
 
1 

 

 

Bevezető 

Kedves Olvasó! Azért válogattam a gyerekek és szüleik beszámolóiból, hogy az érdeklődők 
képet kaphassanak az elérhető eredményekről, a tanfolyamot végzettek pedig ötleteket és 
inspirációt meríthessenek a további alkalmazáshoz. Egyformán kedvesek a szívemnek ezek a 
lelkesedésről tanúskodó sorok, amiket egyaránt szánok kicsiknek és nagyoknak. A levélírók 
által használt kifejezések egyike-másika csak a tanfolyamot végzettek számára érthető 
igazán, ám így is megállják a helyüket. Remélem, egyben felkeltik a kíváncsiságot a módszer 
iránt!  

Számomra 1992. május 1-jén kezdődött a gyerekagykontroll-oktatás. Ekkor tartottam életem 
első tanfolyamát a nappalinkban – 7 fővel. Azóta sok év telt el, több ezer résztvevővel. Akad 
a történetek között rövidebb és terjedelmesebb attól függően, hogy közvetlenül a tanfolyam 
után, vagy hosszabb időre visszatekintve születtek: a kibontakozás bizonyítékai. A sikerek 
mellett található képecskék, miket a következő táblázat foglal össze, segíthetnek a célirányos 
olvasgatásban. 

Mire jók az agykontroll technikái, ha rendszeresen használják őket? 

- nyugodtan aludhassunk; frissen, 
kipihenten ébredhessünk 

 
- rövid idő alatt frissebbé válhassunk 

 - közömbösíthessük nem kívánatos 
gondolatainkat 

- álmaink megismerése révén fejlődjön 
önismeretünk 

- fejlődjön emlékezetünk és képzeletünk - eredményesebben tanulhassunk,    
felelhessünk és írhassunk dolgozatot 

 - csökkenjen lámpalázunk, 
megszűnjenek alaptalan félelmeink 

- jó döntéseket hozhassunk és 
javulhasson problémamegoldó képességünk 

 - új, számunkra hasznos szokásokat 
alakíthassunk ki 

- megszüntethessük feszültségből eredő 
fej- és hasfájásunkat  

 - megtanulhassuk uralni testi 
fájdalmainkat 

 - képesek legyünk a gondolati 
üzenetküldésre 

 - fejlődhessen intuíciónk 
- eredményesen segíthessünk 
magunkon és másokon.  
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A titok nyitja José Silva szerint: 
„Naponta 5 perc lazítás jó. Naponta 10 perc 

nagyon jó. Naponta 15 perc kitűnő. 

Naponta egyszer jó. Naponta kétszer nagyon jó. 
Naponta háromszor csodálatos.” És az 

eredmények önmagukért beszélnek. 

 

VÁLOGATOTT BESZÁMOLÓK 

A. BALÁZS a szótanulásról háromujj-technikával   

Az iskolából hazaérve eszembe jutott, hogy másnap dolgozatot írunk nagy 
mennyiségű angol szóból. Összetettem a három ujjamat, és lementem a szintemre, hogy 
felkészüljek a tanulásra. Miután kinyitottam a szemem, hangosan felolvastam a szavakat. 
Tudtam, később bármikor összeteszem a három ujjamat, eszembe fognak jutni a szavak. Így 
is lett, a dolgozatomra ötöst kaptam.  

A. ZSUZSA – fiáról 

 Az őszi szünetben voltunk a kisfiammal a tanfolyamodon, és mára kiderült, hogy nagyon 
nagy hatással volt rá. Tudni kell, hogy iskolaotthonos volt alsó tagozatban, vagyis nem hozott 
haza leckét, az iskolában megtanultak mindent. De jött egy változás, ötödikes lett, és otthon 
kellett tanulni, ami azt jelentette, hogy mindig megbeszéltük a leckét, kikérdeztem az 
aktuális anyagot, mert Ő ezt igényelte, és így volt nyugodt. 

A tanfolyam után minden megváltozott. Azóta használja az ott megtanult technikákat, és 
önállóan tanul. Ha verset tanul már el sem mondja, mert azt mondja, hogy tudja, és tényleg 
jó jegyeket hoz haza. Ezért nagyon köszönjük azt a 2 kellemes napot Neked. 

 

B. BOLDIZSÁR és KATA a gondolati üzenetküldésről 

Meg kell, hogy mondjam, az elején én sem hittem a titkos üzenetküldésben. Nővérem 
gondolatban azt üzente anyukámnak, hogy írjon egy SMS-t, amikor megérkezett Moszkvába 
(mert pont akkor indult a gépe). Egyszer csak meglepődve észleltem, hogy a nővérem kapott 
egy üzenetet. Ez állt benne: ˝Gyerekek megérkeztem, szép napot: mami˝ Ezen nagyon 
megdöbbentem. Éppen egy gyorsétkezdében voltunk. Kimentem a mosdóba, lementem a 
szintemre, majd azt üzentem az apukámnak, hogy amikor kilépek a mosdóból kérdezze meg 
tőlem, hogy mehetünk-e. Kiléptem, és apukám megkérdezte tőlem: „Na, fiam, megyünk?” 
Köszönjük szépen.  

 

B. ILDIKÓ - kis lépés ÁRONNAK, nagy lépés…  

 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 
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jelentkezett is. Bár ugyanúgy eljátszadozott reggeli közben, időre kész lett, és elérték a HÉV-
et.  

