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KEDVES ALFAJÁRÓK!
Érdekes kérdést kaptam júliusban a budapesti
agykontroll-tanfolyamon:
„Láttam álmomban, hogy a házunk mögött leégett az örökzöld kerítés (tuja), láttam a csonkokat, álomban is borzalmas volt, és sajnos egy jó
félévre rá meg is történt. Hogy lehetne ilyet megelőzni? Álltam a teraszon, néztem, és mondtam
magamban: ezt így láttam álmomban is!
Vagy amikor a lányom szült, éreztem, hogy
császárral fog megszülni, de nem mertem előre
megmondani, mert féltem, hogy ezzel csak bizonytalanná tenném. Mi a helyes? ”
Júlia
Aki olvasta dr. Michael Newton
Lelkünk útja I. című könyvét, az
tudja, hogy létünk valójában a
sorsszerűség és a szabad akarat
különleges keveréke. Tehát vannak kikerülhetetlenül bekövetkező események, amelyek amúgy
egy magasabb cél érdekében történnek meg.
Sokunk példaképe, a megvilágosodott spirituális tanító, Eckhart
Tolle ezt javasolja: „Tedd meg,
amit megtehetsz, és fogadd el,
ami van!”
De mit tehetünk az agykontroll-technikák birtokában? Egyrészt: érdemes figyelni az álmainkat,
mert azok sokszor előre jeleznek jövőbeni eseményeket. Másrészt: érdemes felkészülnünk az esetlegesen bekövetkező szituációra. Harmadrészt: ér-
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demes programoznunk, hogy lehetőleg másképp
alakuljon a történés. Adott esetben tehát: reggel alfában elképzeltem volna újra az álmomat, csak
megváltoztattam volna azt. Például fehér energiapajzzsal vontam volna be – szimbolikus védelemként – a kertet. (Az agykontroll-tanfolyamon több
sikertörténetet mesélek el e reakció indokoltságának alátámasztására.)
S hogy mennyire érdemes figyelni álmainkra,
azt pl. a fiatal, győri Kovács József esete is bizonyítja, aki így írta le történetét: „Egyik éjszaka azt
álmodtam, hogy egy kanyargós úton biciklizek lefelé a lejtőn, s az egyik kanyarban elüt egy teherautó. Fölébredtem, s leírtam az álmomat. Hétvégén
mamáéknál voltunk, s én délután kimentem kerekezni. A szokásos úton indultam, de
ahogy gyorsultam lefelé a lejtőn,
egyszer csak beugrott az álmom.
A kanyarba érve lehúzódtam az útról. Pár másodperccel később, pontosan ott, ahol az előbb bicajoztam,
fölbukkant egy nagy IFA. Egészen
biztos, hogy elütött volna...”
Az egri Bertalan Laci barátom
pedig – aki sikereit a youtube-on
is elmeséli – sikerrel programozta,
hogy ha már megtörténik az előre
megálmodott csőtörés, akkor a víz
kifelé, s ne befelé folyjon.
Összefoglalva: Júlia „Mi a helyes?” kérdésére tehát az a válaszom, hogy figyeld az álmaidat,
légy felkészült, és rossz álom esetén reggel, alfában, írd át az álmodat pozitívan!
Sok sikert!
Domján László

