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SRA Közlemények 

Hírek és cikkek az SRA-család számára 

2018. december 

 

 

 

Ízelítő a Felemelkedés decemberi 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 (2. rész) 

Amikor megkérdeztem, hogy mennyi ideig tart felkészíteni őt a munkára [prep to work], 
az inga a 4. táblán lévő számskálán jóval túlmutatott a „100”-on. A klienshez testetlenek 
kapcsolódtak a 3. tábla alatt mintegy 28 cm-rel. Ezek a legrosszabbak. Amit érzett, hogy 
gondot okoz, nem a testvére, illetve az édesanyja energiája volt… 

 

M.A.G.I.C.: A bölcs döntésben rejlő erőnk 

A bölcs véleményalkotásra való spirituális képességünk életünk összes területét érinti. 
A megjelenés, a világi mércék, vagy a SZELLEM normái szerint ítélünk meg dolgokat és 
hozunk döntéseket? 

 

Figyelj és tanulj: Dühös vagyok – segíts! 

Nem a düh a probléma. A düh egy jelzés, hogy valamilyen probléma van. Megtanultam, 
hogy a dühöt nem tudom elmélkedéssel megszüntetni. 

Közösségi párbeszéd: Ti kérdeztek, a tanárok válaszolnak 

Kérdés: Lehet a 3. táblát másra is használni a mindennapi életünk megtámogatásában, mint könyvek, 
tanárok és tanfolyamok tudatossági szintjének a tesztelésére? 

Kérdés: Mit tegyek, ha a Lélek egy adott ügyben nem akar együttműködni a gyógyításban? 
 

 

Fizess elő még ma, és kapd meg a decemberi számot INGYEN! 
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Az Igazgatótanács üzenete: Jövőképünk gazdagítása 
 

Kedves Olvasók! 
 

Élete során minden organizmus – akár kicsi, akár nagy – átmegy néhány radikális paradigmavál-
táson. Erre számos nyelvi kifejezést használunk: „felnőtté válás”, „a Szaturnusz visszatérte”, „élet-
közepi válság”, „metamorfózis.” Ez az átalakulás elkerülhetetlen az élet további fenntartása érde-
kében. Egy organizmus a transzformáció utáni állapotában nagyobb értéket jelent a világ számára. 
Ez a jelenség a különböző szervezetek életében is fontos. A paradigmaváltás ideje az SRA számára 
is elérkezett.  

Az SRA Igazgatótanácsot négy nő alkotja, akiknek erőteljes jövőképe van a Robert munkásságán 
alapuló spirituális fejlődéssel kapcsolatban. Tudatában vagyunk, hogy új tudatosságra van 
szükség, és arra, hogy bizalmat építsünk, valamint tagjaink támogatására és a velük való 
együttműködésre. Az alkalmazók, tanácsadók és tanárok sok éve tanulnak Felső Énes/SZELLEMi 
kapcsolatukból. Sokunk hoz le mély bölcsességet. Ne habozzunk tovább megosztani ezeket a 
gyöngyszemeket egymással!  

Az SVT-vel való munka során Felső Én/a SZELEM vezet minket, és mindannyian más rezgésszinten 
működünk. Ez az SVT egyik legértékesebb és legtöbb kihívást jelentő adománya. Olyan klienseket 
vonzunk, akik a lejobban rezonálnak velünk. Egyéni tisztítási munkáink során megtanuljuk, hogyan 
nyissuk meg a klienseket a saját gyógyulási képességeik és saját, a Forráshoz visszanyúló 
kapcsolatuk felé. Ez, ahogy Robert mondaná, az STV-vel történő munka lényege.  

Az SVT sokkal hatalmasabb, mint az anyag, amit megtanulunk. Az SVT-utazás öröme annak a fel-
ismerése, hogy mi mindannyian a SZELLEM vagyunk, akik együtt utaztunk ide és hívunk másokat 
is, hogy csatlakozzanak. Információink vannak, amiket megoszthatunk egymással, és módszere-
ink, amik továbbvisznek minket. Amikor a másikat „Namasté”-val üdvözöljük, azzal azt jelezzük, 
hogy a SZELLLEM kiterjedéseként látjuk őt.  

