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SRA Közlemények 

Hírek és cikkek az SRA-család számára 

2019. február 

 

 

 

Ízelítő a Felemelkedés februári 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: Hullámok 

Egyszer sok kis kacskaringós vonalat mutattak nekem. Amikor megkérdeztem, hogy 
mik azok, azt a választ kaptam, hogy a kifejezés hullámai. 83 hullám van, amelyek a 
SZELLEM középpontjából terjednek szét minden irányba. 

 

M.A.G.I.C.: Az erőd, hogy autoritásod legyen 

Az autoritás az egyik spirituális tulajdonságod vagy képességed arra, hogy változni tudj, 
és egyre tudatosabbá válj. Ez az a képességed, amellyel az energiát a spirituális síkról a 
manifesztáció síkjára (a fizikai síkra) transzformálod. 

 

Figyelj és tanulj: Hogyan segített az SVT egy középiskolás diáknak? 

Jacob mindkét felnőttel komoly, traumatikus élményeket tapasztalt meg. A tudatalatti-
ja úgy érezte, hogy ő a felelős ennek a két embernek bizonyos súlyos fizikai sérüléseiért 
és a haláláért. 

 

Figyelj és tanulj: Újévi fogadalmak 

Tudod, azok az ígéretek, amiket magadnak teszel, és két hét múlva, még januárban, 
már könnyedén el is felejted. Miért tesszük ezt magunkkal? 

Közösségi párbeszéd: Ti kérdeztek, a tanárok válaszolnak 

Kérdés: Mit jelent a „Lélek előnézete”? 

 

Fizess elő még ma, és kapd meg a februári számot INGYEN! 
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Az Igazgatótanács üzenete: Az SVT elsajátításának három szakasza 
 

 

Írta: Malabika Shaw, USA 

A japán harcművészeti kiképzésben egy három fázisból álló folyamatot követnek. A 
neve Shu-Ha-Ri. Noha ez az elképzelés a harcművészetekben gyökerezik, az SVT el-
sajátításának folyamatára ugyanúgy alkalmazható. Nézzük is meg közelebbről!  

SVT-s utazásunk a Robert Detzler könyveiben, ingatábláin és cikkeiben fellelhető 
lebilincselő  tudás  felfedezésével kezdődik. Minden  fejezet új  információt,  különleges 

eszméket és magával ragadó elképzeléseket tár fel, azzal az ígérettel, hogy közelebb kerülhetünk spirituális 
igazságunkhoz. Sok dolog van, amit először hallunk, és kíváncsivá tesz bennünket, és rengeteg olyan van, 
ami kihívás elé állítja rég dédelgetett hitrendszereinket. Ellenállhatatlan a csábítás, hogy elménket meg-
nyissuk egy hatalmasabb spirituális valóság felé. Ez az, ahol SVT-s tanulmányainkkal Shu-Ha-Ri útjára 
lépünk.  

Az első fázis, a „Shu” a fegyelmezett gyakorlás fejlesztését jelenti az előírt szabályok betartásával. Az SRT 
esetében ez a tanárunk, aki megismertet minket Robert munkájával, kontextusba helyezi, és megtanítja, 
hogy hogyan használjuk ezt a tudást. A „Shu” megmutatja, hogyan fejlesszük a fegyelmet. A megtanult 
protokoll, az előírt lépések szerint gyakorlunk, anélkül, hogy bármin változtatnánk, olyan szorgalmasan, 
ahogy csak tudunk. Ezáltal megengedjük, hogy a folyamat energetikailag belénk ivódjon. Megtanuljuk 
testünk érzeteiből megmondani, hogy mikor kapcsolódunk SZELLEMhez, és mikor van valami zavar. Profivá 
válunk a tisztításban. 

