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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Az Igazgatótanács üzenete 

Új technológia 

 

Az elmúlt hat hónap során számos izgalmas dolog történt az Igazgatótanáccsal és az SRA-val. 
Az egyik vívmányunk az SRTCi (Spiritual Response Technique Consulting, Inc.), a profitorientált 
telefonos tanácsadó szolgáltatást végző cégünk sikeres elindítása. Az SRTCi honlapja hamaro-
san a www.spiritualresponse.com webhelyen lesz elérhető, az SRA honlapja pedig a 
www.spiritualresponse.org lesz. Ha az új honlap elkészül, kérünk benneteket, hogy szánjatok 
időt arra, hogy körülnéztek rajta. Ezen már az új logónk és színvilágunk jelenik meg, ami szerin-
tünk segít útjára indítani egyesületünket egy új és csodálatos korszakba.  

Megkezdtük az SRA honlapjának régóta esedékes megújítását is. Az SRTCi oldalával ellentétben az SRA weboldala 
sokkal nagyobb és több információt tartalmaz mind képesített közösségünk, mind a nagyközönség, mind az állami 
szervek számára is, az adózási és szervezeti megfelelési szempontok szerint. Az Igazgatótanácsban úgy érezzük, 
hogy a jelenlegi webfejlesztőnk számára ez a feladat túl nagy lehet. Mivel a szervezetünkért végzett munkájáért 
cserébe csak szeretetünket és hálánkat tudjuk neki adni, az Igazgatótanács úgy döntött, hogy árajánlatokat kérünk 
be a fő honlapunk fejlesztésére. 

Tőletek, az SVT-közösségtől azt kérjük, hogy ha ismertek olyan honlapkészítőt vagy webdesigner céget, akit érde-
kelhet, hogy ajánlatot tegyen a honlapunk átalakítására és újraindítására, kérjük, mihamarabb jelezzétek. Előkészí-
tettünk egy ajánlatbekérő dokumentumot, ami tartalmazza a specifikációkat, a költségvetést, a határidőket és a 
projekt egyéb részleteit. Ezt az ajánlatbekérőt ideális esetben a lehető legtöbb lehetséges webfejlesztőnek szeret-
nénk elküldeni. Természetesen azt szeretnénk, ha olyan szakemberrel vagy céggel dolgozhatnánk együtt, aki tudja, 
kik vagyunk, és értékeli a tevékenységünket, ezért nagyra értékelünk minden ajánlást, amit tőletek kapunk. Az 
esélyes webfeljesztők elérhetőségét küldjétek el Amy Robertsonnak a sramanager@spiritualresponse.com címre. 
A beadás határideje 2019. december 31. éjfél, Csendes- óceáni idő szerint. Ezután nem fogadunk el ajánlatokat. 

Az előző havi Közleményekben bejelentettük, hogy létrehozunk három albizottságot, hogy segítsenek az SRA-nak 
a képesítési folyamattal kapcsolatosan szükséges felülvizsgálatok elvégzésében. Örömmel jelentem, hogy a közös-
ség kiválóan reagált a kérésünkre, és a munka már el is kezdődött! Bővebb tájékoztatást majd akkor adunk, amikor 
javaslataikat előterjesztették, az Igazgatótanács pedig átnézte őket. 

Utolsó megjegyzésként szeretnénk benneteket emlékeztetni, hogy az általunk végzett munka nagyrésze nem 
ingyenesen történik. Míg Bizottságaink és az Igazgatótanács sok száz órányi, elkötelezett önkéntesek által adomá-
nyozott munkával működik, sok más feladatot általunk megbízott szakemberek végeznek el, akiket családtagjaink-
ként szeretünk és becsülünk. A közösségtől a képesítési díjakon túl kapott adományok összege jóval alacsonyabb, 
mint az ezt megelőző években. Emiatt nehezen tudjuk befizetni a számláinkat, felkérni kivitelezőket a projektek-
hez, és megtenni azokat a lépéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy végre csökkentsünk a költségeken, és a 
szervezetünket sokkal inkább a ti igényeitekhez igazíthassuk.  