SIKEREK

1

Gyerekkorom óta nagyon sok az anyajegyem,
ráadásul egyre csak gyarapodnak. A hátamon két darab, kifejezetten aggodalomra okot
adó nagy, sötét anyajegyem is volt. Aztán eszembe jutott, hogy rájuk is használhatnám az agykontrollt. Nem szerettem volna megműttetni,
mesterséges úton eltávolíttatni. Elkezdtem beszélni az anyajegyekhez. Fontos volt, hogy ne haragudjak rájuk, ne haraggal közelítsek, mert azt
„nem szerették”. Megbeszéltem velük a dolgot,
elmondtam nekik, hogy kint a kertben sokkal
jobb dolguk lesz. És hatott! Valamelyik egész
könnyedén eltűnt, a másik makacsabb volt. Most
a hátamon két anyajegy még látható, de csak
halványan. A kisebbekből már többet is sikeresen „kiültettem”. Módszerem az volt, hogy elképzeltem relaxált állapotban, amint költözködnek, és hogy már kint vannak a kertben, és hogy
ez mindkettőnknek jó.
X. Y.
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1994-ben végeztem el a tanfolyamot.
Kezdetben sokat programoztam, voltak sikereim, de néhány év után csaknem teljesen abbahagytam. Az első időszak sikerei: migrénes fejfájás elmulasztása programozással; nem szerettem a halat gyerekkori emlékek miatt, majd mint
egészséges ételt, azóta jóízűen fogyasztom.
Az elmúlt évben lettem újra aktív, bizonyos
tragikus események következtében. Sikereim
azóta: kiújult hasnyálmirigy-gyulladás teljes
rendbehozatala; a magány és az ezzel járó rossz
hangulat megszűntetése azáltal, hogy programo-
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zásom segítségével megtaláltam az ideális páromat. Az utóbbi időben egyre energikusabb vagyok és szinte mindennap ér kisebb-nagyobb
szerencse.
Pap József, Budapest, 70 éves
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Húsz éve alkalmazom az agykontrollt.
Történt egyszer, hogy külföldre utaztunk,
minden összepakolva, csak az útlevél hiányzott.
A család már az idegösszeomlás határán, amikor
megszólaltam, hogy bízzátok rám. A férjem megszólalt: na figyelj fiam, anyád „hókuszpókuszol”.
Lemegy alfába. (A gyerek azt hitte, a boltba megyek.) Olyan helyen találtam meg az útlevelet
(egy évvel ezelőtti csomagok között), ahol másként képtelenség lett volna megtalálni. Azóta hiszik, hogy én képes vagyok valamire, de ők még
nem gyakorolják, pedig működik.
Ica
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Nemrég operáltak rosszindulatú
daganat miatt. Hat
hete használom a
Gyógyulj meg! csomag CD-jét, naponta
két alkalommal. Egy
hete történt vérvétel
és laborvizsgálat: a
tumormarker-szin-

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
• 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.

tem a felére csökkent.
X. Y., Budapest

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
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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
• 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

ALFAJÁRÓK
• KECSKEMÉT: november 22–23., 29–30.
oktató: dr. Domján László
helyszín: Megyei Művelődési Központ
jegyárusítás: Akadémia krt. 37-39. (keddenként
15-18 óra között, 30/6272-510)
• 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

jelentkezés: info@egyrejobban.com,
+36-30-2222-005
személyesen: Budapest, Mammut I. fszt.,
Agykontroll könyvesbolt
• LONDON: november 1–2., 8–9.
oktató: Ostend Gábor (magyarul oktatja)
bővebb info: www.silvamethod.uk.com

TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSOK
ULTRA:
gyógyító technikákat oktató kurzus,
agykontroll-tanfolyamot végzetteknek
Nyilvántartási szám: E-000247/2014/D002

• 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
• 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)

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

1389 Budapest, Pf. 115

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 Z. Főiskola, Egyetem tér 2.
jegyrendelés: 06/1/488-0118
• SOPRON: október 11–12.
helyszín: Pannónia Hotel, Várkerület 75.
jegyárusítás: Angyalbolt, Várkerület 13.
(70/398-0179)
• BUDAPEST: december 13–14.
helyszín: Balassi Intézet, I. ker., Somlói út 51.

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:
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 szin-

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.
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ten, 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).
Időpont: október 24-25.
(péntek-szombat, 10-től kb. 18 óráig)
A részvételi díj 25 000 Ft
Helyszín: Budapest, I. ker., Somlói út 51.
(Balassi Intézet)

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.: IX. 13-14., IX. 20-21.
(20/410-0709) Oktató: Hoffer Éva
Gyöngyös: IX. 13-14.
(30/542-2335) Oktató: Perczel Zoltán
Győr: IX. 6-7.
(20/211-3527) Oktató: Kovács Erika
Kaposvár: IX. 20-21.
(30/217-7529) Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
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Miskolc: IX. 12-13-14.
(30/598-6468) Oktató: Topáné Illés Ildikó
Pécs: IX. 13-14.
(30/217-7529) Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Szombathely: IX. 27-28.
(30/462-0013) Oktató: Szakos Ibolya
Veszprém: IX. 29-30.
(20/410-0709) Oktató: Hoffer Éva