 
B. LILIAN és szülei beszámolója 

 
Szeretnénk mindannyian gratulálni a 25 éves oktatói jubileumodhoz és engedd meg, hogy a 
mi kis személyes történetünkkel járuljunk hozzá. Párom, Ági és én is - ahogy azt a lenti 
levélben Lili is megírta - végeztünk agykontroll tanfolyamot még 2002 júliusában dr. Domján 
Lászlónál. Akkor - ha jól emlékszem az egyik szünetben talán - mutatkoztál be a 
résztvevőknek, mint gyermekoktató. Olyan kellemes benyomást tettél ránk, hogy akkor 
megbeszéltük, ha egyszer gyermekünk lesz, azt szeretnénk, ha te lennél az, aki át tudja adni 
ezt a fantasztikus tudást. Igaz, 13 évnek kellett eltelnie, de sikerült megvalósítani akkori 
tervünket. További sok sikert kívánunk, és reméljük, találkozunk még, mivel legkisebb 
gyermekünk Jordán is lassan "megérik" arra, hogy részt vegyen egy tanfolyamon. 
Üdvözlettel: B. Róbert 

 

Talán még emlékszel rám, 2015 júniusában vettem részt egy tanfolyamodon. Szüleim 
is végeztek korábban agykontroll tanfolyamot, és mivel nehezen ment a tanulás úgy 
gondolták a hasznomra válhat, ha megtanulok néhány technikát. A következő év végére - az 
osztályban egyedüliként - dicséretes kitűnő bizonyítványom lett. A megtanult technikákat 
azóta is rendszeresen használom, és továbbra is osztályelső vagyok. Egy konkrét példát is 
megosztok veled: Az egyik nap egy fontos dolgozatra kellett készülnöm. Bevallom  nagyon 
izgultam, ezért nem nagyon sikerült megtanulnom. Lementem alfába, a titkos kuckómba, és 
megnyugodtam.  Miután visszajöttem még egyszer átolvastam a tananyagot három-ujj 
technikával, és utána úgy éreztem tudom az anyagot. Másnap pedig 5-re sikerült megírnom 
a dolgozatot. Attól a naptól fogva mindig ezt a módszert használom és mindig nagyon 
hatásos.  

Egy másik példám a technikák működésére. Egy napon nem találtam a kulcsomat 
sehol sem. Miután családi meditációt tartottunk csak az járt a fejemben, hogy át kellene 
húznom az ágyneműt. De a hiányzó kulcs továbbra is aggasztott. Anyával áthúztuk a tiszta 
ágyneműt, és a matracnál megtaláltuk a kulcsomat! Fantasztikus érzés volt! Nagyon 
köszönöm neked mindazt, amit tanítottál, nagyon hálás vagyok!  
 
 

B. PETRA a háromujj-technika alkalmazásairól 
 

Szó szerint rettegtem a fizikadolgozattól. Ezért még arra is hajlandó voltam, hogy 
használjam a háromujj-technikát, és bekapcsoljam tanulás közben a Mozart-CD-t. A 
biztonság kedvéért 15 percnyit letöltöttem róla a mobilomra is, hogy közvetlenül az óra előtt 
még meghallgathassam. Az eredményre én sem számítottam: feleannyi idő alatt végeztem, 
mint a többiek, és hibátlan lett.”  
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A fülbevalómnak elveszett az egyik darabja, és nagyon ideges lettem miatta, mert 
apukámtól kaptam karácsonyra, és nagyon sokat jelentett a számomra. Nagyon féltem tőle,  
hogy mit fog szólni, és eszeveszettül kezdtem keresni. Nem soká’ eszembe jutott, mit 
tanultam a tanfolyamon. Rögvest lementem a szintemre, és megkértem magam, hogy 
3ujjam segítségével vezessem el magam oda, ahol a keresett dolog leledzik. (Mert addigra 
már biztos voltam benne, hogy a lakásban van.) Mire kinyitottam a szemen, végigpásztáztam 
minden lehetséges helyet, aztán sarkon fordultam, és a leglehetetlenebb helyen találtam rá, 
ahol magamtól biztosan nem kerestem volna: a szőnyeg alatt!  
 
A számítógépem lefagyott. Nagyon szerettem volna rajta dolgozni, de ő nem így gondolta… 
Nagyon ideges lettem, hogy miért nem akar működni? Mindent kipróbáltam, de semmilyen 
technikai dolog nem segített. Amikor már az idegösszeroppanás szélén álltam, úgy 
döntöttem, na, elég ebből. Ahelyett, hogy valamit a földhöz vágtam volna, használtam a 
háromujj-technikát. Lementem alfába, és azt gondolatban megnyugtattam magam: Mire újra 
a gépem elé ülök, minden rendben lesz. És láss (olvass) csodát, így történt. Először 
billentyűvel sikerült újraindítani, aztán később az egérrel is tudtam irányítani a gépet. Az 
agykontroll megint segített rajtam! 
 
 

B. SZANDRA az elmetükre-technikáról 
 

Kipróbáltam az elme tükrét. Szándékosan olyan dologra alkalmaztam, amiről azt 
gondoltam, hogy úgysem lehet rajta változtatni. 8. osztályos vagyok, és felvettek egy 
gimnáziumba, sajnos a gyengébb tagozatra, mint, amire számítottam. Ezt március elején 
közölték is velem. Május elején úgy határoztam, hogy alkalmazom az elmetükre-technikát: 
elképzeltem, milyen jó lenne az erősebb tagozatra járni. Négy nap múlva apu mosolyogva 
fogadott, amikor hazajöttem. Azt mondta, telefonáltak az iskolából, hogy átirányítottak az 
erősebb tagozatra!!! 