Szeretnénk nagy KÖSZÖNETET mondani mindazoknak, akik már adományoztak idén! Ha a megfelelő pillantra vársz, 
hogy (adóból leírható) adományt küldj, akkor ez MOST van, különösen azért, mert a naptári év végéhez közeledünk. 
Azért is nagyon hálásak lennék, ha megfontolnád, hogy beállíts egy rendszeres adományküldési megbízást, havi, 
negyedévi vagy akár heti rendszerességgel. A rendszeres adományok lehetővé teszik számunkra azt, hogy az év 
során jobban tudjuk tervezni a kötelező befizetnivalókat. A rendszeres adomány automatikusan levonódik a bank-
számládról egy előre beállított dátum szerint, így nem kell foglalkoznod azzal, hogy valóban elutald!  

Még több izgalmas hír várható az előttünk álló hónapokban! 

Legyetek jól, és legyetek áldottak! 

William (Bill) Gee, az SRA Igazgatótanácsának elnöke               Bertha Calvin 

Alex Jodhan, Pénztáros                                                                    Hajnal Fatima 
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FIGYELEM! 

Ezt a hírlevelet bátran megoszthatod az SVT iránt érdeklődő ismerőseiddel! 

 
 

 

 

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. 

 

Fizess elő még ma a Felemelkedés hírlevélre, 

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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Bizottságok a ti szolgálatotokban 

Spirituális támogató Bizottság 

Az apai archetípusom biztonságban van 

Az SRA honlapján az összes bizottsági tagot megtalálod. 

 

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

Az 1. ingatáblára mentem, és megkérdeztem a SZELLEMet, hogy „miről szóljon a novemberi 
cikk?” A 8.A ingatáblához küldött, ahol az apai archetípust mutatta. A Soul-Recreation [Robert 
Deztler második könyve az SVT-ről. ’Lélek-újjáteremtés’- magyarul még nem jelent meg. – A 
szerk.] című könyv szerint az apai archetípus a külső biztonság iránti vágy. Ez az az aspektus, 
ami a karriert, a munkát, a sikert és a társadalmi státuszunkat foglalja magában.  

Az vált világossá számomra, hogy ezeket a dolgokat mindannyian szeretnénk az életünkben, és ahhoz, hogy be-
vonzzuk őket, először rá kell hangolódnunk az energiájukra. Ahhoz, hogy ezt meg tudd tenni, tisztíts ki minden 
blokkot ennek az archetípusnak a legteljesebb megnyilvánulásával kapcsolatban, majd ezután kérdezd meg, hogy 
hány százalékban éled ezt a megnyilvánulást? Figyelj oda a gondolataidra azzal kapcsolatban, hogy látod magadat. 
Úgy kellene látnod magad, mint aki biztonságban van, erős és sikeres.  

 
 

Megerősítés 

Az apai archetípusom biztonságban 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. 

Novemberi fókuszunk: 

Biztonságban 
 

 

 

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 fan-
tasztikus történeteidet! Ne feledd, hogy a cikkírás remek módja a kreditpontok megszerzésének! 
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Ez Neked szól: Együttérzés/könyörület 

Az együttérzés/könyörület az, amikor magadba nézel, és megvizsgálod, hogy hogyan kapcsolódsz a másik 
emberhez spirituális értelemben, és hogy te már meggyógyítottad-e magadban ezt a részedet, és hogy képes vagy-
e energetikailag támogatni az illető útját. Az együttérzés/könyörület azt is jelentheti, hogy a másik emberrel eggyé 
válsz, mert ahogy az ő megtapasztalásukat szemléled, legbelül mélyen tudatában vagy, hogy ezt a részedet még te 
sem gyógyítottad meg. Ezek az emberek lehetőséget adnak neked arra, hogy ezt az aspektust bennük is és magad-
ban is megtisztítsd energetikailag és spirituálisan. Számunkra az egy könnyedén elérhető áldás, amikor tanúi 
vagyunk a másik szenvedésnek, könyörületet érzünk iránta, meglátjuk vele a kapcsolatunkat, és ezáltal megértésre 
teszünk szert és gyógyulunk.  