Az újév kezdetén izgatottan vagyunk jelen bábaként egy olyan szervezet újjászületésénél, ami a 
kölcsönös részvételt, tanulást és fejlődést támogatja. Számos önkéntesünk segítségével korszerű-
sítjük a folyamatokat az intenzívebb és jobb kommunikáció érdekében. Újraterveztük a Felemel-
kedést, hogy interjúkat, cikkeket, hang- és képanyagokat a világ közölhessünk benne a világ 
minden tájáról. Tanárok tartanak díjmentes tanfolyamokat önkéntes alapon minden hónapban. A 
honlapunkon elérhető lesz egy, a tisztításokkal kapcsolatos észrevételeket tartalmazó információs 
könyvtár. Lépésről lépésre haladunk.  

2019-ben szeretnénk újra energiával feltölteni az SRA közösség-támogató küldetését a tanítás és 
az egymás közti megosztás által. Eljött az Új Paradigmába való újjászületés ideje. Szeretnénk, ha 
csatlakoznátok hozzánk egy tisztább jövőkép befogadásában, és annak manifesztálásában.  
 

Őszinte szeretettel: az SRA Igazgatótanácsa 

 

FONTOS INFORMÁCIÓ a PayPallel kapcsolatban 
 

Szeretnénk egy fontos dolgot tudatosítani a PayPallel és az SRA számára történő pénzküldéssel 
kapcsolatban. Az SRA az srtmail@spiritualresponse.com emailcímet használja a PayPales be-
fizetésekhez. NE KÜLDJETEK pénzt az SRA-nak a certification@spiritualresponse.com email-címre! 
Ez NEM az SRA hivatalos PayPal-számlája. Ha erre külditek, akkor nem kapjuk meg a pénzt, amit 
nekünk szántok.  

Az SRA hivatalos PayPal-számlájához tartozó emailcím: 
srtmail@spiritualresponse.com 
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Bizottságok a Ti szolgálatotokban 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

Spirituális Támogató Bizottság: Béke 
Írta: Lisa Gibbings-Koo, Trinidad és Tobago 

Egy ilyen, sokunk számára eseménydús év után végre az év végére értünk. Voltak, 
akiket természeti katasztrófák, egészségügyi vagy pénzügyi nehézségek értek, sőt, 
halálesettel kellett szembenézniük.  

Emberi lényekként képesek vagyunk tanulni és fejlődni minden olyan kihívásból, 
amelyeket az élet elénk hoz. Ezekkel a tapasztalatokkal szembe kell néznünk, és  

nemcsak nehéz helyzetekként kell látnunk őket, hanem inkább olyan lehetőségeknek, amelyek révén 
előreléphetünk. Az egyik legnagyszerűbb lecke, amit megtanulhatunk, az az, hogy a kihívásaink zűrzavará-
ban békét találjunk. 

A Spirituális Támogató Bizottság nevében kívánok nektek szerelmet, békét, egészséget, bőséget és örömöt 
a karácsonyi ünnepekre és mindig. 

 

Megerősítés 

Elfogadom a békét az életemben most és mindenkor. 
 

 

 

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. 

Decemberi fókuszunk:  

Béke 
 

 

 

Boldog Ünnepeket kíván az SRA személyzete! 
 

Szeretnénk békességes, kegyelemteljes és bőséges évkezdetet és új évet kívánni Neked. Kívánjuk, 
hogy a 2018-as kihívások során megtanult leckék pozitív energiává alakulva áldást hozzanak rád 
és a szeretteidre. Köszönjük, hogy az SRA tagjként részt veszel az SVT és a SZELLEM gyógyító 
szeretetének terjesztésében világszerte. 
 

