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Ízelítő a Felemelkedés novemberi számából! 
 

Nézd meg, miket olvasnak a Felemelkedés előfizetői! 
 

A Felemelkedés hírlevelet a magyar SVT-tanároknál rendelheted meg,  

vagy, ha tudsz angolul, online is előfizethetsz rá, ide klikkelve! 

 

 

Robert Detzler könyvtárából: Kérdések és válaszok (1. rész) 

Ez a cikksorozat olyan visszatérő vagy nem változó helyzetekre adott 
válaszok gyűjteménye, amelyekkel az emberek Roberthez fordultak, mert 
problémát okozott nekik a megoldás. 
 

 

M.A.G.I.C.: Spirituális erőnk 

Az fizikai erőhöz testünk vitalitását és állóképességünk meglétét társítjuk, míg a 
mentális erőhöz a bátor életvezetést és a kitartást. A spirituális erőt jellemünk 
stabilitása jelzi, és az, hogy a mindennapjainkban képesek vagyunk szilárdan 
kitartani a hit alapelvei mellett. 

 

Figyelj és tanulj: Valami több, valami mélyebb, valami gazdagabb 

Az SVT több mint információ. Az SVT tapasztalat. Annak a tapasztalatra, hogy 
kapcsolatban vagyunk a SZELLEMmel, és ezen kapcsolat által magasabb tudatos-
sági szintekre jutunk el. Az SVT életmóddá válik, ami támogatja a jelen életünkre 
választott jövőképünket, célunkat, hivatásunkat – bármi is legyen az. 

 

Közösségi párbeszéd: Ti kérdeztek, a tanárok válaszolnak 

Kérdés: Mi az a „nulla idejű” tisztítás? 

 

Fizess elő még ma, és kapd meg a novemberi számot INGYEN! 
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Az Igazgatótanács üzenete: Egy katedrálisban minden tégla fontos 
 

 

Dr. Németh Renáta SVT-tanár, Budapest 

Az SVT-vel töltött 15 évem során minden örömöm, frusztrációm és lázadásom 
közepette volt egy dédelgetett álmom: hogy eljön az idő, amikor ez a gyógyító 
közösség spirituálisan valóban átalakítja és felemeli a Földet. Az SVT az általam 
ismert legteljesebb és legátfogóbb gyógyító rendszer.  

Tudom, hogy ezzel az álmommal nem vagyok egyedül. Az átalakulás ideje egy-
értelműen elérkezett. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ezt a folyamatot aktívan 
támogathatom.  

Az Igazgatótanácsban kapott vezettetés arra inspirál minket, hogy egyesületünk minden tagját összefogjuk. 
Arra hívunk mindannyiótokat, hogy építsünk együtt egy megszentelt virtuális templomot ennek a Roberttől 
örökölt műnek, amelyet annyira szeretünk, és amelyet mi tartunk fenn. 

Képzeljetek el egy templomot a fizikai síkon! Szilárd alapja kell, hogy legyen, erős falai, széles ablakai és 
ajtói a külvilág beengedéséhez, és kell rá egy védelmező tető. Mindez téglából van. Louis Kahn, a 20. század 
egyik jelentős építésze így beszélt erről: „Még egy közönséges tégla is több szeretne lenni, mint ami ő 
maga. Szeretne részévé válni valami jobbnak, valami nagyobbnak.” 

Mit jelent ez? Egy téglának önmagában alig van jelentősége. Sok-sok másik téglával együtt azonban 
ugyanaz a tégla egy nagyszerű épület – egy iskola, egy családi ház, egy múzeum, egy gyár vagy akár egy 
katedrális – részévé válhat. Egy csodálatosan megtervezett épületben, amely biztonságos és stabil helyet 
nyújt a benne élőknek, minden téglának megvan a maga helye. 

