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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Az Igazgatótanács üzenete 

Új albizottságok 

A nyári hónapok során az Igazgatótanács visszajelzést kért a közösségtől az SRA jelenlegi helyzetét és a jövőbeni 
irányát illetően. Bill Gee, az Igazgatótanácsunk elnöke részt vett a tanári fórum találkozóin, és négyszemközti meg-
beszéléseket folytatott tanárokkal és Igazgatótanács korábbi tagjaival. Nemrég egy online kérdőívet is kiküldtünk 
a tágabb közösségnek. Az Igazgatótanács emellett tárgyalásokat folytatott az SRC Publishinggel és más szerzői jog-
tulajdonosokkal, az SVT/SpÚ tananyagokra vonatkozó engedélyekkel és használatukkal kapcsolatban. Nagyra 
értékeljük az összes visszajelzést és a lelkesedést, mind a közösség részéről, mind az SRC Publishing felől – ez bíztató 
számunkra. Az világos, hogy a legnagyobb motiváló erő minden tettünkben a SZELLEMmel való kapcsolatunkon és 
az SVT iránti szeretetünkön alapszik.  

A múlt havi Közleményekben bejelentettük, hogy az ÖnMagam Mestere tanfolyam a tanári képesítéshez ezután 
nem lesz kötelező, és hogy egyelőre minden egyéb követelmény változatlan marad. Ahogy ti is biztosan sejtitek, 
ezek a váratlan változtatások a képesítések terén rengeteg kérdést vetettek fel, ugyanakkor ez egy jó lehetőséget 
is teremtett nekünk.   

Az elvégzésre váró munka egyik nagy részét képezi a tanári és konzulensi képesítések követelményeinek felül-
vizsgálata. A kapott visszajelzésekből az derült ki, hogy bár az eddigi rendszer nagyszerűen működött, hiszen egy 
könnyen áttekinthető útmutatót adott a képesítések megszerzéséhez, a tekintetben mégis hiányos, hogy nem 
határozza meg egyértelműen, hogy a tanároknak és a tanácsadóknak mit kell tudniuk, és hogy mit kell képesnek 
lenniük átadni a tanulóknak és a klienseknek. Ez nagyon komoly probléma, mivel biztosítani akarjuk, hogy 
képesített közösségünk munkája révén Robert munkássága továbbra is elismert legyen, és megőrződjön. 

Afelől nyugodtak lehettek, hogy a jelenlegi képesítési rendszer mindaddig megmarad, amíg meg nem győzödünk 
róla, hogy mindannyiunknak biztos térképe van a továbblépéshez. Amennyiben lehetséges, akkor továbbra is tájé-
koztatni fogunk benneteket minden új információról, bár a szerzői jogok átszervezése miatt a dolgok gyorsan vál-
tozhatnak. Ha változások lesznek, amilyen gyorsan csak lehet, értesítünk benneteket. Ha bármi érintené a képesíté-
seteket, akkor ezt figyelembe vesszük és/vagy kivételt tehetünk. 

A bizottságok jelenlegi szerveződésében a képesítési folyamat változtatásaira vonatkozó javaslatok beadása a 
Képesítési és Képzési bizottság feladata. Sajnos, ezen bizottságok jelenlegi feladatai miatt, valamint tanítás és a 
kliensek kiszolgálása miatt ezekre a feladatokra belátható időn belül kevés idő jut. És ez elvezet bennünket a követ-
kező témánkhoz:  

Albizottságok 

Az Albizottságok célja az, hogy egy bizonyos feladatot vagy projektet elvégezzenek. Amint a feladat elkészült, az 
Albizottság bemutatja a kész projektet vagy beadványt a felelős bizottságnak, aki átnézi, kijavítja és bemutatja azt 
az Igazgatótanácsnak, végső jóváhagyásra és elfogadásra. Minden albizottság egy bizonyos határidőt kap, annak 
érdekében, hogy a kijelölt feladatra koncentráljon, és hogy a közösséget az elvégzett feladatokkal a legjobban 
szolgálhassa. Egyes feladatok rövid időt igényelnek, mások hónapokat. Ha azonban együttműködünk, akkor sikerrel 
járhatunk.  

Ezért most önkéntesek jelentkezését várjuk három albizottságba, akik közvetlenül a Képzési és a Képesítési Bizott-
ság vezetőinek tartoznak beszámolni.  

