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Ízelítő a Felemelkedés tavaszi 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! 

MINDENKORI KEDVENCEINK ÚJDONSÁGOK 

Robert Detzler könyvtárából 

A Lélektest és lehetőségei 

…létfontosságú, hogy a tizennyolc csakrát tartalmazó lélek-
testet a fizikai testtel egyesítsük. 

A Lélek nem tud a programokról 

A SZELLEM magányos volt, és úgy döntött, hogy lényeket 
teremt társnak, a saját képére és hasonlóságára[e1]. 

Könyvismertetések 

Filmajánlók 

Hanganyagok és videóprezentációk 

Nemzetközi beszélgetések 

M.A.G.I.C. 

Megértés 

A hit által többet teszünk, mint amit megérthetnénk, vagy 
másoknak elmagyarázhatnánk. 

Akaratunk ereje 

Az akaraterődnek együtt kell dolgoznia a megértéssel. Mind-
két képességed az agy frontális részében (a homloklebeny-
ben) helyezkedik el. 

 

 

Figyelj és tanulj 

A fájdalom és szenvedés közötti különbség 

A fizikai testre hatással van a spirituális, az érzelmi és a 
mentális test. 

Mitől lesz más a mindennapi életünk? 

Elengedek minden hiedelmet, megfigyelést és ítéletet, 
miszerint… 

Ti kérdeztek, a tanárok válaszolnak 

A SZELLEM válasza 90% pozitív, 50% negatív volt. Ez lehetsé-
ges? Máskor pedig 100% pozitív és 100% negatív választ kap-
tam. Összezavarodtam, jól jönne némi útmutatás. 

Miért nem érzi a kliensem az SVT-munka hatását? 
 

Fizess elő még ma, és visszamenőleg megkapod az összes idei számot! 

Kérd a Felemelkedés hírlevelet a tanárodnál, vagy írj a renata@svtonline.hu címre! 

http://www.spiritualresponse.com/
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FIGYELEM! 

Ezt a hírlevelet bátran megoszthatod az SVT iránt érdeklődő ismerőseiddel! 
 

 

Angolul tudóknak 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

 Nemzetközi tanfolyamok 
 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

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/
http://www.spiritualresponse.com/meditation
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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Az Igazgatótanács üzenete 

Itt az idő 
 

Kedves Spirituális Választerápia-közösség! 

Az elmúlt hat évben lehetőségem volt részt venni az Igazgatótanács munkájában. Az én időm lejárt, májusban 
vettem részt utoljára az utolsó igazgatótanács ülésén. 

A 2013-as év fordulópontot jelentett mindannyiunk számára. Ez volt az az év, amikor Robert Detzler, az SVT létre-
hozója és alapítója, meghalt. A történelem tanúsága szerint, amikor egy vezető meghal, az általa teremtett dolgok 
is egyfajta halálon mennek keresztül. Bizonyosan állíthatom, hogy mindenki, aki az Igazgatótanács és más bizott-
ságok tagja volt, szorgalmasan dolgozott azon, hogy fenntartsa ezt a művet, és egyben tartson bennünket, mint 
egyesületet.  

Úgy gondolom, hogy a legutóbbi Igazgatótanácsi ülésen nagy lépést tettünk előre azzal, hogy a senior tanárok 
képesítését új szintre emeljük. Nagyon erős tanári gárdánk van, akik folyamatosan tanítanak, és felkínálják ezt az 
értékes tudást, hogy az érdeklődők megnyithassák magukat a saját spirituális kapcsolatuknak. Nagyra becsüljük 
és tiszteljük ezeknek a tanároknak az SVT-re és az SVT történetére vonatkozó tudását, valamint a rendszer iránt 
elkötelezettségüket.  

A senior tanárok esetében az egyik különbség az lesz, hogy hosszabb időre kapnak majd képesítést. Ezek a tanárok 
10 éve tanítják az SVT Alap- és Haladó tanfolyami csoportokat, és már legalább kétszer keresztülmentek az új 
képesítési folyamaton. Egyszerűen szólva egymás után ötször szereztek sikeresen képesítést az SRA-nál, és maga-
tartásuk példaértékű az etikus üzletvezetés, valamint a tanulók és a közösség támogatásában. Őket az SRA négy-
évente fogja ellenőrizni. 

