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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!
Keserű hangú levelet kaptam egy csalódott társunktól. Édesanyjánál – már operálhatatlan stádiumban levő – gyomorrákot
találtak. A mama azonnal elvégezte az agykontroll-tanfolyamot, s számos egyéb alternatív módszert is bevetett, másfél év
múlva mégis meghalt.
A világ egyik leghíresebb látnoka, dr. Patti Conklin, a következőt mondta egy interjúban: „Az embereknek gyakran sok
gondjuk van a halál fogalmával. Azt mondják: »Miért kellett ennek az embernek meghalnia? Oly sok dolga lett volna még az
életben!« Tudnod kell, hogy valójában a lélek irányítja a történéseket, s hogy a lélek haza akar menni, amint az itteni tennivalóját elvégezte. … Nem kudarc tehát, ha adott esetben nem
történik meg a testi gyógyulás, és a beteg elhuny.”
Ezt az álláspontot támasztja alá Helene Hadsell
barátom érdekes és tanulságos esete is, amit így írt le
nekem: „Egy keddi nap reggelén fölhívott egy aszszony, s megkért, küldjünk gyógyító energiát fivérének. A férfi még csak 32 éves volt, ám gyomorrákkal kezelték a helyi kórházban. Az asszony arról is beszámolt, hogy egyházközösségük tagjai minden este
összegyűlnek, és imádkoznak testvére gyógyulásáért,
s fivére állapota javulást mutat. A hölgy úgy érezte,
hogy ha mi is küldünk energiát, testvére meg fog gyógyulni.

FELNŐTT –
TANFOLYAMOK

Leírtam a beteg nevét, korát és lakcímét, hogy az aznap
esti összejövetelünkön vizsgáljuk és kezeljük. A hölgy telefonszámát is följegyeztem, hogy tarthassuk a kapcsolatot.
Aznap este, amikor mi, agykontrollosok a képzeletbeli képernyőnkre vetítettük a beteget, valamennyien megtanultunk
valamit. Az esettanulmány első részében megvizsgáltuk, ám
ekkor ő – telepátia révén – a következőt üzente nekünk: »Nem
kérek több energiát és imát, mert azok megnehezítik a távozásomat.« Erre megkérdeztük tőle, hogy miért akar ilyen fiatalon meghalni. A válasza ez volt: »A fizikai síkon töltendő időm
lejárt. Azért jöttem, hogy felelősségérzetre tanítsam a családomat, s ez megtörtént. Most hagyjanak magamra!«
Másnap reggel fel akartam hívni a nővérét, hogy beszámoljak a kapott információról, de telefonhívásával ő
megelőzött: – Kedves Helene! Rendkívül felkavaró
álmom volt az éjszaka! Álmomban megjelent a testvérem, és arra kért, hagyjuk abba a gyógyulásáért
való imádkozást, mert ez az energia megakadályozza teste elhagyásában. Ezért azt kérem, törölje őt a
gyógyítandók listájáról!
Azóta minden esetben csak az illető legmagasabbrendű javára küldök energiát.”
Sok sikert!
Domján László

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

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

BUDAPEST
március 5–6., 12–13.
(hétköznapi)
oktató: Domján András
helyszín: Corner Rendezvényközpont, V. ker.,
Bajcsy-Zsilinszky út 12.
március 7–8., 14–15.
oktató: dr. Kígyós Éva
helyszín: Lurdy Ház, IX. ker., Könyves K. krt.
12-14., I. em. Konferenciaközpont, 4. terem

április 11–12., 18–19.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Moha Ház, XIV. ker., Gizella út 42-44.
április 12., 19., 26., május 3.
oktató: Domján Áron
helyszín: VIII. ker., Fiumei út 4. (Szebb Életért
Központ)
május 9–10., 16–17.
oktató: Domján András
helyszín: Bara Hotel, XI. ker., Hegyalja út 34-36.

május 10., 17., 24., 31.
oktató: Domján Áron
helyszín: VIII. ker., Fiumei út 4.
(Szebb Életért Központ)
VIDÉK
PÉCS március 14–15., 21–22.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás:
Zsolnai Kult. Negyed É78 (72/500-376)
PAKS: március 21–22., 28–29.
oktató: Baglyas György
helyszín: Csengey Dénes Kult. Közp.
jegyárusítás: Dózsa Gy. út 98.
(20/264-2608)
ingyenes ismertető előadás:
március 11., szerda 17 óra