De mi van a mások szenvedéseinek „okozója” iránt tanúsított együttérzéssel/könyörülettel? Nem könnyű magunk-
ba szállni, és megtalálni, hogyan kapcsolódunk egy ilyen emberrel. Vagy nem akarjuk látni, vagy nem akarjuk el-
ismerni azt, hogy osztozunk vele ebben a negatív megnyilvánulásban. Hogyan gyógyíthatnánk azonban magunkat 
következetesen, ha nem ismerjük el, vagy nem tudjuk elismerni a kapcsolódásunkat minden emberrel és meg-
nyilvánulással ezen a bolygón?  
 

Önvizsgálat: 

 Hány százalékban fejezem ki az együttérzésemet/könyörületemet 
azok felé, akiket negatívnak látok? 

 Hány százalékban fogadom el azt, hogy minden, ami ezen a boly-
gón történik, kapcsolatban áll az én tudatosságommal is? 

 Hány százalékban értem, hogy ha igazán együttérző/könyörületes 
vagyok, akkor gyógyulok? 

 Hány százalékban látom a SZELLEMet magamban? És másokban? 
Minden élőlényben a bolygón? Minden pozitív és negatív meg-
nyilvánulásban? 

 Hogyan fejezem ki következetesen az együttérzést/könyörületet? 

 

 
 

 

 

 

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. 
 

 

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. 
 

Angolul tudóknak 

 Meditációk Mary Ann Detzlertől 

 Nemzetközi tanfolyamok 

 Online workshopok 
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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! 
 

 

SVT Alaptanfolyam  

Argentína, 2019. július  

Tanár: María del Carmen Cardozo 
 

 

 
SVT Haladó tanfolyam  

Argentína, 2019. szeptember  

Tanár: María del Carmen Cardozo 

 
 

 

FIGYELEM! 
Küldjetek Ti is 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 

Gyuris Leila 

Hofmeister Edina 

Lancz Judit 

Lukács Tünde 

Rácz Brigitta 

Vajda Marietta 

Való Gabriella 
 

Képesített SVT-tanácsadók 
Bácsfalvi Gabriella 

Beke Éva 

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) 
 

 

 

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. 

 

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 Iroda hírei 

Információ az adományokról és az önkéntes munkáról 
 

Az SRA örömmel tudatja, hogy 2019-ban már, mint 
28.000 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 

2421 óra önkéntes munka! 

Minden önkéntesünket nagy becsben tartjuk. Az Igaz-
gatótanács tagjait, a fordítókat, a tanfolyamok szerve-
zőit, a fénymásolásban segítőket és annyi más embert! 
Önkénteseink azért dolgoznak, hogy segítsenek az SRA-
nak a SZELLEM szeretetének terjesztésében. Köszön-
jük 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 készítésé-
ről vagy bármi egyébről, az SRA hálás a segítségetekért.  

Aldona Stalgiene az SRA önkénteseinek koordinátora. Ő gyűjti az összes információt, és minden hónapban csodála-
tos 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 emailcíme: 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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Személyzeti változások 
Taylor új fejezetet kezdett az életében, és el kell búcsúznunk tőle. Sok tekintetben nagyszerű segítsége volt az SRA-
nak és az SRTCi-nek. Hiányozni fog nekünk, és a legjobbakat kívánjuk neki új életszakaszához. Amíg új alkalmazottat 
keresünk, a megrendelések kezelésében Taylor helyét RaShell tölti be, miközben saját feladatait is ellátja képesítési 
koordinátorként. 

Bár az irodában kevesebb ember van globális közösségünk támogatására, mi továbbra is azon vagyunk, hogy jobb 
szolgálatot végezzünk számotokra. A változások kihívást jelenthetnek a „pult” mindkét oldalán állóknak. Tudassátok 
velünk, hogy hogyan dolgozunk (jól vagy rosszul), és köszönjük a türelmeteket a fejlődésre való törekvésünk köze-
pette.  

