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Academy	  kommer	  pågå	  under	  
hösten/vintern	  2015	  i	  Stockholm.	  	  

Del	  1:	  14-‐15:e	  september	  
Del	  2:	  5-‐6:e	  oktober	  
Del	  3:	  2-‐3:e	  november	  
Del	  4:	  23-‐24:e	  november	  
Del	  5:	  14-‐15:e	  december	  

Utbildningen	  består	  av	  5	  tillfällen	  
samt	  10	  dagar	  med	  hemarbete	  
mellan	  varje	  tillfälle.	  

Datumen	  kan	  ändras	  
beroende	  på	  vad	  som	  
passar	  gruppen.	  

	  

Academy	  är	  en	  hälso-‐	  och	  
livsstilscoachutbildning	  som	  
kommer	  starta	  nu	  i	  höst.	  	  

Här	  hittar	  du	  mer	  information	  om	  
Academy	  och	  hur	  du	  gör	  för	  att	  
anmäla	  dig.	  	  

Academy	  är	  en	  utbildning	  i	  hälsa	  
som	  ett	  helhetskoncept	  utifrån	  den	  
filosofi	  jag	  tagit	  fram.	  

Efter	  att	  ha	  slutfört	  Academy	  
kommer	  du	  vara	  utbildad	  JB	  hälso-‐	  
&	  livsstilscoach.	  	  

	  



De	  5	  olika	  delarna	  av	  Academy	  

Dag	  1	  
Cellen	  
Histologi	  	  
Ämnesomsättning	  	  
Skelettet	  
Muskler	  	  
Blodet	  

Dag	  2	  
Cirkulation	  
Matsmältning	  
Respiration/andningsorgan	  
Endokronologi/körtlar	  	  
Njurar	  
Nervsystem	  
	  

Del	  1	  -‐	  Anatomi	  &	  fysiologi	  
14/9	  –	  15/9	  

Del	  2	  -‐	  Johannas	  10	  nycklar	  samt	  
information	  om	  homeopati	   	  
5/10	  –	  6/10	  
Här	  kommer	  vi	  gå	  djupare	  in	  i	  alla	  10	  
nycklar	  och	  information	  om	  
homeopati,	  vad	  är	  det?	  

	  



De	  5	  olika	  delarna	  av	  Academy	  

Del	  3	  -‐	  Vitaminer	  &	  mineraler	  och	  dess	  funktioner	  i	  kroppen	  
2/11	  –	  3/11	  
Genomgång	  av	  grundkunskaper	  i	  vitaminer	  och	  mineraler.	  	  
Vi	  tittar	  på	  antagonister	  och	  senergonister,	  och	  även	  på	  vad	  man	  kan	  ha	  för	  olika	  brister	  
vid	  olika	  symptom.	  

Del	  4	  -‐	  Analysmetoder	  	  
23/11	  –	  24/11	  
Vi	  lär	  oss	  göra	  en	  hälsoanalys	  individuellt	  på	  varandra	  och	  diskuterar	  ansiktsdiagnostik,	  
tungdiagnostik	  och	  grunderna	  i	  irisdiagnostik	  

Del	  5	  -‐	  Hur	  startar	  jag	  och	  driver	  företag	  och	  hur	  coachar	  jag	  
på	  bästa	  sätt	  som	  hälso-‐	  och	  livsstilcoach	  
14/12	  –	  15/12	  
Hur	  startar	  man	  och	  driver	  ett	  företag	  och	  vad	  behöver	  man	  titta	  specifikt	  
på	  inom	  hälsobranschen?	  
Hur	  ökar	  man	  sin	  lönsamhet?	  
Vi	  lär	  oss	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  coachar	  andra	  människor	  till	  en	  ny	  
livsstil.	  



Jag	  kommer	  finnas	  som	  support	  både	  under	  
och	  efter	  utbildningen.	  
Vi	  kommer	  starta	  en	  Facebookgrupp	  där	  stöd	  ges	  och	  ni	  kan	  
ställa	  frågor,	  såsom	  vid	  kluriga	  fall	  man	  behöver	  hjälp	  med.	  	  

	  

Som	  en	  nyckel	  i	  hela	  utbildningen	  	  
så	  jobbar	  du	  med	  sin	  egen	  hälsa	  samtidigt.	  	  
Vi	  kommer	  att	  göra	  analyser	  på	  varandra	  och	  
alla	  som	  går	  utbildningen	  får	  även	  mitt	  	  
45-‐dagars	  program.	  	  
Mer	  information	  om	  programmet	  
finns	  på	  min	  hemsida	  under	  
’Intensive	  treatment’.	  	  
(Ord.	  pris	  6800	  kr)	  



	   Vid	  anmälan	  till	  Academy	  
skickar	  du	  namn,	  adress	  samt	  kontaktuppgifter	  om	  dig	  

som	  söker	  till	  

info@johannabjurstrom.se	  

Anmälan	  är	  bindande.	  	  
Efter	  slutförd	  utbildning	  mottager	  du	  ett	  diplom.	  

Kostnad	  	  29.900	  kr.	  	  
Priset	  går	  att	  delbetala	  och	  finansiering	  finns	  att	  få.	  

Kontakta	  mig	  så	  kommer	  vi	  fram	  till	  en	  lösning	  som	  passar	  
just	  dig.	  

Just	  nu:	  “early	  bird”	  
betala	  för	  1,	  gå	  2!	  	  

Erbjudande	  giltigt	  tom:	  31	  augusti	  2015	  och	  först	  till	  
kvarn!	  (Max	  10	  platser)	  

Hör	  av	  dig	  om	  du	  har	  några	  frågor	  och	  ha	  en	  fin	  dag!	  

Varma	  hälsningar,	  
Johanna	  Bjurström	  


