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KEDVES ALFAJÁRÓK!
25 éve, 1989 novemberében jelent meg
Magyarországon az Agykontroll című könyv.
Ennek kapcsán idézem Cs. Anikó levelét, mert az
ő életét (is) mélyen átjárta és átjárja a Silvamódszer.
A kezdet kezdetén végeztem el az agykontrollt,
nagyon-nagyon szkeptikusan. Akkoriban még úgy búcsúztál el, hogy nagyon sok
bajt és nehézséget kívántál,
hogy lelkileg fejlődhessünk.
Sajnos nekem bejött, amit kívántál. Sok-sok tragédiát,
megrázkódtatást kellett végigcsinálnom az elmúlt 22 év
alatt. Elváltam, elveszítettem
a munkámat, a családomat,
a vagyonomat, majd elvesztettem az édesapámat. A fiam kerülte az iskolát. Az
anyám szinte megbolondult
(paranoia, Parkinson-kór, demencia). Az anyósom rákos
lett, a kezelésektől összeroppant a gerince, tolókocsiba
és szociális otthonba kényszerült.
Az általad tanultak átsegítettek mindezeken.
Társat találtam, munkát szereztem, kifizettem az
adósságaimat, felépítettem a fiamat lelkileg, emberileg, szakmailag, fizikailag. Valamelyest karban tartottam anyám betegségét. Közben diplomát szereztem, szinte mellékesen, felnőtt fejjel.

w w w. s z e b b e l e te r t . h u

Konzulensem Bill Clinton egyik politikai tanácsadója volt. A szakdolgozatom ötös lett, az államvizsgám négyes.
Mit tettem? Naponta minimum kétszer programozok. Rendszeresen gondolat-nagytakarítást
végzek. Kerülöm azon emberek társaságát, akik
negatív mondatokkal, negatív magatartással
árasztanak el. Amennyiben elkerülhetetlenül a
közelükben kell lennem, a lehető leghamarabb
megtisztítom a testem, lelkem, szellemem a rám öntött szeméttől. Mivel?
Meditáció, Coue-féle pozitív mondatok mormolása,
séta a hegyekben, úszás,
napfény; ima a templomban, szobában, természetben, egy félreeső padon a
parkban, buszon a sarokban, vécében, bárhol, ahol
képes vagyok alfába jutni.
Zenét hallgatok, agykontrollos könyveket olvasok.
Szinte minden CD-t megvettem lassacskán. Jaj de
sokszor hallom az irigykedő szavakat: „könnyű neked!”. Aki pedig tudja, min
mentem keresztül, nem
érti, mitől van bennem egy belső béke, miért sugárzik belőlem harmónia.
Elvégeztem az agykontrollt, az Ultrát, a villámolvasást, megtanultam A hatékony tanulás
mesterfogásait, hallgatom és gyakorlom A megbocsátás útját, minden meditációs CD-tek megvan, és rendszeresen hallgatom őket. CD nélkül

önállóan bárhol és bármikor meditálok, programozom magamat, családtagjaimat. Gyógyítom
magam és aki erre megkér. Ezzel alszom és ezzel ébredek. Kiadványaitok 80%-át elolvastam,
60%-át megvettem és újraolvasva tanulom. A hitem Istenben és abban, amit teszek, amire vágyom, töretlen.
Sok sikert!
Domján László