A „Ha” az a fázis, amikor olyan megszokottá válnak az SVT-s eljárások és a kérdezéstechnika, hogy 
elkezdünk újítani. Gyakorlunk, kísérletezünk, új kérdéseket teszünk fel, megosztjuk a módszereinket és az 
eredményeinket a többiekkel, és támogatjuk egymást. Kiterjesztjük a SZELLEMmel való kapcsolatuk hatás-
körét – abban, ahogy kérdezünk és abban, aminek a tisztítását kérjük. A folyamatot a kliensek speciális 
igényeihez alakítjuk. Megtanuljuk, hogyan hasznosítsuk a magasabb szintek tudatosságának energiáját. Ez 
az SVT elsajátításának állandó módszere. Ezen a ponton készek állunk arra, hogy másokat mentoráljunk. 

A „Ri”, az utolsó fázis, amikor már nemcsak elsajátítottuk a technikát, de nagyfokú belső bölcsességet is 
kifejlesztettünk, és a folyamatot is jobban átlátjuk. A Mester/Tanár képes lehívni és használni is mindazt a 
tudást, amit megtanult, de már nem függ ezektől. A gyakorlatot a belső bölcsesség irányítja, ami mindig 
kapcsolatban áll SZELLEMmel. Csak ezen a szinten vagyunk készek az SVT tudását és bölcsességét átadni 
másoknak. Készen állunk, hogy tanárrá váljunk.  

Robert mindig azt mondta, hogy ahhoz, hogy az SVT-t tökéletesen használjuk, meg kell erősítenünk a 
kapcsolatunkat SZELLEMmel. Robert megajándékozott minket az eljárásokkal, hogy segítsen nekünk az 
indulásban. Megtanulhatjuk, hogyan legyünk harmonikus kapcsolatban a SZELLEMmel, és el tudjuk 
engedni az elkülönülés illúzióját. Ez az SVT célja, számunkra és azok számára is, akiket szolgálunk. A Shu-
Ha-Ri ennek az utazásnak a szakaszait határozza meg. Ezt az utat nem lehet lerövidíteni.  

 
 

 

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 ) 
 

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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Ez Neked szól: Elhatározások 
 

Boldog Új Évet! Mi mindent határoztál el erre az évre? Hogyan szeretnéd az életed et kibontakoztatni, más 
szintre emelni és megváltoztatni, hogy tükrözze a teljes potenciálodat? Mi a vágyad, küldetésed és célod 
2019-re? Bármit is határoztál el, bármilyen célt és/vagy vágyakat fogalmaztál meg, legyen a szándékod a 
2019-es évre olyan nagy és olyan varázslatos, amilyet a SZELLEM nekünk szánt, hogy megtapasztaljuk.  

A SZELLEM ellátott bennünket szeretettel és minden mással, ami ennek az energiának a visszatükröződése. 
Mindenünk megvan: a SZELLEM mindent odaadott nekünk már a kezdet kezdetén. Tehát szeretnénk a 
szándékainkat és vágyainkat a SZELELM tudtára adni tisztán és szeretettel teli módon, és hiszünk és bízunk 
abban, hogy a SZELLEM elismeri a kéréseinket. Szeretnénk megadni a szabadságot is a SZELLEM számára, 
hogy dolgozzon az érdekünkben, és olyan lehetőségekkel ajándékozzon meg bennünket, amelyeket mi el-
képzelni sem tudtunk volna. Ezért az elhatározásoddal, a céloddal és a vágyaiddal valójában azt akarod 
mondani, hogy „SZELLEM, ezt szeretném, vagy valami még ennél is nagyszerűbbet, amit el sem tudok kép-
zelni, és tükrözi a szeretetemet és bizalmamat benned és magamban.” Légy nyitott arra, ami megnyilvánul. 
Hagyd, hogy a SZELLEM vezessen. Engedd meg az Univerzumnak, hogy támogassa a kiterjesztett meg-
tapasztalásaidat. Légy hálás, és tudd, hogy megérdemelsz mindent, amit kértél – és még annál is többet.  

