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MEGÉRKEZETT a Felemelkedés ÚJ, nyári száma!  

>> ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL << 

MINDENKORI KEDVENCEINK ÚJDONSÁGOK 

Robert Detzler könyvtárából 
Ösvények 

A SZELLEM azt mondja, hogy ez a legfőbb oka annak, hogy 
az emberek nem hisznek az előző életekben vagy a rein-
karnációban.  

Még több ingatábla 
…végül annyi ingatábla halmozódott fel, hogy az inga-
táblák alkotta rakás (halom/oszlop) túllépte az univerzum 
szélét, amelyben élünk.  

 

M.A.G.I.C. 
Az Isteni Rendre való képességünk 

„Belső erőnk célja a radikális átváltozás, a hiteles meg-
újulás, metamorfózis, a fennálló emberi állapoton túlra 
való kvantumugrás.” 

Lelkesedésünk ereje 

A buzgóság alkalmazásának legszebb és legkönnyebb 
módja az öröm.  

 

Figyelj és tanulj 
Összhangban van az üzleti vállalkozásod a magasabb 
rendű céloddal? 

Mi az a szolgálat, amit a vállalkozásom révén kínálni 
szeretnék? Milyen értéket kínálok? Milyen mértékben 
látom tisztán a saját jövőképemet? 

Uralom és hatalom 
…energiánk egy részét ott hagyjuk az adott helyzethez 
kapcsolva. 

Rajzold meg az életedet fejjel lefelé! 

Mi történik azonban akkor, ha eltávolodsz egy lépéssel a 
problémától, és fejjel lefelé fordítod? 

Nemzetközi beszélgetések 
Önmagunk tisztítása 
Újabb sikeres manifesztáció!  
SVT névtelenül 
Aludj jól utazás közben is!  
Ingatlaneladás 
Zavartság és kényszerképzetek 

Könyvismertetések 

Filmajánlók 

 

PREZENTÁCIÓK MAGYAR FELIRATTAL 
A 13 eredeti test 

A munkára való felkészülés áttekintése 

 
 

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

A Felemelkedés hírlevelet a magyar SVT-tanároknál rendelheted meg,  

vagy írj a renata@svtonline.hu címre! 

Ha tudsz angolul, online is előfizethetsz rá, ide klikkelve!  

 

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:renata@svtonline.hu
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Segíts felvirágoztatni az SVT-közösségedet! 

Harminc év alatt az SRA onnan, hogy Washinghton államban 
terjeszteni kezdte a SZELLEMet, egy világméretű közösséget 
támogató szervezetté nőtt, amely majd’ 50 országban kép-
viselteti magát. Az SRA egy nonprofit szervezet, amely 
adományoktól függ. Ezek segítenek bennünket, hogy folytat-
hassuk a SZELLEM gyógyító szeretetének terjesztését. 
Ahogyan a jobb oldali grafikonon is látható, a 2019-es célunk-
hoz már több, mint félúton vagyunk – és még négy hónapunk 
van, hogy ezt a célt teljesítsük. Kérjük, fontold meg, hogy ma 
adományt küldesz az SRA-nak. Akár 5, akár 500 dollár, vagy 
még több, minden pénz segítséget jelent. Gondolkozz el eset-
leg egy szórakoztató adománygyűjtés megszervezésén a helyi 
közösségedben: tea-délután vagy egy finomságokkal teli 
kosár kiárusítása és sok más program is összehozhat benne-
teket is, hogy az SRA-t támogassátok, és kapcsolataitokat 
építsétek. Az egyéni adományozás is gyorsan és egyszerűen 
kivitelezhető a honlapon keresztül PayPal vagy átutalásos 
megbízás formájában. Mi több, havonta ismétlődő adomány 
beállítását is kezdeményezheted, hogy egész évben támogass 
bennünket.  
Minden nap a szívünkben és az elménkben vagytok. Imád-
kozunk azért, hogy a SZELLEM áldása kísérjen titeket és 
szeretteiteket bőséges boldogságban.  
Előre is köszönjük a spirituális és pénzügyi támogatást. Nélkü-
letek a világunk, az életünk, a családjaink és a szervezetünk 
kevesebb lenne. Köszönjük, hogy sugározzátok a SZELLEM 
fényét! 

