊ theÊ homeÊ ofÊ myÊ heart.Ê IÊ loveÊ
theÊ people,Ê theÊ architecture,Ê theÊ clothing,Ê theÊ mountains.Ê ThereÊ isÊ noÊ skyÊ likeÊ
theÊ skyÊ inÊ NewÊ Mexico.Ê ThereÊ isÊ somethingÊ magicalÊ aboutÊ northernÊ NewÊ MexicoÊ ...Ê mystical,Ê haunting,Ê beautiful.Ê Ê IÊ
feelÊ atÊ myÊ bestÊ whenÊ IÊ amÊ inÊ myÊ desertÊ
mountainsÊ amongstÊ theÊ toweringÊ pinesÊ
andÊ quakingÊ aspen.Ê ItÊ isÊ hereÊ thatÊ IÊ amÊ
ableÊ toÊ hearÊ myÊ ownÊ voiceÊ mostÊ clearly.Ó
Ê AÊ voiceÊ thatÊ isÊ nowÊ heardÊ farÊ andÊ
wide boasting the benefits of the roles
complementaryÊ andÊ alternativeÊ medicineÊ playÊ inÊ womenÕ sÊ health.Ê AnÊ internationallyÊ knownÊ speaker,Ê LowÊ DogÊ isÊ
aÊ familiarÊ faceÊ onÊ television,Ê and,Ê asÊ anÊ
author,Ê hasÊ 30Ê publicationsÊ toÊ herÊ credit.Ê
SheÊ openedÊ andÊ ranÊ aÊ successfulÊ integrativeÊ medicalÊ clinicÊ inÊ Albuquerque,Ê
NMÊ beforeÊ joiningÊ theÊ facultyÊ ofÊ theÊ
ArizonaÊ CenterÊ forÊ IntegrativeÊ MedicineÊ
atÊ theÊ UniversityÊ ofÊ ArizonaÊ whereÊ sheÊ
currentlyÊ servesÊ asÊ theÊ DirectorÊ ofÊ theÊ

Fellowship.Ê
ÒT heÊ divisionÊ betweenÊ conventionalÊ
and traditional medicine is as artificial as
theÊ divisionÊ betweenÊ scienceÊ andÊ nature.Ê
TheyÊ canÊ beÊ wovenÊ togetherÊ inÊ aÊ fashionÊ thatÊ meetsÊ ourÊ physical,Ê emotional,Ê
andÊ spiritualÊ needs.Ê ThisÊ isÊ theÊ foundationÊ uponÊ whichÊ integrativeÊ medicineÊ isÊ
built.Ó
AndÊ theÊ foundationÊ uponÊ whichÊ herÊ
passionÊ toÊ empowerÊ womenÕ sÊ healthÊ
standsÊs trong.Ê
TheÊ Ê statuesqueÊ beautyÊ ofÊ Lakota/
ComancheÊ andÊ Anglo-AmericanÊ descentÊ saysÊ thatÊ longÊ beforeÊ sheÊ wentÊ toÊ
medical school, she was deeply influencedÊ byÊ herÊ exposureÊ toÊ theÊ medicinesÊ
ofÊ theÊ Lakota,Ê Navajo,Ê OklahomaÊ nations,Ê asÊ wellÊ asÊ thoseÊ ofÊ theÊ Mexican/
SpanishÊ inÊ theÊ desertÊ southwest.Ê LowÊ
DogÊ saysÊ thereÊ areÊ importantÊ lessonsÊ toÊ
beÊ learnedÊ hereÑin volvingÊ theÊ Ò conceptÊofÊbalanceÓ .Ê
Ò hileÊ thereÊ isÊ noÊ suchÊ thingÊ asÊ
W
"NativeÊ American"Ê medicineÑ justÊ likeÊ
thereÊ isÊ noÊ EuropeanÊ medicineÑd ifferentÊ tribesÊ hadÊ differentÊ healingÊ systems.Ê
TheyÊ allÊ haveÊ theÊ conceptÊ thatÊ imbalanceÊ canÊ leadÊ toÊ diseaseÊ and/orÊ suffering.Ê AndÊ theÊ imbalanceÊ generallyÊ stemsÊ
fromÊ notÊ livingÊ inÊ accordanceÊ withÊ natureÊ orÊ God'sÊ laws.Ê HarmonyÊ isÊ essentialÊ toÊ well-being.Ê IÊ believeÊ thatÊ thereÊ isÊ
muchÊ truthÊ toÊ thisÊ philosophicalÊ stance,Ê
though,Ê IÊ alsoÊ doÊ notÊ believeÊ thatÊ everyÊ
personÊ thatÊ getsÊ cancerÊ isÊ imbalanced.Ê
LighteningÊ strikesÊ theÊ goodÊ person,Ê asÊ
wellÊas Êt heÊb ad.Ó

