HARMÓNIA

Bartha Erika

Boldogító
energiák

AZ ÉLETÜNKBEN
Bartha Erika a hazai ezoterikus élet kiválósága, akinek nevéhez fűződik
az egyre nagyobb népszerűségre szert tevő Szivárványfény-kezelés létrehozása,
ami sok betegnek remény a gyógyulásban. A hozzá fordulónak segít abban,
mit tegyen, hogy egészségessé váljon a teste, és az élete boldog legyen.

Más típusú gyermek voltam,
mint a környezetemben élők.
Olyan dolgokat tapasztaltam,
amelyeket a szüleim nem, ezért
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értetlenül álltak a mondandóm
előtt. Apukámat és anyukámat
racionális gondolkodás jellemezte. Nehezen fogadták el
azt, amit nem láttak. Egész
gyermekkoromban féltettek az
ezoterikus élményeiktől.
A gyermekek körülbelül hétéves korukig „átlátnak”, kommunikálni tudnak a láthatatlan világgal. Neked ez a képességed megmaradt?
Nálam az ezoterikus kapu nyitva maradt. Első tanítóim a
nagyszüleim voltak. A haláluk
után is kapcsolatot tartottunk,
és a nagymamám volt az, aki

igyekezett felkészíteni az életre: miért születtem, mi a feladatom. A nagyszüleim után jöttek
az úgynevezett fénylények,
akik arról „beszéltek”, hogy miért éppen a szüleimhez érkeztem. Majd arról is szó esett,
hogy milyen előző életekbeli
kapcsolat fűz azokhoz az emberekhez, akik körülöttem vannak.
Miért választottál olyan szülőket, akik nem hittek az ezotériában? Mintha ezzel saját
utadba állítottál volna akadályokat…
Én többek között, azért választottam apukámat, mert ő mate-

matikazseniként született, és
különleges agyszerkezete volt,
amit tőle örököltem. Ez kellett
ahhoz, és kapcsolatba tudjanak lépni velem a mestereim.
Így juthattam a tanításokhoz,
amelyeket elő tudtam hívni,
amikor szükségem volt rá. Az
anyukámtól is sok mindent
kaptam, és az egyik legfontosabbat, a szabadság érzését. A
tiszta szeretet akkor tud szárnyalni, ha szabadok vagyunk.
Mi volt a legfontosabb tanítása a nagymamádnak?
Ő volt az első igazi olyan tanítóm, aki elmagyarázta, hogy
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artha Erika kicsi gyerekként lépett ez ezotéria útjára. Ötévesen
már kapcsolatot teremtett a
másik dimenzióval, ahonnan
a nem evilági tudást, a beavatást kapta, és gyógyító vált
belőle. Aki a tanácsát megfogadja, annak az élete kön�nyebb, sikeresebb lehet, és
megtapasztalhatja a szeretet
erejét is.
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amikor átlépünk a másik dimenzióba, semmi mást nem
viszünk magunkkal, csak azt,
ami a szívünkben van. Arra oktatott, úgy éljem az életemet,
hogy mindenben találjak egy
kis örömöt. Kiemelte a kezét a
tengerből, elkezdett csepegni
róla a víz, és azt mondta: a tenger is cseppekből áll. Ha telerakod az életedet örömcseppekkel, akkor hatalmas örömtengerré válhat az életed.
Vagyis ismerjem fel a hétköznapok apróbb örömeit, mert
ettől válik boldoggá az életem.
A nagymamám tanított meg
arra is, hogy az embernek napi
öt ölelésre van szüksége, ami
szeretetből jön, és akkor boldog élete van. Ettől lettem én
is ölelgetős.
A Szivárványfény-gyógyítás
hogyan jött az életedbe?
Kezdetben
kozmetikusként
dolgoztam, nagyon szerettem a
munkámat, amelyben sok volt
az érintés. Rengeteget dolgoztam, sokszor hajnalig. Azután
egy éjszakán a mestereim azt
mondták: legfontosabb kincsünk a testünk, ami otthona a
lelkünknek, amire vigyázni,
óvni és szeretni kell, mert csak
akkor tudunk sokáig benne maradni. Nekem sem szabad túlhajtani magam. Azt mondták,
hogy küldenek nekem egy újfajta technikát, amellyel még
jobb eredményt érhetek el, és a
testem sem fog idő előtt elfáradni. Néhány nap múlva megjelent a nappalimban egy hatalmas szivárvány. Az égi tanítóim azt az utasítást adták,
hogy lépjek bele, mert a szivárványban óriási energiákat küldenek, amelyekkel engem is
feltöltöttek. Ezután megtanították a technikát, a különböző
lépéseket, és megszületett a
Szivárványfény-terápia.
Miért éppen szivárvány?

