
TWO HEARTS HEALING 
JONNY BÅRDVIK 

Kursdetaljer    

 

Mobil:        971 11463 
E-post:          
 jonny.bardvik@ntebb.no 

 TWO HEARTS HEALING 
 v/Jonny Bårdvik 
       Svalia 
      7863 Overhalla (ved Namsos) 

 

 

Sted: Hagbart Brinchmanss vei 27, Sani-

tetshuset. Se nettsiden. 

 

  fredag kl 17.00.– 22.00.  

 - Møt opp i god tid.  Registrering fra kl 1630 

  lørdag-søndag  kl 09.00 . 18.00 

   

Pris: 3.400 kr (Se betaling og depositum). Prisen 
inkluderer norsk manual, samt kaffe/te og 

frukt/nøtter.  

 

Hvis du ønsker boka til Vianna Stibal 
”ThetaHealing” på norsk kan du f.eks kjøpe den på 
www.energica.no 
Kursprisen kan deles opp etter særskilt avtale men 
ikke dersom du har rabatt.Ved kursets slutt vil du få 
Viannas sertifisering som utøver av Theta hea-
ling. Repetisjon kr 600 pr kurs som er tatt hos meg. 
Minimum deltakere: 10—Maksimum 30 plasser 

Avansert kurs vil settes opp senere om det er stor 
nok interesse. Forkunnskaper: Grunnkurs.  

Manifestasjon og Overflod settes opp i forbindelse 
med avansertkurs ved nok påmeldte. Forkunnska-
per: Avansert 

Intuitiv Anatomi sommer 2013. Forkunnskaper: 
Avansert. 

 
Jonny Bårdvik (født 1962) har jobbet på heltid med 
healing siden 2001. Han er utdannet siviløkonom, 
men fant etter egne problemer med angst etter hvert 
ut at det var andre og viktigere ting i livet enn å 
være økonom. Jonny arbeider hovedsakelig med 
kurs, healing og kanalisering. Jonny ble sertifisert 
som kursleder i Thetahealing av Vianna Stibal i juni 
2007 og har holdt en rekke Grunnkurs, Avansert-

kurs og kurs i Manifestasjon og Overflod i Theta-
healing teknikken. Han er blitt tildelt tittelen 
”Master in Theta Healing” av Vianna Stibal i no-
vember 2008. Han holder også Thetakurs i Intuitiv 

Anatomi og Rainbow Children.  

Behandlingsvirksomheten drives både på avstand 
over telefon og på flere kontorsteder i Nord– og 
Midt– Norge. Vil du ha behandling av kursleder i 
forbindelse med kurs anbefales det over telefon før 
eller etter kurset. Bestill i god tid. Behandling av 
kursleder kan også gi læringseffekt  for kursdelta-
kere. Pris kr 720. 

For mer informasjon om Thetahealing og alle kur-
sene som finnes på området, se internettsiden: 
www.twoheartshealing.no under ”Kurs” eller 
Viannas hjemmesider www.thetahealing.com eller 
www.thetahealinginstituteofknowledge.com  

Instruktøren 

Informasjon om kurs    

Andre kurs    

GRUNNKURS  
THETAHEALING 

 
KRISTIANSUND 

5. - 7. JUNI 
2015 

  

Behandlinger ved kurs 



Vianna Stibal fikk kanalisert ned metoden Theta 
healing over en periode av år (og det utvikler seg 
stadig). Hun har vært klarsynt fra hun var barn.  I 
1995 helbredet hun seg selv for kreft i beinet på 
noen sekunder med Theta healing, etter at legene 
hadde gitt henne bare uker igjen å leve. Hun har 
siden hatt over 47.000 klienter med fantastiske 
resultater. Det rapporteres at brukne ben og vonde 
rygger helbredes, dødstruende syke mennesker 
leges, sykdommer og plager forsvinner og folk får 
et bedre og mer gledesfylt liv.   