SIKEREK
Most nyáron végeztem az Ultrát, és az ott tanultak szerint vizet programoztam egyik szerettemnek, hogy segítsek megoldani az évek óta fennálló bőrproblémáját. Kb. 7-10 napig programoztam neki egy-egy liter vizet, és napközben is elképzeltem, hogy a gyógyulásának közösen örülünk. Aztán jöttek a hétköznapi tennivalók, nyaralás stb., és elmaradt a programozás, de gondoltam, ha majd lesz több időm, néhány hét után ismét tovább folytatom. Tegnap viszont azt vettük
észre, hogy egyik napról a másikra (minden
egyéb kezelés nélkül) eltűnt az évek óta meglévő
tünet. Teljesen meggyógyult! Még most sem tudom elhinni, pedig már volt hasonló, kisebb sikerem, de ez elképesztő. Pont olyan egészséges
lett, mint ahogy elképzeltem!!!
Üzenem minden agykontrollos társamnak,
hogy programozzon szorgalmasan, még ha nem is
tud heteket, hónapokat rászánni, mert soha nem
lehet tudni, mikor valósul meg!
Barbara
1996-ban végeztem el először a tanfolyamot.
Abban az időben sokat jártunk sógoromékhoz,
ahol egy nagytermetű kutya volt. Akárhányszor
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mentünk, a kutya majd’ szétszedte a kerítést,
úgy ugatott. A sógoromnak kellett lefogni, hogy
be tudjunk menni. Miután a tanfolyamot elvégeztem, a családommal ismét meglátogattuk
sógoromékat. Odaálltam a kapu elé, és mondtam magamban „okos vagy, nagyon szeretünk,
légy szíves engedj be minket!”. A kutya forgott a
tengelye körül, nem ugatott. Mi kinyitottuk a kaput, és bementünk. Sógorom elcsodálkozott.
Ezután bármikor mehettünk, gond nélkül bejutottunk az udvarba.
Egy ismerősnél vakondtúrásokkal volt tele az
udvar. Agykontrollal átküldtem a vakondokat
máshová, azóta sem jöttek vissza. Ismerősöm
nem győzött hálálkodni.
Mária
Pohárvíz-technikával föltett kérdésemre másnap
gyönyörű választ kaptam a facebookon. Pirossal
bekeretezve és aláhúzva ott állt a válasz a kérdésemre. Még a könnyem is kicsordult, annyira
gyönyörű volt a válasz!!!
Netti

AGYKONTROLLOS TALÁLKOZÓ
AGYKONTROLL-TANFOLYAMOT
VÉGZETT FELNŐTTEKNEK
Budapest: november 5. (szerda),
du. ½ 6-tól kb. 7-ig.
Helyszín: Gólyavár, VIII. ker., Múzeum krt. 4/A.
(az Astoria közelében) Belépődíj: 600 Ft.
Honlapunkon (www.agykontroll.hu) föl lehet
iratkozni hírlevélre, amit az azt igénylőknek
rendszeresen küldünk, s ami a rendszeres
agykontrollozásra is ösztönöz.

RÖVIDÍTETT AGYKONTROLLTANFOLYAM CSAK
ISMÉTLŐKNEK
Oktató: dr. Kígyós Éva
Időpont: január 24. (szombat, 9-től 18 óráig)
Helyszín: Hotel Platánus, Bp., VIII. ker.,
Könyves K. krt. 44.
Ára: 12 500 Ft (diák, nyugdíjas 8 500 Ft)

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
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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!

• 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

VIDÉK
• SZEKSZÁRD: november 1–2, 8–9.
oktató: Domján Gábor
Helyszín és jegyárusítás: Pécsi Tud. Egy.
Illyés Gyula Kar (Rákóczi u. 1., 74/528-300)

• november 8–9., 15–16.
oktató: Domján András
helyszín: CEU Konferenciaközpont,
X. ker., Kerepesi út 87.

• TISZAÚJVÁROS:
november 8–9., 15–16.
oktató: Baglyas György
helyszín: Tiszaújvárosi Sport Park
jegyárusítás: Természetes Gyógymódok Háza
(Irinyi J. út 3., 20/333-1023)

• december 4–5., 11–12.
(csütörtök – péntek)
oktató: dr. Kígyós Éva, dr. Domján László,
Domján Gábor
helyszín: Hotel Platánus,
VIII. ker., Könyves Kálmán krt. 44.
• január 10–11., 17–18.
oktató: Domján Andrea
helyszín: Lurdy Ház, IX. ker.,
Könyves K. krt. 12-14.,
I. em. Konferenciaközpont, 4. terem
• február 14–15., 21–22.
oktatók: Domján Gábor, Baglyas György
helyszín: Hotel Platanus, VIII. ker.,
Könyves Kálmán krt. 44.
• március 7–8., 14–15.
oktató: dr. Kígyós Éva
helyszín: Lurdy Ház,
IX. ker., Könyves K. krt. 12-14.,
I. em. Konferenciaközpont, 4. terem
Angol nyelvű
agykontroll-tanfolyam:
andrea.domjan@gmail.com

