Monday Morning Protocol
En omfattande kurs i hur du förbättrar
prestation, minskar smärta och
förändrar ditt tankesätt med:
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• Applicerad neurologi
• Cellulär aktivering
• Antigravity-tekniker
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Utbilda dig!
From HEALTH CARE
to SELF CARE
by targeting
the BRAIN

Kursfakta:
All mänsklig förändring representerar förändringar i en individs nervsystem.
Därför borde slutresultatet på all träning, oavsett om det är crossfit eller yoga,
och behandling av smärta vara en reflektion på huruvida du har optimerat din
eller din kunds hjärna.
”Monday Morning Protocol” är kursen för dig som vill höja dina kunders prestation genom att sätta deras hjärna i centrum för hälsa!
MMP-kursen grundar sig på delar av Archmethod®. Metoden spänner över ett
stort område baserat på den senaste neuroforskningen. Metodiken bygger på
en teknisk plattform med flertalet FDA och klinisk forskning.
I denna kurs använder vi oss av:
•  Applicerad Neurologi
•  Cellulär Aktivering
•  Antigravity Tekniker
INNEHÅLL:
•  Neurologi 101 – Hjärnans anatomi, nervsystemets uppbyggnad & dess uppgifter.
•  Pain – Vad är smärta? Vad säger senaste forskningen? Vad kan vi göra?
•  Analyser /tester – Vad betyder det jag ser utifrån ett neurologiskt perspektiv?
•  Behandling – cellulär aktivering genom lågenergilaser
•  Övningar – Neurobaserade & antigravity-tekniker?
•  Beteendeförändring – Hur får kunden det att fungera?
UPPLÄGG:
Från Hälsodeklaration till behandlad kund och applicerbart på måndag morgon!
CERTIFIERING:
Arch Practitioner – Applicerad neurologi och lågenergilaser
Andra Certifieringar som Arch Academy tillhandahåller:
–  Arch Coach: Som Arch Coach kan du utföra träning i grupp och på individuell nivå.
–  Arch Specialist: Som Arch Specialist har du fördjupad kunskap i alla delar i
metoden och kan även hantera alla maskiner bakom.
– Fördjupningskunskaper i lågenergilaser finns i flera nivåer och moduler både
online och som workshops.
UTBILDNINGSANSVARIG:
ArchAcademy

20%
MÄSSDEAL

Kurstillfällen:
–  Oslo, 23–25 november 2018
bit.ly/mmp181123
–  Stockholm, 8–10 februari 2019
bit.ly/mmp190208
Utbildningsansvarig: ArchAcademy
Varmt välkommen med din ansökan!
Mässdeal! Ange koden: afh20
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