 Theta healing er en metode som helbreder fysiske, 
mentale, emosjonelle og nedarvede begrensninger. 
Teknikken er mer enn en helbredningsmetode. 
Theta healing gir oss et verktøy til å kvitte oss med 
gamle mønstre som vi kanskje har båret på fra vi 
var barn, har overtatt fra våre forfedre, ja til og med 
fra tidligere liv. Metoden kan brukes på utallige 
temaer i livet for å bringe fram glede, transforma-
sjon og utvikling. Theta healing er kanskje blant de 
mest direkte og effektive helbredningsmetodene vi 
kjenner til i dag! Og grunnen til det er at vi arbeider 
direkte med Skaperkraften/Universet/Kilden/Gud 
(velg selv) som utfører selve healingen på sekun-
der, mens vi selv blir observatører til healingen. Vi 
blir medskapere, og utfører kommandoene for hea-
lingen via thetabølger i hjernen. Bli med. Dette er 
garantert et morsomt og utviklende kurs som du 
kan bruke resten av din tid på jorden. Jo mer du 
bruker Thetahealing på deg selv eller andre, jo 
bedre får du det, og jo mer morsomt er det å være 
på jorden. 

På kurset Thetahealing Grunnkurs vil vi rette mye 
fokus på det å arbeide med seg selv via å sende 

healing til deg selv, endre trossystemer og 
følelser og manifestere det vi trenger i livet 
:-) Du vil blant annet lære og oppleve: 

♥ Enkelt og raskt gå inn i en tilstand av theta i 
hjernen (lave hjernebølger). 

♥ Å gjøre en avlesning av kroppens indre tilstand. 
♥ Være vitne til helbredning av den fysiske krop-

pen uten begrensninger, der sykdommer, skader 
eller andre plager forsvinner på deg selv og 
andre. 

♥ Dyptgående klargjøring og endring av negative 
tanker, som endres på det dypeste nivået av 
celleminner, dvs. i bevisstheten, underbevisst-
heten, fra tidligere liv / historienivået, genetisk 
fra forfedre og på sjeleplanet. 

♥ Aktivering av latente deler av DNA, blant annet 
aktivering av ungdoms- og vitalitetskromoso-
met. 

♥ Avlesning av fremtiden. 
♥ Åpning av de klarsynte sansene. 
♥ Se, kommunisere og få råd av skytsengler og 

andre hjelpere. 
♥ Retting av genetiske feil og mangler. 
♥ Trekke ut skadelig stråling fra kroppen. 
♥ Gi slipp på hat, bitterhet, depresjon, negativitet 

m.m. slik at vi kan åpne oss for livsgleden og 
entusiasmen. 

♥ Få kuttet og fjernet energibånd som tapper oss 
for energi og ikke lengre tjener oss, f.eks fra 
tidligere partnere etc. Fjerne psykiske angrep 
og psykiske grep andre har på oss. Fjerne im-
plantater og vesener i feltet vårt som tapper oss 
for energi.  

♥ Hvordan det føles å oppleve betingelsesløs 
kjærlighet.  

♥ Klargjøring av hvordan vi selv skaper og selv 
kan endre våre liv. 

♥ Manifestere våre liv slik vi ønsker det.  
♥ Manifestere en komplementær partner, om vi 

ikke allerede har det. :-)  
   

I Theta healing går vi som healere raskt inn i theta, 
som er en veldig lav frekvens av hjernebølger. Vi 
går på denne måten utenom personligheten og unn-
går å blande vårt ego inn i behandlingen. Theta 
frekvensen er lav nok til å ha kontakt med den ska-
pende kraften i universet (Gud, den Universelle 

kjærligheten, Altet eller hva man velger å kalle 
den), og det er denne Skaperkraften som utfører 
healingen. Det er dette som gjør metoden så kraft-
full og effektiv! Vår oppgave som healere er å bistå 
og observere at healingen skjer slik at den kan ta 
fysisk form. Metoden er enkel og morsom å bruke, 
og den vil kunne gi dyp innsikt om oss selv og 
livet.  

