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szociálpolitikus és
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DOMJÁN ANDRÁS
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és agykontrolloktató

DOMJÁN ANDREA
nyelvtanár
és agykontrolloktató

DOMJÁN ÁRON
építészmérnök és
agykontrolloktató

DOMJÁN GÁBOR
nyelvtanár
és agykontrolloktató

dr. DOMJÁN LÁSZLÓ
orvoskandidátus
és agykontrolloktató

dr. KÍGYÓS ÉVA
pszichológus
és agykontrolloktató

EGYRE JOBBAN

AGYKONTROLLAL
www. ag y k on t r ol l . h u • ww w . sz e b b e l e t e r t . h u

AGYKONTROLL:
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 agykontrolltanfolyam részvételi díja
39 000 Ft, a nappali tagozatos
diákok és nyugdíjasok díja
26 000 Ft,
a gyermektanfolyamot végzetteké 20 000 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 4000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 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!
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KEDVES ALFAJÁRÓK!
Rosa Rivas – a Nemzetközi
Agykontrollszervezet „nagy ágyúja” – október 24-én és 25-én két egynapos kurzust tart Budapesten, melyekre azok is jelentkezhetnek, akik még nem végeztek
agykontroll-tanfolyamot. Dr. Rosa Rivas –
sokunk példaképe – Mexikóból érkezik hozzánk, ahol évtizedek
óta irányítja az agykontrolloktatást. Klinikai pszichoterapeuta,
aki 16 évig az agykontrolloktató-képzés egyik világvezetője
volt. 1988-ban José Silva kinevezte őt a Silva-féle Módszer
Akadémikusi Világtanácsa elnökének. Több mint 20 országban
tartott tanfolyamokat és kapott elismeréseket, mint „A módszertan legkiemelkedőbb oktatója a világon”. 18 éve napi rendszerességgel jelentkezik az általa vezetett két rádióműsorban,
Mexikóvárosban. Még többet ésszel című könyve és számos
magyarországi szereplése révén itthon is sokan zárták már szívükbe. Rosa minőség, igazi értéket, életet megváltoztató tudást
hoz el nekünk!
Október 24-én az ÉPÍTSD FEL A BOLDOGSÁGODAT! című
kurzusát tartja, 9-től 19 óráig, 25-én pedig A VÁGY EREJE című tanfolyamát,10-től 16 óráig. (Jegyek már kaphatók üzleteinkben és webáruházunkban.) Rosa megírta, hogy mit kínál két
kurzusával:

FELNŐTT –
TANFOLYAMOK

ÉPÍTSD FEL A BOLDOGSÁGODAT!
Célok:
• hogy felfedezd, képes vagy boldoggá válni,
• hogy megismerj és alkalmazz olyan gyakorlatias és hatékony technikákat, amelyek a boldogság felé visznek,
• hogy megszerezd azt az ismeretet, amiről a tudomány bebizonyította, hogy valóban boldoggá teszi az embereket.
Terítékre kerülő témák:
• mi a boldogság? • a boldogság alapvető építőkövei •
pozitív érzelmek és személyes erősségek • tudni, hogy miként kerülj „flow-állapotba” (az „áramlás” állapotába) •
minőségi kapcsolatok • az élet értelme • jelentős teljesítmények • jövőd vizionálása • a „mindfulness” – „elmeteljes” – állapot • spiritualitásod fejlesztése.

A VÁGY EREJE
Célok:
• hogy megtudd, mi a siker valójában,
• hogy értékeld magadat és értékelj másokat,
• hogy jelentőségteljes életet élhess, s megvalósítsd önmagadat.
• hogy elérd céljaidat.

jegyárusítás
• Mammut I. (alsó földszint)(a Széna térnél)
•

VIII. ker., Fiumei út 4. (Szebb Életért Központ a Keleti pu-nál)
telefon: 1/488-0118

szeptember 3–4., 10–11.
(csütörtök-péntek)
oktató: Domján András
helyszín: V. ker., Bajcsy-Zs. út 12.
(Corner Rendezvényközpont)