ÒIÊ believeÊ thatÊ thereÊ areÊ multipleÊ
causesÊ ofÊ illnessÊ andÊ diseaseÊ andÊ thatÊ
thereÊ areÊ alsoÊ multipleÊ pathsÊ toÊ healing.Ê
ThisÊ isÊ whyÊ IÊ practiceÊ andÊ teachÊ IntegrativeÊ Medicine.Ê AtÊ itsÊ foundation,Ê IntegrativeÊ MedicineÊ isÊ aboutÊ aÊ differentÊ wayÊ ofÊ
beingÊ withÊ aÊ patient.Ê ItÊ isÊ aboutÊ listeningÊ
carefullyÊ toÊ herÊ storyÊ andÊ asÊ theÊ storyÊ
unfolds,Ê connectionsÊ areÊ made,Ê insightsÊ
gained,Ê andÊ theÊ foundationÊ forÊ healingÊ
laid.Ê TwoÊ womenÊ transitioningÊ throughÊ
menopauseÊ mayÊ viewÊ treatmentÊ optionsÊ
veryÊ differently.Ê OneÊ choosesÊ toÊ takeÊ hormonesÊ becauseÊ sheÊ believesÊ itÊ makesÊ herÊ
feelÊ strongÊ andÊ lookingÊ young.Ê AnotherÊ
mayÊ sayÊ thatÊ everyÊ timeÊ sheÊ swallowsÊ
theÊ pills,Ê sheÊ feelsÊ itÊ isÊ feedingÊ aÊ breastÊ
cancer.Ê EachÊ womanÊ hasÊ aÊ uniqueÊ setÊ ofÊ
experiencesÊ andÊ beliefsÊ thatÊ informsÊ herÊ
decisions.Ê TheÊ skilledÊ practitionerÊ elicits,Ê
honorsÊ andÊ validatesÊ herÊ experienceÊ andÊ
beliefsÊ ÐÊ weighingÊ themÊ carefullyÊ whileÊ
craftingÊ aÊ cohesiveÊ andÊ effectiveÊ treatmentÊp lan.Ò
WhenÊ askedÊ aboutÊ examplesÊ ofÊ alternativeÊ medicineÊ treatmentÊ plansÊ thatÊ
she has witnessed that significantly improvingÊ aÊ patient'sÊ health,Ê LowÊ DogÊ responds,Ê ÒT hereÊ areÊ tooÊ many.Ê LikeÊ theÊ
personÊ whoÊ comesÊ inÊ onÊ bloodÊ pressureÊ
andÊ cholesterolÊ medicationsÊ andÊ canÊ
goÊ offÊ themÊ allÊ afterÊ changingÊ theirÊ diet,Ê
eliminatingÊ salt,Ê addingÊ magnesium,Ê
drinkingÊ hibiscusÊ tea,Ê doingÊ meditationÊ
andÊ losingÊ weight.Ê OrÊ aÊ closeÊ friendÊ whoÊ
hadÊ lungÊ cancerÊ (neverÊ smoked)Ê andÊ
wentÊ throughÊ chemotherapyÊ andÊ stillÊ