• NYÍREGYHÁZA:
november 15–16., 22–23.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Alvégesi Művelődési Ház
jegyárusítás: IMI Print Kft., Tüzér u. 16.
(42/490-956)
• KECSKEMÉT: november 22–23., 29–30.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Megyei Művelődési Központ
jegyárusítás: Akadémia krt. 37-39.
(kedd és csütörtök 15-18 óra között,
30/627-2510)
• PÜSPÖKLADÁNY: november 22–23., 29–30.
oktató: Baglyas György
helyszín: Petőfi S. Ált. Iskola (Bajcsy u. 3-5.)
jegyárusítás: Ajándékbolt, Rákóczi út 26.
(20/400-5527)
• VÁC: november 22–23., 29–30.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Váci Dunakanyar
Színház, dr. Csányi László krt. 58.
(30/975-5448, hétköznap 16-20 óra között)

ALFAJÁRÓK
• SZÉKESFEHÉRVÁR:
november 29–30., december 6–7.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás:
Alcoa-Köfém Klubház (22/319-031)
ingyenes ismertető előadás: november 11.
kedd, 17 órától

KÜLFÖLD
• LONDON: november 1–2., 8–9.
oktató: Ostend Gábor (magyarul oktatja)
bővebb info: www.silvamethod.uk.com

TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSOK
ULTRA:

• ESZTERGOM: december 6–7., 13–14.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Művelődési Ház,
Imaház u. 2/a (33/313-888)

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

• MOSONMAGYARÓVÁR:
január 24–25., 31., február 1.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Fehér Ló Közösségi
Ház, Szent I. király út 140. (96/206-307)
• ZALAEGERSZEG:
január 31.– február 1., 7–8.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás: ZVMKK, Apáczai tér 5.
(92/511-210 vagy 30/929-9752)
ingyenes ismertető előadás:
január 6., kedd, 17 óra
• MÁTÉSZALKA: február 7–8., 14–15.
oktató: Baglyas György
helyszín és jegyárusítás: Városi Műv. Közp.
(Kölcsey u. 2.)
ingyenes ismertető előadás:
január 21., szerda 17 óra
SZENTES: február 21–22., 28.–március 1.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Művelődési Ház,
Tóth J. u. 10-14.
• KAPOSVÁR: február 28–március 1., 7–8.
oktató: Baglyas György
helyszín: PTE Egészségtudományi Kar 2-es
előadó (Szent Imre u. 14/b.)
• VESZPRÉM: február 28–március 1., 7–8.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Hotel Magister (József Attila u. 34/2)
jegyárusítás: Elixír könyvesbolt
Ady u. 7/b, fszt. 2. (30/9561-125)
ingyenes ismertető előadás:
január 27., kedd, 17 óra
• PÉCS március 14–15., 21–22.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás: Zsolnai Kulturális
Negyed É78 (72/500-376)
ingyenes ismertető előadás:
február 10., kedd, 17 óra

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:
• BUDAPEST: december 13–14.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Balassi Intézet, I. ker., Somlói út 51.

SORSFORDÍTÓ
Ha már tudod – vagy legalábbis sejted –, hogy
egy jobb élet kialakításához milyen
változtatásra lenne szükséged a gondolkodásod,
az érzéseid és a cselekedeteid területén,

akkor ez a 20 órás együttes munkálkodás segít
megtalálni ehhez a módszereket.
• Fejlesztheted önismeretedet több, saját
magad által kiértékelhető pszichológiai
teszt elvégzésével.
• Megismerheted a személyiségfejlődés
alapvető törvényeit, hogy rátalálj
önkorlátozó hiedelmeid gyökereire.
• Szembenézhetsz azokkal az előző
generációktól átvett gondolatmintákkal,
amik nem szolgálják boldogulásodat.
• Ismereteket szerezhetsz az ember lelki
működésére vonatkozó legújabb kutatások
eredményeiről.
• Megismerhetsz több olyan módszert,
amelyek segítenek a változásban.
Oktató: dr. Kígyós Éva
Időpont: február 7–8.
Helyszín: Szebb Életért Központ
(Bp., VIII. ker., Fiumei út 4.)
Jegyárusítás: Mammut I., ill. a helyszínen
Ára: 20 000 Ft

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
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már olcsóbban végezhetik el! További gyerektanfolyamokról a www.agykontroll.hu honlapon olvasható információ.

