
KONTORSTEDER 
Hver måned har jeg kontordager i: 
♥ Mo i Rana 
♥ Mosjøen 
♥ Sandnessjøen 
♥ Brønnøysund 
♥ Bodø 

PRISER 

♥ Regresjonsterapi kr 800 (2 timer) 

♥ Healing kr 580 pr gang (1– 2 timer av-
hengig av type behandling) 

♥ Kanalisering kr 600 pr gang (45 min) 

♥ Kanalisering på telefon kr 650 pr gang 

♥ Hjemmebesøk tas maks. 5 km fra kontor-
sted med et tillegg på kr 100 pr gang. 

♥ Fjernbehandling kr 580 pr gang (gis ho-
vedsakelig til klienter som er under be-
handling på kontorsted) 

♥ Akupunktur  2000, kr 400 for første timen 

♥ Selvutviklingskurs, kr 1.500 for fem kvel-
der. 

Alle priser er inkl 25% merverdiavgift, unntatt 
akupunktur 2000 og kurs, som er avgiftsfri. 

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 

H E A L I N G :  
I N K A  

E N E R G I M E D I S I N  
T H E T A H E A L I N G  
R E C O N N E C T I V E  

H E A L I N G  

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 har 
jeg også tilbudt akupunktur 2000. 

Fra sommeren 2006 tilbyr jeg regresjonsterapi. Som en videre 
utdannelse på dette vil jeg fra høsten også kunne tilby hypnose. 
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I Andesfjellene finnes det mesterhealere som har en annen måte å behandle 
sykdom på, enn det vi gjør i den vestlige verden. Healerne arbeider ikke på 
den fysiske kroppen, men på det lysende energifeltet som omslutter mennes-
kekroppen. Inkasjamanene beskriver det menneskelige energifeltet som et 
tempel av lys som bestemmer hvordan vårt legeme kan bli helbredet. 

Ved å fjerne avtrykkene i auraen, kan vi helbrede og forebygge sykdom. Hver 
følelsesmessige, fysiske og åndelige opplevelse som vi har erfart gjennom 
livet er avtegnet som en blåkopi i det lysende energifeltet. Det inneholder 
minnet av hver fysisk lidelse vi har opplevd, og viser avtrykkene av sykdom, 
ofte måneder og år før det manifesterer seg i kroppen. 

Det lysende energifeltet informerer oss også om vår psykologiske virkelighet, 
og uttrykker vårt ”karma”.  Med energimedisin kan vi frigjøres fra fortidens 
smertefulle opplevelser, og fremtiden skapes ikke lenger med bakgrunn i vår 
historie. Minnene vil være der, men den følelsesmessige smerten i opplevelsen 
blir borte. Metoden vi bruker kalles ”illuminasjon”, og er et kraftfullt redskap 
for endring av tankemønster og for personlig forandring. 

Inkasjamanens healingmetode går ut på å endre avtrykkene som har manifes-
tert seg som et problem i energifeltet. En Inkasjaman benytter flere metoder , 
avhengig av hva han finner i energifeltet. Healingen setter i gang en prosess 
som gjør kroppen i stand til å helbrede seg selv. 

Inka energimedisin er en healingmetode med røtter 5.000 år tilbake i tid. Prak-
sisen er basert på forskningen til min healinglærer Dr. Alberto Villoldo fra 
USA, som er medisinsk antropolog og psykoterapeut fra San Francisco Uni-
versity. Villoldo har studert Inka Energimedisin i over 25 år hos Inkaindianer-
ne i Andes og Amazonas. 

Se Albertos hjemmeside www.thefourwinds.com  

Thetahealing er en healingmetode oppdaget av Vianna Stibal. 
Metodens navn kommer av at healeren benytter seg av thetabøl-
ger i hjernen under behandlingen, og blir en observatør til at 
healingen skjer. 

Metoden er spesielt god til å hjelpe klienten med å endre på sine 
sannheter (trossystemer) og negative tanker. Ofte er det slik at 
sannhetene vi bærer på hindrer healingen å få full effekt. Når vi 
får endret på disse begrensende sannhetene vil healingen ofte 
virke bedre. 