BUDAPEST
június 6–7., 13–14.
oktatók: dr. Kígyós Éva, Baglyas György,
Domján Gábor
helyszín: XIV. ker., Gizella út 42-44.
(Moha Ház)

július 18-19., 25-26.
oktató: Domján András
helyszín: IX. ker., Könyves K.
krt. 12-14., I. em.
Konferenciaközpont, 4. terem
(Lurdy Ház)

szeptember 5–6., 19–20.
oktató: Domján Andrea
helyszín: IX. ker., Könyves K. krt. 12-14.,
I. em. Konferenciaközpont, 4. terem
(Lurdy Ház)

július 7–8., 14–15. (kedd-szerda)
oktató: Domján Áron
helyszín: VIII. ker., Fiumei út 4.
(Szebb Életért Központ)

augusztus 8–9., 15–16.
oktató: Domján Áron
helyszín: VIII. ker., Könyves K. krt. 44.
(Hotel Platánus)

szeptember 6., 13., 19–20.
oktató: Domján Áron
helyszín: VIII. ker., Fiumei út 4.
(Szebb Életért Központ)

ALFAJÁRÓK
Terítékre kerülő témák:
• mi az erő? • ösztönzés, adottságok, optimizmus, értékek • a célok világos megfogalmazása • gondolatok és érzelmek • cselekvés és kockázatok
• tervezés és változás • önfegyelem • az erőforrások optimalizálása • a kudarc kezelése • minőségi kapcsolatok • értékek.
Az első kurzus részvételi díja 19 000 Ft, a másodiké 15 000 Ft, s aki
mindkettőre jegyet vesz, azé 29 000 Ft.
Sok sikert! Domján László

SIKEREK
Van egy tanítványom, aki nagyon okos, szóban mindent tud, de az
írásbeli számonkérések során nem tudta ezt bebizonyítani.
Mindegyik témazárója egyes vagy kettes lett. A tanfolyam idejére esett
a következő felmérés. A gondolati kommunikációt alkalmaztam. Egy
nyuszival küldtem az üzenetemet (mivel húsvét közeleg), hogy egy jó
felmérő, egy négyes felmérő legyen az anyukája húsvéti ajándéka.
Másnap a felmérés írása közben azt láttam, hogy nem tekintget
másfelé, erősen koncentrál, csak a feladatlappal foglalkozik.
Eredmény: 4-es témazáró jegy. Amikor másnap odaadtam neki a
kijavított feladatlapot, azt mondta, hogy ez az ő anyukájának a húsvéti ajándéka.
Molnárné Teleki Magdolna tanítónő
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Megjegyzés: Alsó tagozatos általános iskolások tanulási teljesítményének növelésében sokat segítenek az Észkapcsoló agytorna
című könyv gyakorlatai, és a
Zseninek születtél című CD.
Nőgyógyászati problémát állapítottak meg nálam. A bal petefészkemben több cisztát is felfedeztek, de aggodalomra egy adott igazán okot. Vissza kellett mennem egy hónap múlva, mert úgy volt, hogy
amennyiben nem változik a helyzet, meg kell műteni. Az alatt az egy
hónap alatt – mivel más miatt táppénzen voltam – naponta többször
relaxáltam. A „laboratóriumomba” képzeltem magam, ahol a manócskáim segítettek. A tanfolyamon tanult technikával felnagyítottam
a petefészkemet, és először úgy gyúrtam, ahogy nemezeléskor gyúrjuk a gyapjúszálakat, aztán egy idő után át tudtam váltani, hogy sima
felületként képzeltem el a „nemezemet”, és úgy gyúrtam… A lényeg:
a bal petefészkemben eltűntek a megnagyobbodott ciszták.
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VIDÉK
GYŐR: június 6–7., 13–14.
oktató: Domján Andrea
helyszín: Kereskedelmi és Iparkamara,
Szt. István út 10/A (Ibis Hotel),
jegyárusítás: Gyermekek Háza
(Aradi vértanúk útja 23.) hétfőn 10-11 óra
közt, kedden 17-18 óra közt (20/211-3527)
EGER: június 13–14., 20–21.
oktató: Domján András
helyszín: Szálloda u. 1-3., (Hotel Eger)
jegyértékesítés: Napfényes Reformház,
Széchenyi u. 4. (30/482-8407)
SOPRON: szeptember 19–20., 26–27.
oktató: Domján András
helyszín: Várkerület 75. (Hotel Pannónia)
jegyértékesítés: információ később