Az SRA személyzete: 

Amy, RaShell, Taylor, Mikaela és Mary 
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Gratulálunk a képesítésekhez! 
Az SRA Igazgatótanácsa örömmel ad hír az új és a képesítését megújító tanárainkról és tanácsadóinkról. 
Amikor a Felemelkedés ezen rovatát olvasod, szánj egy percet arra, hogy szeretetedet és jókívánságaidat 
küldöd legújabb és újraképesített SVT-tanácsadóinknak és -tanárainknak, amikor nekivágnak az SVT-vel és 
SpÚ-val végzett munkájuknak. 
 

SZELLEM, ismertesd meg a hozzád fordulókat (szeretteink, barátaink és ismerőseinknek) bőségeddel, és 
adj nekik spirituális vezettetést és belső erőt a te fényed terjesztése által. Elismerve, hogy minden 

emberben benne van az isteni szellem, időt szánunk arra, hogy megerősítsük elköteleződésünket, hogy 
etikus és szívélyes módon cselekszünk, amikor elvisszük az SVT-t és a SpÚ-t a közösségeinkbe világ-

szerte, spirituálisan nyitottak lévén az élet leckéire, amelyek bennünket szolgálnak, és így a gyakorla-
tunkat gazdagítják. 

Mindig tartsd szemünk előtt, hogy a munkánk az emberi személyiség iránti együttérzést, támogatást, 
tiszteletet és integritást tükrözze, ahogy folyamatosan nyitottak maradunk ajándékaidra, amelyek 

minden szinten átalakító és tápláló erővel bírnak! 

 

SVT-tanácsadók SVT-tanárok SVT/SpÚ-tanárok 

Maria Isabel Almeida, Chile 
maialmeida163@hotmail.com  

 
Beatriz Arean, Venezuela 

@loquepuedeserhoy (instagram) 
 

Angela Maria Pla B., Venezuela 
ampla3@hotmail.com 

 
Sarah Brasseur, Belgium 

info@sarah-brasseur.com 
 

Lori Drienka, USA 
drienka@aol.com 

 
Marla Goldberg, USA 

marla@mghealer.com 
 

Cristina Andrade Hoguin, Equador 
cahlev18@gmail.com  

 
Elizabeth Lord Jarrett,  

Egyesült Királyság 
eljunlimited@cox.net 

 
Barbara Joy, USA 

joyfulness330@gmail.com  
 

Veronica Menke, Chile 
veronica@menke.cl  

 
Ana Stella Fandio Sierra, Kolumbia 

anas_fs@hotmail.com  
 

Camila Umaña, Kolumbia 
camila@podertransformador.com 

 
Pau Hang Yee, Hong Kong 
hangyeepau@gmail.com  

Auth Csilla, Magyarország 
authcsilla@gmail.com  

 
Hofmeister Edina, Magyarország 

edina.hofmeister@gmail.com  
 

Ann King, Franciaország 
ann.srt@hotmail.fr 

 
Graciela de Lettau, Venezuela 
gracieladelettau@gmail.com  

 
Sweety Lou, Kína 

mokshaguidance@gmail.com  
 

Tania de Zambrano, Venezuela 
taniausecge56@hotmail.com  

 

Miloslav Bauer, Csehország 
bauer.m@seznam.cz  

 
Maria del Carmen Cardozo, 

Argentína 
info@respuestaespiritual.com.ar 

 
Karen Kent, Egyesült Királyság 

windsorholistichealth@gmail.com 
 

Debora Ramos, USA 
deboraramos07@gmail.com  

 

 

A képesítési kérelmek beadásának határidői: 2018. dec. 21., 2019. jan. 18. 
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Ez Neked szól 
 

A spirituális alapelvek VI. 

6. alapelv 
Csakis a szeretet érheti el a legjobb eredményt. A félelem érzékcsalódás, mely szerint 

el lehetünk különülve a SZELLEMtől és a szeretet legmagasabb szintű megnyilvánulásától. 
 

