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Az Igazgatótanács üzenete: Az önbüntetés tisztítása 
 

 William (Bill) Gee, USA 

Mielőtt a mondandómba belekezdenék, hadd fejezzem ki hálámat azért, hogy az 
SRA Igazgatótanácsában szolgálhatok. A szervezet egyik új jövevényeként egyszerre 
érzem megtiszteltetésnek, és fogadom alázattal a vezetőségnek a képességeimbe 
vetett hitét, hogy ezek segítségével fényes jövőbe kormányozhatjuk közösségünket. 

Minden kedd reggel egy társammal műsorvezetője vagyok egy közvetítésnek, 
amelyben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk beépíteni a Vonzás Törvényét a 
mindennapi életünkbe.  

Én az SVT-t használom, hogy tisztítsam a blokkokat, melyek akadályoznak bennünket abban, hogy a Vonzás 
Törvényén keresztül felismerjük a legteljesebb potenciálunkat.  

A műsor fő házigazdáját, Walt Theissent nemrég annyira elbűvölte az SVT, hogy vett magának egy ingát A 
Szabadság ösvénye és a Soul-ReCreation (’Lélek-újjáépítés’ – magyarul nem jelent meg. A lekt.) című köny-
vekkel együtt, hogy jobban megismerje az SVT-t, és azt, hogy hogyan működik. Egyelőre autodidakta 
módon tanul, ahelyett, hogy beiratkozna egy tanfolyamra. Biztos vagyok benne, hogy eljut majd odáig, 
hogy beiratkozzon egy, a lakóhelyéhez közeli tanfolyamra – és a hallgatóit is arra fogja bíztatni, hogy tegyék 
ők is ugyanezt. 

Egyik reggel azt mesélte nekem, hogy a saját programjai tisztításán dolgozott, amikor ismételten előjött a 
„Sötét energiák” (5. tábla) mint akadályozó tényező, ami miatt nem tudta magát tisztítani. Ez gyakori prob-
léma azoknál, akik először tanulják az inga és az ingatáblák használatát.  

A SZELLEM azt mondja, hogy néha, amikor a kezdők – és néhány veterán alkalmazó is – önmaga tisztítása 
közben problémákba ütközik, lehet, hogy az „Önbüntetés” (5. tábla) programját futtatja éppen, amikor „A 
Lélek hazudik” (23. tábla) nekik. Amikor ez történik, akkor nagyon nehéz bármilyen vizsgálatot végezni, 
mert a kapott információkra nem hagyatkozhatsz. 

Ha egy kicsit mélyebbre ásunk, kiderül, hogy az ilyen típusú önbüntetés-programok hátterében rejlő okok 
lehetnek „személyes dolgok” vagy „emlékhatások” (28. tábla). Ezek lehetnek az eredeti lélekcsomagunk 
részei is (erre az életre), illetve előző életekből származó traumák következményei, vagy lehetnek karmi-
kusak is. Itt nyilván az a probléma, hogy ha nem tudunk túljutni azon a tényen, hogy a lélek hazudik annak 
érdekében, hogy az önbüntető programját védelmezze, akkor honnan tudhatjuk, mikor elég tiszták 
vagyunk-e ahhoz, hogy a munkát folytathassuk.  

Ez az a helyzet, amikor valamiféle segítséget kell hívnunk. Én azt mondtam Waltnak, hogy amikor nem 
biztos abban, hogy elég tiszta-e ahhoz, hogy elvégezze a munkát, akkor kérje meg egy SVT gyakorló társát, 
hogy végezze el helyette a tisztítást. Az április 23-i közvetítésben éppen ezt tettük! Amikor én hasonló 
problémába ütközök, segítségül hívom az SVT-tanáromat. Azért előnyös felkeresned egy SVT alkalmazó 
társadat vagy egy tanárt, mert ők egy olyan nézőpontból tudják tisztítani a programjaidat, ami az egódon 
kívül esik. Ez azt jelenti, hogy biztos lehetsz abban, hogy a programok, melyeket a lelked az utadba tett, ki 
lettek tisztítva.  

Ami azt illeti, minél többet tisztítasz, annál könnyeben észreveszed, amikor az egód vagy egy rejtett lélek-
program a tisztításod útjába áll. Ez idő és gyakorlás kérdése! Addig is van az SRA honlapján van egy 
csodálatos lista a tanárokról és tanácsadókról, akik közül választhatsz, mert mindig szívesen segítenek, ha 
szükségét érzed. Ha nem tudod, kihez fordulj, akár az SRA egyik telefonos SVT tanácsadóját is felhívhatod. 

Hálás köszönetem a SZELLEMNEK a mi SVT-közösségünkért, és köszönöm mindannyiótoknak, hogy a 
szívetekbe fogadtatok! 
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Ismerd meg az új elnökünket! 
 

