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KEDVES ALFAJÁRÓK!
Száz éve, 1914. augusztus 11-én született
José Silva, az agykontroll megalkotója.
Ennek tiszteletére néhány részletet idézek
Helene Hadsell Két valóság peremén című
könyvének Kedves barátom, a rendkívüli
José Silva című fejezetéből.

„El kell jönnöd velem Fort Worth-be, hogy
meghallgasd egy Laredóból érkezett férfi
előadását!” – rendelkezett Susan barátnőm.
„Ingyenes ismertető előadást tart a tanfolyamáról, amelyet agykontrollnak nevez. A múlt
héten Amarillóba utazott, és az a hír járja,
hogy feltétlenül meg kell őt hallgatni!”… Örökké hálás leszek Susannek, hogy rávett, menjek el az agykontrollt ismertető előadásra.
Ennek a férfinak, José Silvának nem csak
üzenete, hanem módszere is volt ahhoz,
hogy mindannyian megtaláljuk kérdéseinkre
a válaszokat. Joséval való találkozásom után
a keresés számomra véget ért.
Amikor – azon a vasárnap délutánon –
José a zsúfolásig megtelt teremben az emel-
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vényre lépett és beszélni kezdett, az a benyomásom támadt, hogy egy született hős áll előttünk, akit az élet jelentéktelen ügyei nem érdekelnek. A 70-es években ugyanis keménykötésű hősnek kellett még lenni ahhoz, hogy valaki ilyen mondanivalóval a begyepesedett gondolkodású, „felvilágosult” emberek elé merjen
állni. Tapasztalatom szerint tanítását a történelmi egyházak és a tudományos körök ellenezték leghangosabban. José azonban szakadatlanul hajtogatta: „Egy nap majd be fogják látni,
hogy gondolkodásunk irányítja az életünket.
Ezért tovább kell tanítanom az agykontrollt
mindazoknak, akiknek fülük van a hallásra.” …
José titkárnőjévé és tanfolyamszervezőjévé váltam. Hatalmas feladat volt ez egy főállású anyának és feleségnek! Hamarosan azonban kiderült, hogy feladatom teljesítéséhez
segítséget kapok odaátról, így tevékenységem minden percét élveztem.… A Texas állambeli Laredóban élő José 1944-ben kezdte
kutatni az agyhullámaink befolyásolásának
lehetőségét, majd 1966-ban tartotta meg első, kiscsoportos tanfolyamát. … Hamar felfedeztük, hogy én erős vagyok a gondolati üzenetküldésben, José pedig kiváló „vevőnek”
bizonyult.… Számtalanszor megtörtént, hogy
hirtelen el kellett érjem, mert előbb kezdődött
egy televíziós szereplése, vagy valamelyik napilap újságírója akart vele interjút készíteni.
Idővel ugyanis híressé vált, és a szakemberek
górcső alá vették tanítását. Ilyenkor – az agykontroll-tanfolyamon is tanított – telepátiát
használtam, hogy kapcsolatba lépjek vele.
Minden esetben egy órán belül felhívott, és
megkérdezte, miért keresem. …

Két könyvet is teleírhatnék a csodákról,
amelyek Joséval való együttműködésem
kapcsán történtek! A váratlan segítség mindig megjelent, ami – menetrendszerű érkezése ellenére – újra és újra ámulatba ejtett.
Folyamatosan kaptam a segítséget odaátról!
… Ha megkérdeznéd, mi a legjelentősebb
dolog, amelyet Josétól tanultam, így válaszolnék: ha embertársaidat óhajtod szolgálni,
kapcsolatba kell lépned a fentiekkel, hogy
segíthessenek neked. Bizonyára ismerősek
számodra is a következő szavak: „Kérjetek
és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.”(Máté 7:7) …
Joséval való kapcsolatom több mint 30
évig tartott. Ez idő alatt mindig találtunk időt
arra, hogy – legalább néhány havonta – alaposan elbeszélgessünk. Ez egészen 1999.
február 7-én bekövetkezett haláláig zajlott
így. Nyolcvanöt évesen fejezte be földi pályafutását. Ez a szerény, elkötelezett lélek számtalan életet érintett meg bölcsességével. Életműve ma gyermekein, tanítványain, könyvein
és hangfelvételein keresztül él tovább.
José, bárhol is légy, szeretném megköszönni neked, amiért csatornaként segítettél
az embereknek segíteni önmagukon!
A feladatod, amely erre az életre szólt, milliók tudatosságszintjét növelte, nekem pedig
abban is segített, hogy jobban megértsem
helyemet a világegyetemben. Köszönöm.
Helene barátom sorait – a magyar agykontrollosok nevében – egyetlen szóval egészítem ki: köszönjük!
Domján László
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Helene Hadsell Két valóság peremén című
írása hangoskönyv formában is hallgatható,
egy másik, rendkívül hasznos, Nyerhetsz című írásával együtt.

