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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 
lélektestet 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. 
Mindkét képességed az agy frontális részében (a homlok-
lebenyben) 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 lehet-
séges? Máskor pedig 100% pozitív és 100% negatív választ 
kaptam. Összezavarodtam, jól jönne némi útmutatás. 

Miért nem érzi a kliensem az SVT-munka hatását? 

AUGUSZTUSBAN ÉRKEZIK 

A FELEMELKEDÉS  

NYÁRI SZÁMA! 

 

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
https://spiritualresponse.com/classes-international/
https://twitter.com/SRAWorldwide
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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Az Igazgatótanács üzenete 

Izgalmas híreink vannak 

Először is, az Igazgatótanács új elnökeként szeretnék mindannyiótoknak köszönetet mondani a bizalmatokért és a 
támogatásotokért. Megértem, hogy vannak, akiknek a változás egy kellemetlen folyamat, de ahogyan a klienseink-
nek is mondani szoktuk, néha szükség van egy kis kellemetlenségre, ahhoz, hogy a gyógyulás elkezdődhessen. 
Nagyon örülök, hogy belejelenthetek két nagyon fontos változást, amelyeket már bevezettünk, és július 1-én el is 
indulnak.  

SRTCi 

Az SRA telefonos tanácsadó vonala sikeresen átalakult egy saját profitot termelő egységgé, Spiritual Response 
Technique Consulting, Inc. (SRTCi) [’Spirituális Választechnika Tanácsadó Rt.’] néven. Egyszerű oka van annak, hogy 
a SRA telefonos tanácsadó vonalának át kellett alakulnia egy jogilag önálló egységgé, mégpedig az, hogy túl sikeres 
volt abban, hogy biztonságos, hatásos és megfelelő SVT-tanácsadást és tisztításokat adjon közösségünknek és a 
nagyvilágnak. Az új cégre új egységként tekintünk adózási okokból.  

Az új cég igazgatóanácsa az SRA Igazgatótanácsa lesz új néven: SRTCi Igazgatótanács. Az új cég ügyvezetője Amy 
Robertson. A konzulensek beosztását Rácz Brigitta fogja továbbra is felügyelni, Marynek pedig könyvelési feladatai 
lesznek, kezeli a befizetéseket és a technikai ügyeket.  

Az SRTCi önálló cégként reményeink szerint szélesebb piac felé fog tudni terjeszkedni, miközben egyúttal az új és 
a régi tanácsadóknak lehetőséget ad arra, hogy bővítsék klientúrájukat, és anyagilag még függetlenebbé váljanak. 
A telefonos tanácsadóink közösségünk legjobbjai közül kerülnek ki, ami bizonyítja ezen mindannyiunk által meg-
szeretett gyógyító módszer erejét és a hatékonyságát. 

Ha bármikor késztetést éreztél arra, hogy SVT telefonos tanácsadó legyél, ez MOST a legjobb alkalom, hogy jelent-
kezz, hogy így jelen lehess ezen új vállalkozás alapjainak lerakásánál. Kifejezetten globális szinten keresünk tanács-
adókat, hogy nyelvileg minél rugalmasabbak lehessünk. 

Az SRA és az SRTCi szorosan együttműködik, így a közösség alig fogja észrevenni, hogy változások történtek a papír-
munkában. Ez egy láthatatlan átalakulás lesz mind a tanácsadóink, mind a klienseink számára.  
 

ÚJ honlap és új honlapcím 

Az SRTCi hamarosan elfoglalja az SRA korábbi webes felületét, a www.spiritualresponse.com-ot. Kereskedelmi 
vállalkozásként ez teljesen logikus. Ezért az SRA weboldala a www.spiritualresponse.org webcímre költözik, hogy 
kifejezze, hogy ez egy nonprofit és képesítésekkel foglalkozó egyesület. Amíg az SRTCi új honlapja elkészül, addig 
mindkét cím az SRA weboldalára fog vinni. Amint az SRTCi honlapja elindul, a megfelelő címet használjátok majd 
ahhoz, hogy oda kerüljetek, ahová menni akartatok. Ha azonban elfelejtenétek áthelyezni a könyvjelzőiteket, vagy 
nem emlékeznétek az új címre, akkor se aggódjatok, mert lesz egy nagy, barátságos gomb mindkét oldalon, amely 
majd átirányít benneteket a megfelelő helyre.  

Végül szeretném kifejezni szívélyes üdvözletemet Igazgatótanácsunk új tagjainak, Hajnal Fatimának és Alex Jodhan-
nak. Fatima SVT-alkalmazó, aki Magyarországról származik, és jelenleg az Egyesült Királyságban él. Alex Trinidad-
ban élő SVT-alkalmazó. Ha van lehetőségetek, csatlakozzatok hozzám és üdvözöljétek az igazgatótanács új tagjait, 
és köszönjük meg nekik szolgálataik és támogatásuk felajánlását szervezetünk számára.  