 

Örömmel jelentjük be, hogy az SRA Igazgatótanácsának elnöki posztjára William Bill 
Gee-t jelölték, akit meg is választottak, ő pedig elfogadta a kinevezését. Billnek üzleti 
és pénzügyi képzettsége van, különösen sok tapasztalattal rendelkezik non-profit 
szervezetek igazgatásában. Heti rádióműsort vezet, blogot ír, ÉS két könyvet is 
kiadott az SVT-vel kapcsolatos tapasztalatok elmélyítésével kapcsolatban. Bill és 
felesége, Nina az Egyesült Államok keleti vidékén él, és közösen dolgoznak energe-
tikai gyógyító praxisukban.  

Billnek bármikor írhatsz az sraboard@spiritualresponse.com címen. Örömmel vesszük a közösségünktől 
érkező visszajelzéseket és ötleteket. Lelkesen nézünk a Billel való munka elé, ahogy vele együtt egy fénye-
sebb jövőt alakítunk ki közösségünk számára. 
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Kedves tanárok és tanácsadók! 

Ha új fotótok, telefonszámotok, honlapotok, emailcímetek van, vagy hamarosan új tanfolyamot indítotok, 
akkor frissítsétek a profilotokat!  

Az SRA angol nyelvű honlapján, valamint a magyar SVT-közösség honlapján minden képesített SVT-tanár 
és –tanácsadó szerepel. Szeretnék, ha az itt olvasható információ pontos lenne, ezért, ha az adataidban 
valami változás történt, jelezd RaShellnek az srtmai@spiritualresponse.com címen. 

 

 

 

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 ) 
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Ez Neked szól: Spirituális értelemben minden pillanatban tökéletes vagy 
 

Tudjuk, hogy amikor magunkat tisztítjuk, a spirituális változás (rezgésszint-emelkedés) azonnal bekövet-
kezik. Sokszor érzékelhetjük azt is, hogy mentális, érzelmi és/vagy fizikai vonatkozásban pozitív változáson 
megyünk keresztül. Jobban érezhetjük magunkat, az elménk tisztább, a fizikai cselekedeteink célirányo-
sabbak és praktikusabbak lesznek. Azokban az esetekben azonban, amikor a változás nem annyira egy-
értelműen érzékelhető, fontos, hogy gyakoroljuk a hitet, az elfogadást, a türelmet és a kitartást. Légy 
nyitott a tapasztalataira. Légy nyitott Önmagara. Légy nyitott arra, amit a SZELLEM számodra tartogat. A 
következő megerősítő mondatok segítenek a változás (rezgésszint-emelkedés) idején:  

 Az vagyok, akinek éppen most lennem kell. 

 Éppen ott vagyok, ahol az életemben most lennem kell. 

 Az, amit most tapasztalok, a legfőbb javamat szolgálja, és most elfogadom ennek a tapasztalásnak 
a bölcsességeit. 

A jelen tökéletesen isteni természetű, Te magad pedig a SZELLEM tökéletes kifejeződése vagy.  
 

Önvizsgálat 

 Megengedem-e, hogy a mentális, érzelmi és fizikai 
változások könnyedén és erőfeszítések nélkül menjenek 
végbe? 

 Hiszek-e magamban? Hiszek-e a SZELLEMBEN? 

 Elfogadom-e magam úgy, ahogy vagyok? Elfogadom-
e, hogy a tapasztalataim teszik lehetővé számomra, hogy 
a megfelelő és számomra tökéletes módon tanulhassak és 
fejlődhessek? 

 Nehéznek vagy problematikusnak látom az életemet?  
 

 Milyen programok akadályoznak engem a türelem és a kitartás gyakorlásában? 

 Vannak-e olyan programjaim, melyek akadályoznak a spirituális és a fizikai tökéletesség elérésében? 
 

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! 
 

 

 

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 

 

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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Bizottságok a Ti szolgálatotokban 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

Spirituális Támogató Bizottság: Idő 
Írta: Lisa Gibbings-Koo tiszteletes asszony, Trinidad és Tobago 

Mostanában azt vettem észre, hogy nincs elegendő időm az összes feladatom teljesít-
ésére. Számomra ez a világ végét jelenti. Történt pár dolog, ami miatt siettem, hogy 
befejezzek egy feladatot, és erőltettem, hogy el legyen végezve. És tudod, mi lett a 
vége? Nem is lett volna szükség a rohanásra, mert a programot végül elhalasztották.  

Az egyik tanulság, amit ebből levontam, az az, hogy minden az isteni időzítés szerint zajlik, és aminek meg 
kell történnie, az meg is fog történni. Ha valami nem kell, hogy megvalósuljon, akkor tanuljuk meg 
elengedni azt, mint ahogyan akkor is megtanuljuk másképp csinálni a dolgokat, amikor fejleszteni 
szeretnénk magunkat egy feladat elvégzésében. De a legfontosabb, hogy minden az Isteni Rend szerint 
zajlik. 

Megerősítés: 

Mindent könnyedén elvégzek, amit el szükséges végeznem, és van rá elég időm. 

 

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. 

Májusi fókuszunk: 

Idő 
 

 

                                                                                                      

 

                                                         

ONLINE Intenzív Készségfejlesztő tanfolyamok indulnak! 
 