 

FIGYELEM! 

Ezt a hírlevelet bátran megoszthatod az SVT iránt érdeklődő ismerőseiddel! 

 

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

Az Igazgatótanács üzenete 

A helyes út 

Az Igazgatótanács összes tagja ismét szeretné őszinte háláját kifejezni mindenkinek az SVT-közösségben a vissza-
jelzésekért és támogatásért, amit az SRA-ban bevezetett változásokkal kapcsolatban kaptunk. A szeretetetek és 
támogatásotok nélkül ezt nem tudnánk véghezvinni, és ezért örökké hálásak vagyunk!  
Az előző hónapban az SRA Igazgatótanácsa elkezdett egy projektet, amelyben visszajelzéseket gyűjtünk az SRA-
közösségtől azzal kapcsolatban, hogy az Igazgatótanácsok a múltban mit csináltak jól, és hol találhatunk utakat a 
fejlődésre. Ebből a célból kiküldünk egy kérdőívet az egész közösségnek, hogy közvetlenül tőletek hallhassuk a 
véleményeteket. Ha olyasmit szeretnétek megosztani, ami egy kérdőív kereteibe nem fér bele, akkor arra bíztatunk 
benneteket, hogy lépjetek kapcsolatba az Igazgatótanács elnökével, Bill Gee-vel, hogy időpontot egyeztethessetek 
egy beszélgetésre. Ehhez írjatok neki közvetlenül az sraboard@spiritualresponse.com emailcímre.  
A visszajelzések egyik területe, amivel ebben a hónapban foglalkozni szeretnénk, az az, hogy megosszuk veletek, 
hogy mit értünk azon, hogy megfelelőség. A világon minden szervezetnek muszáj követnie bizonyos szabályokat és 
előírásokat, amelyeket a saját kormányzatuk határoz meg. Hogy milyen szabályozásokat kell követni, azt a szövet-
ségi, regionális (állami) vagy a helyi önkormányzatok határozzák meg. Ha egy szervezet megfelelő, az azt jelenti, 
hogy ezeken a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések keretein belül működik. Ha egy szervezet nem-
megfelelő, az azt jelenti, hogy a szervezet nem a meghatározott törvények és előírások mentén működik.  
Egy szervezet számára nem ugyanazok a következményei annak, ha nem-megfelelő, mint amikor valaki szándéko-
san törvényt sért, vagy valamilyen bűncselekményt követ el. Ez mindössze azt jelenti, hogy ez a szervezetnek, 
amilyen gyorsan csak lehetséges, ki kell javítania azt a gyakorlatot vagy tévedést, ami miatt a megfelelőségét el-
vesztette. Ha egy szervezet tud róla, hogy nem-megfelelő, és elmulasztja a probléma kijavítását, akkor ezzel a non-
profit státuszát kockáztatja, és/vagy bírságok, illetve vagy adók megfizetésére fogják kötelezni.  
Azok a lépések, amelyeket az Igazgatótanács egymás után tesz – mint például a telefonos tanácsadói vonal önálló 
profitszerző leány-vállalattá alakítása (SRTCi) – egy lépés volt afelé, hogy az SRA újra megfelelő módon működjön. 
Az SRTCi-vel kapcsolatban olyan kérdéseket kaptunk, melyek azt kérik, hogy tisztázzuk, hogy ki vagy mi az SRTCi, 
és hogy milyen módon fogja támogatni a közösség egészét. Először is, bár az SRTCi egy profitorientált vállalkozás, 
az egyetlen részvényese az SRA. Az SRA-n kívül egyetlen személy sem részesül az anyagi haszonból, amit ez a cég 
termel, és a profit 100%-a (adózás után) adományozásra kerül az SRA javára. Mivel az SRTCi képes arra, hogy világ-
szerte új piacokat hódítson meg, ezért arra számítunk, hogy –miután egyik képesített tanácsadónk révén meg-
tapasztalta az SVT előnyeit - az egész világon több ember szeretne majd SVT-oktatásban részesülni. 
A következő hónapokban az Igazgatótanács olyan változtatásokat fog bevezetni, melyek a pénzügyi nyilvántar-
tásunknak, az Igazgatótanács feljegyzéseinek és a szervezeti felépítésnek az átláthatóságát szolgálják. Mindez nem-
csak a megfelelő működésünket fogja ismét biztosítani, különös tekintettel az éves adóbevallásra a kormány felé, 
hanem erősen hiszünk abban, hogy nektek, az SVT-közösség tagjainak jogotok van tudni, hogy mi történik a TI 
egyesületetekben.  
Örömmel adunk hírt arról, hogy az Igazgatótanács tárgyalásokat folytat a SRC Publishinggel és az SVT-tananyagok 
más szerzőivel. Bár ezen tárgyalások részleteit nem hozhatjuk nyilvánosságra, azt elmondhatjuk, hogy az összes fél 
folyamatosan egyeztet, és erősen törekszik arra, hogy olyan megegyezések szülessenek, amelyek minden felet 
támogatnak egyénileg, és az SVT-közösség egészét tekintve is. Amit tőletek kérünk, az a türelmetek és a bizalmatok 
abban, hogy függetlenül attól, hogy milyen megegyezések születnek, magukat a tárgyalásokat a SZELLEM vezeti 
Robert Detzler örökségének megőrzése és az SVT világméretű terjedésének érdekében.  
Végezetül, szeretnénk mindenkit az SVT-közösségben arra bíztatni, hogy fontolja meg azt, hogy csatlakozik az 
Igazgatótanácshoz. Nem szükséges képesített tanárnak vagy tanácsadónak lennetek! Olyan embereket keresünk a 
közösségünkben, akiknek van némi üzletvezetési tapasztalatuk, és akik hajlandóak lennének megosztani a 
tudásukat, hogy segítsenek nekünk az SRA-t még jobbá tenni. Emellett minden SVT-/ SpÚ-tanárt is szeretnénk arra 
bíztatni, hogy csatlakozzanak az Igazgatótanácsunkhoz. Kérjük, töltsétek ki jelentkezési lapunkat, majd küldjétek el 
Amy-nek az sramanager@spiritualresponse.com címre az önéletrajzotokkal és egy kísérő levéllel együtt.  
További izgalmas események és bejelentések jönnek a következő hónapokban! 
Áldásainkat küldjük,  
William (Bill) Gee, az SRA Igazgatótanács Elnöke 
Alex Jodhan, Pénztáros 
Bertha Calvin 
Hajnal Fatima  