A szeretet boldogság. A szeretet nyitott. A szeretet kreatív. A szeretet gyógyít. A szeretet játékos. A szeretet 
megbocsátó. A szeretet erős. A szeretet nyilvánul meg mindenben a létezésünk során. A szeretet fejeződik 
ki minden tapasztalásban. Mindannyiunk maga a szeretet. A SZELLEM a szeretet. A szeretet a SZELLEM. A 
SZELLEM ragyog minden részecskében, gondolatban, elképzelésben, érzelemben és érzésben. Minden 
lélegzetvétellel a SZELLEMmel vagy kapcsolatban és a SZELLEMet nyilvánítod meg. Ezért a szeretet csak a 
legmagasabb szintű végeredményt nyilváníthatja meg. 

Minden olyan érzés, ami kevesebb, mint a szeretet megnyilvánulása, félelemből és az elkülönültségből 
ered. Ezért mindig bátorítsad magad és másokat, hogy meglássátok, hogy hogyan van minden helyzet 
összekapcsolva a szeretet végtelen ösvényeivel, amelyek a SZELLEM megnyilvánulásai. Minden helyzet egy 
alkalom arra, hogy 

 jobban szeresd magad;  

 megmutassa neked, hogy hogyan nem szereted magad eléggé;  

 egy mélyebb szinten kapcsolódj össze másokkal;  

 megtudd, hogy hogyan vonzz be még több szeretetteljes tapasztalatot; 

 még több szeretetteljes kapcsolatba lépj állatokkal, növényekkel és a bolygónkkal; 

 vagy, hogy meglásd, hogy hogyan veszel részt társként a tapasztalatok megteremtésében. 

Minden egy szeretetteljes lehetőség számodra, hogy megnyilvánítsd a SZELLEM nagyszerűségét, és így csak 
a legmagasabb rendű végkimenetelt teremtsd meg.  
 

Önvizsgálat: 

 Megengedem minden tapasztalatnak, hogy 100%-ban szeretetteljes energiákkal rezegjen? Ha nem, 
miért? 

 Látom, hogy mindennel össze vagyok kapcsolódva, ami a bolygón történik? Ha nem, miért? 

 Miért engedem meg, hogy a félelemből és más elkülönültségből adódó energiákkal nyilvánuljak meg? 

 Mennyire igazak számomra az alábbi kijelentések: 

 Én a SZELLEM vagyok. 

 Én a Szeretet vagyok. 

 Egy vagyok és össze vagyok kapcsolódva mindennel. 

 Tudom, hogy mindig csak a legmagasabb rendű végeredményt érdemlem meg? Ha nem, miért? 
 

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

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! 
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Hála és nagyrabecsülés 
 

SpÚ-tanulók mondák Mariola Kosowitz-ról, 2018 októberében 

 Ápolónőként üdítőnek találtam Mariola fegyelmezett tanítási módszerét. Számos személyre szabott tanácsa 

nyomán könnyebben megjegyeztem az anyagot. Egy teljes gyógyítást is kaptam Mariolától. Csodásan érzem 

magam, és várom, hogy ismét Mariolával dolgozhassak. 

 Imádom az SpÚ-t! Mariola, még mindig a fülembe cseng a hangod. Még mindig tanítasz. TE multidimen-

zionális vagy. Minden olyan csodálatos! Olyan jól érzem magam! És olyan sok dolog érkezik energetikailag. 

Alig bírok lépést tartani velük. Köszönöm az inspirációdat! Ösztönzöl, igazi gyógyító vagy. A tanfolyamod 

után én is tanár akarok lenni. 
 