A következő évben más változások is lesznek még a Képesítési bizottságban. Örömmel maradok benne ebben a 
bizottságban mindaddig, amíg újabb képesített tagokat találunk, akik a betanulás után csatlakoznak hozzánk.  

A tanári fórumon is aktív vagyok. Itt formálódnak új ötletek az egyesület további fejlesztése érdekében, itt kérdez-
zük egymást, és erősítjük a közösséget. A legtöbb figyelem a folyamatos képzési koncepción van. Mindannyian 
élethosszig tanulunk, és ez a munka a spirituális fejlődés újabb mélységeibe visz bennünket. 

Szeretném, ha a képesített tanácsadói közösségünk is elismerésben és megbecsülésben részesülne tudásáért. 
Élvezettel olvasom Lauren Briggs cikkeit a Felemelkedésben. Biztos vagyok benne, hogy képesített tanácsadói 
közösségünk még sok új észrevételét adhatja át nekünk.  

Robert Detzler azt tanította nekünk, hogy KÉRDEZZÜNK. Kedves emlékeim közé tartozik, amikor az SVT Klubokon 
azt a szót ismételte eléggé hangosan, hogy „KÉRDEZZ!” Arra tanított és bíztatott minket, és arra emlékeztetett 
bennünket, hogy a SZELLEM és én EGYEK vagyunk, és együtt dolgozunk, mint munkatársak.”, tehát KÉRDEZZÜNK! 
Megtanította nekünk, hogy az egónk lecsendesíthető, és tudunk semlegesek lenni. Megmutatta nekünk, hogy a 
3. tábla segítségével KÉRDEZZÜK meg, hogy honnan ered az információ, sőt, hogy honnan ered a kérdés. Meg-
tanította, hogy használjuk az ingatáblákat a válaszokért, a legnagyobb ajándék azonban az, hogy hatalmunkban 
áll KÉRDEZNI, és ezzel elkezdünk bízni.  

Ez alapján bízom benne, hogy ezt a munka folytatódni fog, és a jövőben emberek ezrei számára szolgál majd 
katalizátorként. Nagy örömömre szolgált sokatokkal találkozni, és ilyen sok kedves emberrel együtt dolgozni.  

Millió áldással és szeretettel,  

                                              Jan Harris 
 

 

Köszönjük, Jan! 
Tudtad, hogy az SRA Igazgatótanácsának tagjai csak hat egymást követő éven át szolgálhatnak, és ezután pihen-
niük kell? Május 31-én Jannek letelt a 6., igazgatótanácstagként eltöltött éve. Jan az Igazgatótanács titkáraként 
és a Képesítési Bizottság elnökeként dolgozott. Jan emellett fontos szerepet tölt be a tanári fórumon is, és számos 
ötlete van arra, hogy a közösség tagjait még közelebb hozza egymáshoz. Az SRA változásain át, az élet viharaiban 
és a képesítéssel kapcsolatos módosítások közepette Jan szívközpontú hozzáállással szolgálta közösségünket és 
egyesületünket. Örömmel jelentjük, hogy a Képesítési Bizottság elnöki posztját továbbra is ő fogja betölteni.  

Köszönet, Jan, mindenért, amit azért tettél, hogy az SRA, az SVT és a SZELLEM gyógyító szeretete fényesen ragyog-
jon világunkban! 
 

http://www.spiritualresponse.com/
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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Spirituális támogató Bizottság 

Ez Neked szól: A spirituális erőd 

Az SVT gyakorlása során nagyon jól elsajátítjuk a programok vizsgálatát és tisztítását. Ismerjük a lépéseket, össze-
gyűjtjük az információkat, és a végén a Felső Én/SZELLEM kitisztítja, és pozitív energiával helyettesíti a disz-
harmonikus energiát. A folyamat egyszerű és hatékony, de lehet, hogy nem mindig értjük a kitisztított diszharmo-
nikus energiát, ami a múltbeli helyzethez kötött bennünket, mert ez az energia az életenergiánk része. Bizony, ez 
így működik: a programokat a saját energiánkkal vagy lelkünkkel futtatjuk, azaz tartjuk aktívan mindaddig, amíg 
a helyzet meg nem oldódik. 