 

http://www.spiritualresponse.com/
mailto:sraboard@spiritualresponse.com
file:///C:/Users/Mikaela%20Bartley/OneDrive%20-%20Spiritual%20Response%20Association/Curriculum/7000%20Admin/7000E%20Admin%20English-%20mostly/7087E%20%20Volunteer%20Skills%20Form%202018-08%20fillable.pdf
mailto:sramanager@spiritualresponse.com
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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Spirituális támogató Bizottság 

Békés változás 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

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

Legutóbbi hongkongi útjaim során egyértelművé vált számomra, hogy a változás itt van. És a 
változásokat nem mindig könnyű elfogadni. Úgy látom, hogy az egész világ változik, és ebből 
az energiából egyik ország sem marad ki.  

Ami egyértelműen érzékelhető, az az, hogy úgy tűnik, mintha visszafelé haladnánk. Olyan, 
mintha egy hátrahúzós kisautóval játszanánk. Ahhoz, hogy az autó elindulhasson előre, hátra  

kell húznunk, majd el kell engednünk. Néhány ember és ország a hátrafelé mozgás nélkül szökell előre, és ez úgy 
tűnhet, mintha erőltetnék a változást. Szeretném ezt az SVT-re vonatkoztatni. Ha nem foglalkozunk a hozott 
csomagunkkal, és nem tisztítjuk ki (hátrahúzás), akkor nagyon nehéz továbblépnünk. Ez majdnem olyan, mintha 
hegynek felfelé gyalogolnánk, nehéz kövekkel a hátunkon. A jelenleg zajló változások is éppen ilyenek, és az 
emberek világszerte érzik ezt a kényszerítő nyomást. Életem során már láttam olyat, hogy falak dőltek le, és beállt 
a béke. Most sajnos úgy néz ki, mintha egyre több fal épülne, és egyre több lenne a megosztottság. Mindannyiunk-
nak folytatnunk kell a tisztító munkát, hogy a természet vagy az ember által okozott háborgásokban békés meg-
oldások születhessenek.   