A G Y K O N T R O L L
stresszkezelő és elmefejlesztő módszer
Nyilvántartási szám: E-000247/2014/D001. Alapítási engedély száma: 957/3/2013
Pedagógusoknak 40, egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpont adható.
A 40 órás, 4 napos agykontroll-tanfolyam részvételi díja 39 000 Ft, a nappali tagozatos diákok és
nyugdíjasok díja 26 000 Ft, a gyermektanfolyamot végzetteké 19 500 Ft. A részvétel alsó korhatára
14 év. Papok, lelkészek, rabbik, szerzetesek, valamint érvényes munkaszerződést felmutató
hitoktatók – előzetes jelentkezés után – ingyen vehetnek részt a kurzuson.
Az oktatás az első napon reggel 9-kor kezdődik.
Vidéki tanfolyamainkra a jegyárusításra vonatkozó információk a helyszínen szerezhetők be,
a szervező intézménynél. A tanfolyamot végzettek előre megvásárolt napijeggyel juthatnak be
ismétlőként a kurzusra. A napijegy ára 4 000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2 500 Ft.
Napijegy vidéken a jegyárusító helyeken kapható, kizárólag az agykontrollos igazolvány
felmutatásával. Figyelem! Az agykontroll-tanfolyamra vásárolt jegy csak annál az oktatónál használható fel, akinek a neve a jegyre van nyomtatva!

SIKEREK
Néhány sikerem:
– Alváskontroll: kipihentség.
Reggel nyújtott lábbal ébredek. Csodálatos érzés!
– Nyugodtabb, összeszedettebb vagyok.
– Találtam munkát külföldön, Németországban.
– Addig nem virágzó asparagus most már szépen virágzik.
– A paradicsom annyit termett, mint még soha.
200 kg termett, holott a környéken másnak
nem volt termése.
– Hosszabb (félórás) meditálás után úgy érzem,
mintha kicseréltek volna.
– Térdfájdalmam megszűnt. (Alfában rendszeresen poroltóval kezeltem a gyulladást.)
– Emésztésem javult, bőrömről a pattanások elmúltak.
– Jobban tudok figyelni, koncentrálni, észreveszem, ha át akarnak verni.
– Kevesebb édességet fogyasztok.
– Kevesebb sót fogyasztok. Így is jó íze van az
ételeknek.
– Több rossz szokásomat elhagytam.
– Adójóváírásból visszakaptam 1000 Eurót. (Pénzmágnes-meditációt alkalmaztam.)
– Hasonló gondolkodású barátra találtam.
Bajzát Béla
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AGYKONTROLLTANFOLYAMOK
BUDAPEST
JEGYÁRUSÍTÁS:
• Mammut I. (alsó földszint)
(a Széna térnél)
• VIII. ker., Fiumei út 4.
Szebb Életért Központ a Keleti pályaudvarnál)
telefon: 1/488-0118
• szeptember 6–7., 13–14.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Budapest, Lurdy Ház,
IX. ker., Könyves K. krt. 12-14.,
I. em. Konferenciaközpont, 3. terem
• október 4–5., 11–12.
oktató: Domján Gábor
helyszín: TIT Stúdió Egyesület, XI. ker.,
Zsombolyai u. 6. (Kosztolányi tér közelében)
ingyenes ismertető előadás:
szeptember 16., kedd, 17 óra
• november 8–9., 15–16.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Budapest, Lurdy Ház,
IX. ker., Könyves K. krt. 12-14.,
I. em. Konferenciaközpont, 3. terem