Mange av de problemer vi bærer på har kanskje utspring i forel-
dede sannheter eller begrensninger vi legger på oss selv, gjerne 
helt fra vi var barn. Minnene kan legge seg i cellene og blir der 
inntil vi har endret vår oppfatning av verden og oss selv. 

For å få svar på hva kroppen holder på av gamle begrensende 
sannheter, spør vi kroppen ved å bruke muskeltesting. Kroppens 
evne til å snakke sant gir oss derfor verdifull informasjon om 
problemer i kroppen. 

O— o— O 

Jeg bruker Inkamedisin og Thetahealing sammen i en behand-
ling. 

 

THETAHEALINGTHETAHEALINGTHETAHEALINGTHETAHEALING    ANDRE TILBUDANDRE TILBUDANDRE TILBUDANDRE TILBUD    INKA ENERGIMEDISININKA ENERGIMEDISININKA ENERGIMEDISININKA ENERGIMEDISIN    

HVA HJELPER HEALING MOT? 

Erfaringen med denne healingformen er at den egner seg spesielt godt til å bearbeide psykisk relaterte problemer. De fleste får effekt av 
denne formen for behandling, enten i form av bedring av hovedårsaken til konsultasjonen, eller at de har fått bedringer i ett eller flere se-
kundære problemer, også fysiske.   

Healing har ofte god effekt på problemer som relaterer seg til tanker, følelser eller smerter. Det hjelper ofte kroppen å raskere finne sin 
egen naturlige balanse. I de fleste tilfeller må du regne med flere behandlinger før du får den ønskede slutteffekt av behandlingen. 

Et nøkkeltall er at ca 80-90 % merker bedring på ett eller flere områder i livet etter tre behandlinger. Ved fysisk relaterte proble-
mer bruker jeg ofte en kombinasjon mellom healing og akupunktur 2000 for å fremskynde healingprosessen. 

Reconnective Healing er en annen form for healing, 
der en ikke berører kroppen under healingen, men 
arbeider i feltet utenfor kroppen. I motsetning til Inka 
energimedisin har ikke healeren noen form for kont-
roll over healingprosessen, og resultatene kan i enkel-
te tilfeller være overraskende positive. For de som har 
lest Eric Pearls bok, kan Personal Reconnection 
være et alternativ. Se www.thereconnection.com eller 
www.thereconnection.no  

Ofte er vi ikke klar over problemer vi bærer på, og 
langt mindre at det er noe vi kan gjøre selv for å endre 
på det. Kursene tar utgangspunkt i at ethvert mennes-
ke har kraft og ressurser i seg selv til å finne deler av 
livet som ikke fungerer, og er i stand til å gjøre noe 
med det med litt instruksjon. Under kurskveldene vil 
det bli diskusjoner, litt teori, samt øvelser for å finne 
problemområder og jobbe med dem. Hver kveld vil 
også inneholde en meditasjon eller en trommereise 
for å skape selvinnsikt. Mellom kurskveldene får du 
hjemmeoppgaver for å holde fokuset på din endrings-
prosess. 
Om du er på den søkende vei, og trenger guiding fra 

energier utenfor deg selv, fra noen vi kaller åndelige 
guider, kan tiden være inne for en kanalisering. I 
kanaliseringene får du svar fra velmenende og kjær-
lighetsfylte vesener som har større oversikt enn det vi 
selv har, slik at vi kan få andre perspektiver på livet 
vårt eller deler av livet enn vi hadde fra før. Du kan 
stille konkrete spørsmål som er viktige for deg. De tar 
imidlertid ikke over ditt eget ansvar for livet ditt, og 
vil derfor ikke manipulere deg til å foreta deg noe du 
selv ikke ønsker. Du vil alltid være i kontroll, og skal 
ikke gi fra deg bestemmelsen av ditt liv, verken til 
andre mennesker eller ånder. 
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