ALFAJÁRÓK
SIKER

Másfél éve autóbalesetet szenvedtem Ausztriában.
Mentőhelikopterrel a grazi klinika idegsebészeti intenzív osztályára kerültem. Ugyanolyan agysérülésem
volt, mint Schumachernek. Megoperáltak, majd mélyaltatásban tartottak. Tíz napot feküdtem kómában.
Ezalatt egyértelművé vált az orvosok számára, hogy lebénult a teljes bal felem, a bal szemem nem reagált
semmilyen ingerre. Az orvosok nem hittek abban, hogy
túlélem, ha mégis, 2 év felépülést, tolószéket jósoltak,
fogyatékosságot…
A kóma alatt beállt a klinikai halál... Voltam a másvilágon… Amit én egy csodálatos Békeszigetnek hívnék. És nem akartam visszajönni… Az a csoda, ami ott
van, az a békesség, az a rendíthetetlen nyugalom! Ott
azt éreztem: MEGÉRKEZTEM. De én bármennyire is
maradni akartam, vissza kellett jönnöm, az még nem
az én időm volt…

Tíz nap után magamhoz tértem, és elkezdődött a
csodás felépülésem. A 12. napon átszállítottak a szombathelyi kórház intenzív osztályára. A baleset után 5
héttel már jártam... Igaz, nehezen, de lábra álltam.
Amikor teljesen véletlenül megláttam magam egy tükörben, akkor omlottam össze először. Láttam azt a sovány testet, aki nem tudta magát megtartani sem, láttam az arcomat, és mintha egy 100 éves ember nézett
volna vissza a tükörből… Akkor szembesültem azzal,
hogy mekkora itt a baj. A lecsukott bal szemem ki volt
fordulva a tengelyéből, hiába húzták fel a szemhéjat,
semmilyen ingerre sem reagált.
Az első sokk után rögeszmémmé vált, hogy én akkor is rendbe jövök. Minden percet arra fordítottam,
hogy gyógyítsam magam. Rengeteget meditáltam, amikor csak tehettem, a laboromban voltam. Kis manóim
szívták le a maradék vérzéseket, idegsejteket vittek kis
hátizsákjukban, és építették újra a beteg részeket az
agyamban. A lebénult szemideget speciális készülékükkel „sokkolták”, ezzel ingerelve, hogy térjen magához.
A két szemgolyót szeretgették, simogatták, beszélgettek

GYULA: április 11–12., 18–19.
oktató: Baglyas György
helyszín: Implom József Ált. Isk., Béke sgt. 49.
jegyárusítás: Napfény Íze Reformbolt,
Városház u. 16-24. (30/488-5614)
ingyenes ismertető előadás:
március 18., szerda 17 óra
JÁSZBERÉNY: április 11–12., 18–19.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Városi Könyvtár,
Bercsényi út 1. (57/505-400)
SZEGED: április 11–12., 18–19.
oktató: Domján Andrea
helyszín: Szegedi Tudományegyetem
jegyárusítás: Natura Bolt, Csongrádi sgt. 9.
(62/555-882)

velük, hogy újra vibrálóan egészségesek legyenek.
Minden bevitt táplálékot, folyadékot kis versikékkel,
mondatokkal programoztam.
0-24-ben agykontrolloztam. Nyilván az elején még
zavart voltam, de az akkori szintemen is megtettem
mindent, hogy gyógyuljak. És imádkoztam. Rengeteget.
Hozzájuk, akiket ott megismerhettem, akiknél úgy
éreztem, otthon vagyok…
Az orvosok lemondtak rólam. Aztán amikor lábra
álltam, „már csak” a szememről mondtak le. Nem adtam fel. Nem engedtem be semmilyen negatív információt, nem hittem SENKINEK, tudtam, hogy rendbe jövök, csak idő kérdése. Amikor az agykontrollról, a meditálásaimról beszéltem a nővéreknek és az orvosnak,
sajnálkozva néztek rám, a szemükben ott volt a mondat: „szegény kislány, örüljön, hogy él, csodák már nincsenek!” Hm…
Alapvetően nagyon türelmetlen vagyok, ami sokszor
nem jó, a fizikai felépülésemben viszont rengeteget segített. Dupla keményen dolgoztam a gyógytornákon,
amikor csak lehetett, mozogtam, lépegettem. Először
segítséggel, nagyon lassan, aztán korlátba kapaszkodva lassan, és végül egyedül.
Folyamatosan azt vizualizáltam, hogy újra hosszú
hajú (a koponyaműtét miatt leborotválták a hajam), tökéletesen egészséges vagyok, és magas sarkúban, boldogan jövök-megyek.
A vizualizációs laboromat folyamatosan fejlesztettem, egyre speciálisabb, modernebb készülékek kerültek be. Betettem egy házimozit is, amelyre folyamatosan kivetítettem a múlt, jelen, jövő képeit, lefilmeztem
a vágyaimat.
Voltak vendégtanácsadóim is, amikor szükség volt
rá, egy agysérültekre specializálódott orvos volt a tanácsadóm, és személyesen ő kezelte a szememet és a
szemhez tartozó idegpályákat. Mivel nem tudtam még
olvasni, CD-ről hallgattam a megerősítéseket.
Az elején nem tudtam érthetően beszélni, nyelni,
nem tudtam számolni, olvasni, nagyon nehezen álltam
lábra… szóval volt feladat... Nehéz és küzdelmes volt.
Nagyon is.
Az intenzív után a rehabilitációs osztályra kerültem, ahol egy kiváló konduktor segített a részterületeket visszahozni. Egy percre sem adtam fel. Soha,
semmilyen körülmények között nem adtam fel, nem
mondtam le magamról. Az az ember, akiről azt tartották, hogy fogyatékos, magatehetetlen ember lesz,
ma újra autót vezet, sportol, nyelveket tanul, vezető
pozícióban új munkahelyen dolgozik, és a negyedik
diplomáját tervezi megszerezni. 120 %-OS LETT.