Önvizsgálat: 

 Hány százalékban vagyok nyitott arra, hogy a SZELLEM dolgozzon az 
érdekemben? 

 Hány százalékban hiszek és bízom a SZELLEMben? 

 Vannak-e félelmeim, hiedelmeim, előítéleteim vagy ítélkezés ben-
nem a befogadással kapcsolatban? 

 Van-e bennem bármilyen ellenállás azzal kapcsolatban, hogy meg-
engedjem, hogy a SZELLEM és a szeretet energiája vezesse az élete-
met? 

 

 

Bizottságok a Ti szolgálatotokban 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

Spirituális Támogató Bizottság: Célok a sikerért 
Írta: Lisa Gibbings-Koo, Trinidad és Tobago 

A szótár szerint a siker definíciója: „egy cél elérése.” Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy 

sikeresek legyünk, tudnunk kell, hogy mit akarunk, azután készítenünk kell egy tervet, 

majd cselekednünk  kell.  A célok felállításához  nagyon értékes eszköz lehet a tanulás  

oktávjai a 19. táblán. Megtalálhatod, hogy hol vagy elakadva, kitisztíthatod a blokkot, és továbbléphetsz. 
Fontos újra és újra áttekintened a céljaidat, mivel a dolgok változhatnak, és ehhez a céljaidat is hozzáigazít-
hatod.  

Amikor egy célt elértél, fontos, hogy állj meg egy kicsit, és élvezd a pillanatot, mielőtt a következő fázisba 
lépsz. Ezzel elismered, és magadhoz öleled a sikeredet. Észre fogod venni, hogy a kis sikerek elismerése, és 
az értük adott hála elkezdi behozni a nagyobb sikereket. Azt szeretném, ha mindannyian hozzászoknánk 
ahhoz, hogy a siker az életünk mindennapi eleme.  

Azzal köszönök el tőletek, amit a férjem mondana a fiaimnak: „A célvonalra összpontosítsatok! Ne nézzetek 
hátra, se jobbra vagy balra! Csak a célt figyeljétek, hisz senkivel sem versenyeztek”. 
 

Megerősítés: Magamhoz ölelem a sikeremet. 

 

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. 

Februári fókuszunk: Siker 
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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 

Ling-An Fang, USA 

fanglinganstudio@gmail.com 

fanglinganstudio.com 
 

Jeanne Plaisance, USA  

radiantheartreiki@gmail.com 
  

Christopher Rotolo, USA 

mrrotolo@gmail.com 

www.awakentospirit.net 
  

Anagibeth Sanchez G., Venezuela 

anagibeth26@gmail.com 
  

Ruchi Truth, USA 

ruchitruth@gmail.com 

Charlene Dortch, USA 

charlene.dortch@verizon.net 

www.dortchandassociates.com 
 

Jelena Nikitina, Litvánia 

antarija@mail.ru 
 

Susan Pié, USA 

spiritfriendinfo@gmail.com 

www.spiritfriend.com 

 

Xenia Ioannidou, Görögország 

info@srt.gr www.srt.gr 

 

 

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

 

 

 

És mi a Te sztorid? 

Szeretnénk hallani a Ti SVT-s történeteiteket! A Figyelj és tanulj rovatban közösségünk tagjaitól közlünk 
cikkeket. 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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Képesített tanácsadókat és tanárokat keresünk! 

Ha képesített tanácsadó vagy tanár vagy, és elvégezték legalább egy Spirituális Újjáépítés tan-
folyamot, fontold meg, hogy az SRA telefonos tanácsadó vonalán dolgozz. Ez műszak három 
órás. A felszerelést, a programot és a képzést mi biztosítjuk. Ezzel támogatod a közösségünket, a 
családunkat és a barátainkat – bárhol is élsz. Angik nyelvtudás szükséges, és második vagy akár 
harmadik nyelv ismerete plusz haszon számunkra és a világ számára.  

