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SRA Közlemények 

Hírek és cikkek az SRA-család számára 

2019. január 

 

 

 

Ízelítő a Felemelkedés januári 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: Élet más bolygókon 

A SVT-vel való munka évei alatt sok ember keresett meg azzal, hogy egy médium azt 
mondta neki, hogy voltak előző életei Egyiptomban, Atlantiszon, Lemúriában vagy 
bolygónk más részein. 

 

M.A.G.I.C.: A szeretet nem érzelem! 

A szeretetet sokan összekeverik az érzelmességgel (rajongással – a lekt.), mert 
mindkettő érzéseken keresztül fejeződik ki. A Szeretet azonban spirituális minőség, 
amihez az érzelmek megoldásáért és érző természeted egyensúlyba hozásáért fordulsz. 
A spirituális érzékenység kulcsa az egyensúly. 

 

Figyelj és tanulj: A tudás állapotában lenni 

Egy londoni Önmagad mestere tanfolyam során a SZELLEM/Felső Én egy meglehetősen 
negatív, rögzült (bevett, megszokott) gondolatmintára hívta fel a figyelmemet: „Nem 
tudom.” 

Közösségi párbeszéd: Ti kérdeztek, a tanárok válaszolnak 

Kérdés: Lélekprogramok: Ezeket a Felső Én nem tudja kitisztítani, hanem együtt kell dolgoznia a Lélekkel, 
hogy az el tudja engedni az energiákat, és meg tudjon bocsátani azoknak, akik bántották.  

Kérdés: Olyan példákkal találkoztam, ahol sötét energiák és sátáni erők inkarnálódtak második körös 
lelkekként. Hogy lehetséges az, hogy sötét energiák második körösök lehetnek?  

 
 

Fizess elő még ma, és kapd meg a januári számot INGYEN! 
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Az Igazgatótanács üzenete: Új távlatok 

 

 

Írta: Bertha Calvin, az SRA Igazgatótanácsának elnöke 

Egy új időszak fényei kezdenek pislákolni. Itt a változás, az elengedés és a „régi” 
megtisztításának ideje, hogy helyet csináljunk és utat engedjünk az új távlatoknak.  
Egységben és inspiráltak vagyunk, hogy folytassuk a szeretet, növekedés és 
tudatosság csodálatos ajándékának a kiterjesztését, amit a SZELLEM Robert 
Detzler által nekünk adott. Már sok helyen jelen vagyunk a világban, és azon dolgo-
zunk, hogy új távlatokat hozzunk létre az emberiség számára, és reményt vigyünk 
bolygónk minden szegletébe. 

Az egyesület ti vagytok, én és mindegyikőnk, különböző szokásainkkal, gondolkodásmódunkkal, ahogy 
tesszük és látjuk a dolgokat. Ezek azok a színek, ízek, árnyalatok, nyelvek, tapasztalatok és kifejezések, amik 
egyedivé és értékessé tesznek bennünket. Mi vagyunk ez a sokszínű faliszőnyeg, amin keresztül a SZELLEM 
megnyilvánul, és mi Őbenne vagyunk. 

Minden változás során ismeretlen zónába lépünk, ami megijeszthet minket. Úgy érezhetjük, hogy az 
ürességbe ugrunk, vagy elhagyjuk biztonságos terünket. Ez a félelemérzet azért van, mert még mindig nem 
tudjuk, hogyan járjunk az új úton, milyen új színnel fog felöltöztetni minket, milyen tónusú lesz a hangunk, 
hogyan fogjuk érezni magunkat, milyen lesz most az új távlatunk. Csak elfelejtettük, hogy – az időnk 
kezdete óta – nem vagyunk egyedül vagy elválasztva, mert EGYek vagyunk, hogy a folyamatos teremtés 
menete során mi választunk (az üresség által számunkra biztosított végtelen lehetőségből) egy tapasz-
talatot, hogy megnyilvánítsuk a SZELLEMet és ezt a végtelen teremtést, aminek része vagyunk.  