A spirituális és energetikai témákban járatos szakértők és tanárok közül sokan úgy nevezik ezt a jelenséget, mint 
„spirituális erő/az életünk feletti hatalom elvesztése.” Az SVT-ben azt mondjuk, hogy a két fő tényező, amely a 
programokat teremti, az ítélkezés és a megbocsátás. Az ítélkezés és a megbocsátás elmaradása gyengíti a belső 
erőnket, az életünk feletti hatalmunkat. Talán azon gondolkodsz, hogy mi is a spirituális erő? Valójában ez egy 
elég tág fogalom, amelyhez mindannyian végtelen gondolatot hozzánk hozzátenni. Talán úgy összegezhetnénk 
mindezt, hogy a spirituális erő egy eszköztár, melyet a SZELLEMtől a teremtésünkkor kaptunk, azért, hogy hasz-
náljuk, amikor fizikai testet öltünk, mint például a gondolkodás és érzés képességét, hogy teremteni és 
dönteni/választani tudjunk. Ennek a gondolatnak a fontossága abban rejlik, hogy felismerjük, hogy hogyan hasz-
náljuk ezt az erőt, hiszen megválaszthatjuk, hogy szeretetből vagy félelemből cselekszünk-e. Ha a félelmet 
választjuk, akkor eltékozoljuk és másnak adjuk az erőnket. A spirituális erőnket csak azzal állíthatjuk maradék-
talanul helyre, ha a szeretet választjuk, és eszerint cselekszünk. 

Önvizsgálat 

 Kezdd azzal, hogy megkérdezed a Felső Énedet, hogy 
mennyi pozitív és negatív energia van a spirituális erődön? 
Addig tisztítsd, amíg 100% pozitív és 0% negatív energiát 
nem kapsz! 

 Ezután idézz fel egy konkrét helyzetet az életedben! 

 Hány %-ban veszítem a spirituális erőmet ebben a helyzet-
ben? Addig tisztítsd, ameddig az érték 0% nem lesz. 

 Mi akadályoz engem abban, hogy ebben a helyzetben 
teljesen visszaszerezzem a spirituális erőmet? 

 

 Van-e valami, amit ki kell tisztítanom, amit meg kell tudnom vagy tennem ahhoz, hogy visszanyerjem az 
erőmet/lelkemet? 

 Fontold meg, hogy a programok tisztítása mellett más szempontok szerint is szükséges lehet dolgoznod a 
témán, például néhány információ tudatosításával, vagy hitrendszerek megváltoztatásával. Az ingatáblákat 
használva kérj ötleteket! 

 

 

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 halljuk a 
fantasztikus történeteidet! Ne feledd, hogy a cikkírás remek módja a kreditpontok megszerzésének! 
 

 

 

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:publicationsasst@spiritualresponse.com
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A tudatosság tisztítása 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

 

Írta: Elvia „Cecilia” McGarry tiszteletes asszony, USA 
 

A saját tudatosságom tisztítása közben útmutatást kértem a SZELLEMtől. 

A SZELLEMtől egy listát kaptam a következő tételekkel, hogy elmélkedjek rajtuk. 

1. Emlékezz, hogy a te dolgod az, hogy másokat támogass a tudatosságuk tisztásában. 

2. Először magadat erősítsd meg. Ha ezt teszed, a klienseidet is megerősíted. Például: meditálj egy konkrét 

szándékkal, vagy munkálkodj spirituális kertjeidben egy adott szándékkal. 

3. A tudatosság mindig mentális, érzelmi vagy fizikai félreértések tisztításának folyamatában van. Ne a 

problémát akard „megjavítani.” Ehelyett nézz mélyen magadba, és vedd észre, hogy mihez ragaszkodsz, majd 

változtasd meg a nézőpontodat. 

4. Légy kedves önmagaddal, különösen akkor, amikor negatív nézőpontodból adódó érzelmeid vannak.  

5. Értékeld magadat azért, aki vagy. 

6. Emlékezz a feltétel nélküli szeretetemre, amit irántad táplálok. Ez az a szeretet, amivel mindenkit szeretek. 

Megerősítés 

Járom az utat, amin megtisztítom azt, ahogyan élek. 