NAGYKANIZSA:
szeptember 26–27., október 3–4.
oktató: Baglyas György
helyszín: Móricz Zs. Műv. Ház
Hajgató Sándor utca 1. (93/319-202)
ingyenes ismertető előadás:
augusztus 26., szerda, 17 óra
KECSKEMÉT:
szeptember 26–27., október 3–4.
oktató: Domján Áron
helyszín és jegyárusítás: Rákóczi út 2.
(Tudomány és Technika Háza, 76/505-688)
KÜLFÖLD
LONDON: október 10–11., 17–18.
oktató: Ostend Gábor (magyar nyelven)
bővebb info:
www.silvamethod.uk.com/agykontroll

Emlékszem az orvosom hangjára: „Biztosan a bal petefészekben voltak?” – kérdezte az asszisztenstől.
X. Y.
Álomkontroll segítségével döntöttem el, hogy két város – Pécs és
Székesfehérvár – közül melyikbe menjek nyelvvizsgázni. Mivel álmomban nem kaptam meg a választ aznap éjszaka, ezért másnap figyeltem a jeleket. Munkahelyemen a rádiót hallgatva felcsendült egy
zeneszám, ami a fősulis emlékeket ébresztette fel bennem, és mivel
Székesfehérváron jártam fősulira, ez volt az első jel. Nem sokkal ezután megnéztem a munkahelyi e-maileket, amelyek közül megtaláltam
a fősulin engem is tanított tanárnőm levelét is, ez volt a második jel.
Munkámból hazamenet a pályaudvaron az első busz, amit bemondtak
akkor abban a pillanatban amikor kiértem, hogy „autóbuszjárat indul
Székesfehérvárra”. Ez volt a harmadik jel, és így eldőlt, hogy hova
menjek nyelvvizsgázni.
P. Ny.
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Megjegyzés: A világ egyik legsikeresebb
agykontrollosa, Helene Hadsell – a
Nyerhetsz! és a Két valóság peremén
című könyvek írója – azt vallja, hogy
három jel esetén érdemes az adott választási lehetőség mellett dönteni.

AGYKONTROLLOS TALÁLKOZÓ
AGYKONTROLL-TANFOLYAMOT VÉGZETT FELNŐTTEKNEK
Helyszín: Bp., VIII. ker., Múzeum krt. 4/A., B épület, 172-es terem.
Időpont: június 17. (szerda), du. ½ 6-tól kb. 7-ig. Belépődíj: 600 Ft.
Honlapunkon (www.agykontroll.hu) érdemes föliratkozni hírlevélre, mert
a sikerek lelkesítő hatása mellett rendszeres agykontrollozásra is ösztönöz.

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOK

ULTRA
gyógyító technikákat oktató kurzus, agykontroll-tanfolyamot végzetteknek
Nyilvántartási szám: E-000247/2014/D002
Egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált, 20 kreditpont adható.
A tanfolyamon az oktató 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; könnyen 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 javíthatunk anyagi helyzetünkön, • 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:
ZALAEGERSZEG: július 4–5.
oktató: Domján Andrea
helyszín: ZVMKK, Apáczai tér 5. (92/511-210 vagy 30/929-9752)
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BUDAPEST: július 11–12.
oktató: Domján Andrea
helyszín: VIII. ker., Könyves K. krt. 44. (Hotel Platánus)

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: augusztus 29–30.
Helyszín: VIII. ker., Könyves K. krt. 44. (Hotel Platánus)
Jegyárusítás: Mammut I., ill. Szebb Életért Központ
Ára: 20 000 Ft