A félelem helyett választhatjuk azt, hogy lelkesedéssel nézünk szembe a változásokkal, és megkérdezzük 
magunktól, hogy milyen új tudásom lesz ennek a tapasztalatnak a végén? Milyen új képességekre számí-
tok? Hogyan fog változni a tudatosságom magamról, az életemről vagy az életről magáról? Hogyan fogom 
érezni magam? Milyen új dalt fogok énekelni? Annyi új lehetőség van, és annyi mindent kérhetünk! 

Amikor SVT-vel vagy SpÚ-val dolgozunk, együtt dolgozunk az egyesületben, amit ez a munka inspirál. 
Együtt haladunk, létrehozva magunkban és általunk annak növekedését. Semmi nem választ el minket: ti 
hozzátok létre a változásokat, mi vonzzuk ezt az energiát, és a SZELLEM benne van, mert mi mindannyian 
Őbenne vagyunk. 

Ami egységben tart minket, mivel ez mindennek az alapja, az a szeretetünk, amit ez iránt a fantasztikus 
munka iránt érzünk. Ez a sarokkő, amin az egyesületünk alapul, és megtart mindegyikünket. Az SVT/SpÚ 
megóvása és elterjesztése a szeretetünk és inspirációnk.  

Milyen színei lesznek az új távlatnak? Ez tőlünk függ, hogy összehozzuk mindegyikőnk árnyalatát és 
tónusát, és csodálatossá tegyük! 

Legyen a SZELLEM az inspirációnk. 

A SZELLEM legyen veletek, és ti Őbenne legyetek. 
 

 

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).  
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Ez Neked szól 
 

A spirituális alapelvek VII. 

7. alapelv 

Minden az Isteni Rend szerint való. 
 
Minden körülmény, még azok is, amelyeket a legnegatívabbakként értékelünk, a SZELLEMtől való. Semmi 
sem véletlen, minden az életutunk része vagy a Lélek terve. Amikor arra fókuszálva élünk, hogy elfogadjuk 
valódi természetünket és spirituális kapcsolatunkat, világosan érzékeljük, hogy egy Egész részei vagyunk, 
amiben nincs véletlen. Van egy magasabb szintű, isteni rend és szinkronicitás, amely ránk is vonatkozik. 
Amikor ezzel a szinkronicitással áramlunk, az hittel, bátran, bizalommal és elkötelezetten végzett cselek-
vést jelent. 

Mikor feladjuk az ellenállást, megengedjük magunknak, hogy az élettel áramoljunk. Az ellenállás olyan 
viselkedés, amely az elméből fakad, és félelmen alapul. Rabbá tesz bennünket. Az elfogadás épp ellenkező-
leg: felszabadít minket. Az ellenőrzés (kontroll) feladásának következményeként az, ami az életünkben 
megjelenik, jelentős mértékben pozitív módon mutatkozik meg, és az, ami számunkra megfelelő, erő-
feszítés nélkül érkezik el hozzánk. Ebből a nézőpontból megértjük a ciklikus természetét az életünknek és 
a bennünket körülvevő világnak is. Az elfogadás lehetővé teszi számunkra az élet szabadon való megtapasz-
talását, és azt, hogy könnyedén suhanjunk át rajta. A SZELLEMmel együtt áramolhatunk számos potenciali-
tásának megvalósításában, amelyek a teremtés csodálatos szinkronicitásának részei. 

 

Önvizsgálat: 

 Készen állok arra, hogy a szívem bölcsességével áramoljak? Hány 
százalékban? 

 Mit kell tennem ahhoz, hogy a gondolataim, a szívem, a cselekede-
teim és az akaratom összehangolódjon a szeretettel? 

 Van olyan programom, amely arra késztet, hogy a döntéseimet féle-
lemből hozzam meg? 

 Van bármi, ami blokkolja az Isteni Rendben való hitemet és a bizal-
mamat? 