Egy tanuló mondta Xenia Ioannidou Cashflow és pénzmenedzsment tanfolyamáról 

Szeretném megosztani veletek a felfedezésemet, és kifejezni legmélyebb hálámat. Az igazság valóban 

szabaddá tesz. A legutóbbi foglalkozásunk után újra megcsináltam a házi feladatomat. Ezúttal a Felső Énem 

előző életbeli gyökér-okokhoz vitt. Nem is egyhez, hanem kettőhöz. Ez igazán nagy megértést hozott. Egé-

szen elképesztett, amit felfedeztem. Nagyra becsülöm, amit tanítottál, és arra használom, hogy másoknak 

segítsek. Remélem, legyőzöm a félelmemet, és gyorsan jó SVT-alkalmazóvá válok. 

 

 

Ismerjétek meg a tanáraitokat! 
 

 

Yamini Bhatt 
Yamini Bhatt a Riddham Online Spiritual Center alapítója, valamint az átalakulást 
segítő tanár a tudatosság és a spirituális gyógyítás területén. Felszentelt lelkész, 
Képesített Spirituális Választerápia-tanár, Spirituális Újjáépítés-tanár, jóga és 
meditáció-oktató és képesített bőség-tréner. 

Yamini számos pozíciót töltött be az SRA-nál. Volt az Igazgatótanács elnöke, az SRA 
elnöke és az SRA által szerződtetett Intenzív Készségfejlesztés-tanár. Egyedülálló és  

gyakorlatias tanítási módszerével tanfolyamait vidámmá, érdekessé és felemelővé teszi tanfolyamait.  
 

Yamini legközelebbi Önmagam Mestere tanfolyama: Febr. 23-24., Houston (Texas) 
 

 

 

Lisa Gibbings-Koo tiszteletes asszony 
Lisa Trinidad és Tobago államban él, a Karib-tenger legdélibb szigetén. Már több, 
mint 13 éve dolgozik az SVT-vel, és 2007 óta tanít SVT-t. 

2013 óta tanít Intenzív Készségfejlesztést. Eddig az USA-ban, Magyarországon, 
Kolumbiában, Mexikóban, Hong Kongban és Japánban tartott tanfolyamot. Lisa 5 
éven át szolgált az SRA Igazgatótanácsában, melyből két évet töltött elnökként. 

Lisa Alap- és Haladó SVT-tanfolyamokat, valamint Spirituális Újjáépítés tanfolyamot  

is tart, és főállású SVT- és SpÚ-tanácsadóként dolgozik Trinidadon. Lisa meghívott előadó volt a Tokiói 
Gyógyító Konferencián 2014-ben és 2015-ben. 

Jelenleg az SRA Spirituális Támogató Bizottságának elnöke és az SRA lelkésze. Lisa emellett képzett köz-
vetítő és mediátor. 
 

Lisa legközelebbi Önmagam Mestere tanfolyamai: Febr. 23-24. és febr. 26-27., Hong Kong 
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Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2018-ban már több, mint 36.000 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 2700 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 értékeli, 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. 

http://www.spiritualresponse.com/
https://spiritualresponse.com/donate/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com?subject=Donation...
https://spiritualresponse.com/donate/
mailto:astalgiene@gmail.com
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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! 

 
Intenzív Készségfejlesztő tanfolyam 
2018. július – Peking 
Kathleen Butler 

 

 

 

 

 

 
 

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! 

  

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
mailto:certification@spiritualresponse.com
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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 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

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

 10% kedvezmény a 3. tábla DVD-re 

 Nemzetközi tanfolyamok 
 

http://www.spiritualresponse.com/
file:///C:/Users/Users/EliteBook/AppData/Roaming/Microsoft/201806/201805/201802/www.spiritualisvt.com
mailto:xeniaioa@gmail.com
https://spiritualresponse.com/recommended-books/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
http://www.spiritualresponse.com/meditation
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
https://spiritualresponse.com/classes-international/
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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 Umaña 
                Irodai kapcsolat: Taylor Reaves 
 

Képzés 
Xenia Ionnadou (ideiglenes elnök) – xeniaoioa@gmail.com  
             Dana Abreu               Emily Kayaloglou 
             Maria Zeiss                 Malabika Shaw 
                   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 
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