 

F. ZSÓFI a gyerekkorban tanultak fontosságáról 

Tizenkét éves koromban végeztem el a gyermek agykontroll tanfolyamot Győrben. 
Utána hónapokig programoztam, elsősorban az elmetükre-technikával, hogy felvesznek a 
vágyott gimnáziumba. Így is lett. Az egyetemi felvételire is hasonlóképpen készültem, akkor a  
programozáson kívül teleraktam az egész szobámat a célommal teleírt papírlapokkal. 
Tizenhét évvel később elmentem a felnőtt tanfolyamra, ahol újra találkoztunk. Döbbenten 
konstatáltam, hogy mennyi mindent alkalmazok azóta is a gyermekkoromban tanultakból,  
persze nem tudatosan, hanem  tulajdonképpen a személyiségembe épülve: pl. 
problémamegoldó gondolkodás, megoldásközpontúság, stresszkezelés tekintetében. És 
tanulni azóta is nagyon jól tudok, már a 2. egyetemet végzem – pszichológus leszek, az 
emberi fejlődés elkötelezettje. Most már az agykontrollt is szívből ajánlom majd minden 
fejlődni vágyó embertársunknak. 
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FANNI agykontrollos történetei 
 
A salgótarjáni gyerektanfolyamon vettem részt anyukámmal, és nagyon tetszett. El is 
kezdtem használni a technikákat. 
 

Első  történetem  
Irodalomórára kellett volna megtanulnom kétoldalnyi szöveget, ami nagyon bonyolult volt, 
és sok név szerepelt benne. Kipróbáltam a háromujj-módszert. Lementem a szintemre, 3-ról 
1-re, és elmondtam magamban, mit szeretnék: Meg akarom tanulni 20 perc alatt az 
irodalmat! Meg fogom tanulni 20 perc alatt az irodalmat. Megtanulom az irodalmat, és 
amikor összeérintem a három ujjamat, tudni fogom. Visszajöttem háromig számolva, 
elolvastam a szöveget, és megpróbáltam visszamondani. Sikerült! Másnap, amikor az órán 
felelésre került a sor, nem szólítottak fel, viszont amikor ki kellett javítani a felelőt, kitűnően 
tudtam mindent. 
 

Második  történtem 
Anyukám a konyhában főzött, amikor megfogott egy felforrósodott kanalat. Hirtelen 
eldobta, gyorsan lement alfába, és azt mondta magában: Nem fáj, nem ég! Nem érzem! 
Elmúlt, elmúlt! És elmúlt neki. Öt perccel később már vígan mosogatott. A módszer segítsége 
nélkül ilyen gyorsan nem tudta volna elmulasztani a fájdalmat. Igaz, ő a felnőtt tanfolyamot 
is elvégezte. 
 

Harmadik  történetem  
Ez is anyukámmal történt meg, de ebben már én is szerepet játszottam. Anyunak van egy 
szép, sötétkék inge, amit már régóta nem talált. Megkért, hogy alfában nézzem már meg 
neki, hogy hol lehet az ing, mert nem találja. Szépen lementem a kis kuckómba, és 
kivetítettem a képet a falra, hogy hol lehet. Láttam egy fehér fogast és nagy sötétséget. Úgy 
gondoltam, hogy a sötétség csakis a szekrényben lehet. Elmondtam anyukámnak, majd 
elmentem edzésre. Ott kaptam egy SMS-t. Ez állt benne: Megvan az ing, köszi! Amikor 
hazaértem, rákérdeztem, hol volt az ing. Hát a szekrényben a fehér fogason – volt a válasz. 
 

Negyedik  történetem 
Az egyik srác az agykontrollról, Bálint, beprogramozta, hogy másnap ötöst fog kapni. Kíváncsi 
voltam, hogy nekem menne-e. Így hát én is beprogramoztam. Másnap, amikor elkezdődött 
az óra, a tanárnő így szólt: Fanninak kitelt az órai munka ötöse. Így meg is kaptam. 
Köszönöm, hogy segítettél mindezt megtanulni.  

 

G. ZSÓFI az agykontroll fontosságáról 

2000-ben, 12 évesen végeztem el édesanyám közbenjárására a gyerekagykontroll 
tanfolyamot. Be kell vallanom, ekkor még nem voltam rá nyitott, nem hittem benne, 
édesanyám látványos gyógyulása ellenére sem (egy autoimmun betegségből gyógyította 
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meg magát sikeresen az agykontroll segítségével). Többször előfordult az évek során, hogy  
apróbb nehézségeim miatt mégis a tanfolyami kézikönyvhöz fordultam, de kezdeti 
lelkesedésem rendszerint elég gyorsan alábbhagyott. Amíg csak kisebb problémáim voltak, 
addig így vagy úgy, de megoldottam őket (kitűnő tanuló, cserfes, vidám kislány voltam 
alapból is). Azonban évekkel később, amikor összecsaptak a fejem felett a hullámok, tudtam  
hová, milyen módszerhez forduljak, miben bízhatok – tehát valahol mégis gyökeret eresztett 
az agyamban ez a csodálatos lehetőség. Tapasztalatból mondom tehát, hogy érdemes már 
gyerekkorban megismerkedni az agykontrollal, még akkor is, ha esetleg úgy alakulnak a 
körülmények, hogy évekig kihasználatlan marad. Fiatal felnőttkorban ugyanis már  
biztonságot adhat a tudat, hogy az alapok felfrissítésével egy rendkívüli módszer áll 
rendelkezésünkre problémáink megoldásához, céljaink eléréséhez. 