Ezt a kérdést én is feltettem,
és az égi tanítóim azt felelték,
hogy azért, mert ebben benne
van az összes szín rezgése.
Másrészről a szivárvány örömöt és boldogságot hoz az életünkbe. Hiszen akár fiatal vagy
idős, akár férfi vagy nő, mindenki, amikor meglátja az égen
a szivárványt, az örömmel tölti
el. Így a szivárványról elmondható, hogy boldogító energiákat hoz az életünkbe.
Hogyan zajlik a Szivárványfény-kezelés?
Először megtisztítjuk a szerveket, majd az éter-, a szellem- és
végül a fizikai testet. Kivezetjük
a test rétegeiből azokat az
energiákat, amelyek az elakadásokat, a betegséget, a nehézséget okozzák. Felszabadítjuk
a test energiapályáit, ami ezután sokkal több erőt tud befogadni. Elbeszélgetünk a szervekkel, a sejtekkel. Van egy ősi
mantra, amit a kezelés közben
mondunk, ennek a rezgései beépülnek az aurába, és ez hozzájárul a változáshoz. Ezt követik
a nagyon finom érintések, a
hajtól a lábujjakig, amiről a páciensek úgy nyilatkoznak: an�nyira könnyűvé válik a testük,
mintha tíz kilótól szabadulnának meg. Olyan érintésekről
van szó, amelyekből szeretetenergia árad, és kapcsolatba
lépnek a szervekkel, a sejtekkel. Ennek hatására gyógyító
sejtkommunikáció jön létre,
majd beindul a test öngyógyító
képessége: minden egyes kis
sejtünk dolgozni kezd azért,
hogy egészségessé váljunk.
Kik fordulnak hozzád?
Nagyon sok beteg keresett fel.
Például egy nyirokrákban szenvedő asszony a kezelés végén
azt mondta: „Ha egy idegen így
tudja szeretni a testemet, akkor
én miért nem tudom?” A kezelés hatására mindenkiben fel-

ébred a szeretet önmaga iránt.
Másként néznek és éreznek a
testükkel kapcsolatban. Előfordul, hogy a hozzám forduló beteg egyidejűleg kapja a kemoterápiát és a szivárványfény-terápiát. Micsoda öröm, amikor
például nem hullik a haja, és
nincs elviselhetetlen rosszulléte a kemoterápia után.
Már tizenöt éve végzel ilyen
terápiát, mire vagy a legbüszkébb?
Arra, hogy a kezelés után megváltozik az emberek élete. A
közelmúltban újságolta el egy
orvos tanítványom, hogy miután elvégezte a 2-es szintű
Szivárványfény-terápiát, azt
vette észre, hogy körülötte
mindenki megváltozott: a férje
kedvesebb és figyelmesebb
lett, a vejével is megváltozott a
kapcsolata. Miközben nem a
környezete változott, hanem ő.
Pontosabban a szeretetet ki
meri mutatni. Ez a terápia azért
is hatásos, mert az emberek
nem félnek közelebb engedni
magukhoz másokat, meg mer-

„A tiszta
szeretet akkor
tud szárnyalni,
ha szabadok
vagyunk.”
nek nyílni, jobban tudják önmagukat és a környezetükben
élőket szeretni. Az érzéseiket
szavakba tudják önteni.
Ahhoz, hogy valaki a tanítványod legyen, szükség van
ezoterikus jártasságra?
Nincs szükség rá. Mindenki
szívében ott a szeretet, és ezt a
Szivárványfény-technika felébreszti. Sok csodálatos út és

technika létezik, ami segít abban, hogy az emberek jobban
merjenek szeretni. Boldogság
tölt el, amikor a diákjaim arról
számolnak be, hogy kipróbáltak
többféle utat, és amikor találkozunk, megöleljük egymást,
akkor úgy érzik: hazajöttek.
Előfordult, hogy valakin nem
tudtál segíteni?
Van, amikor már valaki későn
ér el hozzám, a teste elfáradt a
sok küzdelemben. Ám több
olyan esetem volt, amikor végül az utolsó pillanatban a betegség átfordult gyógyulásba.
De amikor érzem, hogy a test
nagyon elfáradt, akkor ezt elmondom a hozzátartozóknak,
és azt is, hogyan tudják lelkileg segíteni a szerettüket.
Olyan beszélgetésre is sor kerül, hogy mi történik az átlépéskor, amikor levetjük a földi
ruhánkat, a testünket. Még a
nagymamám és a fénylények
tanítottak erre gyermekkoromban. Arról is szó esik, hova kerülünk, és milyen hely a másik
dimenzió. Azért fontos az ilyen
beszélgetés, mert ezzel nemcsak a félelem oszlatható el,
hanem a távozó lélek a nyugalom hatására magasabb rezgéssel emelkedhet.
Milyen terveid vannak?
A nyár a tanítás és az elvonulás
jegyében telik. Azután ősszel
valószínűleg
visszamegyek
Spanyolországba és Amerikába, ahol már korábban tartottam előadásokat, és ide visszavárnak. Megkerestek Angliából
és Németországból, oda is kivisszük ezt a technikát.
Mit üzensz lapunk olvasóinak?
Az életünkben a legfontosabb
a szeretet. Fogadjuk el önmagunkat és a környezetünkben
élőket, merjük ki mutatni az
érzéseinket, hiszen a legcsodálatosabb dolog: szeretni és
szeretve lenni. ■
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