 Mi akadályoz abban, hogy meglássam / megérezzem, hogy az Isteni 
Rend hogyan bontakozik ki minden helyzetben? 

 Hány százalékban érzem / ismerem (f)el magamat és az életemet az 
Isten Rend részeként? 

 

 

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

 

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. 
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Bizottságok a Ti szolgálatotokban 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

Spirituális Támogató Bizottság: Elkötelezettség 
Írta: Elvia „Cecilia” McGarry tiszteletes asszony, USA 

Megkérdeztem a SZELLEMet, hogy mire fókuszáljak 2019-ben. A SZELLEM azt 

mondta, hogy az elkötelezettségre, és adott egy listát az elkövetkező 12 hónapra. 

Köteleződj el az iránt, hogy 

1. szereted önMAGad teljességét, mindenekelőtt. 

2. jelen leszel mindenben, amit csinálsz. 

3. megváltoztatod a történetedet, és az igazságot követed. 

4. gondját viseled a tudatodnak – a tisztítás ehhez nem elég. 

5. rugalmas leszel abban, hogy megtudd, ki vagy. 

6. átlátható leszel, mert ez jó a Léleknek. 

7. jól leszel. 

8. ápolod a barátságaidat és a jó kapcsolataidat. 

9. a szívedből szólsz. 

10. figyelsz – ez meggyógyít. 

11. szeretve leszel mások által, és szeretsz másokat. 

12. elfogadod MAGad, bárhol is tartasz. 
 

A SZELLEM arra is megkért, hogy nézzem meg az elkötelezettség szó jelentését a szótárban, hogy jobban 

megértsem. Az elkötelezettség az az állapot vagy tulajdonság, hogy odaadóan dolgozunk egy cél 

érdekében, hogy kitartóan végzünk egy tevékenységet, stb. 
 

Meditáció: 

Odaadóan fókuszálok önmagam jobb megértésére. 
 

Elkötelezettség: 

Egyesítsük a tudatunkat, hogy megnyilvánítsuk a Fényünket és a Szeretetünket. 
 

 

 

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. 

Januári fókuszunk:  

Elkötelezettség 
 

 

Információ Mary Ann új könyvéről 

A Felemelkedés legutóbbi számaiban jeleztük, hogy Mary Ann hamarosan új könyvet ad ki, Pozitívan 
erős - Egyszerű módszerek életed megváltoztatására címmel. Az SRC Kiadó azonban nemrég tájékoztatott 
bennünket, hogy Mary Ann könyvének kiadását elhalasztották. Természetesen, amint kapható lesz, azonnal 
értesítenek bennünket.  

Mary Ann részben visszavonult, és arra kérte az SRA-t, hogy csak a számára személy szerint fontos emaileket 
továbbítsuk neki. Minden más, az SRC Kiadó számára írt emailt a kiadónak juttatunk el. 
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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 

Lauren Briggs, USA 

lauren@srtandmore.com 
  

Mary Carmen Estevez, Venezuela 

marycarmen.estevez@gmail.com 
  

Ronda Hemmerling, USA 

Thewishingwell16@gmail.com 
 

Joan Jefferson Freeman, USA 

Jjfreeman33@gmail.com 
 

Carrie Na Zhang, Kína 

2663136583@qq.com 
  

Natasha Romero, Ecuador 

lograstetodo@hotmail.com 
  

Irena Swacynová, Csehország 

iren5@tiscali.cz 
  

Andrew Yeung, USA 

Andrewyueng121@gmail.com 

Janet Harris, USA 

Janharris@pacinfo.com 
  

Pavel Kaiser, Csehország 

srt@hlubinna-terapie.com 

 

Susan Carollo, USA 

morningsun321@gmail.com 
 

Kelemen Ildikó, Magyarország 

ildikel@t-online.hu 
  

Marja Vraets-Guliker, Egyesült Királyság 

info@crystalcolour.co.uk 

 

 

A képesítési kérelmek beadásának határidői: 2019. jan. 25., febr. 22., márc. 22., ápr. 9. 