 

Meditáció 

Feltételek nélkül szeretem magam. Ez a szándékom. 

 

Emlékeztető 

Egyesüljünk elmében és SZELLEMben az SRA-közösséggel, a Spirituális Támogató Bizottsággal és az Igazgató-
tanáccsal, minden hónap 2. keddje a SZELLEMmel való egység napja, amikor vezettetést kérünk, és tanácsot arra 
vonatkozóan, hogy mit tisztítsunk. 

Júniusi fókuszunk: 

Tudatosság 
 

 

Köszönet a Trinidad és Tobagón élő SVT-s barátainknak! 

A Trinidad és Tobago államban élő SVT-közösség adománygyűjtő teázást rendezett az SRA számára. Több, mint 
1.000 dollárt gyűjtöttek össze, miközben élvezték a finom ételeket és egymás társaságát. Nagyra értékeljük mind-
azt az időt, erőfeszítést és odaadást, amit ez a közösség az SRA érdekében évek óta felajánl. Csodálatos áldás 
vagytok az SRA és az egész világ SVT-közössége számára! Köszönjük a támogatásotokat! 

Áldás és boldogság Nektek! 

                           Az SRA személyzete  

 

  

http://www.spiritualresponse.com/
https://www.spiritualresponse.com/about/board-committee/
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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Információkért és kommunikációs normákért felelős 

Bizottság 

Felhívás cikkek közlésére 
 

Kedves SVT-tanárok, -tanácsadók és -alkalmazók!  

A Felemelkedés hírlevél az SVT-közösség csatornája a tudás, a megértés és az új tapasztalatok megosztására. A 
Módszertan rovatban hagyományosan Robert cikkeit osztottuk meg, a M.A.G.I.C. rovatban pedig Mary Ann 
írásait. Emellett sok tapasztalt, veterán SCT-alkalmazó is van, akik megosztják gondolataikat, javaslataikat és 
tapasztalataikat. Teszik mindezt azért, hogy az SVT-t és az SVT használatát támogassák. Most, hogy már lassan 
három évtizedes SVT-praxissal rendelkezünk, itt az ideje annak, hogy a nagyobb közösségtől is értesüljünk az ő 
tapasztalataikról. 

Arra hívunk Benneteket, hogy küldjetek cikkeket a Felemelkedés hírlevélbe. Adunk hozzá néhány támpontot: 

 A cikked valamilyen módon az SVT-ről és/vagy az SpÚ-ról szóljon. Ez lehet: 
 egy tisztításod leírása, ami számodra mélyebb megértést hozott, 
 útmutatás, melyet ahhoz kaptál, hogy hogyan használd az ingatáblákat új módon, 
 egy kérdéssor, melyet különösen hasznosnak találtál az SVT-vel való munkád során, 
 a tudás és bölcsesség alkalmazása speciális helyzetekben – helyek, kapcsolatok, háziállatok, stb., 
 az SVT-t/SpÚ bemutatása egy új kliensnek, 
 a kérdezéstechnikánk fejlesztésének új útja, 
 megoldás arra, hogy hogyan biztosítsunk stabil kapcsolatot a SZELLEMmel a munkánk során, 
 egy cikk, amely spirituális vezettetést ad, ami a M.A.G.I.C. rovat hagyományos szerepe, 
  és folytathatnánk a listát tovább. 

 A cikkek 750-1500 szó (1-3 oldal) terjedelműek legyenek. 

 Szükséges előzetesen engedélyt kérned mindenkitől, aki a cikkben említésre kerül. 

Ha beadsz egy cikket, az ICSC át fogja nézni. A bizottság jellemzően elfogadja a jól megírt, lényegre törő cikkeket, 
vagy útmutatást ad ahhoz, hogy hogyan írhatnád át úgy, hogy az találkozzon az SRA Küldetés, jövőkép, filozófia 
és értékek című dokumentumában összefoglalt normákkal. Az SRA fenntartja a cikkek szerkesztésének jogát, ha 
szükséges. A saját SVT-vállalkozást reklámozó cikkeket semmiképpen nem vesszük figyelembe. 