RÖVIDÍTETT AGYKONTROLLTANFOLYAM
CSAK ISMÉTLŐKNEK

• december 4–5., 11–12. (csütörtök – péntek)
oktató: dr. Kígyós Éva, dr. Domján László,
Domján Gábor
helyszín: Hotel Platanus, VIII. ker.,
Könyves Kálmán krt. 47.

Oktató: dr. Kígyós Éva
Időpont: augusztus 30. (szombat, 9-től 18 óráig)
Helyszín: Hotel Platánus,
Bp., VIII. ker., Könyves K. krt. 44.
Ára: 12 000 Ft (diák, nyugdíjas 8 000 Ft)

Angol nyelvű
agykontroll-tanfolyam:
andrea.domjan@gmail.com

VIDÉK
• SOPRON: szeptember 6–7., 13–14.
oktató: Domján András
helyszín: Pannónia Hotel Konferenciaterme
(Várkerület 75.)
jegyárusítás: Angyalbolt
(Várkerület 13., 70/398-0179)
• SZOMBATHELY: szeptember 20–21., 27–28.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Megyei Művelődési Központ, Ady tér 5.
jegyárusítás: Kossuth L. Könyvesbolt,
Egyetem D-épület, Berzsenyi tér 2. (94/345-212)
• BUDAKESZI: szeptember 27–28., október 4–5.
oktató: Baglyas György
helyszín: Erkel F. Műv. Központ
ingyenes ismertető előadás:
szeptember 3., szerda, 17 óra
• BÉKÉSCSABA: október 18–19., 25–27.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ,
Széchenyi u. 4. (66/449-222)
ingyenes ismertető előadás:
szeptember 23., kedd, 17 óra
• MOHÁCS: október 25–26., november 1–2.
oktató: Baglyas György
helyszín: Széchenyi Ifjúsági
Centrum (69/510-408)
ingyenes ismertető előadás:
október 1., szerda, 17 óra
• SZEKSZÁRD: november 1–2, 8–9.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Kar (Rákóczi u. 1., 74/528-300)
ingyenes ismertető előadás:
október 14. kedd, 17 órától

ALFAJÁRÓK
• TISZAÚJVÁROS: november 8–9., 15–16.
oktató: Baglyas György
helyszín: Tiszaújvárosi Sport Park
jegyárusítás: Természetes Gyógymódok Háza
(Irinyi J. út 3., 20/333-1023)
ingyenes ismertető előadás:
október 8. szerda, 17 órától
• NYÍREGYHÁZA: november 15–16., 22–23.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Alvégesi Művelődési Ház
jegyárusítás: IMI Print Kft., Tüzér u. 16.
(42/490-956)
ingyenes ismertető előadás:
október 28. kedd, 17 órától
• KECSKEMÉT: november 22–23., 29–30.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Megyei Művelődési Központ
jegyárusítás: szept. 1. után
• PÜSPÖKLADÁNY: november 22–23., 29–30.
oktató: Baglyas György
helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
(Bajcsy u. 3-5.)
jegyárusítás: Ajándékbolt Püspökladány Lakatos Zsuzsi, Rákóczi út 26.
(20/400-5527)
ingyenes ismertető előadás:
október 29. szerda, 17 órától
• VÁC: november 22–23., 29–30.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Váci Dunakanyar
Színház, dr. Csányi László krt. 58.,
30/975-5448,
nyitva hétköznap 16-20 óra között
• SZÉKESFEHÉRVÁR:
november 29–30., december 6–7.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Alcoa-Köfém Klubház
(22/319-031)
ingyenes ismertető előadás:
november 11. kedd, 17 órától
• ESZTERGOM: december 6–7., 13–14.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Művelődési Ház,
Imaház u. 2/a, (33/313-888)
KÜLFÖLD
• SZABADKA: szeptember 27–28., okt. 4–5.
oktató: Baglyas György (magyarul oktatja)
helyszín: Népkör MMK (Kossuth Lajos tér 4.,
024/557-033)
ingyenes ismertető előadás:
szeptember 3., szerda, 17 óra