 
G. ZSOLTI beszámolói  

A  frissességkontrollról 
Nagy lelkesedéssel töltött el a lehetőség, hogy akár késő este is tévézhetek, anélkül, hogy a 
műsorba belealudnék. Mivel este a kedvenc műsoromra még jócskán várni kellett, úgy 
döntöttem, hogy játszom a kirakójátékkal. Azonban még így is elálmosodtam. Ezért, hogy 
felfrissítsem magam behunyt szemmel azt mondtam magamnak: „Álmos és fáradt vagyok. 
Nem akarok álmos és fáradt lenni. Azt akarom, hogy friss és éber legyek, és fenn tudjak 
maradni a film kezdetéig.” Miután kinyitottam a szemem, megismételtem a zárómondatot, 
majd folytattam a játékot egészen addig, amíg az asztalra borulva el nem aludtam. Így talált 
rám édesanyám, aki a délutáni műszakból 22 óra után ért haza. Másnap közösen 
kiderítettük, hogy valóban elértem, amit szerettem volna, vagyis a film kezdetéig tényleg 
képes volt fennmaradni. Rájöttünk, hogy pontatlanul fogalmaztam meg a célt, amit el 
akartam érni.  

A tanórai figyelésről 
Legnagyobb meglepetésem szintén célkitűzéssel kapcsolatos. Talán emlékszel rá, hogy 
milyen lelkesedéssel mutattam meg neked az év végi bizonyítványomat benne a kémia 3-
assal, mire te azt mondtad, lehetett volna jobb is. Erre elmeséltem neked, hogy minden 
kémia óra előtt bementem a WC-re, és magamra zártam az ajtót, hogy ne zavarjanak. 
Lehajtottam az ülőke fedelét, ráültem, és elkezdtem lazítani. Amikor már lazának éreztem 
magam, összetettem a három ujjamat, és azt mondtam magamban: Hamarosan kinyitom a 
szemem, és bemegyek a kémia órára. A háromujj-technikát használva jól tudok figyelni, és jól 
megjegyzek mindent, és ez bőven elég lesz ahhoz, hogy otthon ne kelljen tanulni, és a tanév 
végén hármast kapjak kémiából. És ez így is lett. Mire te megkérdezted: Valóban minden óra 
előtt bementél a WC-be, lazítottál, használtad a háromujj-technikát, és elmondtad, hogy 
hármast akarsz kémiából? Miért nem mondtad azt, hogy ötöst szeretnél? Ekkor döbbentem 
rá, mekkora lehetőséget hagytam ki úgy, hogy otthon egy szót sem tanultam.  
 
 

H. BENCE a titkos kuckó hasznáról 

A balassagyarmati gyerekagykontrollon vettem részt, H. Bence vagyok. A tanfolyam 
utáni napon az osztálytársaim az iskolában a dolgozat osztásakor nagyon izgultak. Én nem 
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idegeskedtem, mert amikor írtuk, el volt törve a kezem, ezért én nem írtam meg. Na, szóval 
az egyik barátom nagyon izgult, és hogy megnyugtassam, a titkos kuckómban a szuper tv-n 
megnéztem, neki hogy sikerült: és egy nagy négyes szám volt a képernyőn. Amikor 
megmondtam neki, ő nem hitt nekem, és tovább idegeskedett. Amikor a dolgozatára 
valóban négyes volt írva, akkor ledöbbent, és egész nap azzal nyaggatott, hogy hogyan 
csináltam. Én csak annyit mondtam, hogy a titkos kuckóm segítségével. Ekkor már nem 
csodálta, hanem azon töprengett, hogy mi az a titkos kuckó. 

 

H. JUDIT EMESE beszámolói a hatékony programozásról 

Nevem H. Judit Emese. Nem tudom, Te emlékszel-e rám? 13 vagy 14 éves koromban 
végeztem Nálad a XX. kerületi Csili Művelődési Központban, s mivel szülők is részt vehettek, 
anyukám is ott volt. Sokat rajzoltál a flipchart táblára, sokszor félkörívben ültünk egy nagy 
teremben, ilyen emlékeim vannak. Érdekes, hogy éppen tegnap hozta fel keresztapukám (a 
szüleim elváltak, vele élünk együtt anyukámmal), hogy miután elvégeztem az agykontroll-
tanfolyamot, rengeteget javultak a jegyeim, javult a kapcsolatom az osztálytársaimmal és 
sokkal több sikerem volt, mint előtte. Ő ezt látta kívülről és tök jó volt hallani, ami nekem 
akkor másképp érződött, mert én benne voltam a dologban. Elnézést, ha nem használom a 
megfelelő szakkifejezéseket, teljesen elszoktam tőlük, csak használtam a módszereket, 
amelyiket éppen akartam.  