Kreditpontok: az SRA a megjelent cikkekért 4 pontot ajánl fel a képesítés megújításához. Ha szeretnéd kihasználni 
ezt a lehetőséget, tartsd szem előtt, hogy a cikket jóval a képesítés megújításának dátuma előtt add be. Főleg 
most, hogy a Felemelkedés negyedévenként jelenik meg, 4-5 hónapba is beletelhet egy cikk előkészítése és 
véglegesítése. A kreditpontok csak akkor járnak, ha a cikk már megjelent.  

Örömmel várjuk, hogy megoszthassuk értékes tapasztalataitokat. Kérjük, hogy cikkeiteket Mikaelának küldjétek 
a publications@spiritualresponse.com címre. 

 

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 megosztandó 
link, ahol érdeklődő ismerőseid minden fontos információt megtalálnak: www.spiritualisvt.com 
 

 

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. Egy műszak 
háromórás. 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.   

 

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:publications@spiritualresponse.com
file:///C:/Users/Users/EliteBook/AppData/Roaming/Microsoft/201806/201805/201802/www.spiritualisvt.com
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Lehetőségek a közösséged segítésére 

Hogyan vehetek részt? 
 

Kedves SVT/SpÚ-közösség,  

Az SVT mélyebb és sokrétűbb megértése érdekében közösségi fórumot biztosítunk, ahol megoszthatjuk az SVT-
vel kapcsolatos tapasztalatainkat, kérdezhetünk, ha kétségeink támadnak, fogalmakat tisztázhatunk, meg-
oszthatjuk az új meglátásainkat, megértéseinket és bölcs gondolatainkat, a melyeket a spirituális vezet-
tetésünktől kapunk. Mindez nagyon fontos, hogy ezt a tudásanyagot életben tartsuk, és hogy növekedhessen. 
Vegyél részt te is! Ezt sokféle módon megteheted. Lehet, hogy 

a) kérdésed vagy kétséged támadt egy SVT/SpÚ-val kapcsolatos témában? Írj a Felemelkedés hírlevél Ti 
kérdeztek, a tanárok válaszolnak rovatába. Közösségünk tanárai segítségedre lesznek, és válaszolnak, 
kérdésed és a válasz által pedig közösségünk is gazdagodik.  

b) éppen most végeztél el egy különösen hatékony tisztítást, ami megváltoztatta a kliensed vagy a család-
tagod szemléletét, illetve tapasztalását. Írj egy-két rövid bekezdést róla, amit megoszthatunk. 

c) olvastál valamit a közösségi médiában vagy posztoltál valamit, ami támogató beszélgetést indított el. 
Küldd be, hogy terjeszthessük, és azokhoz is eljuttathassuk, akik nincsenek jelen az online világban.  

d) olvastál egy verset, ami spirituális üzenetével különleges inspirációt jelentett számodra. Oszd meg 
velünk, a pontos forrás megadásával.  

e) írtál egy verset a szíved legmélyéből. Nagyon szívesen olvassuk, és osztjuk meg másokkal is.  
f) olvastál egy könyvet, ami segít néhány SVT-s fogalom értelmezésében, vagy általában segíti a spirituális 

megértést. Küldj róla egy ismertetőt, és írj pár sort arról is, hogy neked miben segített.  
g) láttál egy filmet, ami segített tisztábban látni néhány gondolatot a SZELLEM teremtésével kapcsolatban. 

Mondd el nekünk.  
h) tudsz olyan YouTube videóról, melyek segítettek neked, akár te készítetted, akár láttad őket, mi is szív-

esen értesülnénk róluk.  
i) azon gondolkodsz, hogy írnál egy önálló cikket a Felemelkedés hírlevélbe, amiért kreditpontokat is kap-

hatsz. (A feltételeket itt találod.) 
j) felmerült benned, hogy rövid online tisztításokat tartasz, szabadon felajánlható adományért cserébe.  
k) azon gondolkodsz, hogy tartasz egy tanfolyamot a Folyamatos Képzési Program keretében, hogy közös-

ségünket gazdagítsd, és kreditpontokat kaphass érte. Ehhez új jelentkezési lapunk van.  