 

 

Tudtad? 

AZ SVT-t 1992-es létrehozása óta több, mint 50 országban tanítják és alkalmazzák. Így rengeteg ember lehe-
tett tanúja annak a csodálatos odaadásnak, tehetségnek és szeretetnek, ami az SVT-t a világ minden szegle-
tébe eljuttatta, és terjesztette a SZELLEM gyógyító szeretetét. 

Az SVT sok-sok életet megérintett szerte a világon. Számos ember elkötelezettsége és tehetsége révén a 
SZELLEM gyógyító szeretete tovább növekszik és hat világunkra. 
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Boldog Új Évet kíván az SRA személyzete! 
 

Az SRA személyzete izgatottan várja, hogy az új év mit tartogat az SRA, az SVT és a SZELLEM csodálatos 

gyógyító szeretete számára. Kinyilvánítottuk azt a szándékukat, hogy az elmúlt év sikereire építünk, 

tanulunk a kihívásainkból és kérjük Istent/SZELLEMet, hogy hozza el számunkra (és számotokra) a lehető 

legjobb megoldásokat – vagy még azoknál is jobbat! (Köszönjük ezt a mondatot, Robert!) Örömmel 

nézünk elébe, hogy a szolgálatotokra legyünk, és segítsünk beteljesíteni az idei céljaitokat! 

Az SRA személyzete: 

Amy, RaShell, Mikaela, Taylor és Mary 

 
 

 

 

 

 

Az SRA első újévi ebédje 

2018 

 

 

 

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! 
 

 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓ a PayPallel kapcsolatban 
 

Az SRA az srtmail@spiritualresponse.com emailcímet használja a PayPales befizetésekhez. 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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Hála és nagyrabecsülés 
 

IKT-tanulók mondák  

Debora Ramosról, 2018 októberében, a kaliforniai tanfolyamon: 

 Debora megosztotta velünk a tapasztalatait, és a részletekbe is belement. Örülök, hogy több tudásra, 

bölcsességre tehettem szert, és mutatott néhány egyszerűsítést is. 

 Átnézte velük az eljárásokat, hogy biztosan ne hagyjunk ki semmit, és átvettük a „sztenderd 11” 

tisztítást is. 

 Debora kedves és szelíd. Örömmel segített abban, hogy tanuljunk tőle. Boldogan válaszolt számos 

kérdésre. Örülök, hogy Debora sajátos megközelítésében nézhettem át a technikákat. 

 Nagyon tetszett Debora rendszerezett megközelítése, és ragaszkodása az SVT-eljárás alapjaihoz. Tisztán 

és világosan magyarázta el és erősítette meg az SVT-munka alapvető lépéseit, anélkül, hogy a 

hatékonyságától, a világosságától vagy az egyszerűségétől megfosztotta volna. A tanfolyam ered-

ményeképpen észrevettem a saját munkám finomodását és világosabbá válását, ami javított az SVT-

gyakorlatomon és emelte a készségszintemet. A tanfolyami handoutok és a kézikönyv fantasztikusak. 

és a minnesotai tanfolyamon, ugyancsak 2018 októberében: 

 Tetszettek a világos magyarázatok. 

 Debora mindent elmagyarázott, így mindent könnyen megértettem. Hékás vagyok, hogy részt vehet-

tem ezen a tanfolyamon. Szerencsésnek tartom magam, hogy megismerhettem Deborát és a többi tan-

folyami társamat. Jól éreztem magam, és felszabadult voltam, mert az egész tanfolyam hangulata 

nagyon otthonos volt. 

 Tetszenek a frissített anyagok. Debora nagyon figyelt ránk, és minden kérdésünkre válaszolt. Mindent 

elmagyarázott, amit tudni akartunk. Nagyon hálás vagyok, hogy az SRA lehetővé tette számunkra ennek 

a tanfolyamnak az elvégzését. 

 Tetszett a 3. tábla magyarázata, mert ez számomra nagyon fontos ingatábla. A tanfolyam nagyon tartal-

mas volt, igazán tetszett. 