További információkért keresd Amy Robertsont az sramanager@spiritualresponse.com címen.  
 

 

 

Köszönjük, Xenia! 

Az SRA minden jót kíván Xeniának, az SRA telefonos tanácsadói vonalán eltöltött 7 éve 
után. Xenia a Képzési Bizottságból is távozott. Nemrég kapta meg SVT- és SpÚ-tanári újra-
képesítését, és más kalandok várják. A legjobbakat kívánjuk neki az útján! 

 

 

Isten hozott, Lisa! 
 

Talán észrevettétek már, hogy az SRA telefonos tanácsadói között egy új név bukkant fel. 
Lisa Hyythur Port! Lisa képesített SVT-tanácsadó, és az angliai Kentben él. Liza 2011-ben 
találkozott először az SVT-vel. Egy SVT tanár, lélekcsaládjának egyik tagja végezte az első 
SVT-tisztítást a számára. 2013-ban egy spirituális felébredés hatására Liza elvégezte az alap 
és haladó SVT tanfolyamokat, ésezt követően az élete csodálatos módon átalakult. Számos 

más gyógyító módszert ismer, és a numerológia különösen érdekli. Lisa szívesen olvas a spirituális fejlődés-
ről, filozófiáról, személyiségfejlesztésről és érzelmi gyógyításról. Az SVT-közösségen belül nagyobb szere-
pet vállalva az SRA tanfolyamainak önkéntes szervezője lett az Egyesült Királyságban, és inspiráló cikkeket 
ír a Felemelkedés számára. Örömmel köszönjük őt most az SRA telefonos tanácsadói vonalán! 

 

Hogyan segíthetek? 
Az SRA Igazgatótanácsának kibővítése 

Az SRA közössége számos különböző nemzetiséget ölel magába. Szeretnénk, ha ezt a sokszínűséget az 
Igazgatótanácsunk is visszatükrözné. Az SRA Igazgatótanácsa új igazgatótanács-tagokat keres, akik segíte-
nek az SRA irányításában 2019-ben és azon túl. Az Igazgatótanács tagja szinte bárki lehet. Bár van néhány 
preferenciánk (lásd alább), nincs szükség korábbi igazgatótanácsbeli tapasztalatokra. Nem kell képesített 
tanácsadónak vagy tanárnak sem lenned. Egyszerűen az idődre, a talentumaidra és az elkötelezettségedre 
van szükségünk, hogy szervezetünket vezesd.  
Követelmények: 

 Általános ismeretek az SVT-ről (Alaptanfolyami végzettség preferált, de nem követelmény) 

 Készségek vagy tapasztalatok bármely, az alábbiakban felsorolt területen: 
 

 

ᴑ  Marketing  
ᴑ  Képzés  
ᴑ  Kommunikáció 
ᴑ  Fejlesztés  
ᴑ  Pénzügyek 

ᴑ  Non-profit szervezetek 
ᴑ  Igazgatótanács dinamika 
ᴑ  Adománygyűjtés 
ᴑ  Általános üzleti ismeretek  
 

 Angol nyelvtudás (írás, olvasás, beszéd), de nem szükséges, hogy az angol az anyanyelved 
legyen. 

 Legyen időd arra, hogy részt vegyél havi 2-3, rendszeres igazgatótanácsi ülésen, valamint hogy 
legalább még egy bizottságban dolgozz. 

 Olyan embereket keresünk, akik közösség-orientáltak, csapatjátékosok, szívközpontúak, és 
életük az megfelel az SRA vízójának, missziójának, filozófiájának és értékeinek. 