GYEREKSIKEREK
Imike, kb. 2 hete, a tanfolyam óta, nem
pisil be!!! Még egy csöpp sincs, aminek
nagyon örülünk itthon. De persze még várunk, hogy mi is történik a következőkben.
A tanulása még jobban, szinte érezhetően még jobban megindult, csak pár hibával
dolgozik az iskolában. Szinte szárnyal! A tanárok is megjegyezték – nemrég fogadóórán
voltam –, hogy Imike „elindult” és nem lehet
megállítani.
Óvodában az értékelésnél volt egy olyan
megjegyzés, hogy csak rövid távú memóriája
van, szinte kétségbe is estem akkor. Azért
voltam ideges, hogy fog teljesíteni az iskolában. Nos, múlt héten péntekre meg kellett tanulnia egy négy versszakos, tavaszváró versikét. Hát mit ne mondjak, elkapott a félsz.
Még előtte való vasárnap este, kíváncsi voltam, a gyerek hogy áll hozzá. Elolvasta egyszer, majd még egyszer. Használta a háromujj-technikát. Utána megkérdezte, felmondhatja-e a verset. Mondtam neki, hát mondjad! Mivel tisztában voltam az egy évvel ezelőtti értékeléssel, szinte biztos voltam benne,
hogy nem fogja tudni. De Imike, pár hibával,
elmondta kívülről a verset!!! Azt hittem, hirtelen nem kapok levegőt! Össze-vissza csókolgattam a gyereket, és nagyon megdicsértem!
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Még aznap este is fújta a fülembe a versikét. Teltek a napok, és valahogy megfeledkeztem a dologról, és mondtam Anyukámnak, kérdezze már ki a verset Imikétől, mert
csütörtökön későn értem haza. Kiderült, hogy
hibátlanul elmondta a verset, és úgy, hogy
előtte nem is nézett bele a könyvbe! Nagyon
büszke voltam rá!
Hát Ildikó, nem is tudod, mennyit segítettél rajtunk! Igaz, még néha be-bedadog, de
szerintem kis idő múlva ez is elmúlik. Még
egyszer, mindent köszönünk!
Melinda levele
Topáné Illés Ildikó gyerekoktatónak
„Táncversenyt programoztam. A verseny a tanfolyam második napja után,
délután volt. Sikerült! Párosban második,
csoportban első helyezettek lettünk!!!”
„Focimeccset programoztam. Nyertünk,
és pontosan annyi gólt rúgtam, amennyit
elképzeltem.”
„Az agykontroll-tanfolyam után elhatároztam és programozni kezdtem, hogy az
országos kempoversenyen aranykupát nyerek. A sok edzés és gyakorlás meghozta az
eredményét. Életemben először átvehettem
az aranykupát.”
Kovács Erika gyerekoktatónak írt levélkék
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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.

www.agykontroll.hu
AGYKONTROLLIRODA:
1/488-0118
POSTACÍME:
Agykontroll, 1389 Budapest, Pf. 115
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GYEREK –
TANFOLYAMOK

7-10 ÉVESEKNEK
Balatonföldvár: VI. 27–28.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest II. ker.: VI. 15–16.
(hétköznap) (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest VII. ker.:
VI. 6–7., VI. 29–30.
(30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XI. ker.: VI. 27–28.
(20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Eger: VI. 20–21.
(9-10 éveseknek)
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin

•

Gyömrő: VI. 27–28.
(30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Győr: VI. 20–21.
(20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Kalocsa: VI. 29–30.
(30/619-2294)
Oktató: Harnóczi Erzsébet
10-14 ÉVESEKNEK
Baja: VI. 27–28.
(20/950-3341)
Oktató: Kriskó Krisztina
Balatonföldvár: VI. 27–28.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest II. ker.: VI. 6–7.,
VI. 25–26.
(20/965-9932)
Oktató: Strasszer Helga
Budapest III. ker.: VI. 20–21.
(20/551-3079)
Oktató: Pétercsák Maxim

www.szebbeletert.hu

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.

•

Budapest III. ker.: VI. 13–14.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest VII. ker.: VI. 20–21.
(30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest VIII. ker.:
VI. 17–18. (hétköznap)
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest XI. ker.:
VI. 29–30.
(20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Eger: VI. 20–21.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Győr: VI. 13–14.
(20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Hajdúszoboszló:
VI. 6–7.
(30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin

www.silvamethod.com

MAMMUT I., Alsó földszint
Bp., I. ker., a Széna térnél
Nyitva: hétfőtől szombatig: 10-től 20 óráig

AGYKONTROLL-NAGYKERESKEDÉS:
Tel: 20/969-0059
Budapest, VIII. ker., Fiumei út 4.
Látogatható: hétfőtől péntekig:
9-től 18 óráig