A mi egyesületünk megújításának folyamatában arra hívlak benneteket, hogy gondoljatok magatokra úgy, 
mint egy olyan fontos elemre, amilyen ez a bizonyos tégla. Hova szeretnétek kerülni? Egy szerkezettartó 
pillér eleme lennétek – és szívesen vennétek részt az Igazgatótanács munkájában? Vagy az SRA jövőképét 
képviselő tornyokban és a kupolákban szeretnétek helyet kapni – és egy bizottságban munkálkodnátok? 
Vagy egy ablakot kereteznétek, amelyen keresztül a SZELLEM fényéből új ötletek áramlanak be? Vagy kapu 
lennétek közösségünk új tagjai számára? Egyedül kicsinek és távolinak érezhetjük magunkat. Ha azonban 
úgy gondolok magamra, mint egyre a világon szerteszét élő sok ezer, sok nyelvet beszélő, különleges 
tehetségekkel és képességekkel bíró SVT-alkalmazó közül, akkor az álmom, hogy egy sikeres gyógyító 
közösség tagja vagyok, már nem tűnik olyan távolinak, vagy elérhetetlennek, hanem izgalmas kalanddá 
válik. A teremtő energiánkból adott minden kis hozzájárulásnak – legyen az ötlet, szakértelem, önkéntes 
munka, adomány, cikkírás, fordítás, tanfolyam, új workshop – sajátos helyet kap ebben a szent 
építményben, amelyet együtt építünk. Tarts velünk, és legyél Te is egy értékes tégla, hogy felépíthessük 
azt a katedrálist, ami maga az SVT. 

 

Köszönjük, Alexandra! 
Elmulasztottunk kifejezni szívből jövő köszönetünket Neked, Alexandra Chaouat az 
Igazgatótanácsában szolgáltál.  

Alexandra nemrég lépett ki az Igazgatótanácsból, hogy más életfeladataira koncent-
ráljon – ahogy mindannyiunknak tennünk kell. Alexandra tapasztalata és nézőpontja 
az Igazgatótanács számára számos felismerést hozott. Alexandra továbbra is aktív 
tagja a párizsi, illetve az európai SVT-közösségnek, valamint egyéb feladatokban 
segíti az Igazgatótanácsot. 

Köszönjük, Alexandra, hogy az idődet, az energiádat és a képességeidet arra haszná-
lod, hogy tovább tejeszd a SZELLEM gyógyító szeretetét. 
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Bizottságok a Ti szolgálatotokban 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

Spirituális Támogató Bizottság: Az utazás 

Írta: Elvia „Cecilia” McGarry 

Utazásunk itt, a fizikai síkon azzal az energiával és frekvenciával kezdődött, amit 
szeretetnek hívunk. A szeretet szó jelentése a saját tapasztalatainknak meg-
felelően más és más. Az eredeti frekvencia így megváltozik, hogy illeszkedjen a 
[személyes] jelentéshez.  

A SZELLEM átéreztette velem az eredeti frekvenciát, amit szavakkal nem tudok leírni. Az egyetlen, amire 
emlékszem, a mérhetetlen béke érzése volt. A SZELLEM azt mondta, hogy menjek egészen mélyre ott belül, 
és találjam meg a szeretet szó jelentését. 

Meglepett, amit felfedeztem. Más a frekvencia tisztasága a fizikai testem különböző részein. A szívemben 
például a szeretet körülveszi az ott lévő kis fájdalmat (a fájdalom a félreértéseimet jelképezi). A fájdalom 
köralakú volt, és kék színű. Amikor a SZELLEM megkért, hogy érintsem meg a fájdalmat, akkor ezt a 
mérhetetlen szeretetet éreztem. 

A SZELLEM azt mondta, hogy ez az utazás célja. 

 

Meditáció 

Az utazás az ajándék. 
 

Utazás 

Menjünk gyengéden egyre mélyebbre, miközben visszaemlékszünk arra, hogy kik is vagyunk. 
 

Emlékeztető 

Egyesüljünk elmében és SZELLEMben az SRA-közösséggel, a Spirituális Támogató Bizottsággal és az 
Igazgatótanáccsal, minden hónap 2. keddje a SZELLEMmel való egység napja, amikor vezettetést kérünk, 

és tanácsot arra vonatkozóan, hogy mit tisztítsunk. 

Novemberi fókuszunk:  

AZ UTAZÁS 
 

 

A képesítési kérelmek beadásának határidői: 2018. nov. 9., nov. 30., dec. 21. 
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Ez Neked szól 
 

A spirituális alapelvek V. 

5. alapelv 
Spirituális lényként életek ezreit éltük le, sokat más bolygókon, más dimenziókban és galaxisokban. Az 

ezekben az életekben felhalmozódott energia képes befolyásolni és befolyásolja is a jelenlegi életet. 
Amíg valamivel kapcsolatban energiát hordozunk, addig foglalkoznunk is kell vele. 