A legeslegnagyobb sikereket a programozással értem el: szakközépiskolába jártam, 
ahol félévente kisérettségit tettünk, hogy szokjuk ezt a helyzetet, és mire oda kerülünk, 
könnyen menjen már. Ugyanazokból a tárgyakból, az eddig vett tételekből ugyanolyan 
szituációt teremtettek. Sok-sok tételből kellett húzni. Bevallom hősiesen, volt 1-2 tantárgy, 
ami nem tartozott a kedvenceim közé, és emiatt féltem is tőlük. Ennek ellenére nekifogtam 
és programoztam. Tökéletesen megjelenítettem magam előtt, amit szeretnék: láttam, ahogy 
bemegyek, ahogy kihúzom azt a tételt, amit a legjobban tudok. Csodálatosan lefelelek és 
nagy örömmel battyogok ki a teremből. Igyekeztem minél több érzelemmel megtölteni, hogy 
teljesen átjárjon, amit szeretnék. Vizsgák előtt naponta többször is megjelenítettem 
ugyanazt. Élveztem, aztán egy idő után a bőrömön is éreztem a tökéletes átélést. Fokozódott 
az érzés bennem, hogy ez így lesz, nincs mese. És tényleg megvalósult!  

Volt olyan sikerem is, amikor egy konkrét tételt programoztam, és ki is húztam, de mivel ez 
nem mindig volt működőképes (pl. amikor előttem kihúzza valaki azt, amit én is 
kiszemeltem), ezért álltam át arra, hogy “azt húzom, amit a legjobban tudok” Ez végigkísérte 
középiskolai tanulmányaimat. Volt olyan, hogy én gondoltam egy tételre, amit a legjobban 
tudok, ám azt kihúzták előttem. Én azonban tartottam továbbra is ezt, kihúztam egy másikat, 
és meglepve tapasztaltam, hogy azt százszor jobban tudtam végül, mint amiről én hittem azt. 
Ez az intelligens energia még nálam is jobban tudta!   

Az érettségim is szín 5-re sikerült ennek köszönhetően. Még ha akadt is pici gikszer, a 
program akkor is működött, mert végül azzal az örömmel távoztam, a hibát valószínűleg 
tudtam javítani, nem blokkoltam le, tehát a program megvalósult. Képes voltam erre úgy is, 
hogy ha a tételek nagy részét próbából nem tanultam meg. Ezzel persze nem dicsekszem, 
alapvetően mindig jól tanultam, csak teszteltem a  módszert.  
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Minden kitűzött célomat ezzel a programozással értem el. Láttam magam előtt, és ez 
megvalósította önmagát. De ebben iszonyú mélyen kell ám hinni, nem csak úgy immel-
ámmal. Hasonlóképp sikerült 10 kg-tól megszabadulnom, az is pont 14 éves koromban 
történt. Húsosabb gyerek voltam, és csúfoltak. Elhatároztam, hogy úgy megyek az újiskolába, 
hogy bomba alakom lesz. 10 hónap alatt, havi 1 kg-t adtam le, sokat sportoltam, és minden 
alkalommal láttam magam, mint csinos lányt, akire irigykednek, és senki sem csúfolja. 
Zsigereimben éreztem, amit el akartam érni. Ez persze a sportban is további ösztönzést 
adott. Ez a fogyás gyorsnak cseppet sem volt mondható, nem is ez volt a cél. Viszont annál 
tartósabb, a mai napig érzem a hatását, akkor építettem a legtöbb izmomat és alakom azóta 
is szép, arányos.   

Figyelek arra is azóta, ez már teljesen beleivódott a mindennapjaimba, hogy a “ne” szócska 
helyett próbáljak másképp, érthetőbben fogalmazni agyam számára. Van az a mondás, hogy 
“vigyázz, mit kívánsz, mert megvalósul” – és a „nem” jócskán félre tudja vinni az embert. 
Keresem mindennek a pozitív oldalát.  

Gyerekkoromban rendszeresen használtam a relaxálást, amire ugyan nem az 
agykontroll vitt rá, de annak a módszerével dolgoztam. Gyerekkoromban rendszeresen 
gyötört orrvérzés és fejfájás. Már a mandulakivétel küszöbén voltam, amikor keresztapukám 
talált egy könyvet “Tökéletes látás szemüveg nélkül” címmel. Nekem elég nagyfokú 
rövidlátásom volt/van.  Látásjavításnak indult, más lett belőle: ott emelték ki a relaxációt, és 
akkor kanyarodtam vissza az itt tanult technikákhoz. Naponta gyakoroltam, és nem sokkal 
később teljesen elmúltak az orrvérzések és a fejfájások is!!! Ez a siker a mai napig megvan. A 
szemem viszont sajnos nem javult…  

Többször sikerült felébrednem az általam kijelölt időpontban, percre pontosan! 
Rendszeresen használom az “Elmúlt!, Elmúlt!” felkiáltást, ha fáj valami, és a “Törölj! Törölj” 
parancsot, ha valami negatív hagyta el a számat magamra nézve és nem akarom, hogy 
hatása megmaradjon.  

Én ezeket szoktam használni, és használtam sikerrel, viszont néha már annyira pontosan 
bejöttek a programok, hogy én lepődtem meg a legjobban. Mindezeken felbuzdulva 
döntöttem úgy, hogy a felnőtt tanfolyamot is szeretném kijárni. Ráadásul a Páromat is 
érdekli, úgyhogy együtt megyünk. Még nem döntöttük el pontosan, melyikre, de 
mindenképpen a közeljövőben. Láttam, hogy többek között reikivel, kineziológiával és 
családállítással is dolgoztok. Csodálatos módszerek. Én épp szombaton voltam Reiki 1-es 
tanfolyamon További sikereket kívánok Neked minden területen!  

