
KONTORSTEDER 

Hver måned har jeg kontordager i: 

♥ Mo i Rana 

♥ Mosjøen 

♥ Sandnessjøen 

♥ Brønnøysund 

♥ Bodø 

PRISER 

♥ Regresjonsterapi (2 timer) kr 800  

♥ 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, ft. Kr 1.500 for fem 
kvelder. 

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 

 
K A N A L I S E R 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 tilbudt akupunktur 2000. 

Fra sommeren 2006 tilbyr jeg regresjonsterapi. Jeg er for tiden 
under utdannelse som Regresjonsterapeut, og vil registreres som 
medlem i Norsk Forbund for Regresjonsterapi etter endt utdan-
nelse i juni. Se www.sertn.no  
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Hva er kanalisering? 

Rundt om i Universet finnes en visdom og en over-
sikt vi til daglig ikke selv har. Det finnes måter å få tak i 
denne kilden av kunnskap, og vi har alle potensial i oss til 
å få tak i den kilden. 

Kanalisering er en informasjon som kommer utenfra, 
utenfor vårt bevisste Selv. De som transformerer informa-
sjonen til oss gjennom kanaliseringen kan av enkelte ses 
på som åndelige guider, engler eller lignende, alt etter hva 
vårt eget trossystem aksepterer. Informasjonen kommer 
gjennom et menneske som opptrer som en formid-
lingskanal for informasjon. Informasjonen blir overbrakt 
av vesener som er kjærlighetsfylte og betingelsesløse i sitt 
vesen, og har som formål å veilede deg, og ikke å manipu-
lere deg. Informasjonen er ment å være oppbyggende og 
veiledende. Du kan bli gitt gode ledetråder til din nåvæ-
rende situasjon, slik at du får bekreftet noe du allerede vet, 
eller blir i stand til å se muligheter til forandring. Du blir 
ikke gitt noen lang liste over ting du MÅ gjøre. Guidene er 
betingelsesløse i sin natur, og har ingen agenda for deg. 
Du er den som bestemmer over ditt liv. Ut fra det som blir 
sagt vil du selv finne ut av hva du evt ønsker å gjøre med 
den informasjonen du får. Uansett hvilken informasjon du 
får, om det er fra den åndelige verden eller fra et fysisk 
menneske, så husk på at du selv er i førersetet i ditt eget 
liv og har kontrollen. Ikke gi bort bestemmelsesretten over 
ditt eget liv til noen. 

 Mine typer kanalisering 

Hos meg kan du få to typer kanalisering. Den første typen 
er en spørsmål- og svar kanalisering, der du kan stille 
spørsmål for å få et annet perspektiv på ting du har spørs-
mål om. Denne kanaliseringen går valgfritt på norsk eller 
engelsk. Selve kanaliseringen varer i tre kvarter, der du får 
spørsmål og svar på en C90 kassett. De som vanligvis 
kommer gjennom her er en kombinasjon mellom tre ener-
gier; Ditt eget høyere selv, din hovedhjelper og mitt høye-
re selv. De uttrykker seg med en stemme. 

Den andre typen kanalisering kommer som en 
del av en healingkonsultasjon. Dette er ikke 
spørsmål og svar, men guider som kommer gjen-

nom og kommenterer ting av betydning for livet ditt. Jeg 
har sett at de som får slike kanaliseringer må være "klar" 
til det. Denne typen kanalisering kommer nesten alltid på 
engelsk, uten at jeg helt vet hvorfor det skal være slik. 
Denne typen guider kan være alt fra diskarnerte til det 
enkelte oppfatter som vesener utenfor jorden. 

Det viktigste for denne typen kanalisering er ikke selve 
budskapet, men energien som kommer gjennom. Bud-
skapet er bare en del av den totale energioverføringen 
som skjer gjennom denne typen kanalisering. 

Jeg er ikke i transe under kanaliseringene, og hører godt 
hva som blir sagt, selv om jeg ikke merker meg med det 
og husker ikke så mye av det etterpå. Så min bevissthet 
går bare litt til side, slik at en annen bevissthet får bruke 
kroppen min som et instrument for å formidle informa-
sjon. 

Kanalisering pr telefon 

Kanalisering kan også tas pr telefon. Også her får du 
kassett, som blir tilsendt i posten. Her får du dessverre 
ikke hørt dine egne spørsmål, kun svar. Når du bestiller 
kanalisering pr telefon, skjer betaling på forhånd, slik at 
betalingen er inne på konto senest dagen før konsultasjo-
nen. Har du nettbank, kan betalingen ta kort tid (inntil 2 
døgn), men mens du går med giro i bank, har jeg sett 
inntil 5-6 dager, dersom det er helg mellom. Betal i god 
tid, så slipper vi å utsette timen din. 

 

Din forberedelse til kanalisering 

Før du kommer til kanaliseringen vil jeg be deg om å 
tenke gjennom hva du ønsker svar på. Skriv ned dine 
spørsmål i den rekkefølgen det er viktig å få svar på de 
slik at du er sikret å få besvart det du brenner mest for. 
Årsaken er at noen av svarene er ganske utførlige og 
innholdsrike. For å sikre at du får svar på det viktigste er 
det derfor en god ide å prioritere på forhånd. 

Har du mottatt kanalisering før fra andre kanaler er det 
viktig å nullstille seg. Ingen kanaler jobber likedan, men 

bruker sine egne sterke sider, og det lønner seg derfor 
ikke å sammenligne med andres metoder. Har en venn 
fått en kanalisering hos meg tidligere, er det også viktig 
å nullstille deg, for dine behov er andre enn din venns 
behov. Jeg har opplevd noen få som har opplevd skuffel-
se over kanaliseringen fordi de sammenligner budskape-
ne med andres budskaper. Hvis din venn har fått flere 
detaljer enn deg, så er det alltid en god grunn til at det 
skjer. Skuffelse kan fjerne deg bort fra verdifulle bud-
skaper som du finn. 

Generelle råd om kanalisering 

1. En kanalisering skal aldri være kommanderende. Det skal 
alltid være gitt deg en mulighet til å velge. Mennesket har 
fri vilje. En guide fra den andre siden vil alltid respektere 
menneskets frie valg. 

2. Den som kanaliserer er en kanal. Budskapet vil alltid siles 
gjennom denne kanalen, slik at den alltid vil være preget 
av denne personens begrepsapparat og til dels oppfattel-
sesevne. 

3. Bruk alltid din skjelneevne og vurder hvilken informasjon 
som er til nytte for deg og hva som ikke tjener deg. 

4. Budskapene skal være oppløftende, som kan gi deg mer 
kraft og ikke skape frykt hos deg. 

5. En kanal er aldri den eneste kilden til informasjon. Bruk 
gjerne flere kanaler sånn at du får belyst livet ditt fra flere 
vinkler. 

 
Ellers anbefaler jeg de rådene som Lee Caroll (som kanaliserer 
Kryon) har på sin hjemmeside www.kryon.com (Se "About 
channelling") 

Linker med kanalisering. 

Kryon : www.kryon.co 

Crimson Circle www.crimsoncircle.no 

Bok: ” Opening to channel” av Sanaya Roman og Dua-
ne Decker. Boken er på engelsk 
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Kontonr 8941.10.06914   Kr 650 