Marja Vraets-Gulikerről, a 2018 októberében, Hollandiában: 

 Minden tananyag gondosan le lett fordítva holland nyelvre. A csoport energiaszintje magas volt és 

békés. Új és mélyebb megértést nyertünk az SVT-ről, és a tisztítások 100%-osak voltak. Köszönjük, 

SZELLEM, ezt a csodálatos tanfolyamot, és köszönet az SRA-nak, hogy bíztak a projektünkben. 

 Tetszett a programok mélyebb magyarázata. Mindig van mód arra, hogy a kliensnek segítsünk, amikor 

azt hisszük, hogy elakadtunk. 

 Tetszett, hogy más tanulókkal és tanárral is találkoztam. Tetszett, hogy új és jobb anyagokat kaptunk 

hollandul. Tetszett, amit az SVT-ről hallottam. És jó volt a szállásunk. 

 Legjobban annak örültem, hogy azonosan gondolkodó emberekkel lehetek együtt, és annak, hogy 

gyakoroltuk az agyújjáépítést. Szuper, hogy most már több anyagunk van meg hollandul. 

 A tanár nagyon kedves volt. Tudja, mit csinál, és ezt a tanulóknak is át tudja adni. Képes konkrét választ 

adni minden kérdésre, gyakorlati példával illusztrálva. 

 Tetszett a csoportenergia, a tudatszint emelkedése és a kapcsolódás. 
 

SVT Alaptanfolyami tanulók mondák  

Karen Kentről, 2018 októberében: 

 Tetszett, hogy nagyfokú integritással tanultunk, pl. a munkára való felkészülés, az etikai irányelvek és a 

tanfolyami környezet tekintetében is, ahol a tanár mindvégig megőrizte az integritását. 

Mariola Kosowiczról, 2018 novemberében: 

 A tanfolyam nagyon jól passzolt a saját tanulási tempómhoz/szintemhez és az eddigi tudásomhoz. 

 Szívesen tanultam online, látva, hogyan zajlik a munka, látva a rengeteg lehetőséget és hozzá-
kapcsolódva a Felső Énhez és a SZELLEMhez. 
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Haladó SVT-tanulók mondták: 

Susan Pie-ről 2018 szeptemberében: 

 Tetszettek a magasabb szintű ingatáblák, és az, hogy hogyan tisztítsunk még mélyebb szinteken a 
SZELLEMmel. Tetszett, hogy több lehetőséget és tisztítási technikát kaptam. 

Janice Putáról, 2018 októberében: 

 Szeretem Janice-t, nagyszerű tanár. 

Xenia Ioannidou-ról, 2018 novemberében:  

 Tetszett, hogy látattam, hogyan tisztítjuk a negativitást. 
 

SVT Alap és Haladó tanfolyami tanulók mondták: 

Marja Vraets-Gulikerről, 2018 szeptemberében 

 Tetszett a struktúra és az információ rendje. Ennyi információ túl sok lehet, de az SVT-ben mindent 
könnyű megérteni. Minden nagyon tetszett. Micsoda csodálatos módszer! tökéletes önmagunk fejlesz-
téséhez és a spirituális tudatossághoz. Marja Power Point-bemutatót készített, amely nagyon világos 
volt, és segített a jegyzetelésben. És később könnyebben felfrissítettem az emlékeimet. Marja 
nagyszerű tanár. Nagyon örülök, hogy rátaláltam, mert nagyon profi, hatékony és kedves. Az online 
tanulás tökéletes volt számomra. Elég időm jutott, hogy a kapott információkat feldolgozzam, és hogy 
kérdéseket fogalmazzak meg.  

 

 

 

SVT/SPÚ TANÁRI FÓRUM 

Szeretettel várunk minden képesített SVT/SpÚ-tanárt! 