 

H. RÓBERT és ZSOLT sikerei a futásban édesanyjuk tolmácsolásában  

2015 októberében a fiúk részt vettek életük első agykontroll tanfolyamán. Nagyon jól 
érezték magukat, szerették, és a hétköznapokban amennyire csak lehetett alkalmazták is a 
tanultakat.  

Ébredéskontroll
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 Egy évvel később, a 2016-os őszi szünetben újabb tanfolyamra mentek 
ismétlésképpen, mert nem felejtették el, hogy milyen jól működő dolog is az agykontroll. A 
tanfolyam közben átlapoztam Robi munkafüzetét, és megdöbbenve láttam, hogy anno nem 
is a tanulást írta be motivációnak maga felé, hanem a futást. Zsolti szintén.  

Több oldalon is megjelenik, hogy futóversenyt szeretne nyerni, futni szeretne, győzelmet 
szeretne. Konkrétan azt hittem leesek a székről, megdöbbenve lapozgattam a munkafüzetet, 
és néztem a sorokat.  

És a folytatás: egy csodálatos és még véget nem érő útról lesz szó. Megnéztük a Bátor tábor 
által rendezett futóversenyt, és Zsolti azt mondta:                                                                            - 
- Anya, de jó lenne egyszer egy ilyen versenyen indulni, úgy szeretném.                                               
- Rendben – mondtam - hazamegyünk és megnézzük, milyen lehetőségek vannak. Keresünk  
egy versenyt. Pár nap múlva már regisztrálva voltak életük első igazi futóversenyén a Wizz 
Air félmaratonon, ami 2016-09-11-én került megrendezésre. Két hónapig edzettünk itthon, 
segítettek nekünk testnevelés tanárok, és tapasztalt futók. Heti 3-4 alkalom futás, közben 
pedig heti 5 alkalommal napi 20 km biciklizés (14 évesen). 1:56:23, illetve 1:56:24-gyel 
futottak be a célba. És ott elkezdődött valami... 

7. Kerületi Futó- és gyaloglónap 5km-es táv…; NATO-futás másnap 4km fel a Várba. Nagyon jó 
eredménnyel zárult ez a verseny is: 650 induló 6. és 18. hely. Aztán következett a dicsőséges 
nap: Fut a Csepel versenyen korosztályos 1. és 2. hely!!! Abszolút 2.-3. hely. Következett a 
Maratonka 2016-10-08: 2700 méter. Kb. 3000 induló között itt már én is rajthoz álltam. A 
fiúk eredménye: abszolút 2. és 4. hely. 

További célkitűzéseink:  

2017-01-07 : Fedett pályás atlétika bajnokság (első hivatalos verseny)                                       
2017-04-02: Panorámafutás a Dunakanyarban, táv: 5 km, csapat: Anya, Robi, Zsolti                                       
2017-09 hó: Wizz air félmaraton, Spar versenyek                                                                                
Még sok-sok futóverseny, és  Anya elvégzi a felnőtt agykontroll tanfolyamot.  

 

H-né CSILLA PANNA lelkesedéséről 

 Panna máris használja a technikákat. Létrejött a kuckója, ami bővítés alatt áll. Matekra 
kontrollozik, ma írnak dolgozatot. Táncra kontrollozik, tegnap megdicsérték, hogy a 
csoportból Ő a legjobb. Hasfájását folyamatosan kezeli. A hétvégén dühbe gurult az unoka 
húgára, tényleg nagyon dühös volt. Szólt, hogy elvonulna kicsit. Visszajött és nagyon kedves 
volt a továbbiakban vele és mindenkivel. Később elmesélte, hogy lement a kuckóba és 
lazított kicsit, illetve megbeszélte magával. Ma reggel bementem a szobába, és finoman  
keltegetni kezdtem, erre megszólalt, hogy „nem gond anya, de a reggeli felkészülésembe 
beszéltél bele”. Nem győztem mentegetőzni, hogy azt hittem még alszik. Az éjszaka 
felkeltett, hogy rosszat álmodott, reggel pedig elmesélte, hogy átalakította a rémálmot. 
Szóval, nagyon sokat segítettél nekünk. Hétfőn reggel nem akart suliba menni, azt mondta, 
hogy inkább hozzád menne. Köszönöm még egyszer. 
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I. AURÉL a felvételikkel kapcsolatos élményeiről is 

Pár éve elraktam a periódustáblázatot. Most szükségem lett volna rá a tanuláshoz, de sehol 
sem találtam. Egyszer programoztam az elmetükre-technikával, hogy meglegyen. Másnap 
meg is találtam!  

 Az általánosban a ballagás előtt kellett vizsgát tenni a felső tagozat anyagából: 
magyarból, történelemből, matekból és egy szabadon választott tárgyból. Én az angolt 
választottam, habár éreztem, hogy valamiért a földrajzot kellett volna. A vizsgáim ötösök 
lettek, mindegyik. Ami érdekes, hogy a földrajztanárom a vizsga után kérdezte meg, hogy 
miért nem vizsgáztam földrajzból, hiszen akkor automatikusan ötöst kaptam volna a földrajz 
kerületi verseny I. helye miatt! Na, mindegy. Az igazság az, hogy angolból kerületi II. lettem, 
és mégis kellett vizsgáznom (de a barátomnak is, aki I. lett.). A ballagásnál is programoztam, 
hogy kapjam meg a Pannónia Emlékérmet (ezt a nyolc éven át kitűnő tanulók kapják). Meg is 
kaptam, sőt, nem a tavalyi 10000 Ft-tal, hanem 12000-rel jutalmaztak. Örömömben 
elpityeregtem, amikor engem dicsért az igazgató, hogy “Folyamatosan kitűnt szorgalmával, 
és kitűnő tanulmányi eredményeivel.”. 