A hozzájárulásod a megszokott utat járja majd be, a témától függően az Információkért és kommunikációs 
normákért felelős vagy az Oktatási Bizottság közreműködésével, hogy biztosítsuk, hogy a témák beleillenek az 
SRA tágabb víziójába.  

Alig várjuk, hogy halljunk felőletek. Kérünk, hogy a cikkeiteket vagy a Felemelkedés hírlevéllel kapcsolatos 
kérdéseiteket Mikaelának írjátok meg a publications@spiritualresponse.com címre.  

Szeretettel és áldással,  

                            Malabika Shaw 

           az Oktatási Bizottsági elnöke és az Információkért és kommunikációs normákért felelős bizottság tagja 
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SVT világszerte 

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 SVT-tanfolyam – Hangzhou, 2019. február 
Tanár: Shirlyn Wright 

 

 
Haladó SVT tanfolyam – Hangzhou, 2019. február 

Tanár: Shirlyn Wright 
 

Hála és nagyrabecsülés 

SVT Alaptanfolyam, 2019. február – Tanár: Maria Zeiss 

 Örültem, hogy ilyen gyorsan elvégezhettem. 

SVT Alaptanfolyam, 2019. április – Tanár: Valerie Sale 

 Megtanultam, hogyan tisztítsak negatív programokat magamnak, a családtagjaimnak és a 
barátaimnak. Valeria nagyon türelmes az összes tanulóval. 

 Imádom, hogy a tisztítás ilyen gyakorlatias. 

 Nagyon tetszettek a spirituális alapelvek. 

 Tetszett a sötétebb dolgok és más dimenziók tisztítása. 
 

FIGYELEM! 

Küldjetek fotókat és visszajelzéseket 

a magyar SVT-tanáraitokról és tanfolyamokról a renata@svtonline.hu címre! 
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Képesített SVT- és SpÚ-tanárok és tanácsadók 

Magyarországon 
 

Képesített SVT-tanárok és –tanácsadók 
Auth Csilla 

Dr. Németh Renáta 

Hofmeister Edina 

Lancz Judit 

Lukács Tünde 

Rácz Brigitta 

Vajda Marietta 

Való Gabriella 

 

Képesített SVT/SpÚ-tanárok és –tanácsadók 
Dr. Czakó Éva 

Garbacz Ildikó 

Kelemen Ildikó 

Képesített SVT-tanácsadók 
Bácsfalvi Gabriella 

Klimits Veronika 

Nagy Erzsébet 

Ollé Ágnes 

Pallér Zsuzsanna 

 

 

A magyar nyelvű SVT- és SpÚ-tanfolyamokról, SVT Klubokról 

a www.spiritualisvt.com oldalon tájékozódhatsz! 

 

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. 

 

 

ONLINE Intenzív Készségfejlesztő tanfolyamok indulnak! 

Izgatottan tudatjuk, hogy az Intenzív Készségfejlesztés tanfolyamokból online verzió is indul. Reméljük, hogy ezzel 
a technológiai fejlesztéssel több embert érünk el világszerte. Így a tanárok és a tanulók számára egyaránt meg-
szűnik a zsúfolt repülőtereken való várakozás, nem lesz több elveszett bőrönd, és órákon át tartó autózás. Mostan-
tól 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! 

 

 

 

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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Az SRA Iroda hírei 

Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2019-ban már, mint 17.500 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 960 óra önkéntes munka! 

Minden önkéntesünket nagy becsben tartjuk. Az Igazgatótanács tagjait, a fordítókat, a tanfolyamok szervezőit, 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, fénymásolatok 
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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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 sokszínűséget 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. 

 

Regisztráció az SRA által szervezett tanfolyamokra 
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. 

 

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 
 

 

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

nyekkel, 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.  
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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 
Bill Gee, Elnök (USA) 
bill@ninagee.com  
 

Bertha Calvin,  
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                   Camila Umaña 
                Irodai kapcsolat: Taylor Reaves 
 

Képzés 
Malabika Shaw (elnök) – malabikashaw@hotmail.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 
Beth Vaughan  (elnök) – shirlyn@secretofbliss.com  
                     Bill Gee              Shirlyn Wright 
                       Irodai kapcsolat: Mary Fall 
 

Információk 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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