Szeretném újra felhívni a figyelmét mindenkinek, aki ezt a hírlevelet olvassa, hogy lépjen be az Igazgatótanácsba 
vagy valamelyik bizottságba. Mint önkéntes és nonprofit szervezet, létezésünk az önkéntesek részvételétől függ, 
akik segítenek nekünk missziónk teljesítésében, hogy életben tartsuk Robert vízióját azzal, ahogy terjesztjük az SVT-
t szerte a világon.  

Készüljetek, mert a következő hónapokban is új és izgalmas bejelentések várhatóak! 

Áldás, William (Bill) Gee, az SRA Igazgatótanács elnöke 

    
Bill (USA) Fatima (Egyesült Királyság) Alex (Tobago) Bertha (Mexikó) 

 

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

Spirituális támogató Bizottság 

Hit 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

 

Írta: Lisa Gibbings-Koo tiszteletes asszony, Trinidad és Tobago 

Nemrég tanúja voltam annak, hogy milyen az, amikor hittel cselekszünk. Az egyik fiam 
valami nagyon különleges dolgot akart. Mindenki gyorsan rávágta, hogy ez nem lehetsé-
ges. Neki azonban megvolt hozzá a hite, és kitartóan bízott abban, hogy minden rendben 
lesz, és nem adta fel. Végül pontosan azt kapta, amit akart. Mindenki azt mondogatta, 
hogy milyen szerencsés. De ez nem szerencse volt, hanem hit. 

Nagyon tanulságos volt számomra végig figyelni, ahogy kitartott és bizakodott, hogy még akkor is, amikor nem 
látod a végeredményt, úgy kell viselkedned, mintha már megtörtént volna, de az eredményhez nem szabad 
ragaszkodnod. Az a képesség, hogy nem ragaszkodunk a végeredményhez, nagy szerepet kap a hitben. Ha hittel 
járod az utad és éled az életed, az a legjobb módja, hogy a számodra legjobb és legtökéletesebb helyre kerülj. 

 

Megerősítés 

Hittel járom az utamat, és minden rendben van. 

 

 

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. 

Júliusi fókuszunk: 

Hit 
 

 

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 publications@spiritualresponse.com címre. Nagyon várjuk, hogy halljuk a 
fantasztikus történeteidet! Ne feledd, hogy a cikkírás remek módja a kreditpontok megszerzésének! 
 

 

 

  

http://www.spiritualresponse.com/
https://www.spiritualresponse.com/about/board-committee/
mailto:publications@spiritualresponse.com
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Ez Neked szól: Élet a Sugárzó Szeretet szintjén 

Mindannyian, akik a Sugárzó Szeretet szintjén és azon túl vagyunk, vállaltuk azt a felelősséget, hogy megtapasz-
taljuk, megtanuljuk és megértjük az összes inherens potenciált és lehetőséget, amelyek ezen a spirituális tudat-
szinten elérhetőek. Ezen a szinten mindig a SZELLEMMEL közösen teremtünk új potenciálokat és új lehetőségeket 
minden dimenzióban, valóságban, térben és időben. Ez fantasztikus! De mégis, hogyan jelenik meg ez a táguló 
tudatosság számunkra, itt és most, a mindennapi, fizikai síkú életünkben? Mit jelent a fizikai síkon gondolkozni, 
magunkat kifejezni, cselekedni és teremteni ezekről a kiterjedt tudatszintekről? Hogyan változott meg az életem? 
Hogyan viszonyulok most a másokkal való kapcsolataimhoz? Hogyan fokozódott a bőség az életemben? Nagy-
szerű dolog újra és újra következetesen feltenni magunknak ezeket a csodás kérdéseket. Azért is szükséges tuda-
tosítanunk azt, hogy hogyan nyilvánulunk meg a fizikai szinten a Sugárzó Szeretet szintjéről, hogy a SZELLEM ezt 
a tudást így megértse és mindenki számára elérhetővé tegye. 

Azt is meg kell értenünk, hogy miért nem vagyunk képesek a fizikai síkon manifesztálni valamit annak ellenére, 
hogy a tudatosságunk a Sugárzó Szeretet szintjén van. Ha nem tapasztaltál lényeges változást abban, hogy hogyan 
állsz hozzá az életedhez, és hogy hogyan éled azt, akkor tudatosítanod kell a programjaidat, a blokkjaidat, a félel-
meidet és a korlátaidat. Vajon ezeket a Sugárzó Szeretet szintjén teremted? Vajon ezek a SZELLEM által teremtett 
programok? Van-e valamilyen rejtett programozásod és/vagy hiedelemrendszered, amit nem akarsz elengedni? 
Vajon félsz-e felszabadítani önmagad? Amikor ezeket a kérdéseket kitisztítod, nemcsak a saját hozzáférésedet 
terjeszted ki ahhoz, hogy ezen a tudatszinten élj, hanem másokét is. Mindannyian egyek vagyunk egymással és – 
végső soron – a SZELLEMMEL is. Az öntudatra ébredésben elért minden eredményünk kulcsszerepet játszik mind-
annyiunk átalakulásában. Átalakulásunk révén szabad hozzáférést kapunk azokhoz a képességeinkhez, hogy 
sugárzóan szeressünk, és hogy teljes életet éljünk itt és most. 