 

Megerősítés 

A SZELLEM és én egyek vagyunk, és együtt békés megoldást találunk. 

 

 

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. 

Szeptemberi fókuszunk: 

Békés 
 

 

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: Gondolatok – érzelmek - végtelen tudatosság 
 

A gondolatok, az érzelmek (egy szójátékkal élve: e-motion, azaz energy in motion ’a mozgásban lévő energia’ – A 
szerk.) és a végtelen tudatosság tökéletes eszközök, amelyekben magunkat SZELLEMként megnyilváníthatjuk, 
mint. Természetesnek vesszük ezeket a velünk született jellemzőket, elfelejtve, hogy milyen jól fel vagyunk szerelve 
ahhoz, hogy ezt az életet teljességben megélhessük, hogy minden kihívást sikeresen teljesíthessünk, és könnyedén 
teremthessünk növekedési lehetőségeket. Ha a SZELLEM tudatosságát számos tapasztalatunk segítségével annál 
is jobban kiterjesztettük, mint amit a SZELLEM valaha is elképzelt, akkor nyilván megengedhetjük magunknak, hogy 
könnyedén és folyamatosan fejlődjünk, jóval túl azon, amit a magunk számára valaha is elképzeltük. Tudod: amint 
fent, úgy lent. 

Hogyan csináld? Dolgozz a Felső Éneddel és a SZELLEMmel az önmagadról és a benned lévő dolgokról alkotott 
nézőpontod megváltoztatásán. Válj még tudatosabbá azt illetően, hogy gondolataidat, az érzelmeidet és a végtelen 
tudatosságodat te irányítod. Te nem vagy ezek szeszélyeinek kiszolgáltatva, és nem állsz a befolyásuk alatt. Ezek a 
te eszközeid, és nem az parancsolóid. Ezek a talentumaid, nem pedig a korlátaid. Tanulj meg bízni magadban, hogy 
gondolataidat, érzelmeidet és a végtelen tudatosságodat szeretettel vond be a legmagasabb rendű víziód, 
szándékod és célod megnyilvánításába. Légy a SZELLEM, aki itt és most él ebben a fizikai megtapasztalásban, mert 
minden eszközzel rendelkezel, ami ehhez szükséges.  
 

Önvizsgálat: 

 Hány százalékban használom hatékonyan a gondolataimat? És az 
érzelmeimet? 

 Hány százalékban férek hozzá végtelen tudatosságomhoz? 

 Hány százalékban használom hatékonyan ezeket az eszközöket, 
hogy megértsem és megoldjam a kihívásaimat? És arra, hogy több 
lehetőséget teremtsek, és még teljesebb életet éljek? 

 Milyen programok akadályoznak abban, hogy a képességeimről és 
önmagamról egy spirituálisan kiterjedtebb perspektívát hozzak lét-
re? 

 Hány százalékban bízom a képességeimben, hogy kifejezzem a leg-
magasabb rendű víziómat, szándékomat és célomat?   

 

 

Kérdések a közösségtől 
ML: SVT-t tanulok, de a tanfolyam csak két hónap múlva indul. Szeretnék mindent megtenni, amit tudok, a 
felkészülés érdekében. Tud valaki tanácsot adni? 

MS: Én azt javaslom, hogy olvasd el Robert Detzler két könyvét: Spirituális Választerápia - A szabadság ösvénye 
(Magyarul 2007-ben jelent meg, az Édesvíz kiadó gondozásában, és sajnos, nem kapható. A szerk.) és a Soul-
ReCreation (Magyarul nem jelent még meg. A szerk.). Az is sokat segíthet, ha megtanulod, hogy az ingázáshoz 
hogyan lehet semleges elmeállapotba kerülni.  

AR: Meditálj, és naponta végezz valamilyen spirituális gyakorlatot. Kapcsolódj a SZELLEMmel. Legyenek tiszták, 
egyértelműek a szándékaid, legyél földelt és középpontos.  