 

Ha érdekel ez a lehetőség, küldd el az önéletrajzodat az SRA Irodájába egy motivációs levéllel, amelyben 

kifejted, hogy miért szeretnél az SRA Igazgatótanácsában dolgozni. 
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In Memoriam 

 

Szomorúan tudatjuk veletek, hogy régi SVT-tanárunk, Barbara Kerns tavaly 
decemberben távozott közülünk. Sokunk barátja és mentora volt, és büszke 
dédnagymama, aki nagyon szeretett lovagolni. Sokak életét áldotta meg mindenféle 
módon: a tanításán keresztül, vagy egyszerűen a szeretetteli mosolyával. Hiányozni fog 
nekünk! Az SRA továbbítja imáinkat családja és barátai felé.  

Az alábbiakban szeretnénk megosztani veletek néhány üzenetet a  Facebook-ról. A 
leggyakrabban ismétlődő üzenet a „Szerettem őt!” volt.  

Barbara örömöt hozott az életembe. Hálás vagyok a sok közös kalandunkért. Látom magam előtt, ahogyan 
újra lóra ül. LS 

Barbara Kerns, szeretett tanárunk, barátunk, társunk a kalandokban, mindennapi vezetőnk és még annyi 
minden más – milyen szerencsés vagyok, hogy ismerhettelek! Köszönöm a szeretetedet! CM 

...Sosem fogom elfelejteni mindazt, amit tőled tanultam! Köszönöm, hogy a barátom voltál! DG 

Nagyon sokan szerették őt!!! Nagyon hálás vagyok, hogy ismerhettem! CM 

Barbara volt a legjobb! Örömmel emlékezem azokra a percekre, amiket vele együtt töltöttem... DB 

Sok-sok órát töltöttünk közös beszélgetésekkel a világon mindenről. Mély hálát érzek a bölcsességéért, és 
mindig megőrzöm a közös emlékeinket. Úgy képzelem, hogy a túlvilágra vezető bejárat számára egy mező 
lehetett milliónyi vad lóval... LB 

Csodálatos ember volt, aki fénnyel teli életet élt.  PM 

Édes emlékek egy csodálatos emberről. Szerencsések vagyunk, hogy velünk volt ezen az utazáson. RM 

Nagyon szerettem, igazi áldás, hogy ismerhettem. Rengeteget tanultam tőle. Szeretemet küldöm a család-
jának és imádkozom értük. KL 

SVT- és SpÚ-tanár volt sok éven át, még Robertet is helyettesítette egy SpÚ-tanfolyamon, mikor ő hirtelen 
nem tudott odautazni. Ez az édes és finom lélek továbblép, hogy megkapja jutalmát. Köszönjük, Barbara, 
hogy megosztottad bölcsességedet, szeretetedet és nyugodt jelenlétedet sok mindenkivel az SVT-
közösségében. MD 

 

Ismerjétek meg a tanáraitokat! 
 

 

Beth Vaughan 
 

Beth senior SVT- és SpÚ-tanár. Houstonban született, és a gyógyszeriparban kezdett 
dolgozni. Még ma is dolgozik részmunkaidőben, és számos embernek segít a különböző 
egészségügyi problémái megoldásában. 

SVT-tanulmányait 2002 szeptemberében kezdte. 2007-ben lett SVT- és SpÚ-tanár, Intenzív Készségfejlesz-
tés 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. 

 

 

Debora Ramos 
 

Debora Ramos venezuelai származású, de 2002 óta Floridbában élő senior SVT-tanár. 
Gyógyító módszerei között szerepel a reiki, az angyalterápia (ATP®), az Arkangyal Life 
Coaching, valamint gyógyító meditációk az Angyali kapcsolatod című műsorában a 
Blogtalkradio.com-on.  
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Az új terv: Negyedévenként megjelenő Felemelkedés 
 

Kedves SVT-közösség! 
 

Sokan közületek, akik járatjátok a Felemelkedést, tisztában vagytok azzal a kettős szereppel, amit a hírlevél 
az évek során játszott. Az egyik célja az volt, hogy a kommunikáció és az interakció csatornája volt az SRA 
és a közösség között, a másik pedig az, hogy a cikkek és tapasztalatok megosztásával az SVT elsajátításának 
folyamatát előmozdítsa. 
 

