INFORMATION
2018 har vi följande utbildningar; Inträdeskrav 18 år.
H.T. -18; Med början Fredagen den 10/8 (introduktion mellan 9-12 för FTU)
Måndagen den 13/8 börjar Svensk Klassisk Massage (9-16 med lunch mellan 12-13)
A. Diplomerad Friskvårdsterapeut (FTU) . Pris: 34 000:10 % rabatt vid inbetalning innan kursstart (gäller privata elever). Räntefri
avbetalning går också bra.
Då till fullt pris uppdelat på de månader du studerar.
B. Massörutbildning. Pris; 13 500:-.
(Avbetalning efter ök.)
C. Kinesiologiutbildning. Pris; 13 500:-.
”
D. Enstaka kurser som Bindvävsmassage (4800:-), Triggerpunkter (1800:-), Arbets- och
Idrottsskador (3600:-), HLR/LABC (800:-), Kroppsbalansering (3600:-) Taktil massage
(1800:-) Massage-fördjupning 1800:Anmälningsavgift 500 kr för resp. utbildning/kurs om inte faktura önskas.

Går bra att söka enstaka kurser i mån av plats alt. halvfarts- eller kvartsstudier.
FTU via ditt komvux; (I samarbete med Ale komvux)
Inträdeskrav; Lägst 20 år. För komvux vardera 100 tim; Massage1, Massage2, Kompl.medicin. och
Hälsopedagigik. Ring Gunilla 0303-330358 på Ale komvux ang. anm.formulär och övrig info (CSN och fri
komvuxutbildning om din kommun betalar.). Ansökan först till din hemkommun.

För ytterligare info. Angående kursanmälan, kursinnehåll m.m. se vår hemsida; www.ggi.se
Följande ämnen ingår i Friskvårdsterapeututbildningen (privat);
Svensk Klassisk Massage, Triggerpunkter. Bindvävsmassage, Kroppsbalansering, Kinesiologi inkl.
Stressreducerande tekniker, Arbets- och idrottsskador, Taktil massage och Grundmedicin inkl.
tentor, HLR/LABC, Teori och Praktik varvas samt hemuppgifter m.m.
Utbildningarna är momsbefriad.
Du blir Dipl. Friskvårdsterapeut, Massageterapeut (examensdiplom), Kinesiolog (examensdiplom)
med rätt att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring samt GGI:s certifikat. Vi är fristående
från alla organisationer, så du kan välja fritt efter avslutad utbildning.
Vi lär oss att jobba från hjärta till hjärta och balansera såväl kropp som själ och förbättra vår
intuition med ett flertal tekniker.
Välkommen önskar,
Jim Abrahamsson, vd 070-4742346
Ketil Drage, rektor 0702-138711
Carina Hultman, studierektor 070-3749502

Logialternativ: Kungälvs Vandrarhem (tel. 0303-18900), Nordiska Folkhögskolan
(tel. 0303-206200), Fars Hatt (0303-10970) samt Sol&Sand (Mobil 0736-630860)
inkl. frukost, fri parkering och trådlös internet.
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