Ebben az évben lettem kilencedikes. Hatodikban is már szerettem volna gimnáziumba 
menni, de sajnos már az írásbeli fordulót elrontottam, így maradtam az általánosban. Az 
írásbeli előtt sokat programoztam, hogy “Az történjen, ami mindenki számára a legjobb!”. Az 
is történt. Kiderült, hogy az általam kiszemelt gimnáziumban jóval több tornaórát tartanak, 
mint általában, valamint „gyengébb” az a gimnázium, ahová kívántam menni.  

Tavaly is felvételiztem. Most már jóval többet tanultam, mint 6.-ban. Ugyanazt 
programoztam, mint akkor, csak most azt is hozzátettem, hogy “A legkönnyebben jussak a 
legjobb gimnáziumba.” Nos, én két gimnáziumban is jártam előkészítőre. Eleinte a korábbi 
kiszemeltem jóval szimpatikusabb volt, de aztán egyre inkább a másik lett a szimpatikus. Itt 
volt egy olyan előkészítős verseny, ahol, ha benne vagyok az első húszban, felvételi nélkül 
felvesznek. Kilencedik helyezett lettem. Így jutottam be a suliba, ahová most is járok.  

Az előzőhelyen nem volt ilyen lehetőség, de volt a központi írásbeli. Ezt én 87 pontra 
írtam meg,. Így én írtam a 3. legjobbat a több száz gyerekből. (Ez elég nehéz volt: sok 
ismerősöm, akik jó képességűek, 60-70 pontra írták meg.) Végül ide is 9.-nek vettek fel.  
Végül az agykontroll segítségével döntöttem a másik mellett. Az utolsó reggel derült ki, 
amikor még be lehetett volna adni a módosítást, hogy Mama pohárvíz-technikával ugyanazt 
a választ kapta, amire én reggel felébredtem. Ez megerősített a döntésemben. 

 

Ildikó Balázs eredményeiről 

Nagyon köszönünk mindent. Bazsinak négyes lett a félévije. Bekerült az U 14-es 
Magyar Jégkorong Válogatottba. A nyári tanfolyam után elért mindet, amit szeretett volna.  
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J. MÁRK a gondolati üzenetküldésről 

Be kell vallanom, hogy amikor a tanfolyamon a titkos üzenetküldést tanultuk, nem 
nagyon hittem el, hogy valóban lehetséges ez. A gyakorlat alatt a kutyámnak üzentem. Azt 
kértem tőle alfában, hogy amikor hazajövök, ne ugráljon rám, hanem menjen a garázs mellé, 
és ott üljön le. (Tudni kell, hogy a kutyám sohasem bírta ki ugrálás nélkül.) Amikor 
hazajöttem, kinyitottam a kaput, hogy Anyukám be tudjon állni a kocsival. Ekkor azt láttam, 
hogy Pötyi kutyám elindul. Fölmegy a lépcsőn, majd ott leül és lefekszik. Nem hittem a 
szememnek. Pont úgy történt, ahogy elképzeltem! Most már tudom, hogy ez a technika is 
valóban működik.  

  

K. ANDREA és NORBERT az agykontroll fontosságáról 

 Norbinak már volt is sikerélménye. Gondolatban egy osztálytársát meghívta egy 
internetes játékra. Igaz, hogy az időpont még nem volt tökéletes, kb. 2 órával később 
jelentkezett be a barátja, de az kiderült, hogy csak Norbi miatt csatlakozott fel, kimondottan 
vele szeretett volna játszani  Természetesen ezt nagy sikernek könyvelte el.  

Azóta is gyakorolja az elalvás - és ébresztéstechnikát, illetve a kis kuckójában a 
naptárt használva elképzelte már, hogy a héten írandó matek témazáró dolgozatra ötöst fog 
kapni. Tudom, hogy sok információt kapott tőled, amelyeket sikerekkel fog hasznosítani. Azt  
gondolom, hogy minden gyereknek el kellene végezni egy agykontroll  tanfolyamot. Talán 
utópia, de bele lehetne illeszteni a Nemzeti Alap Tantervbe is. Jó lenne! A megírt 
tapasztalatokat természetesen vállaljuk Ahogy nekünk, másnak is megerősítést adhat, hogy 
az általad elmondott ”csodák” mögött valós emberek vannak.  

 Ezúton számolok be további sikerekről: Norbi magyar órán, felelés közben használta 
a háromujj-technikát, így jelentősen csökkent a lámpaláza, és még a tanárnő is megdicsérte a 
szép feleletért. Ugyancsak ezt a technikát alkalmazta a ”rettegett” latin órai felelés kapcsán, 
is, ahol az eddigiekkel ellentétben végre nem izgult. Az alvástechnikát is egyre  
hatékonyabban alkalmazza. Végezetül: ami nekem a legfontosabb, hogy Norbi 
lelkesen használja a tanfolyamon tanultakat, és sikerélményei vannak.  