Ezek az energiák nem egyszerűen tudatalatti emlékek, hanem felhalmozódott hiedelmek, ítéletek, észlelé-
sek és a belőlük származó energiák összessége, ami létrehozza a korlátozó programokat és távoltart minket 
attól, hogy a szeretetet a legmagasabb szinten tudjuk megnyilvánítani. A programok vizsgálata és tisztítása 
segít a léleknek, hogy megszabaduljon ezektől a szükségtelen mintáktól, és azután a tudatos elme a jelen-
ben való létezés és megnyilvánulás új módját tanulja meg.  

Ez az alapelv arra ösztönöz minket, hogy örökkévaló és multidimenziós spirituális lényként tekintsünk 
magunkra, aki a teremtés számos síkján képes tapasztalni. Ha egy helyzet ismétlődő mintává vált az 
életünkben, annak az az oka, hogy még nem fejeztük be a hozzá kapcsolódó tanulási folyamatot.  

A legfőbb tényező, ami miatt ebben az ismétlődő mintában csapdába kerülünk, az ítélkezés, ami elkülönü-
lést okoz. Egy kozmikus hurok megtapasztalása (amikor ugyanaz a minta ismétlődik újra és újra) addig tart, 
amíg az adott tapasztalatba be nem integráljuk a megbocsátást és a szeretetet, és ezzel át nem alakítjuk. 
Csakis ekkor szabadulhatunk ki a körforgásból. 

Önvizsgálat: 

 

 Mi szükséges ahhoz, hogy beintegráljam ezt az alapelvet az életembe? 

 Milyen változások idézhetik elő azt a mostani valóságomban, hogy tudjam és 
felismerjem azt a képességemet, amivel sok különféle tapasztalatot teremt-
hetek, hogy bölcsebbé váljak és tanuljak? 

 Ezen a héten gondolj legalább két kihívásra (nehéz helyzetre), és tedd fel az 
alábbi kérdéseket: 

o Van olyan program, ami megakadályoz, hogy ezekben a tapasztalatokban 
a szeretetet válasszam? 

o Van olyan program, ami ezekben a helyzetekben kozmikus hurokban tart? 

o Van bármi, ami az elkülönülés állapotában tart?  
 

© 2006 Kathryn Hamilton-Cook. Minden jog fenntartva. Engedéllyel újranyomva. 

 

 

 

Köszönjük, Kathryn! 

Reméljük, hogy örömötöket lelitek a havonkénti Ez Neked szól-rovatban. A célunk 
az vele, hogy a SZELLEM Szeretete által közösségünket felemeljük, és arra bátorít-
suk, hogy egyre erősebbé váljon. Az utolsó néhány cikket a Spirituális gyógyítás 

alapelvei című anyag (2006/09) inspirálta, amelyet Kathryn Hamilton-Cook írt. Ez 
eddig elfelejtettük megemlíteni, és hálásan megköszönni, hogy megosztotta a 
cikkét az SRA-val és mindannyiunkkal. Kathryn eredeti cikkeit a Felemelkedés 
korábbi számaiban, valamint az Intenzív Készségfejlesztés tanfolyam anyagai 
között találjátok meg. 
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Hála és nagyrabecsülés 
 

Shirley Kuo sok éven át ismertette meg a tanulókat a SZELLEM szeretetével és az SVT-vel. Bár Shirleyt nem-

rég elveszítettük, tudjuk, hogy öröksége és a SZELLEM iránti szeretete tovább él. Íme, néhány üzenet azok-

tól a tanulóitól, akiket az utolsó éve során tanított.   

Visszajelzések Shirley Kuo 2017 és 2018 júliusa között tartott tanfolyamairól: 

 Teljesen jó! Jó! Jó! 

 Az oktatás nagyon világos ,és önállóan is magabiztosan tudom alkalmazni az SVT-t. 

 Sok lehetőséget kaptunk a gyakorlásra. A tanár adott időt arra, hogy kitisztítsuk magunknak az összes 

ingatáblát. Nagyon segítőkész oktató, aki hajlandó segíteni a tanulóknak, amikor a csoportnak problé-

mája van az anyaggal, az ingahasználattal, stb. kapcsolatban.    