wasÊ toldÊ sheÊ hadÊ aÊ highÊ probabilityÊ ofÊ
recurrence.Ê DuringÊ herÊ chemoÊ andÊ afterÊ
she went on an anti-inflammatory diet,
sheÊ tookÊ appropriateÊ supplements,Ê andÊ
startedÊ gettingÊ someÊ energyÊ workÊ doneÊ
asÊ partÊ ofÊ herÊ healing.ÊT hatÊ wasÊ 3Ê yearsÊ
agoÊ andÊ thereÊ isÊ noÊ signÊ ofÊ recurrenceÊ
andÊ sheÊ looksÊ andÊ feelsÊ betterÊ thanÊ sheÊ
hasÊ inÊ 20Ê years.Ê OrÊ theÊ 5Ê yearÊ oldÊ withÊ
horribleÊ eczemaÊ andÊ allergiesÊ whoÊ wasÊ
80%Ê betterÊ onceÊ sheÊ eliminatedÊ allÊ dairyÊ
inÊ theÊ diet,Ê startedÊ onÊ someÊ digestiveÊ enzymesÊ andÊ tookÊ probiotics.Ê TheÊ changeÊ
wasÊd ramaticÓ.
MayÊ youÊ neverÊ beÊ inÊ needÊ ofÊ dramaticÊ change.Ê MayÊ youÊ knowÊ onlyÊ optimalÊ healthÊ andÊ balance.Ê ToÊ helpÊ youÊ
achieveÊ this,Ê Dr.Ê LowÊ DogÊ offersÊ theÊ
followingÊ guidelinesÊ forÊ navigatingÊ theÊ
phasesÊofÊlife:
ÒC hildren/TeensÑ TeachÊ childrenÊ atÊ
aÊ youngÊ ageÊ toÊ loveÊ wholesomeÊ foodsÊ
ÐÊ theÊ palateÊ isÊ trainedÊ early.Ê MakeÊ foodÊ
funÊand Êenjo yableÊ soÊ thatÊ theyÊ willÊ growÊ
havingÊ aÊ healthyÊ relationshipÊ withÊ it.Ê
Give them a multivitamin, fish oil and
vitamin D. These fill in the gaps. ChildrenÊ needÊ timeÊ toÊ play.Ê DonÕ tÊ structureÊ
allÊ theirÊ time.Ê ItÊ isÊ okayÊ toÊ beÊ boredÊ
sometimes.Ê ThisÊ isÊ whenÊ imaginationÊ
oftenÊ springsÊ intoÊ being.Ê TakeÊ themÊ outside often. Children need sun. Let them
digÊ inÊ theÊ dirt.Ê PlayÊ withÊ puppies.Ê TeachÊ
yourÊ childrenÊ outÊ ofÊ love,Ê notÊ anger.Ê LetÊ
themÊ fall.Ê ThereÊ isÊ strengthÊ learningÊ earlyÊ
thatÊ youÊ canÊ getÊ backÊ up.Ê WithÊ freedomÊ

LowÊ DogÕ sÊ areasÊ ofÊ expertiseÊ areÊ
extensive,Ê coveringÊ disciplinesÊ fromÊ allÊ
overÊ theÊ world.Ê MartialÊ artsÊ haveÊ beenÊ
aÊ passionÊ sinceÊ sheÊ wasÊ aÊ teenager.Ê ItÊ
openedÊ theÊ doorwayÊ toÊ EasternÊ philosophy,Êacup unctureÊandÊherbalÊmedicine.Ê
ÒIÊ wentÊ toÊ massageÊ schoolÊ inÊ myÊ
earlyÊ 20s,Ê andÊ wasÊ blessedÊ toÊ witnessÊ theÊ
miracleÊ ofÊ newÊ lifeÊ whenÊ IÊ apprenticedÊ
asÊ aÊ midwife.Ê IÊ believeÊ thatÊ allÊ ofÊ theseÊ
experiencesÊ ledÊ toÊ theÊ philosophicalÊ approachÊ thatÊ IÊ haveÊ towardsÊ health,Ê illnessÊ
andÊ healingÊ today.Ê PutÊ quiteÊ simply,Ê IÊ believeÊ theÊ bodyÊ hasÊ anÊ amazingÊ capacityÊ
forÊ self-healingÊ ifÊ weÊ giveÊ itÊ whatÊ itÊ needsÊ
andÊd onÕ tÊd oÊt ooÊmuc hÊt oÊget ÊinÊit sÊw ay.Ê Ê
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comesÊ responsibility.Ê MakeÊ sureÊ youÊ giveÊ
themÊ theÊ rightÊ doseÊ ofÊ both.Ê EatÊ dinnerÊ
together.Ê FosterÊ conversation.Ê ListenÊ toÊ
theirÊ stories.Ê HaveÊ datesÊ withÊ yourÊ teens.Ê
NurtureÊ andÊ nourishÊ theirÊ bodiesÊ andÊ
theirÊ spirits.Ê TheyÊ needÊ sleepÊ ÐÊ encourageÊit .Ê

