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KEDVES ALFAJÁRÓK!
Agykontrollos szempontból az idei év legizgalmasabbnak ígérkező rendezvényünk Landa
Endlich októberi, kétnapos továbbképző kurzusa:
A bőség megteremtése (Silva-féle manifesztálás).
Sok éve barátom már Landa, a holland agykontrolloktató és pszichológus. Hatalmas tudásánál és tapasztalatánál talán csak a szíve nagyobb. Örökké mosolyog és igazi,
hiteles derű árad lényéből. Hitem
szerint ezt mindenki érezni fogja,
aki október 24-25-én jelen lesz
Landa felejthetetlen, angol nyelvű –
természetesen tolmácsolt – tanfolyamán Budapesten, a Balassi Intézetben.
Megkértem, hogy üljön videókamera elé, és három percben mondja el, mit kínál kurzusában. A
magyarul feliratozott felvétel megtekinthető a
youtube-on (a keresőbe beírandó: Silva-féle manifesztálás), de itt is közöljük:
• Ez a tanfolyam arról szól, hogy miként teremts
magadnak a vágyaid szerinti életet, hogyan valósítsd meg a bőséget az életedben. A manifesztálás négy legfontosabb szempontját ismered majd
meg.
• Az első: hogyan legyél tudatos egész nap?
Lehet, hogy hetente egyszer a szintedre mész,
meditálsz, ami jó, de ha ezt egész nap teszed, az
még jobb. Megtanítok majd olyan, nagyon egyszerű meditációs technikákat, amelyekkel egész
nap tudatos lehetsz.

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

• A manifesztálás második szempontja a programozás „magva”. Hogy miként finomítsd céljaidat, hogyan gondolj a kimenetelre, arra, amit valójában az élettől akarsz. És azt is elmondom,
hogy miként fókuszáld gondolataidat, hogy féken
tartsd „majomelmédet”, s hogy mik a programozás ideális feltételei.
• A manifesztálás harmadik kulcsaspektusa az egyéni sikereléréseddel kapcsolatos. Már voltál sikeres
az életedben. És annak megértése,
hogy mit tettél akkor, megkönnyíti,
hogy most is elérd a céljaidat.
Fedezd fel sikereid egyéni útját!
Lehet, hogy a te folyamatod más,
mint az enyém, de ami neked működik, az számodra a legjobb.
• A manifesztálás negyedik szempontja pedig a vonzás törvénye. Számtalan információ található róla könyvekben és az interneten, de mit jelent az valójában? Hogyan vonzol be
dolgokat az életedbe? Ez nem egy titok! Nagyon
egyszerű valami, HA ÉRTED. Nem léteznek véletlenek! Ez a törvény jobbá teheti a te életedet, az
én életemet, érdemes hát megérteni azt. És azt is
meg fogod tanulni, fontos, hogy képes legyél elfogadni.
Jegyek már kaphatók budapesti üzleteinkben
(Mammut I. és Fiumei út 4.) és a webáruházunkban
(www.agykontroll.hu). A részvételi díj 25 000 Ft.
Más. Jó ideje szokásommá tettem, hogy mindennap elolvasok a Hétköznapi csodák agykontrollal könyvsorozatból két oldalt. Mindenkinek

szívből ajánlom ugyanezt, mert rendkívül ösztönző és lelkesítő hatású. Ezernél több társunk, kincset érő tapasztalatát sűríti magába ez a három
kötet!
Kedvcsinálóként idézek egy sikertörténetet, amit
a budapesti Kerecsend Lászlóné vetett papírra:
Férjemnek 4 évvel ezelőtt kivették a bal veséjét,
majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták.
Újabb 4 hónap múlva ismét megműtötték a gerincét. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos
könyveket. Izgatottan tanulmányoztam őket. A
leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat.
Esténként átalakultam kis manóvá, és férjem beteg testében dolgoztam. Az orvosok és rokonok
már lemondtak róla, hiszen tele volt a teste rákos
daganatáttételekkel. Rokonaim csodálattal nézték, hogy miként bírom munkám mellett ezt a
nagy tortúrát. Bíztam, és gyógyítottam a férjemet. Két hónap után hazaengedték a kórházból,
mondván, hadd örüljön otthon még egy kicsit az
életnek. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna, masszázs, ivó- és
fürdőkúrák. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is
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ápolni kellett, nagyon sokat. Néhány hét múlva
járókerettel megtett 1-2 lépést. Hétről-hétre egyre jobb állapotba került. Pár hónap múlva már
hosszabb útra is vállalkozott, majd a járókeretet
felcserélte 2 botra, s idővel 1 botra. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”.
Elképzelni is sok, hogy mennyit tanulmányoztam
az agykontrollos könyveket. Eltelt 1 év, s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. Amikor dr.
Cs. sebész úr meglátott bennünket, leült, s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam, hogy a Silva-féle agykontrollt
alkalmaztam. Gratulált, s azt válaszolta, hogy
millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. Férjem ma már bot nélkül sétál, jön-megy,
ügyeket intéz. Tulajdonképpen dr. Cs. ajánlotta az
agykontroll-tanfolyamot, ő ugyanis akkor már elvégezte azt. Hatalmas élmény volt!
Ha valaki szintén szép agykontrollsikert ért el,
megköszönjük, ha elküldi az agykontroll@agykontroll.hu címre. Sokaknak ad történetével hitet,
ami az egyik legnagyobb kincs.
Sok sikert!
Domján László