• BRÜSSZEL (BELGIUM):
szeptember 20–21., 27–28.
oktató: Domján András (magyarul oktatja)
jelentkezés: info@egyrejobban.com,
(30-2222-005), személyesen: Budapest,
Mammut I. fszt., Agykontroll könyvesbolt
• LONDON: november 1–2., 8–9.
oktató: Ostend Gábor (magyarul oktatja)
bővebb info: www.silvamethod.uk.com

• SOPRON: október 11–12.
helyszín: Pannónia Hotel Konferenciaterme,
Várkerület 75.
jegyértékesítés: augusztus 20. után

A BŐSÉG MEGTEREMTÉSE
(SILVA-FÉLE MANIFESZTÁLÁS)
Október 24–25-én kétnapos,
angol nyelvű – természetesen
tolmácsolt – tanfolyamot tart
Budapesten Landa P. Endlich
holland agykontrolloktató és
pszichológus. Kurzusáról így ír
Landa:

TOVÁBBKÉPZŐ
KURZUSOK
ULTRA:
gyógyító technikákat oktató kurzus,
agykontroll-tanfolyamot végzetteknek
Nyilvántartási szám: E-000247/2014/D002
Egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált,
20 kreditpont adható.

A tanfolyamon Domján László többek
közt elmondja:
• a megrázó emlékek semlegesítésének
egyszerű, gyors és eredményes módját
• a hatékony programozás kulcstitkát
• hogy miként lehet elérni, hogy: adósunknak
eszébe jusson megadni a tartozását;
könynyen el tudjunk adni ingatlant;
szolgáltatásunk, üzletünk iránt többen
érdeklődjenek
• hogy miként lehet jó döntést hozni
• hogy beszélgetés közben hogyan lehet
pozitívan hatni a másik emberre
• hogy miként lehet az agykontroll alapjaira
másokat is megtanítani
• hogyan lehet – számtalan hasznos cél
elérése érdekében – tárgyakat mentális
energiával és információval feltölteni
• hogy miként lehet a vizet gyógyhatású
folyadékká alakítani
• hogy mik az egészség helyreállításának
lelki titkai
• hogy hogyan lehet a kezünkből kiáradó
energiával gyógyítani
• hogy miként lehet percek alatt
energikussá válni
• hogy hogyan oldhatunk meg 72 óra alatt
elakadt ügyeket
• s hogy miként gyógyíthatunk egyszerre,
távolról, akár tucatnyi beteg ismerőst is.
A kurzus ára 18 000 Ft, az Ultrát ismétlőknek
7500 Ft. Kezdés 9 órakor, befejezés mindkét
napon kb. 17 órakor.
HELYSZÍN ÉS IDŐPONT:
• DEBRECEN: október 4–5.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
Egyetem tér 2.
jegyárusítás: augusztus 20. után

Ez a bőségről szóló tanfolyam továbbképző
kurzus agykontrollt végzetteknek. Meg fogod tanulni, hogy miként használd képességeidet és talentumaidat, hogy életed „építészévé” válj, s hogy
megvalósítsd azt a bőséget, amire vágysz. Mint
például szeretetteljes párkapcsolatot, jó egészséget, gyógyulást és anyagi bőséget.
A manifesztálás azt jelenti, hogy a vágyaid valósággá válnak, s hogy életedbe vonzod azokat a dolgokat, amikre fókuszálsz. Ehhez arra van szükség,
hogy gondolataid tele legyenek pozitív érzésekkel,
pl. örömmel, hálával és bizalommal. Ez a bőség életedbe történő manifesztálása mögötti erő, ill. „motor”. Hogy mit vonzol be életedbe, annak 95%-a az
elme mélyebb, belső szintjén dől el. Egy olyan szinten, amelynek napközben nemigen vagy tudatában. Ezért oly fontos, hogy használd az elme alfaszintjét, hogy vágyaidat valósággá tudd alakítani.
A tanfolyamra jegyek már kaphatók budapesti
üzleteinkben (Mammut I. és Fiumei út 4.) és a
webáruházunkban (www.agykontroll.hu).
A részvételi díj 25 ezer Ft.