I.sz. Albizottság: Minimális elvárások: Ennek a bizottságnak a célja, hogy megfogalmazza azokat a normákat, hogy 
a tanároknak és a tanácsadóknak pontosan milyen tudással és képességekkel kell megfelelő szinten rendelkezniük 
ahhoz, hogy képesítést kaphassanak. Ezek a minimális követelmények közvetlenül az SVT/SpÚ tananyagokból és 
Robert megjelentetett munkáiból lesznek származtatva. 
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II.sz. Albizottság: Képesítési követelmények: Ennek a bizottságnak az a célja, hogy alaposan felülvizsgálja a 
jelenlegi képesítési és újra-képesítési folyamatábrákat, hogy könnyebben érthetőek és elérhetőek legyenek a 
közösség minden tagja számára, azoknak a tanároknak és tanácsadóknak is, akiknek nem az angol az elsődleges 
nyelve. Ennek az albizottságnak a két konkrét témája az újraképesítés és a CEC kreditek meghatározása angolul 
nem beszélők részére az SRA-n kívül elvégzett kurzusok és tanfolyamok esetében. 

III.sz. Albizottság: Mentorálási követelmények és tréning: Ennek az albizottságnak az a célja, hogy létrehozzon 
egy tanári mentorprogramot. Ez magában foglalja majd a „legjobb tapasztalatok” egy sorozatát, amely az egész 
közösség számára elérhető lesz, valamint egy tréninget és képesítési programot a tanár mentorok számára.  

Mindegyik bizottságba olyan tagokat várunk, akik képesített tanárok vagy tanácsadók, és már átmentek legalább 
egy újraképesítési cikluson. Ha szeretnél bármelyik új albizottságba jelentkezni, akkor vedd fel a kapcsolatot 
közvetlenül Malabika Shaw-val és Jan Harris-szel. Különösen szeretnénk a nemzetközi közösségünk tagjait 
bátorítani arra, hogy vegyetek részt az albizottságok munkájában, mert úgy érezzük, hogy a tervezett változások 
leginkább benneteket fognak érinteni! 

Végül pedig továbbra is szeretnénk bátorítani mindenkit az SVT-közösségben arra, hogy fontolja meg jelentkezését 
az Igazgatótanácsba. Olyan embereket keresünk a közösségünkben, akik rendelkeznek némi üzletvezetési gyakor-
lattal, és szívesen megosztanák velünk a tudásukat, és segítenének abban, hogy az SRA-t jobbá tegyük, de az 
SVT/SpÚ-tanárokat is bátorítani szeretnénk, hogy csatlakozzanak az Igazgatótanácshoz. Nem kell képesített tanár-
nak vagy képesített tanácsadónak! Csak töltd ki a jelentkezési lapot és csatold az önéletrajzotokat és egy kísérő-
levelet, és küldd be az sramanager@spiritualresponse.com címre.  

 

Újabb izgalmas bejelentések és események várhatóak a következő hónapok során! 

Áldásainkat küldjük, 

William (Bill) Gee, az SRA Igazgatótanács elnöke 

Alex Jodhan, Pénztáros 

Bertha Calvin 

Fatima Hajnal 
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FIGYELEM! 

Ezt a hírlevelet bátran megoszthatod az SVT iránt érdeklődő ismerőseiddel! 
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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Spirituális támogató Bizottság 

A szívedből szólj 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

Írta: Elvia „Cecilia” McGarry tiszteletes asszony, USA 

Ma így szóltam: „Köszönöm, SZELLEM, az összes csodálatos megtapasztalást, amelyben része-
sültem!” 

A SZELLEM a következő kérdéssel válaszolt: „A szívedből vagy a fejedből szólsz?” 

Néhány percig csendben üldögéltem, majd megéreztem, ahogyan a hálám energiája elindul a 
fejemből a szívembe. Ekkor megismételtem a szavakat: „Köszönöm, SZELLEM, az összes 
csodálatos megtapasztalást, amelyben részesülök.” Amint ezeket kimondtam, éreztem, hogy 
rengeteg szeretet árad belém és belőlem.  

A SZELLEM így szólt: „Amikor a szívedből szólsz, megtörténik az átalakulás.” 
 

Megerősítés 

Mindig a szívemből szólok. 
 

Meditáció 

A szeretet a szívből szól. 
 

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. 

Októberi fókuszunk: 

Átalakulás 
 

 

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! 
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Ez Neked szól: Gyógyulás megbocsátás által 
 

Amikor SVT-tisztítást végzünk valakinek, a gyógyulás – a tisztítási folyamat alapjait tekintve – tulajdonképpen a meg-
bocsátás révén történik meg. Ez az erőteljes átalakulás számos szinten támogatja a gyógyulásunkat, és része a Spirituális 
Választerápia hátterét adó alapvető eszmének. 