 Lépésről lépésre adott útmutatások, és minden tisztán érthető. Nyugodt légkör, barátságos és 

tapasztalt tanár. 

 Profi színvonalon szervezett tanfolyam. Az oktató nagytudású, és barátságosan válaszol az SVT-vel és a 

spirituális birodalmakkal kapcsolatos egyéb kérdésekre. 

 Az órák alatt minden tanuló egyéni figyelmet kapott, így könnyen tudtunk kérdéseket feltenni azzal 

kapcsolatban, amit felfedeztünk. 

 A tanár és asszisztensei türelmesen és szeretettel adták át az anyagot. 

 Az esettanulmányok (példák) nagyszerűek voltak. 

 A gyakorlás során a tanulók megoszthatták a feladattal kapcsolatos kérdéseiket, a többieket is figyel-

meztethették arra, amire kellett, és feltehettek új kérdéseket, amik korábban még nem hangzottak el.  

 Jó, hogy volt idő gyakorlásra, a tudásunkat biztos tapasztalattá tehettük, és le is ellenőrizték, hogy jól 

csináljuk-e.  

 Tetszett a tanfolyam energiája és mindenki lelkesedése. 

 Minden egyértelmű, könnyen érthető, és volt idő gyakorolni a tanult fogalmakat. 

 

És mi a Te sztorid? 

Szeretnénk hallani a Ti SVT-s történeteiteket! Új rovat indult a Felemelkedésben, a Figyelj és tanulj. Ebben 
a rovatban közösségünk egyik tagjától közlünk egy cikket. Jelenleg a 2018 őszi számokhoz keresünk 
írásokat. Néhány inspiráló kérdés: 

 Hogy kerültél kapcsolatba az SVT-vel? 

 Van valami érdekes történeted az SVT-vel kapcsolatban? 

 Hogyan áldotta meg az SVT az életedet?  

 Mitől olyan hasznos számodra az SVT?  
Ez csak néhány a számos téma közül, amelyekről írhatsz. Az alábbi rovatokba is küldhetsz be cikket: 
Ti kérdeztek, a tanárok válaszolnak, Hála és nagyrabecsülés, Köszönet egy régi klienstől. 
A cikkedet küldd el Mikaleának a publicationsasst@spiritualresponse.com címre. Nagyon várjuk, hogy hall-
juk a fantasztikus történeteidet! Ne feledd, hogy a cikkírás remek módja a kreditpontok megszerzésének!* 
 

*Korlátozások és követelmények felmerülhetnek. A képesítéshez szükséges kreditek miatt lépj 
kapcsolatba az irodával! 
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Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2018-ban már több, mint 31.000 dollárnyi adomány érkezett. Minden 
penny számít, és segít az SRA és végső soron a közösségünk fenntartásában. Áldottak vagyunk, hogy ilyen 
sokan adományoznak nekünk hónapról hónapra, illetve alkalmanként az egész év folyamán. Hálásak 
vagyunk csodálatos, támogató közösségünkért. Ha adományt akarsz küldeni, klikkelj ide, vagy lépj kap-
csolatba az irodával. Köszönjük előre is a nagylelkűségedet! 

Mi az a fenntartható adomány? 

A fenntartható adomány egy rendszeres, automatikusan utalt havi adomány az SRA részére. Mindegy, 
hogy havi 5 vagy 50 dollárról van szó, elkötelezettséget jelent az SRA támogatására és fenntartására. Neked 
nem kell vele foglalkoznod, mert az utalás automatikus, mi pedig biztosan számíthatunk rá, és így 
mindenkinek előnyös. Fontold meg, hogy fenntartható adományt adj. Kattints ide! 

Idén már több, mint 2300 óra önkéntes munka! 

Minden önkéntesünket nagy becsben tartjuk. Az Igazgatótanács tagjait, a fordítókat, a tanfolyamok szerve-
zőit, a fénymásolásban segítőket és annyi más embert! Önkénteseink azért dolgoznak, hogy segítsenek az 
SRA-nak a SZELLEM szeretetének terjesztésében. Köszönjük mindannyiótoknak! 