HÍREK
• Gedeon Ellen agykontrolloktató vállalja, hogy olyan embereknek – pl. ágyban fekvő betegeknek –, akik képtelenek végigülni a 4 napos tanfolyamot, otthonukban megtanítja az agykontrollt. Telefonszáma: 1/466-0353.
• Dr. Parádi József, agykontroll-tanfolyamot
végzett pszichiáter, egyéni pszichoterápiát,
spirituális terápiát, reinkarnációs foglalkozást
és álomértelmezést vállal.
Jelentkezés: drparadij@gmail.com vagy
30/951-6160.
• Mindenkinek jó szívvel ajánljuk a Szintézis
Szabadegyetem minőségi programjait:
www.szintezis.info.hu
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AGYKONTROLL
GYEREKEKNEK
A gyerekagykontroll-tanfolyam hatására
a gyerek várhatóan:
• magabiztosabb lesz
• eredményesebben tud tanulni
• képes megszüntetni fájdalmai zömét
• betegség esetén gyorsabban meggyógyul
• megtanulja céljait elérni
• képes lesz megszabadulni rossz szokásaitól
• képes jobb döntéseket hozni
• nyugodtabb és energikusabb lesz.
A tanfolyamok kis létszámúak és játékosak.
A gyerektanfolyamok ára 19 500 Ft, a testvérkedvezmény 3 500 Ft/fő. Gyerektanfolyamot végzettek
később a felnőtteknek szóló kurzust már olcsóbban
végezhetik el! További gyerektanfolyamokról a
www.agykontroll.hu honlapon olvasható
információ.

7-10 éveseknek
Budapest III. ker.: VIII. 23–24.
(30/903-1468) Oktató: Magda Katalin
Budapest V. ker.: VIII. 21–22.
(30/903-1468) Oktató: Magda Katalin
Budapest VII. ker.: VIII. 16–17.
(30/620-7373) Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XI. ker.: VIII. 23–24.
(20/211-3527) Oktató: Kovács Erika
Budapest XVI. ker.: VIII. 28–29.
(30/598-6468) Oktató: Topáné Illés Ildikó
Kecskemét: VIII. 2–3.
(30/955-6611) Oktató: Hartyániné Barta Judit

agykontroll.hu
silvamethod.com
szebbeletert.hu
Agykontrolliroda: 1/488-0118
Postacíme: Agykontroll

1389 Budapest, Pf. 115
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Szeged: VIII. 23–24.
(30/619-2294) Oktató: Harnóczi Erzsébet

Velence: VIII. 4–8.
bővebb info: www.strasszerhelga.hu

10-14 éveseknek

GYEREKSIKER

Balatonfüred: VIII. 22–23–24.
(30/598-6468) Oktató: Topáné Illés Ildikó
Budaörs: VIII. 23–24.
(20/260-6208) Oktató: Varga Diána
Budapest III. ker.: VIII. 26-27.
(20/551-3079) Oktató: Pétercsák Maxim
Budapest III. ker.: VIII. 30–31.
(30/903-1468) Oktató: Magda Katalin
Budapest V. ker.: VIII. 21–22.
(20/260-6208) Oktató: Varga Diána
Budapest V. ker.: VIII. 28–29.
(30/903-1468) Oktató: Magda Katalin
Budapest V. ker.: VIII. 29. (1 napos ismétlő!)
(20/260-6208) Oktató: Varga Diána
Budapest XI. ker.: VIII. 25–26.
(20/211-3527) Oktató: Kovács Erika
Budapest XI. ker.: VIII. 27–28.
(20/260-6208) Oktató: Varga Diána
Budapest XIV. ker.: VIII. 25–26.
(20/260-6208) Oktató: Varga Diána
Budapest XVI. ker.: VIII. 26–27. (kedd-szerda)
(30/598-6468) Oktató: Topáné Illés Ildikó
Győr: VIII. 28–29.
(20/211-3527) Oktató: Kovács Erika
Kismaros: VIII. 2–3.
(20/551-3079) Oktató: Pétercsák Maxim
Szeged: VIII. 30–31.
(30/619-2294) Oktató: Harnóczi Erzsébet
Székesfehérvár: VIII. 28–29.
(20/965-9932) Oktató: Strasszer Helga