 

2018 októberében a két szerepet különválasztottuk. Az első cél megvalósítása 
érdekében létrehoztuk Az SRA Közleményeit. A Közlemények révén tájékozta-
tunk az SVT-vel kapcsolatos hírekről világszerte, az SRA által szervezett tan-
folyamokról és a tanárok által tartott tanfolyamokról, az új eljárásokról, a 
képesítésekről, az SRA termékeiről és akcióiról, valamint rendszeresen közlünk 
ötleteket és javaslatokat Bizottságainktól. Nagyon lelkesek vagyunk, hisz a 
Közleményeket most már nemcsak a Felemelkedés előfizetői kapják meg, ha-
nem mindenki megkapja, aki az adatbázisunkban szerepel, legyen akár csak az 
SVT iránt érdeklődő személy, SVT-kliens, tanuló vagy alkalmazó. A Közlemények 
szabadon megosztható bárkivel és mindenkivel – és kérünk, hogy osszátok is 
meg! 

 

 

A Felemelkedés másik funkciója, az SVT elsajátításának és fejlődésének támo-
gatása nagymértékben függött Robert and Mary Ann Detzler cikkeitől. Az évek 
során a senior tanárok is hozzájárultak a tanítási és tanulási folyamathoz. Az 
SRA képesítési krediteket is felajánl a tanároknak és a tanácsadóknak, hogy még 
több hasznos tartalmat adhassunk közre. 

Ezt szem előtt tartva az SRA Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a Felemelkedést 
ezentúl negyedévente publikálja. Ezzel az a célunk, hogy a Felemelkedés elő-
fizetői jobban járjanak az így létrehozható multimédiás formátumú tartalmak-
kal. A tartalmas cikkek mellett a tanfolyamokon készített audio- és videó-
felvételeket is szándékozunk közzétenni, valamint interjúkat, könyvajánlásokat 
és sok más, az érdeklődésünkre számot tartó anyagot.  

Ez mind időbe telik, és számos erőforrásra van szükségünk hozzá, valamint úgy gondoljuk, hogy a negyed-
évenkénti megjelenés lehetővé teszi, hogy még gazdagabb tartalmat állítsunk össze. Észre fogjátok venni 
a sok-sok értékes tudást és a magas minőségű anyagokat.  

A Felemelkedés 2019. márciusi száma lesz az utolsó a havonta megjelenő számok közül. Ezután 
negyedévenként kaptok majd egy-egy számot. A közzététel tervezett dátumai: május, augusztus, novem-
ber és február. 

Ezzel a bejelentéssel egyúttal önkénteseket is szólítunk. Mint mindig, kérünk, hogy küldjétek be cikkeite-
ket, hogy megosszátok a tudásotokat, és kreditpontokat gyűjtsetek. Küldhettek könyv- vagy filmajánlót is, 
amennyiben úgy gondoljátok, hogy passzol az SVT filozófiájához. Reméljük, hogy Ti is velünk tartsatok 
ebben az új kalandban. 

 

Angolul tudóknak 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

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

 Nemzetközi tanfolyamok 
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Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2019-ban már, mint 850 dollárnyi adomány érkezett. Minden penny számít, 
és segít az SRA és végső soron a közösségünk fenntartásában. Áldottak vagyunk, hogy ilyen sokan adomá-
nyoznak 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 3300 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. 
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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! 
 

Cseh Intenzív Készségfejlesztés tanfolyami hallgatók és tanárok ebédje 
 

 

 

 
 
 

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. 
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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  
 

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

Bill Gee (USA) 
bill@ninagee.com  
 

 

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 
Malabika Shaw (elnök) – malabikasraboard@gmail.com  
    Dana Abreu               Emily Kayaloglou              Maria Zeiss  
              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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