 

Új technológia – új lehetőségek 
Az SRA Iroda és az SRTCi konzultációs vonal továbbfejlesztette telefonos technológiáját. A telefonszám ugyanaz: 
360.403.7881, de jobb a szolgáltatás és több a lehetőség a fejlődésre és a közösség szolgálatára. A telefonos tanács-
adók beosztását itt találjátok. És hamarosan az SRTCi új honlapja is elindul, még jobb szolgáltatást és lehetőségeket 
nyújtva. Amint startolunk, értesítünk róla benneteket. 

Mit jelent ez számotokra, az SRA közössége számára? Nagyobb stabilitást, amikor felhívjátok az SRA irodáját és az 
SRTCi-t tanácsadás kérve. Az előző rendszer okozta frusztrációknak vége, és helyettük életteli, jó minőségű kapcso-
latokra számíthatsz, bárhol is vagy ezen a bolygón.  

Mostantól a fax is a 360.413.7881 számon működik, úgyhogy csak egy számot kell megjegyezned! A modernebb 
technológia „tudni fogja”, ha fax érkezik, és a megfelelő helyre fogja továbbítani. 

 

 

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 
 

 

 

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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Akarsz egy kis plusz pénzt keresni?! 
Fontold meg, hogy megoszd a tudásodat az SRA által szervezett CEC-tanfolyamon! Az SRA reklámoz és támogat 
téged a folyamat teljes ideje alatt.  

És az új bevételmegosztási terv révén te pénzt keresel, miközben az SRA-közösség tanul!  

A tanfolyam lehet kifejezetten az SVT-ről szóló, vagy szólhat olyasmiről is, ami az általános tudást gyarapítja, mint 
például meditációs technikák, egyszerű könyvelés, a SZELLEM gyógyító munkájának terjesztése a közösségi médián 
keresztül - bármi, ami az SVT-alkalmazóktól kezdve a senior tanárokon át emeli közösségünk vibrációs szintjét és 
tudását. Ez bármilyen nyelven lehetséges. Tanítsd a közösségedet a te időbeosztásod szerint, a te nyelveden! 

Ez a nyomtatvány segít, hogy a témádat a Képzési Bizottságnak és az SRA Igazgatótanácsának bemutasd. Ha 
segítségre van szükséged, felveheted a kapcsolatot a Képzési Bizottság elnökével, Malabika Shaw-val vagy az 
irodával. 
 

 

 

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 
 

 

 

Honlapkészítőt keresünk! 
Az SRA szeretné naprakésszé alakítani a honlapunkat, hogy még inkább felhasználóbaráttá, hatékonnyá és korszerűvé 
tegyük. Az Igazgatótanács kidolgozott egy ajánlatbekérőt bárki számára, aki segíteni szeretne. Ha te vagy valamelyik 
ismerősöd szeretne jelentkezni, kérjük, hogy olvasd el, illetve oszd meg vele ezt az dokumentumot. Megtalálod benne 
a projekt mérföldköveit, a fizetési határidőket és az egyéb specifikációkat, illetve szükségleteket. További információ-
ért és a jelentkezés beadásához kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot Amy-vel az sramanager@spiritualresponse.com 
címen.  

Várjuk, hogy halljunk felőletek! 
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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:  
Amy L. Robertson 
sramanager@spiritualresponse.com 
 

Megrendelések: (általános információk, érdeklődés) 
srtmail@spiritualresponse.com 
 

Könyvelés:  
Mary Fall  
accounting@spiritualresponse.com 
 

Képesítés:  
RaShell Kingsbury  
certification@spiritualresponse.com 
 

Publikációk (Felemelkedés Közlemények, tananyagok):  
Mikaela Bartley 
publications@spiritualresponse.com 
 

SRTCi: 
SRTCifrontdesk@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 és fax: (001-360) 413-7881 (konzultációs vonal: 3-as mellék, iroda: 8-as mellék) 
Email: srtmail@spiritualresponse.com 

www.spiritualresponse.com 
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