
KONTORSTEDER 

Hver måned har jeg kontordager i: 

♥ Mo i Rana 

♥ Mosjøen 

♥ Sandnessjøen 

♥ Brønnøysund 

 

PRISER 

 

Akupunktur er fritatt merverdiavgift. 

Telefon: 751 40 600 
Mobil: 971 11463 
E-post: jonny.bardvik@monet.no 
Hjemmeside: www.twoheartshealing.no  

Kontoradresse Mo i Rana. 
Kveldsolgata 42 (Åga) 
8618 MO I RANA 

    

 

AKUPUNKTUR 
2000 

 

TWO HEARTS 
HEALING 

Utviklingen av healing har for meg vært en reise gjennom egen 
sykdom, personlig utvikling og utdannelse. Reisen startet i 1995 
da jeg ble hardt lammet av angst. Gjennom en lang og tung reise 
de første årene ba jeg ikke om hjelp fra verken den ene eller den 
andre. I 1997 kom jeg i kontakt med Silvametoden som åpnet 
nye avenyer for meg, og deretter en lang rekke selvutviklings-
kurser. Etter hvert ble interessen vekket, og selvutviklingen fikk 
en ny retning: - Å lære meg enkle healingmetoder for bruk på 
meg selv og andre. Etter hvert ble bevisene for meg så sterke 
om at dette fungerte at jeg begynte å studere mer inngående 
healingmetoder som var vel utprøvd, og som fungerte veldig 
godt for andre. 

Blant mange andre kurser, har jeg som hovedutdannelse tatt en 
toårig utdannelse ved Healing The Light Body School, ledet av 
Dr Alberto Villoldo, og senere fylt på med oppdateringskurser 
her og studert videre hos Inka-sjaman Jose Luis Herrera.  

Jeg har siden sommeren 2001 jobbet på heltid med healing, og 
de senere år konsentrert meg om sjamanenes healingmetoder, 
Reconnective Healing og kanalisering. Fra sommeren 2005 
begynte jeg å jobbe med akupunktur 2000, og sommeren 2006 
med regresjonsterapi. 
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Antall konsultasjoner Pr time Totalt 

Enkelttime 400 400 

2 timer samme uke 375 750 

3-5 timer samme måned 350 1.750 

6-10 timer samme måned 330 3.300 

11-20 timer samme måned 300 6.000 



Akupunktur 2000 er et akupunktursystem som ble 
oppdaget av dansken John Boel. 

Akupunktur gjøres ved å stimulere reflekspunkter 
med akupunkturnåler på kroppen som tilsvarer 
smerter eller ubalanser andre steder i kroppen. 

I akupunktur 2000 setter vi akupunkturnåler i ledd 
for å fjerne smerter og ubalanser. 

 

OM AKUPUNKTUR 2000OM AKUPUNKTUR 2000OM AKUPUNKTUR 2000OM AKUPUNKTUR 2000    HVA DET HJELPER MOTHVA DET HJELPER MOTHVA DET HJELPER MOTHVA DET HJELPER MOT    Diverse informasjonDiverse informasjonDiverse informasjonDiverse informasjon    

Eksempler på hva som er behandlet med akupunktur 

2000 med hell, jfr. opphavsmannen John Boel. F. eks: 

♥ Sportsskader 

♥ Smerter 

♥ Visse typer øyeproblem 

♥ Forstyrrelser i munnen 

♥ Øvre luftveier 

♥ Luftveissystemet 

♥ Mage– og tarmsystemet 

♥ Nerve, muskel– og leddlidelser. 

♥ Smerter i hode 

♥ Nakkesmerter 

♥ Ryggsmerter 

♥ Underlivsproblemer 

 

For øvrig vises det til John Boels hjemmeside, der det-

te er nærmere beskrevet. Se www.akupunktur2000.dk  

0 - 0 - 0  - 0 

John Boel og hans institutt har funnet ut at de kan av-

hjelpe ca 70% av de klienter som han tar imot 

 
 Ved kroniske smerter må du påregne mange be-

handlinger over relativt kort tid. Underveis evalue-
rer vi den fremgang du har hatt for å sammen se 
hvilken progresjon vi skal ha på behandlingene.  

Har du for liten eller ingen fremgang etter de førs-
te 3-5 behandlingene kan det være at vi bør avbry-
te behandlingene. Det er i mange tilfeller ikke mu-
lig å avgjøre virkningen for deg før vi har gjort 
noen behandlinger. 

- - - - - - - - - - - - - 

Ta kontakt dersom du tror denne behandlingsfor-
men kan hjelpe deg. 

Andre tilbudAndre tilbudAndre tilbudAndre tilbud    

♥ Inka Energimedisin. Sjamanistisk healing-
form fra Sør– Amerika. 

♥ Regresjonsterapi. Løsning av nåværende 
problemer gjennom tidligere liv-regresjon 

♥ Reconnective Healing. Healingmetode in-
trodusert av Eric Pearl 

♥ Kanalisering. En form for veiledning gjen-
nom ikke-fysiske guider. 

♥ Personal Reconnection 

♥ Selvutviklingskurs 

Se andre brosjyrer eller hjemmesiden 
www.twoheartshealing.no  