SIKER
Négy éve végeztem először agykontroll-tanfolyamot, Budapesten. Nagyon nagy hatással volt
rám, beépítettem a mindennapjaimba. Első döbbenetes eredményem a főiskola első vizsgaidőszakában volt, amikor minden egyes tantárgyból
az általam előre programozott kedvenc tételemet
húztam ki. Előző este magam elé képzeltem a tételsort, hogy hogyan helyezkednek el a tanári
asztalon. Felvillant előttem egy cetli, elhatároztam, hogy azt húzom. Másnap pontosan az általam elképzelt elrendezésben álltak előttem a tételek a vizsgán. Rögtön tudtam, melyiket kell kihúznom, mégis hatalmasat döbbentem, amikor
megláttam, hogy valóban a kedvenc tételemet
tartom a kezemben. S mindez csupán a tanfolyam elvégzése után 1-2 hónappal történt. Az
agykontroll hatalmas mértékben megkönnyítette
a főiskolai tanulmányaimat és az életemet.
Niki, 23 éves

AGYKONTROLLOS TALÁLKOZÓ
AGYKONTROLL-TANFOLYAMOT
VÉGZETT FELNŐTTEKNEK
Budapest: október 7. (kedd),
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.
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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!

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
• október 4–5., 11–12.
oktató: Domján Gábor
helyszín: TIT Stúdió Egyesület, XI. ker.,
Zsombolyai u. 6. (Kosztolányi tér közelében)
• 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
• november 8–9., 15–16.
oktató: Domján András
helyszín: CEU Konferenciaközpont,
X. ker., Kerepesi út 87.
• 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.
Angol nyelvű
agykontroll-tanfolyam:
andrea.domjan@gmail.com

VIDÉK
• SALGÓTARJÁN: október 4–5., 11–12.
oktató: Domján András
helyszín: Környezetvédők Háza
jegyárusítás: Juhász Könyvesbolt, Fő tér 2.
(32/314-767)
• BÉKÉSCSABA: október 18–19., 25–26.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás: Csabagyöngye
Kulturális Központ,
Széchenyi u. 4. (66/449-222)
• 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
• 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

ALFAJÁRÓK
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: Akadémia krt. 37-39.
(keddenként 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)
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, hétköznap 16-20 óra között)
• 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
ESZTERGOM: december 6–7., 13–14.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Művelődési Ház,
Imaház u. 2/a (33/313-888)
KÜLFÖLD
• LONDON: november 1–2., 8–9.
oktató: Ostend Gábor (magyarul oktatja)
bővebb info: www.silvamethod.uk.com

TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSOK

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: 06 1/488-0118
• SOPRON: október 11–12.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Pannónia Hotel Konferenciaterme,
Várkerület 75.
jegyárusítás: Angyalbolt, Várkerület 13.
(70/398-0179)
• BUDAPEST: december 4–5.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Balassi Intézet, I. ker., Somlói út 51.

ULTRA:

HÍREK

gyógyító technikákat oktató kurzus,
agykontroll-tanfolyamot végzetteknek

• Dr. Parádi József, agykontroll-tanfolyamot
végzett pszichiáter, egyéni pszichoterápiát,
spirituális terápiát, reinkarnációs foglalkozást
és álomértelmezést vállal.
Jelentkezés: drparadij@gmail.com vagy
30/951-6160.

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

• Mindenkinek jó szívvel ajánljuk a Szintézis
Szabadegyetem minőségi programjait:
www.szintezis.info.hu

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
Baja: X. 27–28.
(20/950-3341)
Oktató: Kriskó Krisztina
Békéscsaba: X. 26–27.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest III. ker.: X. 4–5.
(20/410-0709)
Oktató: Hoffer Éva
Budapest III. ker.: X. 4–5.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest VII. ker.: X. 11–12.
(30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XXI. ker.: X. 11–12.
(20/965-9932)
Oktató: Strasszer Helga
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Gyöngyös: X. 11–12.
(30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Pécs: X. 27–28.
(30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Salgótarján: X. 29–30.
(70/316-8122)
Oktató: Sáfrány Irma
Szekszárd: X. 27–28.
(20/950-3341)
Oktató: Kriskó Krisztina