Ha diszharmonikus energiákat táplálunk egy helyzettel vagy emberrel kapcsolatban, az mindig a megbocsátás hiányának 
a jele. Fontos tudnunk, hogy a diszharmonikus energiák által generált „következmény-programok” tartanak bennünket 
energetikailag hozzákapcsolva a múltbeli helyzethez, az ezekhez kapcsolódó programokat pedig saját életenergiánkkal 
teremtjük újra mindaddig, amíg a helyzet meg nem oldódik. A megbocsátás hiánya azt jelzi, hogy nehéz meglátnunk azt 
a tanulnivalót, amit az adott helyzet vagy ember lehetővé tesz számunkra. Emellett minden olyan esetben, amikor a 
megbocsátás hiányzik, az önvád is megjelenik, amiért hagytuk, hogy ez a helyzet létrejöjjön (ez az önmagunknak való 
megbocsátás hiánya). Így egy olyan mintázatban találjuk magunkat, ahol bűntudat van bennünk, és ellenállás az elenge-
déssel kapcsolatban. A valódi megbocsátás az önmagunknak való megbocsátást is magában foglalja.  

A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfogadjuk, amit a másik helyesen vagy helytelenül cselekedett. A megbocsátás azt 
jelenti, hogy szeretnénk a helyzetet meggyógyítani, szeretnénk felszabadítani az energiáinkat, és továbblépni.  

Amikor SVT-vel programokat tisztítunk, akkor spirituális szinten a megbocsátás erőteljes folyamata megy végbe. Amikor 
a Felső Én/SZELLEM megmutat egy programot, akkor az azt jelenti, hogy eljött az ideje, hogy ezt a helyzetet felül-
vizsgáljuk, meggyógyítsuk, és hogy megbocsássunk. Ez a folyamat támogatja a tapasztalás elengedését, és teszi lehetővé 
a Lélek számára befejezni a tapasztalathoz kapcsolódó tanulási folyamatot. Mindamellett bizonyos esetekben szükség 
lehet arra is, hogy a tisztítás mellett további eszközöket is alkalmazva a tudatos megbocsátást is véghez vigyünk.  

A következő kérdések segíthetnek megvilágítani a helyzetet, amelyekben szükség van a megbocsátásra, vagy amikor 
meg szeretnénk bocsátani: 

 Van-e valami, ami megakadályoz abban, hogy megbocsássak? 

 Van-e valami, ami megakadályozza, hogy meglássam a tanulságot 
ebben a helyzetben? 

 Van-e valami, ami megakadályoz abban, hogy vállaljam a felelősséget 
ezért a helyzetért? 

 Mi a tanulság számomra ebben a helyzetben? (Keress útmutatást az 
ingatáblákon.) 

 Mi akadályoz engem abban, hogy megfelelően magamba fogadjam a 
tanulságot, amit a helyzet mutat? 

 Van-e valami, ami akadályozza, hogy megbocsássak, feloldjam és 
elengedjem a negatív érzéseket? 

 Van-e valami, ami megakadályoz engem abban, hogy megbocsássak 
önmagamnak, és felszabadítsam magam? 

 Az energiáim hány százaléka teremti még mindig újra ezt a helyzetet? 
(A cél az, hogy ez 0% legyen, ami azt jelzi, hogy már a helyzettől való 
elszakadásunk sikeresen végbement.) 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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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. 
 

 

 

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. 

 

 

 

A CEC tanfolyamok bevételének újfajta elosztása?! Kérem a részleteket! 
Az SRA a közelmúltban újrafogalmazta a CEC-tanárok szerződését. A bevételek újfajta elosztásának terve minden 
eddiginél jövedelmezőbb a CEC-tanárok számára. Nemcsak a tanárok számára jobb azonban, hanem a tanulók 
számára is rövidebb és rugalmasabb tanfolyamokat tesz elérhetővé. Nem kell képesített SVT-alkalmazónak, illetve 
tanárnak lenned, hogy CEC-tanfolyamot tarts. Szívesen hallanánk bármilyen tapasztalatodról és képességedről, 
amely az SVT-közösségünket gazdagíthatja. Még abban is segíthetünk, hogy az ötleteidből létrehozz egy tele-
konferenciát vagy tanfolyamot. 

