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Vad är skillnaden mellan OptimumTerapeut och OptimumTränare?  

 
OptimumTerapeut 
 
Vår grundare Markus Greus är OptimumTerapeut och den som behärskar allt från 
Posturalterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, personlig träning, massage, kinesiologiska 
tekniker, etc till hela OptimumMetoden som han utvecklat och förfinat under 16 års tid. 
 
Det finns ett fåtal exceptionellt duktiga och erfarna Terapeuter som Markus väljer ut 
personligen och som sen går en lång utbildning hos honom. De arbetar tillsammans med 
honom som hans adept varje dag under många månader till år och blir så småningom 
också fullvärdiga OptimumTerapeuter. Markus är huvudansvarig terapeut på Optimum-
kliniken och skulle de övriga OptimumTerapeuterna ha några frågor eller behöva hjälp så 
finns alltid Markus expertis att tillgå. 
 
OptimumTränare 
 
Markus Greus öppnade under våren 2017 upp en utbildning för de terapeuter / tränare 
som vill ligga i framkant och hjälpa sina kunder att nå bättre resultat med sin träning / 
behandling genom en mer välbalanserad kropp. Utbildningen är i fem steg + examination 
och leds av Markus Greus. De som genomgår alla stegen samt godkänd examination blir 
Diplomerade OptimumTränare. De som verkligen vill satsa kommer att få chans att 
fortsätta samarbetet med Markus och synas på Optimum-metodens hemsida som 
Diplomerade OptimumTränare. 
 
Utbildningen till Diplomerad OptimumTränare är en gedigen utbildning som ger många 
användbara verktyg och metoder för att hjälpa kunder till bättre resultat och en mer väl-
balanserad kropp. Det är dock viktigt att förstå att det inte är möjligt för OptimumTränare 
att få med sig all kunskap och alla verktyg som en OptimumTerapeut har. 
 
 
 
Finns det någon terapeut på annan ort som jobbar på samma sätt som Markus? 
 
Nej, det gör det inte. Däremot kommer det så småningom att finnas OptimumTränare  
– de första utexamineras under våren 2018 – som har fått grundutbildning av Markus på 
övningar som kan hjälpa kunderna till bättre resultat och en mer välbalanserad kropp.  
Håll utkik på hemsidan som vi uppdaterar kontinuerligt. 