På kurset blir det vist to demonstrasjoner 
på Thetahealing på en frivillig kursdeltakere, ut-
valgt av "Skaperen av alt som er". Denne personen 
er utvalgt som den som kan lære resten av gruppa 
mest mulig om Thetahealing, og hvordan teknikke-
ne utføres, reaksjoner hos klienten mv. Enkelte vil 
kjenne seg igjen i mye denne testpersonen bærer 
på, og mange følelser og sannheter kan dukke opp 
hos de som ser på, etter hvert som healingen de-
monstreres. Mange ganger kan det bli følelsesmes-
sig sterkt å se på. Bare vit at alt er ok, og den som 
blir demonstrert på kan få en svært positiv forand-
ring i livet etterpå. Det er også viktig å vite at alt 
som demonstreres i kurset holdes innenfor kurset, 
slik at alle som er på kurset kan føle seg trygge og 
tatt vare på. 

Kurset egner seg for så vel nybegynnere som erfar-
ne healere og terapeuter; det kreves ingen forkunn-
skaper. Min yngste deltaker er min stesønn, som 
var 12 år da han tok grunnkurset, og den eldste 
deltaker jeg har hatt er 78.  Kurset vil i stor grad 
innebære praktisering av metodene som læres slik 
at deltakerne får egne opplevelser av metoden og 
kraften i den slik at de kan praktisere den på egen 
hånd senere.  

 

Vil du være med på kurs, vennligst meld deg på 
snarest til Jonny Bårdvik med navn, adresse, e-post, 
mobil, hvilket kurs/dato, og om du vil ha kvittering 

for kurset slik:  
A) På sms til 971 11 463, eller 

B) På e-post til jonny.bardvik@ntebb.no 

(Kan du ikke sende melding eller e-post, ring 971 
11 463 mellom kl 17.00 - 20.00 hverdager eller 
mellom 15.00 - 18.00 helg. Får du ikke svar, legg 
igjen melding på svareren. Dette er pga at jeg har 
fullt opp med behandlinger på hverdager og at jeg 
har fritid) 

 

Påmeldingsfrist: Angis på nettsiden, og er normalt 
4 uker før kursstart av hensyn til reisende som skal 
bestille reisebilletter . Er ikke kurset oppfylt med 
minimum antall deltakere innen påmeldingsfristen 
vil kurset bli avlyst. Reisende med fly bes om å 
sørge for få bekreftet at minimum antall deltakere 
er oppnådd før billettbestilling. Du kan fremdeles 
melde deg på etter at fristen er gått ut, men det 
betinger at minimumsantallet deltakere er oppnådd. 
Ta ikke den sjansen! 

Betaling og depositum: Ved påmelding betales et 
depositum på kr 1.000 til konto nr 4448.12.16696, 
dog senest 4 uker før kursstart (påmeldingsfristen). 
Innbetaling av depositum regnes som godkjent 
påmelding. Resterende beløp på kr 2.400 betales 
enten over samme konto senest tre dager før kurset 
eller kontant ved kursstart (jeg kan ikke ta kort). 
Har du betalt alt over konto så tar du med kvittering 
fra bank eller nettbank. Meld helst fra ved påmel-
ding om du trenger kvittering slik at jeg kan forbe-
rede det før kurset. 
 Ved avlysning av kurs betales hele beløpet tilba-
ke. 
 Hvis du selv bestemmer deg for å ikke komme 
på kurset etter påmelding, uansett grunn, blir du 
trukket et depositum på kr 1.000. Er du syk på kurs-
tidspunktet og har legeerklæring vil du få tilbake 
hele det innbetalte beløpet, mot fremvisning av 
legeerklæring. Alternativt kan du flytte innbetaling-
en til et annet kurs jeg holder innenfor ett år. 
 

 

Opprinnelsen til Thetahealing    

Hva gjør Thetahealing    

Demonstrasjon 

Forkunnskaper    

Påmelding 
Om kurset    


