
 
 
 
 
 

 VISION, MOTIVATION OCH LUST 

www.awilja.se  

AWILJA UTBILDNINGSAKADEMI 

- en del av Awilja Management AB 

 

 

 

 

 

 

Introduktionskurs i ”Manuell muskeltestning” & Fysiologisk 
Kinesiologi” - grunder i signalspaning och naturliga läkeprocesser 

 
Det har funnits önskemål att Awilja ska anordna olika kurser rörande vår hälsa. Så 
här kommer en spännande kurs till ett i stort sett självkostnadspris. 
 
Varför gå denna introduktionskurs? 

Signalspaning är en spännande och friskvårdande metod. Det är en pytteliten del av 
den stora kinesiologi-världen. Genom att testa muskler kan vi få signaler om var 
energistörningar finns. Vi är elektriska varelser och störningar i energiflödet kan 
uppstå av olika anledningar. Det kan orsaka en tillfällig störning, men kan även vara 
av mer långvarig art. En energi-obalans kan vara ofarlig, men kan kanske med tiden 
leda till små, eller större problem. Det bästa är att vara i energibalans både 
fysiologiskt, fysiskt och mentalt. Genom signalspaning kanske vi hittar obalanser, 
vilka eventuellt relaterar till hälsoproblem som den testade personen har haft under 
en period. Du har under kursen möjlighet att få en inblick i hur man kan använda 

signalspaningen för att upptäcka och hjälpa kroppen att balansera energi obalanser och 
därmed kunna starta läkeprocesser.  

Efter denna introduktionskurs kanske Du har lärt dig, att på amatörnivå, praktisera viss 
energibalansering.  Finns tillräckligt intresse, kan vi troligen erbjuda en eller flera 
fortsättningskurser i ämnet. Genom signalspaning kan vi lära oss att, på individuell nivå, ge 
”själ, kropp och knopp” det de verkligen behöver. Då kan vi starta naturliga läkeprocesser! 

Ett tips från Gunnar är att man kan gå som par eller vänner för att kunna testa varandra efter 
avslutad introduktionskurs 
 

Tid:  fredagen den 30 juni 13.00-20.00 + lördagen den 1 juli kl. 9.00-12.00 

Plats: Awilja Management AB Högerudsvägen 45, Årjäng 

 
Kursledare: Gunnar Friberg; Signalspanare & vägvisare, med erfarenhet av ämnet sedan 
1983 

 

 

 

  
”Manuell muskeltestning” & Fysiologisk Kinesiologi” & grunder i signalspaning. 

http://www.awilja.se/


 
 
 
 
 

 VISION, MOTIVATION OCH LUST 

www.awilja.se  

AWILJA UTBILDNINGSAKADEMI 

- en del av Awilja Management AB 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: För privatpersoner 500 kr inkl. moms, för företag 500 kr ex moms (Priset är ett 
självkostnadspris). Mat ingår ej i priset, induktionsspis och micro finns. 

Anmälan:  Maila gunilla@awilja.se eller ring Gunilla 070 – 35 16 460 senast den 20 juni. 
Minst åtta, max 16 personer. Kursen kan bli inställd vid för få deltagare. 

Övernattning: Vill ni ha övernattning har vi flera alternativ från ett bra överenskommet pris 
på hotellet till möjligheter att hyra rum privat. Det finns också ett vandrarhem/hotell i 
Töcksfors. Kontakta mig så ordnar vi detta.  

 

Hör gärna av dig till mig om du har några övriga frågor!  

Välkommen med din anmälan! 

 

 

Anordnare 

Awilja Management AB 

Gunilla Andersson, 

Certifierad coach, 
organisationskonsult och 
samtalsterapeut. 
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