7-10 éveseknek
Budapest II. ker.: XI. 1–2. (1-2. osztályosoknak) (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest III. ker.: XI. 22–23. (20/410-0709)
Oktató: Hoffer Éva
Budapest VII. ker.: XI. 8–9. (30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XI. ker.: XI. 29–30. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Budapest XX. ker.: XI. 8–9. (30/466-6695)
Oktató: Kovács Erika
Gyöngyös: XI. 8–9. (30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Kecskemét: XI. 29–30. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Kiskunfélegyháza: XI. 22–23. (30/955-6611)
Oktató: Hartyániné Barta Judit
Miskolc: XI. 7–8–9. (30/598-6468)
Oktató: Topáné Illés Ildikó
Püspökladány: XI. 29–30. (70/3686-616)
Oktató: Bak István
Szeged: XI. 8–9. (30/955-6611)
Oktató: Hartyániné Barta Judit
Szombathely: XI. 8–9. (30/462-0013)
Oktató: Szakos Ibolya
Tiszaújváros: XI. 15–16. (20/331-4145)
Oktató: Marosvölgyi Ágnes
Veszprém: XI. 8–9. (20/410-0709)
Oktató: Hoffer Éva

10-14 éveseknek
Budapest II. ker.: XI. 15–16. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest III. ker.: XI. 15–16. (20/551-3079)
Oktató: Pétercsák Maxim
Budapest VII. ker.: XI. 22–23. (30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XI. ker.: XI. 22–23. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika

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

1389 Budapest, Pf. 115
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Dabas: XI. 29–30. (30/598-6468)
Oktató: Topáné Illés Ildikó
Dombóvár: XI. 15–16. (30/598-6468)
Oktató: Topáné Illés Ildikó
Érd: XI. 15–16. (20/448-5121)
Oktató: Kovács Erika
Gyöngyös: XI. 15–16. (30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Kecskemét: XI. 15–16. (30/748-6914)
Oktató: Makra Zsuzsanna
Kecskemét: XI. 29–30. (30/967-5229)
Oktató: Bakos Kornél
Makó: XI. 8–9. (30/619-2294)
Oktató: Harnóczi Erzsébet
Miskolc: XI. 21–22–23. (30/598-6468)
Oktató: Topáné Illés Ildikó
Nyíregyháza: XI. 22–23. (30/967-5229)
Oktató: Bakos Kornél
Pécs: XI. 29–30. (30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Püspökladány: XI. 29–30. (20/331-4145)
Oktató: Marosvölgyi Ágnes
Salgótarján: XI. 15–16. (70/316-8122)
Oktató: Sáfrány Irma
Sopron: XI. 8–9. (20/470-9045)
Oktató: Bódi Andrea
Szarvas: XI. 15–16. (30/619-2294)
Oktató: Harnóczi Erzsébet
Szekszárd: XI. 15–16. (30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Szombathely: XI. 29–30. (30/462-0013)
Oktató: Szakos Ibolya
Tiszaújváros: XI. 15–16. (70/333-7616)
Oktató: Tankó Lászlóné
Velence: XI. 22–23. (20/965-9932)
Oktató: Strasszer Helga
Velence-Székesfehérvár: XI. 22–23.
(20/965-9932)
Oktató: Strasszer Helga

GYEREKSIKEREK
Én még iskolás vagyok. Egyik órán nagyon elkezdett fájni a fejem. Használtam a fejfájáskontroll-technikát. Ellazultam, behunytam a szemem.

A tanár hülyének nézett, és majdnem kaptam
egy intőt, de megérte, mert amint kinyílt a szemem, elmúlt a fejfájásom.
X. Y
Dolgozatírásnál összetettem a 3 ujjamat, és már
nem izgultam. Verset mindig rajzolva tanulok, és
mindig ötös lesz. Elveszett az egyik könyvem, és
megtaláltam háromujj-technikával.
Nagy Olívia 7. osztály
(Magda Kati tanítványa)
Bálint a hétfői magyar dolgozatot már a háromujjtechnikával írta meg 83%-os eredménnyel. Csukás
Istvánról kellett írni, és amikor fel kellett sorolni néhány művét, behívta őt a titkos kuckóba, és megkérdezte tőle. Így tudta még a Mirr-Murr, a PomPom és a Szegény Gombóc Artúr címeket is felsorolni. Ezeket a meséket ő sosem látta.
F. Vilmos apuka levele
Pétercsák Maxim oktatónak

HÍREK
• Dr. Parádi József, agykontroll-tanfolyamot
végzett pszichiáter, egyéni pszichoterápiát,
spirituális terápiát, reinkarnációs
foglalkozást és álomértelmezést vállal.
Jelentkezés: drparadij@gmail.com vagy
30/951-6160.
• 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.
• Mindenkinek jó szívvel ajánljuk a
Szintézis Szabadegyetem minőségi
programjait: www.szintezis.info.hu

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.