10-14 éveseknek
Bonyhád: IX. 26-27-28.
(30/598-6468) Oktató: Topáné Illés Ildikó
Budapest III. ker.: IX. 6-7.
(20/410-0709) Oktató: Hoffer Éva
Budapest III. ker.: IX. 27-28.
(30/903-1468) Oktató: Magda Katalin
Budapest VII. ker.: IX. 13-14.
(30/620-7373) Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XVII. ker.: IX. 13-14.
(20/551-3079) Oktató: Pétercsák Maxim
Gyöngyös: IX. 6-7.
(30/542-2335) Oktató: Perczel Zoltán
Miskolc: IX. 19-20-21.
(30/598-6468) Oktató: Topáné Illés Ildikó
Sopron: IX. 13-14.
(20/447-3665) Oktató: Kovács Erika
Szombathely: IX. 6-7.
(30/462-0013) Oktató: Szakos Ibolya

GYEREKSIKEREK

1

Sikersztori gyerekkoromból: fejem hátsó felével
rázuhantam az előszobaajtónk kilincsére,
amelynek következményeként lett egy púp a fejemen. Az orvos azt mondta, hogy ha másfél-két héten belül nem szívódik fel, akkor fel kell vágni. Édesanyám mondta, hogy képzeljem el esténként, kismanók elhordják. Tettem ezt minden este: manók
hada csákányozott, talicskázott esténként a fejemben. Egy hét alatt elhordták. Anyukám akkoriban végezte el az agykontroll-tanfolyamot.
X. Y.

2

Kovács Erika gyermekagykontroll-oktató – akinek az ingyenes hírlevele a www.kovacserika.com címen egy kattintással kérhető – néhány
tanítványának a sikere:
Niki: „Volt egy koncert, amire nagyon szerettem
volna elmenni, mert az előadók világsztárok, és én
hatalmas rajongójuk vagyok. Lehetett velük találkozni, de csak, ha van VIP-jegyed, amit 2500 főből
csak 40 vehetett meg, több nem volt. Nekem sem
jutott, mert lemaradtunk róla. Készítettem nekik egy
kis táblát, rajta angol szöveggel, majd elmentünk a
koncertre. Ott volt egy kordon, a színpad előtt, ahol
a VIP-esek voltak, hogy az első sorból láthassák az
előadást. Volt ott 2 biztonsági őr is, és kikönyörögtem, hogy beengedjenek, majd az egyik megmutat-

ta a menedzsert, én pedig odamentem hozzá a táblával a kezemben. Elolvasta, én pedig az első sorból
élvezhettem a show-t, VIP-jegy nélkül. A műsornak
vége lett, beszélgettem a stábbal, utána pedig beengedett a fiúkhoz a menedzser. Kaptam autogramot,
hoztam a tesómnak is, és készült közös fotó is.
Nagyon sokat programoztam rá, az elmetükre-módszerrel, és a titkos kuckóval, ahova beengedtem a fiúkat, és megkértem őket, hogy hadd találkozhassak
velük. Sikerült. Nagyon boldog vagyok.”
Sára: „Agykontrolloztam, hogy ötös legyen a
matematikadolgozatom, az olvasásfelmérésem és
nyerjek a mesemondóversenyen. Otthon az elme
tükrét használtam, ott a háromujj-technikát. Minden
sikerült!”
Matyi: „Nyelvtanból 3-ra állok. Elkezdtem agykontrollozni, hogy 5-ös lesz a nyelvtandolgozat.
Előtte összetettem a 3 ujjamat és úgy is hagytam,
amíg be nem adtam a dolgozatot. Képzeljétek, ötös
lett!”
Zsófi: „Eddig irodalomból mindig csak 4-est
kaptam. Most a háromujj-technika segítségével, háromszor is ötöst vittem haza!”

HÍREK
• A Titoktündér-sorozat
harmadik része – a Titok
Akadémia – tele van varázslatos történettel, melyek pozitív gondolkodásra
ösztönöznek, önbizalomnövelő titkokkal segítik a
gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Mindeközben észrevétlenül oldják
meg a hétköznapok nehézségeit, és hárítják el azok
veszélyeit.
A történet írója az olvasás öröme mellé a játék örömét is becsempészte a mesék közé azzal,
hogy minden történet végére elhelyezett egy rövid feladatot, melyet rajzban vagy írásban lehet
megoldani a szülővel közösen, nagyobb gyerekek esetében akár önállóan is. Egyszerű és játékos kis feladványok ezek, melyek megoldásáért
a legvégén jutalom jár: de ez legyen titok.
A könyv kapható a Mammut I-ben, a Fiumei út
4-ben és a webáruházunkban (is). Ára: 3200 Ft
• 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