Izgatottan tudatjuk, hogy az Intenzív Készsíégfejlesztés tanfolyamokból online verzió is indul. 
Reméljük, hogy ezzel a technológiai fejlesztéssel több embert érünk el világszerte. Így a tanárok 
és a tanulók számára egyaránt megszűnik a zsúfolt repülőtereken való várakozás, nem lesz több 
elveszett bőrönd, és órákon át tartó autózás. Mostantól minden, az SVT-munkád fejlesztéséhez 
szükséges információt elérhetsz a kedvenc karosszékedből, a saját számítógépeden, az otthonod 
kényelmében. Különböző időzónákban indítunk tanfolyamokat, hogy mindenki részt vehessen 
rajtuk! Figyeld a híreket! 

 

http://www.spiritualresponse.com/
https://www.spiritualresponse.com/about/board-committee/
https://twitter.com/SRAWorldwide
https://www.instagram.com/spiritualresponseassociation/?hl=en
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https://www.facebook.com/spiritualresponseassociation/
https://www.facebook.com/spiritualresponseassociation/
https://smile.amazon.com/ch/91-1522710


www.spiritualresponse.com  5/10 oldal 2019/05 

Képesített tanácsadókat és tanárokat keresünk! 

Ha képesített tanácsadó vagy tanár vagy, és elvégeztél legalább egy Spirituális 
Újjáépítés tanfolyamot, 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.  

 

 

 

Az SRA Igazgatótanácsának kibővítése 

Az SRA Igazgatótanácsa új igazgatótanács-tagokat keres, akik segítenek az SRA irányításában 2019-ben és 
azon túl. Az SRA közössége számos különböző nemzetiséget ölel magába. Szeretnénk, ha ezt a sokszínű-
séget az Igazgatótanácsunk is visszatükrözné. 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  

 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 Amy-nek egy motivációs levéllel, 
amelyben kifejted, hogy miért szeretnél az SRA Igazgatótanácsában dolgozni. 
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Emlékeztető: Negyedévenként megjelenő Felemelkedés 
 

 

Az SRA Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a Felemelkedést ezentúl negyedévente 
publikálja. Ezzel az a célunk, hogy a Felemelkedés előfizetői jobban járjanak az így 
létrehozható multimédiás formátumú tartalmakkal. A tartalmas cikkek mellett a 
tanfolyamokon készített audio- és videófelvételeket 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 negyedévenkénti 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 volt az utolsó a havonta megjelenő számok közül. Ezután negyed-
évenként kaptok majd egy-egy számot. A közzététel tervezett dátumai: május, augusztus, november 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. 

FIGYELEM! 

Ne feledd, hogy ezt a hírlevelet bátran megoszthatod az SVT iránt érdeklődő ismerőseiddel is! 
 

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 
 

 

Angolul tudóknak 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

 Nemzetközi tanfolyamok 
 

 

5 hét? 
Az SRA által szervezett tanfolyamok előtt 5 héttel hozunk döntést arról, hogy elég tanuló jelentkezett-e 
ahhoz, hogy a kurzus sikeres és produktív legyen. Mit jelent ez a Tei számotokra? Azt, hogy fontos, hogy 
korán jelentkezz – és ezért kedvezményben részesülsz! Ha a tanfolyam kezdete előtt 30 nappal leteszel 
100 dollár foglalót a tanfolyam díjából, akkor jogosult vagy a koránkelő kedvezmény igénybevételére. A 
tanfolyamokkal kapcsolatban írj RaShellnek az srtmail@spiritualresponse.com címre. A lemondási 
szabályzatot ide klikkelve olvashatod el. 
 

Új emailcím a publikációkkal kapcsolatos ügyekhez 
Mikaelát mostantól a publications@spiritualresponse.com címen éritek el. Ha a Felemelkedéssel, a Közle-

ményekkel, a tananyagokkal vagy az SRA más kiadványaival kapcsolatos kérdésed van, ide írj. Kérjük, hogy 

a címlistádból töröld a publicationsasst@spiritualresponse.com címet, mert már nem működik. Amy 

emailcíme az sramanager@spiritualresponse.com.   

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
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mailto:publicationsasst@spiritualresponse.com
mailto:sramanager@spiritualresponse.com
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Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2019-ban már, mint 7900 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 730 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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alap és Haladó  
SVT-tanfolyam 
Tajvan, 2019. január 
Tanár: Shirlyn Wright 

 

 

 

 

 

SVT Alaptanfolyam 

 

 

 
 
Chile, 2019 január 
Tanár: Marisol Marfán 
 
 
 
 
 
 
Haladó  
SVT tanfolyam 
 

 

 
 

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. 
  

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
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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 fejlő-
désre 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 
Bill Gee, Elnök (USA) 
bill@ninagee.com  
Jan Harris, Titkár (USA)  
janharris@pacinfo.com  
Bertha Calvin (Mexikó)  
berthacalvinsra@gmail.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: RaShell Kingsbury 
 

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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