KESZTHELY: április 25–26., május 2–3.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás: Életfa Iskola,
Vaszary K. u. 12. (30/678-4086)
ingyenes ismertető előadás:
március 24., kedd, 17 óra
MISKOLC:
április 25–26., május 2–3.
oktató: Domján Andrea
helyszín: City Hotel, Csabai kapu 8.
jegyárusítás: Erzsébet Fürdő,
Erzsébet tér 4. (46/504-876)
NAGYKŐRÖS: május 9–10., 16–17.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás:
Arany J. Kult. Közp.,

Szabadság tér 7. (53/550-040)
ingyenes ismertető előadás:
március 31., kedd, 18 óra
KISKUNFÉLEGYHÁZA:
május 23-24, 30-31.
oktató: Baglyas György
helyszín és jegyárusítás: Szakmaközi
Műv. Közp., Szent J. tér 3. (76/462-364)
ingyenes ismertető előadás:
április 29., szerda 17 óra
DEBRECEN: május 23–24., 30–31.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Vasutas Műv. Közp., Faraktár u. 67.
jegyárusítás: Ámor Divatáru Üzlet,
Batthyány u. 1.
(20/803-3721)

AGYKONTROLLOS TALÁLKOZÓ
AGYKONTROLL-TANFOLYAMOT
VÉGZETT FELNŐTTEKNEK
Helyszín: Bp., VIII. ker.,
Múzeum krt. 4/A., B épület, 172es terem.
Időpont: március 18. (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.
RÖVIDÍTETT AGYKONTROLLTANFOLYAM
CSAK ISMÉTLŐKNEK
Oktató: dr. Kígyós Éva
Időpont: május 2.
(szombat, 9-től 18 óráig)
helyszín: Hotel Platánus,
Bp., VIII. ker., Könyves K. krt. 44.
Ára: 12 500 Ft
(diák, nyugdíjas 8 500 Ft)

1%
Az Agykontroll-alapítvány
támogatását igen sokan kérik
és várják, hogy segítségével
változtathassanak az életükön,
ezért bármilyen összegű
pénzbeli adományt köszönettel
fogadunk a következő
számlaszámra:
OTP 11711034-2042317300000000
A KIS ÖSSZEG IS NAGY
SEGÍTSÉG SOKAKNAK!
Az Agykontroll-alapítvány
adószáma: 18002605-1-41
Az 1%-ot a megsegítettek
nevében előre is köszönjük.

ingyenes ismertető előadás:
április 22., szerda, 17 óra
TATABÁNYA: május 30-31.,
június 6-7.
oktató: Domján András
helyszín: Tatabányai Int. Szakisk.,
Bánki D. telephely, Réti utca 1-5.
jegyárusítás: Béla Király krt. 70.
(70/943-4378)
KÜLFÖLD
LONDON: április 11–12., 18–19.,
és október 10–11., 17–18.
oktató: Ostend Gábor (magyar nyelven)
bővebb info:
http://www.silvamethod.uk.com/
agykontroll
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Én hálanaplót vezetek, amibe minden
lefekvés előtt lejegyzem, hogy aznap miért
is vagyok hálás. És nincs olyan este, hogy
kihagynám, sőt napközben is csak megmegállok, behunyom a szemem, és suttogva kimondom: KÖSZÖNÖM.
Andor Eszter

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.