fish oil. Practice deep regular breathing
– it has been shown to help hot flashes.
IfÊ youÊ feelÊ thatÊ hormoneÊ therapyÊ wouldÊ
help,Ê talkÊ toÊ yourÊ healthÊ careÊ providerÊ
aboutÊ transdermalÊ estrogenÊ andÊ naturalÊ
progesterone.Ê OnlyÊ youÊ canÊ knowÊ whatÊ
isÊright ÊforÊy ou.Ê

ÒP regnancyÑM akeÊ sureÊ toÊ takeÊ aÊ
prenatalÊ vitaminÊ ifÊ youÊ areÊ sexuallyÊ active.Ê YouÊ needÊ toÊ haveÊ folicÊ acid,Ê andÊ
otherÊ nutrients,Ê onboardÊ atÊ theÊ timeÊ ofÊ
conceptionÊ toÊ preventÊ birthÊ defectsÊ andÊ
helpÊ ensureÊ aÊ healthyÊ pregnancy.Ê MakeÊ
sure you get enough vitamin D and fish
oil,Ê especiallyÊ inÊ theÊ lastÊ trimester.Ê Ê EatÊ
healthyÊ foods.Ê AÊ MediterraneanÊ styleÊ
dietÊ isÊ aÊ goodÊ model.Ê GetÊ extraÊ sleep.Ê
KeepÊ aÊ journal.Ê WriteÊ lettersÊ toÊ yourÊ unbornÊ child.Ê GiveÊ themÊ toÊ yourÊ childÊ onÊ
hisÊ orÊ herÊ 18thÊ birthday.Ê Ê FindÊ aÊ doulaÊ toÊ
accompanyÊ youÊ onÊ yourÊ birthÊ journey.Ê
TheyÊ areÊ aÊ gift.Ê TrustÊ inÊ theÊ process.Ê YouÊ
canÊd oÊt his.Ê

Ò AgingÑ LifeÊ isÊ notÊ aÊ sprint;Ê itÊ isÊ aÊ
marathon.Ê PlanÊ accordingly.Ê KeepÊ yourÊ
mindÊ sharp.Ê ReadÊ books,Ê takeÊ aÊ cookingÊ class,Ê orÊ learnÊ aÊ newÊ language.Ê MoveÊ
yourÊ body.Ê GoÊ forÊ longÊ walks.Ê EatÊ aÊ
wholesomeÊ diet.Ê LeaveÊ theÊ tableÊ beforeÊ
youÊ areÊ full.Ê UseÊ dietaryÊ supplementsÊ
andÊ medicationsÊ wisely.Ê MaintainÊ relationships.Ê BeÊ aÊ goodÊ friend.Ê BeÊ mercifulÊ withÊ yourselfÊ andÊ others.Ê DoÊ goodÊ
wheneverÊ possible.Ê Ê LeaveÊ theÊ EarthÊ aÊ
betterÊp lace.Ó

Ò MenopauseÑ IfÊ youÊ survivedÊ puberty,Ê youÊ canÊ getÊ throughÊ menopause.Ê
JustÊ thinkÊ ofÊ howÊ muchÊ moreÊ youÊ knowÊ
now.Ê Ê EatÊ misoÊ soup.Ê WearÊ layers.Ê Ê GetÊ
extraÊ sleep.Ê MaintainÊ aÊ healthyÊ weight.Ê
TakeÊ yourÊ multivitamin,Ê vitaminÊ DÊ andÊ

SoÊ whatÊ isÊ theÊ biggestÊ healthÊ challengeÊ womenÊ faceÊ today?Ê Again,Ê Dr.Ê
LowÊ DogÊ says,Ê itÕ sÊ allÊ aboutÊ tryingÊ toÊ liveÊ
aÊbalancedÊlife.
ÒEat Ê wholesomeÊ foodsÊ andÊ stayÊ offÊ
theÊ junk.Ê ExerciseÊ regularly,Ê evenÊ ifÊ thatÊ isÊ
walkingÊ 30Ê minutesÊ perÊ day.Ê MaintainÊ aÊ
healthyÊ weightÊ andÊ makeÊ timeÊ regularlyÊ
toÊ giveÊ thanksÊ forÊ theÊ blessingsÊ inÊ ourÊ