Lányom, Szofi, 5 éves korától „belenőtt” az általam tartott gyermekagykontroll-tanfolyamokba.
Amikor az álmokról beszélgetünk a gyerekekkel,
rögtön a rossz álmaikat kezdik el mesélni, és mi,
együtt, szépen átváltoztatjuk a rossz álmokat
JÓ ÁLMOKKÁ. Egyik tanfolyamon is éppen itt tartottunk, amikor Szofi lányom egyszer csak megszólalt, hogy ő már álom közben is meg tudja változtatni a történetet. Kértem, mesélje el a gyerekeknek. Álmában az Intersparban vásárolt édesapjával és két testvérével, amikor a polcokon lévő játékok egyszer csak elkezdtek nőni és elkezdték őt kergetni. Nagyon megijedt és elkezdett előlük szaladni, amikor eszébe jutott, hogy
inkább megáll és rájuk kiabál: „Kik vagytok?!”
Ettől az állatok összementek és elkezdtek Szofival
játszani. És innentől kezdve együtt ugrált Szofi a
plüssállatokkal az áruház polcain.
Strasszer Helga gyermekagykontroll-oktató

NYÁRI AGYKONTROLLOS
TÁBOROK
Balatonalmádi: VIII. 1–6.
(családi tábor, erőszakmentes kommunikáció
és agykontroll-tanfolyam egyben)
bővebb info: hoffer.eva@mailbox.hu,
vagy 06/20/410-0709
Pécs – napközis tábor: VIII. 11–15.
7 éves kortól
bővebb info: www.hscsilla.gportal.hu

Brigi lányom most volt nálad gyerekagykontrollon.
Ma hazajött, és az egy hete elveszettnek hitt diákigazolványát agykontrolltechnikával megtalálta
pár perc alatt. Az igazolvány egy nagyon trükkös
helyen bújt meg, ahol már korábban is kereste, de
akkor nem találta meg. Brigi így megkímélte
anyukáját rengeteg utánajárástól és talán költségtől is, amibe az új diákigazolvány került volna.
Bevallom őszintén, 50-50%-os eséllyel neveztem be a lányomat a tanfolyamra, de minden
elképzelésemet túlszárnyalta a kislány a lelkesedésével és a sikereivel. Mélyen megérintette ez a
tudás, egy működő eszközt kapott a kezébe, amit
használni képes, ami teljesen az övé máris, és én
nagyon örülök ennek, úgy érzem, sok problémánk fog megoldódni, szertefoszlani ezzel a
technikával, és nagyon bízom benne, hogy a lelkesedés egy életre szól. Nagyon örülök, hogy
megtaláltalak téged Briginek!
V. Éva, Magda Katalin gyermekagykontrolloktatónak írt levele

AGYKONTROLL-NAGYKERESKEDÉS:
Tel: 20/969-0059
Budapest, VIII. ker., Fiumei út 4.
Látogatható: hétfőtől péntekig:
9-től 18 óráig
MAMMUT I., Alsó földszint
Bp., I. ker., a Széna térnél
Nyitva: hétfőtől szombatig:
10-től 20 óráig.

SZEBB ÉLETÉRT KÖZPONT
Bp., VIII. ker., Fiumei út 4., (a Keleti pu. közelében)
Nyitva: hétköznap 9 és 18 óra között,
szombaton 9 és 15 óra között.