 

  
 
 
 
 
 
MAGYARÁZAT: 
Ascension= Felemelkedés hírlevél  
Education = Képzés 
Spiritual support = Spirituális támogatás 
Board = Igazgatótanács 
Ethics = Etika 
Certification = Képesítés 
Misc. activities = Vegyes tevékenységek 
Special projects = Meghatározott projektek 

 

Te végeztél önkéntes munkát az SRA-nak? 

Nagyra értékelünk mindent, amit az önkénteseink értünk tesznek. Szeretnénk, ha az egész közösség tudna 
az általatok végzett sok-sok munkáról. Legyen szó fordításról, egy bizottságban való munkáról, fénymáso-
latok készítéséről vagy bármi egyébről, az SRA hálás a segítségetekért.  

Aldona Stalgiene az SRA önkénteseinek koordinátora. Ő gyűjti az összes információt, és minden hónapban 
csodálatos kimutatást készít számunkra.  

Ha végzel bármilyen önkéntes munkát az SRA-nak, kérünk, hogy írd meg neki havonta, hogy hány órát 
dolgoztál, hogy pontosan számon tudjuk tartani. Aldona emaicíme: astalgiene@gmail.com. Az alábbiakat 
mindenképpen tüntesd fel: 

- az önkéntes neve 
- az önkéntes munka kategóriája (lásd a fenti kördiagramot) 
- az adott hónapban önkéntes munkával töltött órák száma 

Az SRA nagyra értékli, hogy az idődet, az energiádat és a képességeidet arra használod, hogy tovább tejeszd 
a SZELLEM gyógyító szeretetét. 

 

Az SRA egy nonprofit, képzéssel foglalkozó szervezet, amely a világ több, mint 40 országában van jelen.  

Világméretű közösségünket a ti nagylelkű adományaitok nélkül nem lennénk képesek támogatni. 

Ezek az adományok segítenek, hogy olyan programokat kínáljunk, 

amelyekben örömötöket lelitek, és hogy az alapítók munkáját folytassuk. 
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Küldd be Te is a tanfolyami képeidet! 

Örömmel vesszük, amikor közösségünk tagjai beküldik nekünk a tanfolyami fotóikat. Ezek a képek még 
jobban összekapcsolnak bennünket, tudván, hogy valaki 2000 mérfölddel arrébb ugyanabban a SZELLEM-
energiában, SZELLEM-gyógyításban és az SVT fantasztikus módszerében hisz. Küldd be te is a képeidet az 
srtmail@spiritualresponse.com címre! 

 
 

Spirituális Újjáépítés tanfolyam – 2018. október 
Goodyear, Arizona (USA) 
Tanár: Mariola Kosowitz 

 

 

SVT Alaptanfolyam – 2018. augusztus 
Kína 

Tanár: Lisa Gibbings-Koo 
 

 
 

Spirituális Újjáépítés tanfolyam – 2018. augusztus 
Taipei, Taiwan 

Tanár: Shirlyn Wright 
 

 
 

Intenzív Készségfejlesztő tanfolyam – 
2018. október, Argentína 

Tanár: Beth Vaughan 

 

A SZELLEMben egyesült világszervezet vagyunk, amely minden nap életeket érint meg. 

Gyógyító energiával bíró gondolataink és imáink minden közösségünkhöz áradnak– 

legyenek északon, délen, keleten vagy nyugaton, vagy bárhol másutt, 

mi gyógyítást, szeretetet és fényt küldünk. 

A SZELLEM Szeretet és Fény. 

Ezt adjuk át mindannyian minden embernek, akivel találkozunk, hogy világ jobb hellyé váljon. 
 

Tanárok! 

Ne felejtsétek el beküldeni a tanfolyami listáitokat a certification@spiritualresponse.com címre! Ezzel 
biztosítjátok, hogy a tanulóitok információkat kapjanak az SRA-tól, az SRA-nak pedig segít, hogy nyomon 
kövesse, hogy a tanulók milyen tanfolyamokat végeznek el. Ez főképp akkor fontos, ha a tanuló képesítést 
kíván szerezni! 
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Az SRA Iroda hírei: Termékek és kedvezmények 

20% kedvezmény közösségünk tagjainak 

Azok a tanulók, akik bármely, az SRA által szervezett tanfolyamot – akár személyesen, akár online – ismétel-
ni szeretnének,20 % ismétlő kedvezményt kaphatnak.  