KF: A könyvek jó alapot adnak az SVT fogalmainak megértéséhez, de tartsd szem előtt, hogy arra nem alkalmasak, 
hogy megtanuld, hogy hogyan kell elvégezni egy tisztítást. Olyan információt is tartalmaznak, ami az évek során 
megváltozott, ahogy az SVT tovább fejlődött, és ahogy az emberiség rezgésszáma is emelkedett az egész bolygón. 

 

 

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/
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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 és Haladó SVT-tanfolyam – Kína, 2019. május 
Tanár: Sweety Luo 

 

 
Alap és Haladó SVT-tanfolyam – Kína, 2019. június/augusztus 

Tanár: Sweety Luo 
 

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. 

 

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 
 

 

FIGYELEM! 
Küldjetek fotókat és visszajelzéseket 

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

 

http://www.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! 
 

 

Fontos bejelentés az ÖnMagam Mestere tanfolyammal kapcsolatban 
 

Az ÖnMagam Mestere tanfolyamot átalakítják! Az ÖnMagam Mestere eredeti alkotói tájékoztatták az SRA Igaz-
gatótanácsát, hogy a tananyagot átértékelik és újrarendezik, hogy naprakész legyen, és hogy jobban megfeleljen 
világméretű közösségünknek.  

Ezért, mostantól fogva azok számára, akik SVT-tanári képesítést szeretnének szerezni, ez a kurzus nem lesz köte-
lező. Dél-Amerikában még meg lesz tartva a két, már megszervezett tanfolyam. és az itt megszerezett kreditpontok 
felhasználhatóak lesznek a képesítéshez és az újraképesítéshez is.  

Megértjük, hogy sokan közületek nagyra értékelik ezt a programot, és azt, amit ad. Ezért, amint a kurzus újraindul, 
akkor az SRA fel tudja majd méri, hogy hogyan lehetne ezt a képzést a leghatékonyabban beépíteni a teljes tan-
anyagba. Ha bármilyen kérdésetek vagy gondolatotok van ezzel az üggyel kapcsolatban, akkor vegyétek fel a 
kapcsolatot az SRA-val a SelfMastery@spiritualresponse.com címen. A véleményetek fontos számunkra, és reagál-
ni fogunk rá, amilyen gyorsan csak lehetséges. 

 

 

 

 

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/
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Az SRA Iroda hírei 

Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2019-ban már, mint 24.000 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 1817 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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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 
 

Angolul tudóknak 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

 Nemzetközi tanfolyamok 
 

 

 

 

 

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-t az sramanager@spiritualresponse.com címen.  

 

 

 

Isten hozott, Mary és Nalini! 

Szeretnénk üdvözölni az új telefonos konzulenseket, Mary Lozanót (USA, Texas) és Nalini Singh-et (Trinidad) az 
SRTCi-ben (’Spirituális Választechnika Tanácsadó Rt). A tréningjük befejezése után csatlakoznak Brigittához, 
Gretához, Lizhez, Lizához and Mariolához, hogy a világszintű közösségünket segítsék. 

Annak érdekében, hogy az SRTCi-t eljuttassuk hozzátok, még több konzulenst szándékozunk felvenni a világ 
minden tájáról. Néhány jelöltünk már van, akik a kulisszák mögött várakoznak. Ha téged is érdekel ez a lehetőség, 
akkor küldj be egy rövid önéletrajzot Amynek a SRTCiDirector@spiritualresponse.com címre. 

  

http://www.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 tuda-
tosságuk 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 képességeinket, 
hogy olyan SVT- és SpÚ-tanfolyamokat, valamint szolgáltatásokat hozzunk létre, amelyekkel egy még jobb világ-
méretű közösséget támogatunk és inspirálunk. 
Értékek: Az SRA elfogadja mindenki spirituális természetét, és az együttérzés, támogatás, tisztelet, integritás, 
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) sraboard@spiritualresponse.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 
 

Publikációk:  
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) – bethsrt@hotmail.com  
                     Bill Gee              Shirlyn Wright         Alexander Jodhan 
                                    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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