Michael Persson – Osteopat med över 20 års erfarenhet
Hej!
Jag har arbetat med människor och behandlat kroppsliga besvär sedan 1993.
Redan från början av min karriär ville jag veta Varför folk får ont och/eller mår
dåligt. Varför dessa besvär allt som oftast kommer tillbaka. Idag jobbar jag med
att söka och behandla ORSAKEN till ett besvär. Jag har en bakgrund som
personlig tränare, massör, och har utbildat terapeuter sedan 1993. Jag svarar
även på behandlingsfrågor i en tidning för hälsa och skriver egna artiklar i
ämnet.
De flesta terapeuter hittar aldrig Orsaken till en människas besvär… VARFÖR?
1. Jag tror det beror på att man inte ställer de frågor som många gånger
kan upplevas som för känsliga.
2. Man har inte de verktyg som kan nå det som behöver nås. Jag har dem.
3. 80% av alla kroppsliga besvär underhålls av känslomässiga och/eller
mentala underliggande faktorer. Jag lyfter upp dessa och pratar om det.

`Hemligheten med en bra behandling ligger inte i någon speciell teknik
eller metod… utan att förstå hur en människa fungerar… fysiologiskt
och beteendemässigt för att kunna rikta sin behandling mot det system
personen bäst behöver för stunden för att kunna läka`
- Michael Persson -

Jag arbetar mot att personen ska bli så besvärsfri som möjligt på sikt
Jag inleder ofta en behandling med frågan: Hur skulle Du Vilja Må?
Jag strävar efter att personen ska uppnå total hälsa. Både fysiskt,
psykiskt, mentalt och känslomässigt

En Osteopat har minst 5-års medicinska studier bakom sig. Förutom dessa så
tränas känsligheten i händerna upp, som är Osteopatens arbetsredskap.
Jag har dessutom gått 8-år till (av 8) inom Biodynamic Osteopathy in the Cranial
field. (Det går att läsa mer på min hemsida www.michaelosteopat.com ).
Yrket är det äldsta inom Manuell Medicin. De andra tre är Kiropraktor,
Naprapat och Sjukgymnast.
Varför ska man välja en Osteopat?
Vi har det absolut mest holistiska synsättet att se på människan. Plus att vi kan
rikta behandlingen mot de system i kroppen som behöver det bäst.
Vi har många sätt, verktyg/tekniker som kan nå det som just den specifika
människan/individen behöver.
Jag har både naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster och massörer som
kommer till mig för att vidareutbilda sig. De vill förstå mer…

Med Vänlig Hälsning
Michael Persson

info@michaelosteopat.com

Här följer ett kort CV

www.michaelosteopat.com

Michael Persson – Osteopat D.O. Cert. Massör/Dipl.Massageterapeut
Har drivit egen praktik sedan 1993
Utbildningar och andra uppdrag:


Axelsons Gymnastiska Institut 1993 (Massageterapeut)



Basmedicinsk utbildning 1999-2001



Skandinaviska Osteopathögskolan mellan 2001-2006 (5-årig)



Har gått 8-steg (av 8) en fortbildning inom Osteopathy in the Cranial field,
a Biodynamic view of Osteopathy (2008-2015)



Treatment for children 3 steg (2011-2013)

 Jag undervisar/föreläser på Stockholm College of Osteopathic Medicine
 Jag har undervisat i slutet på Axelsons Massageterapeututbildning och arrangerar
vidareutbildningar för Massörer, kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster.
 Jag svarar på läsar/behandlingsfrågor i en tidning för hälsa (Inspiremagazine)

Min största kvalitet är nog ändå att jag har förmågan att kunna läsa och förstå människor och nå dem
på djupet. Tror även att min humor är en styrka i det här jobbet.
Jag brinner för mitt jobb och lever som jag lär. Jag ser till att hela tiden utvecklas genom att ha ett
öppet sinne och att vidareutbilda mig inom mitt gebit.
Jag är oerhört fascinerad av möten med nya människor.