Facilitátorok: 

 Charlene Dortch (charlene.dortch@verizon.net ) 

 Jan Harris (janharris@pacinfo.com ) 

 Malabika Shaw (malabikasraboard@gmail.com ) 

 

Angolul tudóknak 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

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

 Nemzetközi tanfolyamok 
 

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. 
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Ismerjétek meg a tanáraitokat! 
 

 

Beth Vaughan 
 

Beth Vaughan régi SVT- és SpÚ-tanár. Houstonban született, és a gyógyszerészettel 
foglalkozott. Ezt a munkát részidőben még ma is végzi, és számos egészségügyi 
problémájukban segít az embereknek. 

SVT-tanulmányait 2002 szeptemberében kezdte. 2007-ben lett SVT- és SpÚ-tanár, Intenzív Készségfejlesztés 
tanár 2016-ban. Világszerte tart Intenzív Készségfejlesztés tanfolyamokat, és a világ minden tájáról dolgozik 
kliensekkel. „Úgy érzem, hogy az SVT megnyitotta az utamat, hogy felismerjem a tanulás és a tudatosság 
emelését célzó tanfolyamok oktatása iránti szenvedélyemet, és hogy kiterjesszem az életemet. 

Jelenleg a világszerte ismert Monroe Institute-ban (Faber, USA) tart többféle, a tudatosság kiterjesztésére 
szolgáló tréninget. Nemrég sajátította el az agyhullám-elméletet, mint EEG biofeedback Mind Mirror-alkalmazó. 
Beth NuVision-alkalmazó és New Money Story coach. Jelenleg az SRA Pénzügyi Bizottságában dolgozik. 

 

Beth következő Intenzív Készségfejlesztés tanfolyamai: 

2019. április 12-14. Goodyear, USA (szervező: Mariola Kosowicz, mariola.kosowicz@cox.net ) 

2019. április 19-21. Taipei, Taiwan (szervező: Sharon Liu, sharonliu.wen@gmail.com ) 

2019. május 24-26. Tianin, Kína (szervező: Jie Zhang, zhang@gaeacadamy.com ) 
 

 

 

Karla Marie 
 

Karla Marie-t a megbocsátás érdekli, amivel aktívan dolgozik is, mióta a SZELLEM 17 
évvel ezelőtt jelezte, hogy erre szükség van. Elkötelezetten támogatja azokat, akik 
erre vágynak, hogy megerősítsék személyes kapcsolatukat a SZELLEMmel, hogy fel- és 
elismerjék önmagukat Isteni Lényként. 

Karla képesített SVT-tanácsadó, valamint SVT- és SpÚ-tanár, és 2005 óta az SRA lelkésze. 2009 áprilisától 
2012 áprilisáig szolgált az SRA Igazgatótanácsában. Ezalatt az Információkért felelős bizottság elnöke volt, 
ma pedig bizottsági tag. Senior tanárként és mentorként aktív tagja az SRA közösségének. 

Karla Marie Feng Shu-tanár és tanácsadó, 3. fokozatú reiki-alkalmazó és képesített alapszintű Eden 
Energia-gyógyító. Karla 12 éven át volt képesített Sorsfordító megbocsátás-coach, és a megbocsátás és az 
önmagunkkal való együttérzés továbbra is fontos szerepet kap gyógyító praxisában. Kliensei és tanulói 
nagyra becsülik világos kommunikációját és kedves bölcsességét. 
 

Karla következő Önmagam Mestere tanfolyamai: 

2019. február 23-24., Bogota, Colombia (szervező: Allison Skinner-Abdala, skinnercutana@gmail.com) 

2019. július  14-15. Hollandia (csak hollandul; szervező: Loek Laudy, info@loek-laudy.com ) 

 
 

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/
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Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2018-ban már, mint 39.000 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 kapcsolatba 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 3000 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/
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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. október – Minnesota 
Debora Ramos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVT Alaptanfolyam 
2018. október – Franciaország 
Ann King 

 

 

 
 

Intenzív Készségfejlesztő tanfolyam 
2018. október – San Diego 

Debora Ramos 
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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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