GYEREKSIKEREK

A gyermekeim kb. három éven át bombáztak a titkos üzeneteikkel kiskutyaügyben. Persze, ez számomra csak utólag
derült ki. Amikor kertes házba költöztünk,
kerekperec kijelentettem, hogy bár nagyon
szeretem a kutyákat, itt nem lesz, mert szép
kertet akarok, nem vagyok hajlandó kutyagumit szedni… Egy idő után észrevettem –
azért írom így, mert nagyon furcsállottam,
hogy jutnak ilyesmik eszembe –, egyre több
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GYEREK –
TANFOLYAMOK

7-10 ÉVESEKNEK
Balatonfüzfő: III. 14–15.
(20/410-0709)
Oktató: Hoffer Éva
Budapest VII. ker.: III. 28–29.
(30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita

jegyzetet”, még január 5. előtt. Egyszer csak
látom, hogy magától leül, a könyvet magától
olvassa (még nem csinált ilyet környezetből),
rengeteg filc előtte... Minden óra anyagát (4
anyag) külön A/4-es lapra, elmetérképes vázlattal, kijegyzetelte... ÉS két ötös lett az osztályban, amiből övé a legjobb... Most a témazáróra csak elővette magától a lefűzött lapokat, és átnézte őket. Jött hozzám, hogy mindenre emlékszik az „agykontrollos jegyzetből”… KÖSZÖNJÜK! A többi tantárgyból is
valahogy összeszedettebb. Megkérdezte,
hogy vajon meglehet-e a kitűnő év végére...
Most lesz 5 négyese (ami így is szép), de tudom, hogy sokkal többre képes.
Fruzsina felvételizett. Előtte agykontrollozott végig, hogy ügyes lesz. Ő volt az egyetlen
– és nem túlzok –, aki nem sírva, bánatosan
jött ki. Boldog volt, sugárzott, a föld felett repült. Ugrált örömében!
Kamilla rosszat álmodott, amit úgy oldott
meg, hogy nevetségessé tette a félelmetes figurát, és játszott vele. Igazi medvéből micimacit csinált...
Hálával gondolunk rád, nagyon sokat kaptunk tőled.
Zsuzsa
(Topáné Illés Ildikó gyerekoktatónak írta)

kaptak rajta a gyerekeim, hogy az interneten kutyafajtákat nézegetek. Akkor sejtelmes mosollyal egymásra néztek, és bevallották, hogy már régóta küldik a titkos üzeneteiket. Tegnap ünnepeltük a kutyusunk
második szülinapját. Agykontrollos kutya,
naponta háromszor relaxál, eminens tanuló a kutyaiskolában.
Hartyániné Barta Judit
gyermekagykontroll-oktató

Nagyon jól éreztük magunkat a hétvégi
tanfolyamon. Áron a második nap már
sokkal befogadóbb lett, és ráérzett, hogy
hogyan is kell ezt használni. Hazafele az
autóban gyorsan lement a kuckóba, és
megnézte, milyen ebéddel várja Nagyi: húsleves és spagetti. És mi várta otthon? Hát,
ugyanez. Pedig vasárnap nem is szoktunk
tésztát enni.
Mint kiderült, a gyakorláson, mindketten
az ő összeszedettségén akartunk változtatni.
Ma reggel ez már jelentkezett is. Bár ugyanúgy eljátszadozott reggeli közben, időre kész
lett és elérték a HÉV-et. Köszönjük!
Ildikó levele
Pétercsák Maxim gyerekoktatónak

Kedves Ildikó! Mindent nagyon köszönünk! Bence magától még soha nem tanult környezetet... Most a szünetben kértem,
hogy a félév előtt készítsen „agykontrollos
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Esztergom: III. 28–29.
(20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Gyöngyös: III. 21–22.
(30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Kaposvár: III. 7–8.
(30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Kecskemét: III. 7–8.
(30/955-6611)
Oktató: Hartyániné Barta Judit

www.agykontroll.hu
AGYKONTROLLIRODA:
1/488-0118
POSTACÍME:
Agykontroll, 1389 Budapest, Pf. 115
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kutyusokkal kapcsolatos kellemes gyerekkori emlék merül fel bennem. Sokszor el is
meséltem ezeket a kislányaimnak. Persze,
ők rögtön jöttek azzal, hogy „Ugye, látod,
milyen jó a kutya, mi is szeretnénk!” Szó
sem lehet róla, tartottam magam szilárdan.
Egy idő után azt vettem észre, hogy elgondolkodom, hová tudnánk tenni egy kutyát,
mit kellene változtatni az udvaron ahhoz,
hogy a kert is maradjon, a kutya is jól érezze magát. Gyorsan elhessegettem a gondolatokat. De csak nem bírtam tőle szabadulni. Egyszer megkérdeztem a férjemet, mit
szólna egy kiskutyához. Hamarosan azon
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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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