Emellett azt is tudjuk, hogy az életkörülmények folyamatosan változnak. Ha a tanfolyam befejezése utáni 
két év során a tanuló mégis kérné a képesítését, akkor igényelheti a felhasználható kreditek beszámítását. 

A feltételekről a korábbi számokban olvashatsz! Ha bármilyen kérdésed vagy gondod van, kérdezz nyugod-
tan. A személyzet minden lehetséges módon örömmel segít. 
 

Terjeszd az SVT-t! 
Szeretnél több embernek is mesélni az SVT-ről, és arról, hogy mennyi jót hozott Számodra – és hogy mennyi 
jót hozhat számukra is? Egyszerűen mutasd meg nekik az SVT hivatalos magyarországi honlapját! A meg-
osztandó link, ahol érdeklődő ismerőseid minden fontos információt megtalálnak: www.spiritualisvt.com 
 

Te tudsz olyasmit, amit mi nem? 

Azt tudjuk rólad, hogy tudsz SVT-zni. De mi egyebet tudsz? Olyan embereket keresünk, akik rövid tele-
konferenciákat vezetnének, közösségünk fejlesztése érdekében. Ötleteiddel keresd az Oktatási Bizottság 
ideiglenes elnökét, Xenia Ioannidou-t (xeniaioa@gmail.com).  

Ajánlott olvasmányok 

Írtál egy könyvet az SVT-ről vagy spiritualitásról? 

Tudsz ajánlani olyan könyvet, ami az SVT-vel vagy a spiritualitással kapcsolatos? 

Az SRA honlapján van egy oldal, amelyen a közösségünk támogatására könyveket ajánlunk. Ezen az oldalon 
találhatsz olyan könyveket is, amelyeket az SVT-közösség tagjai írtak, vagy ajánlanak a spirituális fejlődés 
és tudás előmozdítása érdekében. Számtalan lehetőség van: szólhat a könyv az SVT-ről, a meditációról, 
lehetnek benne spirituális idézetek, vagy ötletek az életünk jobbítására. 

Ajánlásaidat RaShellnek küldd el, az srtmail@spiritualresponse.com címre. 

Minden ajánlott könyv minőségellenőrzési folyamaton megy át. Így biztosítjuk, hogy közösségünk csak a 
legpontosabb és legpontosabb információt kapja meg. 

A 2019-es tanfolyamok ütemezése 

Kedves SVT-közösség! 

Szeretnénk a visszajelzéseteket kérni! Elkezdtük tervezni a 2019-es SRA-tanfolyamokat, és szeretnénk a 
véleményeteket hallani. Ha a közösség támogatja és a tanár is odajut, akkor szeretnénk elmenni hozzátok! 

Több szempont is van, amelyeket egy tanfolyam indításánál igyekszünk érvényesíteni. Arra gondoltunk, 
hogy néhány ilyen irányelvet megosztunk veletek: 

1. Átlagban 10-12 tanulóra van szükségünk a tanfolyamhoz. 
2. Szükségünk van egy önkéntes tanfolyamszervezőre, aki a kapcsolattartónk a közösséggel.  
3. Házigazda a tanárnak.  
4. Helyszín.  
5. Ha tanfolyamot nem angol nyelven tartják, akkor van még néhány további követelmény: 

a. Szükségünk van egy tolmácsra.  
b. Szükségünk lehet segítségre a fordításokkal kapcsolatban. 

Angolul tudóknak 

 Értesz a könyveléshez, a pénzügyekhez, az adománygyűjtéshez? Akkor jelentkezz az SRA Pénzügyi 
Bizottságába! Írj az irodának! 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