Van ötleted egy CEC-tanfolyamhoz vagy telekonferenciához, ami a közösség tudását gyarapítaná? Például arról, 
hogy hogyan dolgozzunk nehéz kliensekkel, hogyan promotáljuk az SVT-praxisunkat, hogyan használhatunk egy 
ingatáblát, vagy bemutathatsz más, az SVT-munkádban hasznosnak, támogatónak bizonyult módszereket is. Ne 
feledd, hogy a tanfolyamnak nem kell az SVT-ről szólnia. Szólhat a könyvelésről, a boldogság vagy béke meg-
találásáról, egy kisvállalkozás működtetéséről vagy beindításáról, vagy bármi másról, ami az SVT-közösséget 
gyarapítja. 

A Képzési Bizottság most állítja össze a CEC-tanfolyamokat 2020-ra. Úgyhogy most van itt az idő, hogy jelentkezz 
egy, az SRA által szervezett tanfolyam megtartására. ÉS nem kell angolul tanítanod! Mi több, örömmel támogat-
nánk helyi közösségeinket számos nyelven megtartott CEC-tanfolyamokkal. 

A tanulóid hálásan fogadják majd a folyamatos képzést és értékes meglátásaidat, miközben CEC-krediteket szerez-
nek. Te pedig élvezheted az új szerződés előnyeit, annak tudatában, hogy felbecsülhetetlen szolgálatot végeztél a 
közösséged javára. 

Izgatottan várjuk a tanfolyami ötleteidet. További információkért keresd Malabika Shaw-t, a Képzési Bizottság 
elnökét a visionwholistic@gmail.com címen. 
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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! 

 

 

 

 

 

 

Spirituális Újjáépítés-tanfolyam  

Argentína, 2019. július  

Tanár: María del Carmen Cardozo 
 

 
Haladó SVT-tanfolyam – Kína, 2019. augusztus 

Tanár: Lisa Gibbings-Koo 

(A képen látható a szervez, David Bingley is, a gyermekeivel) 
 

FIGYELEM! 
Küldjetek Ti is fotókat és visszajelzéseket 

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

 

Pozitív visszajelzések egy SVT-tanárról a Facebookon a tanulóktól  
1. tanuló: Mariola Kosowicz csodálatos tanár. Nagyon intuitív és éleslátó. Messze túlteljesít az oktatásban, és 
nagyon nagyvonalúan bánik az idejével és a bölcsességével. Éppen most fejeztem be az SVT Alaptanfolyamot és a 
Haladó SVT-tanfolyamot Mariolával, és tele van a szívem hálával érte. Olyan sok mindent megtanított nekem, az 
egész tanfolyam során biztonságban és támogatva éreztem magam. Mariola sokat dolgozott azért, hogy a tan-
anyagot megértsem, és hogy képes legyek használni is. 

SVT tisztítást is kaptam Mariolától, és nagyon melegen ajánlom őt, mint tanárt, és mint gyógyítót is. 

2. tanuló: Teljes mértékben egyetértek! Éppen most végeztem el az SVT Alaptanfolyamot Mariolával, és a tan-
folyam során minden létező dolgot megtett értünk. Gondoskodó, támogató és nagyon szereti és jól is ismeri az 
SVT-t. Köszönöm, Mariola! 
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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-tanácsadók 
Bácsfalvi Gabriella 

Klimits Veronika 

Nagy Erzsébet 

Ollé Ágnes 

Pallér Zsuzsanna 

 

 

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

Garbacz Ildikó 

Kelemen Ildikó 

Patonay Rebeccah 

 

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

a www.spiritualisvt.com oldalon tájékozódhatsz! 
 

Emlékeztető az SpÚ-tanároknak! 

A Spirituális Újjáépítés kézkönyvre vonatkozó szerzői jogi szabályozás szerint minden tanárnak, aki a kézikönyvet a 
honlapról nyomtatja ki, példányonként 10 dollár szerzői jogdíjat kell fizetnie az SRA-nak. Ezt PayPallel egyenlítheted 
ki, vagy lépj kapcsolatba az SRA Irodájával. Ez a díj kinyomtatott kézikönyvenként értendő. 

 

 

 

 

 

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 ) 
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MEGJELENT 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!  
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Az SRA Iroda hírei 

Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2019-ban már, mint 
25.000 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! 
 

 

Idén már több, mint 2091 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 segítse-
nek az SRA-nak a SZELLEM szeretetének terjesztésé-
ben. 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 álta-
latok végzett sok-sok munkáról. Legyen szó fordításról, egy bizottságban való munkáról, fénymásolatok készíté-
séről 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. 
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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. 

 

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 ked-
vezményben 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.  
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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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