10-14 éveseknek
Baja: X. 29 –30. (20/950-3341)
Oktató: Kriskó Krisztina
Békéscsaba: X. 25–26. (30/967-5229)
Oktató: Bakos Kornél
Budapest: X. 28–29. (20/551-3079)
Oktató: Pétercsák Maxim
Budapest III. ker.: X. 28–29. (20/551-3079)
Oktató: Pétercsák Maxim
Budapest VII. ker.: X. 4. (ismétlő tanfolyam)
(30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XVI. ker.: X. 11–12. (30/598-6468)
Oktató: Topáné Illés Ildikó
Budapest XIX. ker.: X. 11–12. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest XXI. ker.: X. 11–12. (20/965-9932)
Oktató: Strasszer Helga
Debrecen: X. 11–12. (20/568-5854)
Oktató: Sándor Csilla
Esztergom: X. 4–5. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Gyöngyös: X. 18–19. (30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Győr: X. 27–28. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Jászberény: X. 3–4–5. (30/598-6468)
Oktató: Topáné Illés Ildikó
Kecskemét: X. 11–12. (30/748-6914)
Oktató: Makra Zsuzsanna

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

1389 Budapest, Pf. 115
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Környe: X. 11–12. (20/551-3079)
Oktató: Pétercsák Maxim
Mohács: X. 30–31. (30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Pécs: X. 11–12. (30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Szeged: X. 24–25. (30/955-6611)
Oktató: Hartyániné Barta Judit
Szekszárd: X. 11–12. (20/950-3341)
Oktató: Kriskó Krisztina
Szigetszentmiklós: X. 11–12. (30/347-5570)
Oktató: Kovács Erika
Szolnok: X. 29–30. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Szombathely: X. 11–12. (30/462-0013)
Oktató: Szakos Ibolya

GYEREKSIKEREK

1

A tanfolyam óta Dorottya esténként Tapsi Relax-szal alszik el, és céljain tudatosan dolgozik. Napközben többször elhangzik a „töröld, töröld”, és helyette a gyerekek saját maguk
átfogalmazzák a mondatot.
Dorottya, mielőtt a testvérére,
Balázsra ráordítana, levegőt vesz
és meggondolja, hogy érdemes-e veszekedni.
Talán kevesebb az összetűzések száma és dolgozunk rajta, hogy napról napra még kevesebb legyen a veszekedés. Balázsnak vasárnap este vágom a körmét a lábáról. Ez mindig nagy viták közepette zajlik. A testvére odamegy Balázshoz, és
kedvesen eszébe jutatta, hogy használja a
háromujj-technikát, és koncentráljon, hogy nem
fáj. Dorottya ma görkorizás közben elesett és kissé meghorzsolta a lábát. Oda se kellett mennem,
hiszen már alkalmazta a tanfolyamon tanultakat.
Messziről láttam már, hogy a keze a horzsolás fölött van. A strandon Dorottyát megcsípte egy darázs, éppen a szeménél. Rohamosan dagadt, nagyon fájt neki. Rohantam vele az elsősegélyhez,
megijedtem, mert a szem kényes. Ameddig megtaláltuk az elsősegélysátrat (4-5 perc), Dorottya

folyamatosan azt mondta, miközben rátette a kezét, hogy nem fáj, elmúlt, nem dagad fel. Amint
megérkeztünk a dokihoz, alig látszott a helye, a
csípés nem volt nagyobb fél centinél. Rá egy órára még a csípés helye sem látszott. Nagyon büszke volt magára, ügyesen alkalmazta a fájdalomcsillapító technikát.
T. Csilla (Dorottya és Balázs édesanyja) levele
Topáné Illés Ildikó gyerekoktatónak
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Tegnap nem találtam az egyik papucsomat.
Apukám haragudott. Alkalmaztam a háromujj-technikát, mire pillanatok alatt eszembe jutott, hol lehet. Odamentem és valóban ott volt.
Érdekes, hogy anyukám is pontosan tegnap
használta ezt a technikát, mikor nem jutott eszébe egy név. Nevetve meséltük egymásnak este
ezeket a dolgokat. Múlt héten pedig anyukám fejfájását mulasztottuk el. Minden este anyukámmal
együtt megyünk le Alfa-országba,
közös élménnyé vált ez számunkra, és ez nagyon jó! Biztos vagyok
benne, hogy ősszel, sulikezdés
után még több sikerem lesz.
Szabó Lacika levele
Topáné Illés Ildikó
gyerekoktatónak
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10 és 12 éves kisfiam három hete végzett
gyerekagykontrollt, azóta háromujj-technikával és a memóriafogassal tanulnak, és hozzák
haza az ötös dolgozatokat. Tudom ajánlani!
X. Y.
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Agykontrolloztam, hogy anyukám megengedje a testékszert, és megengedte! Gyerekagykontrollt végeztem. Imádom az agykontrollt!
Tata nem akart kiskutyát, és én akartam.
Üzentem neki éjjelente, és lett kutyusom!
Kigyógyultam agykontrollal az asztmából is!
X. Y.

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.