 10% kedvezmény a 3. tábla DVD-re 

 Nemzetközi tanfolyamok 
 



www.spiritualresponse.com  9/9 oldal 2018/11 

Az SRA 

Jövőkép: Az SRA célja, hogy az SVT és az SpÚ által új perspektívákat ajánljon arra, hogyan éld az életedet, 
és hogyan valósítsd meg a teljes potenciálod az SVT és az SpÚ segítségével. 
Küldetés: Az SRA spirituális energetikai módszerekben mutat utat. Azáltal gazdagítja az emberek életét, 
hogy a szeretetben van lehorgonyozva, és reményt hoz az emberiségnek. Munkánk által lehetőséget 
teremtünk az embereknek a saját spirituális kapcsolataik kiépítésére, az erejük megtapasztalására, a 
fejlődésre és a tudatosságuk fokozására. Ezt integritással és mások (és önmagunk) szolgálatára tesszük, 
és jutalmunk az öröm. Az SVT-t és az SpÚ-t világszerte tisztelt módszereknek tartjuk, amelyek azoknak a 
tehetségét és szenvedélyét mozgatják meg, akik hisznek abban, hogy bőséggel teli univerzumban élünk.  
Filozófia: Egy egyszerű spirituális elvet követünk. Annak szenteljük spirituális adottságainkat és képessé-
geinket, hogy olyan SVT- és SpÚ-tanfolyamokat, valamint szolgáltatásokat hozzunk létre, amelyekkel egy 
még jobb világméretű közösséget támogatunk és inspirálunk. 
Értékek: Az SRA elfogadja mindenki spirituális természetét, és az együttérzés, támogatás, tisztelet, integ-
ritás, szabadság, átalakulás és a minden szintet átható jóllét értékei vezérlik. 

 

 

Az SRA minden szolgáltatása és tanfolyama nondiszkriminatív alapú. 
Minden embert egyedi spirituális lényként tisztelünk. 

Adományokat, felajánlásokat és minden mást hálásan fogadunk az Egyesült munkájának folytatásához.  
Az SRA köszönetet mond mindannyiótoknak, akik az Egyesületet támogatjátok. 

© 2018 Spiritual Response Association. Minden jog fenntartva. 
 

 

Az SRA Igazgatótanácsa 
Bertha Calvin, Elnök (Mexikó)  
berthacalvinsra@gmail.com  
 

Jan Harris, Titkár (USA)  
janharris@pacinfo.com  
 

Malabika Shaw (USA)  
malabikashaw@hotmail.com 
 

Dr. Németh Renáta (Magyarország)  
renata@svtonlie.hu 
 

 

Az SRA személyzete 
Irodavezető és kommunikációs menedzser: Amy L. 
Robertson 
sramanager@spiritualresponse.com 
 

Közzétételi koordinátor: Amy L. Robertson és 
Mikaela Bartley 
publications@spiritualresponse.com 
 

Könyvelő: Mary Fall  
accounting@spiritualresponse.com 
 

Képesítési koordinátor: Taylor Reaves 
certification@spiritualresponse.com 
 

Publikációs asszisztens: Mikaela Bartley és Amy L. 
Robertson 
publications@spiritualresponse.com 
 

Megrendelések: Rashell Kingsbury 
srtmail@spiritualresponse.com 
 

  

Képesítés 
Jan Harris (elnök)-  janharris@pacinfo.com 
           Bertha Calvin               Nerissa Fu 
             Gail Neff                 Camila Umana 
                Irodai kapcsolat: Taylor Reaves 
 

Képzés 
Xenia Ionnadou (ideiglenes elnök) – xeniaoioa@gmail.com  
             Dana Abreu               Emily Kayaloglou 
             Maria Zeiss                 Renáta Németh 
                   Irodai kapcsolat: Mikaela Bartley 
 

Etika 
Bertha Calvin (elnök) – berthacalvinsra@gmail.com  
           Lynn Blanchard         Alexandra Chaouat 
                 Irodai kapcsolat: Taylor Reaves 
 

Pénzügyek 
Shirlyn Wright (elnök) – shirlyn@secretofbliss.com  
                     Bill Gee           Beth Vaughan 
                       Irodai kapcsolat: Mary Fall 
 

Információs és kommunikációs normák 
Shirlyn Wright (elnök) – shirlyn@secretofbliss.com  
                 Ann King                Malabika Shaw 
                 Irodai kapcsolat: Mikaela Bartley 
 

Spirituális támogatás 
Lisa Gibings-Koo tiszteletes (elnök) – lgibbingskoo@gmail.com 
Mary Ann Detzler tiszteletes     Cecilia McGarry      Shakti Wilson 

 

Az SRA elérhetősége 

Spiritual Response Association 1880 Barnes Blvd SW, Ste B1 Tumwater WA 98512-1435 
Telefon: (001-360) 413-7881, Fax: (001-360) 413-7882; Email: srtmail@spiritualresponse.com 
www.spiritualresponse.com 

 

 