And finally, in closing, the most importantÊ pieceÊ ofÊ adviceÊ Dr.Ê LowÊ DogÊ canÊ
offerÊw omenÊregardingÊ healthÊ care:

MayCay Beeler is a free lance journalist,
award-winningÊ TVÊ personality,Ê andÊ professionalÊ pilot.Ê SheÊ hasÊ workedÊ asÊ oncamera talent for TV Network affiliates
ABC, NBC, CBS, FOX, and Cable News.
As a champion of flying, she has set world
aviationÊ records.Ê VisitÊ herÊ webÊ siteÊ atÊ
www.maycaybeeler.com
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ÒY ourÊ healthÊ careÊ providerÊ isÊ yourÊ
partnerÊ inÊ managingÊ yourÊ health.Ê YouÊ
areÊ theÊ leader.Ê YouÊ areÊ responsible.Ê ReadÊ
upÊ aboutÊ anyÊ healthÊ conditionsÊ youÊ
have.Ê Ê AskÊ questions.Ê FindÊ aÊ clinicianÊ
youÊ canÊ talkÊ with.Ê KnowÊ yourÊ options.Ê
TakeÊc harge.Ó

Visit Dr. Tieraona Low Dog’s official
webÊs iteÊatÊwww .drlowdog.com.
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WhatÊ isÊ theÊ mostÊ commonÊ mistakeÊ
womenÊ makeÊ inÊ managingÊ theirÊ healthÊ
care?Ê Dr.Ê LowÊ DogÊ saysÊ itÕ sÊ notÊ beingÊ
proactive,Ê butÊ youÊ alreadyÊ knewÊ thatÊ
nowÊdidnÕ tÊy ou?Ê

ÒDoÊ notÊ takeÊ careÊ ofÊ yourselfÊ becauseÊ itÊ willÊ makeÊ youÊ aÊ betterÊ wife,Ê
mother,Ê employer,Ê employee.Ê TakeÊ careÊ
ofÊ yourselfÊ becauseÊ youÊ areÊ noÊ lessÊ thanÊ
aÊ childÊ ofÊ GodÊ -Ê youÊ areÊ precious.Ê YouÊ
areÊw orthÊcaringÊfor .Ó Ê
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lives.Ê LivingÊ aÊ balancedÊ lifeÊ alsoÊ meansÊ
beingÊ educatedÊ aboutÊ theÊ riskÊ factorsÊ forÊ
diseaseÑw hichÊ areÊ primarilyÊ dietÊ andÊ
lifestyleÑand Ê beingÊ proactiveÊ inÊ reducingÊ ourÊ risk.Ê WomenÊ tellÊ meÊ theyÊ areÊ tooÊ
busyÊ toÊ exercise,Ê tooÊ busyÊ toÊ cook,Ê tooÊ
busyÊ toÊ makeÊ timeÊ forÊ themselves.Ê IfÊ youÊ
thinkÊ youÊ areÊ tooÊ busyÊ toÊ doÊ theÊ thingsÊ
thatÊ willÊ stackÊ theÊ oddsÊ inÊ yourÊ favorÊ forÊ
reducingÊ yourÊ riskÊ ofÊ diabetes,Ê heartÊ diseaseÊ andÊ certainÊ cancers,Ê IÊ wouldÊ sayÊ
youÊ needÊ toÊ stopÊ andÊ re-evaluate.Ê LifeÊ isÊ
alwaysÊ aboutÊp rioritiesÊa ndÊ perception.Ó

www.esgtesting.com

Dr.Ê LowÊ DogÊ willÊ beÊ theÊ guestÊ speakerÊ atÊ theÊ NaturalÊ Triad/WakeÊ ForestÊ
UniversityÊ SchoolÊ ofÊ MedicineÊ SeminarÊ SeriesÊ onÊ JuneÊ 3.Ê HerÊ topicÊ willÊ
be:Ê LifeÊ inÊ theÊ BalanceÊ -Ê StrategiesÊ forÊ
OptimalÊ Health.Ê PleaseÊ seeÊ adÊ onÊ
pageÊ 23Ê forÊ timeÊ andÊ location.