 

A fenti kérdések mellett az alábbiak is segítenek téged az 
átalakulásban: 

 Mit kell kitisztítanom ahhoz, hogy megértsem, mit jelent 
számomra a Sugárzó Szeretet-szintű tudatosság? 

 Milyen programok akadályozzák a képességeimet, hogy 
teljesen integrálni tudjam a spirituális tudatosságomat a 
fizikai síkú manifesztációval? 

 Milyen programok akadályoznak engem abban, hogy 
vállaljam ezt a spirituális felelősséget? 

 
 

 

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/
file:///C:/Users/Users/EliteBook/AppData/Roaming/Microsoft/201806/201805/201802/www.spiritualisvt.com
mailto:sramanager@spiritualresponse.com
mailto:sramanager@spiritualresponse.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, megoszt-
hatjuk az új meglátásainkat, megértéseinket és bölcs gondolatainkat, a melyeket a spirituális vezettetésünktől 
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 kérdé-
seiteket 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 

 

  

http://www.spiritualresponse.com/
https://spiritualresponse.com/minimum-certification-requirements/
mailto:publications@spiritualresponse.com
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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 – Argentína, 2019. március 
Tanár: María del Carmen Cardozo 

 

 

 
Intenzív Készségfejlesztő tanfolyam (IKT) – Taipei és Tianjin, 2019. április 

Tanár: Beth Vaughan 
 

 

 

 

 

FIGYELEM! 
Küldjetek fotókat és visszajelzéseket 

a magyar SVT-tanáraitokról és tanfolyamokról a renata@svtonline.hu címre! 

  

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
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Képesített SVT- és SpÚ-tanárok és tanácsadók 

Magyarországon 
 

Képesített SVT-tanárok és –tanácsadók 
Auth Csilla 

Dr. Németh Renáta 

Gyuris Leila 

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 

Patonay Rebeccah 

 

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. 

 

 

 

SVT/SPÚ TANÁRI FÓRUM ANGOL NYELVEN 

Szeretettel várunk minden képesített SVT/SpÚ-tanárt! 

Facilitátorok: 

 Charlene Dortch (charlene.dortch@verizon.net ) 

 Jan Harris (janharris@pacinfo.com ) 

 Malabika Shaw (malabikasraboard@gmail.com ) 
   

http://www.spiritualresponse.com/
http://www.spiritualisvt.com/
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mailto:charlene.dortch@verizon.net
mailto:janharris@pacinfo.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 19.000 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 1275 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. 

http://www.spiritualresponse.com/
https://spiritualresponse.com/donate/
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Irodai hírek 
Az SRA irodájában változnak a dolgok. Taylor és RaShell július elejétől munkakört cserélnek. Taylor lesz a recep-
ción, ő veszi fel a telefonokat, ő foglalkozik a megrendelésekkel és a szociális médiával, valamint az általános 
adminisztrációs feladatokkal. RaShell öt év elteltével visszatér a képesítési koordinátor munkakörébe. Mostantól 
ő segíti a jelenlegi és az új alkalmazókat, hogy elérjék képesítési céljaikat, valamint segíti küldetése teljesítésében 
a Képesítési bizottságot. Mindketten a szolgálatunk és szolgáltatásunk színvonalát lehető legjobban biztosítva 
támogatják tovább az SRA közösségét.  

Tudassátok, hogyan és miben segíthetünk! 

Az SRA személyzete 
 

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 Te számodra? 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.  

 

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! 
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mailto:srtmail@spiritualresponse.com
https://spiritualresponse.com/cancellation-policy/
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
mailto:certification@spiritualresponse.com
mailto:srtmail@spiritualresponse.com
mailto:publications@spiritualresponse.com
mailto:publicationsasst@spiritualresponse.com
mailto:sramanager@spiritualresponse.com


www.spiritualresponse.com  11/11 oldal 2019/07 

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 (Mexikó) berthacalvinsra@gmail.com  
Hajnal Fatima (Egyesült Királyság) 
Alexander Jodhan (Trinidad) 
 
 

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: RaShell Kingsbury  
certification@spiritualresponse.com 
 

Publikációs asszisztens:  
Mikaela Bartley és Amy L. Robertson 
publications@spiritualresponse.com 
 

Megrendelések: Taylor Reaves 
srtmail@spiritualresponse.com 
 

  

Képesítés 
Jan Harris (elnök)-  janharris@pacinfo.com 
           Bertha Calvin               Nerissa Fu                   Camila Umaña 
                Irodai kapcsolat: RaShell Kingsbury 
 

Képzés 
Malabika Shaw (elnök) – malabikashaw@hotmail.com  
    Dana Abreu               Emily Kayaloglou              Maria Zeiss  
              Irodai kapcsolat: Amy Robertson 
 

Etika 
Bertha Calvin (elnök) – berthacalvinsra@gmail.com  
           Lynn Blanchard         Alexandra Chaouat 
                 Irodai kapcsolat: RaShell Kingsbury 
 

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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