 

K. BARNABÁS a szövegtanulásról 

A hétvégén voltam nálad agykontroll tanfolyamon. Az igazat megvallva elsőnek nem 
gondoltam, hogy ilyen jó lesz, és ennyi újat fogok tanulni. Én a háromujj-technikát próbáltam 
alkalmazni. Soha nem voltam jó angolból, és hétfőn pedig 3 szöveg tartalmából kellet 
felelnünk. Miután hazaértem a tanfolyamról a háromujj-technika segítségével megtanultam 



 
12 

a szöveget. Hétfőn pedig 5-ösre feleltem, és még a tanár is meglepődött, hogy ezt hogy 
tanultam meg. Nagyon büszke voltam magamra. Köszönöm, hogy megtanítottál erre.  

 

K. JÓZSI az álomkontrollról és a titkos kuckóról 

Azt hiszem, az álomkontrollnak köszönhetem, hogy életben maradtam. Még csak 
néhány napja végeztem el a tanfolyamot és kezdtem el figyelni az álmaimat. Egyik éjszaka 
azt álmodtam, hogy egy kanyargós úton biciklizem lefelé a lejtőn, s az egyik kanyarban elüt 
egy teherautó. Fölébredtem, és leírtam az álmomat. Hétvégén mamáéknál voltunk, s én 
délután kimentem kerekezni. A szokásos úton indultam, de ahogy gyorsultam lefelé a lejtőn, 
egyszer csak beugrott, amit álmodtam. A kanyarba érve lehúzódtam az útról. Pár 
másodperccel később, pontosan ott, ahol az előbb bicajoztam, felbukkant egy nagy IFA. 
Egészen biztos, hogy elütött volna...  

 Fizikából dogát írtunk, és én nagyon kíváncsi voltam, hányas lesz. Titkos kuckómban 
előre pörgettem a naptár lapjait arra a napra, amikor várható volt a doliosztás. Rémülten 
láttam, hogy kettest fogok kapni. Emlékeztem rá, hogy ezen a szinten mindent ki lehet 
javítani. Hozz is láttam. Előbb a kettesből hármast, majd a hármasból négyest csináltam, és 
igyekeztem átélni ezt a lehetőséget. Váratlanul azonban a számok visszarendeződtek, és újra 
ott díszelgett a kettes. Még egyszer megpróbáltam, minden újra megismétlődött. Sajnos az 
előérzetem nem csalt. Már tudom, hogy a dolgozatírás előtt kellett volna használnom a 
titkos kuckót. 

 

K. JUDIT: Egyre jobban! 

Egyre szebben, egyre jobban,                                                                                                                
egyre okosabban éljük az életünk.                                                                                                   
Mindent tudunk, nem felejtünk,                                                                                                          

semmi rosszat ki nem ejtünk. 

Az Utasunk  a Vezetővel                                                                                                                                               
együtt értenek meg mindent.                                                                                                                   
Együtt írnak, együtt játszanak.                                                                                                                  

Ha felejtenek, együtt gondolkodnak. 

Az elalvás és ébredés                                                                                                                                 
már nem akadály nekünk.                                                                                                                             

Ha valami fáj, valami aggaszt,                                                                                                             
könnyen elmulasztjuk azt! 

Ennyi nagyszerűt és érdekeset                                                                                                                     
és más csodás módszereket                                                                                                                        
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az agykontrollal tanulunk,                                                                                                             
gazdagabbak így vagyunk! 

 

K. VERONIKA hatékony tanulásról 

  Sok szép sikert értem el az agykontroll segítségével. Pl. háromujj-technikával azt, 
hogy németből ötösöket viszek haza, földrajzból hármasok helyett négyeseket kapok, 
fizikából pedig hármas helyett négyest és ötöst is kapok. Otthon fogadást kötöttem a 
szüleimmel és a testvéremmel. Abban fogadtunk, hogy 10 szót megjegyzek a memóriafogas 
segítségével. Szavanként 10 Ft-ot kértem. Olyan jól sikerült, hogy a testvéremtől, anyutól és 
aputól is 100 Ft-ot kaptam. Megnyertem a fogadást!  

 

KRISTÓF a megerősítések hasznáról a tanulásban  

 Az ötödik osztályt már városi középiskolában kezdtem. Év elején felmérést írtunk 
nyelvtanból. 49 hibapontom lett. 9-től már egyest adtak. Éppen a tanfolyam felén voltam túl, 
és anyu javaslatára a gyakorlás mellett ilyeneket kezdtem mondogatni: „Javul a 
helyesírásom, jól megy a nyelvtan. Sikerül a javítás.” Pénteken volt is rá lehetőségem. Már 
csak 3 hibapontom lett!  

 

KRISZTINA és SZANDI a tanulásról és a fájdalomcsillapításról és… 

A tanfolyam végén, amikor mentünk le a lépcsőn, azt mondta Szandi: Hiányozni fog Maxim, 
inkább ide jönnék suli helyett.:-)  

 Vásárnap este fáradtan hazáérve szomorúan közölte, hogy minden tantárgyból írnak 
hétfőn, vagy felelni fog, és ezt a mennyiséget nem fogja tudni megtanulni, még reggelig sem. 
Azt válaszoltam: Töröld, töröld!, és próbáld ki a háromujj-technikát, hátha gyorsabban megy 
majd a tanulás. Három óra múlva mosolyogva közölte, hogy megy filmet nézni, mert már 
minden kész.  

Másnap elmesélte, hogy jóga órán relaxálás közben lement a titkos kuckójába és 
gyönyörűen berendezte.:-) Éjszaka felébredt, és küldött üzeneteket egy osztálytársának, 
akivel nem nagyon kedvelték egymást, ennek még nem tudom mi lett az eredménye.  

 Én meg csak annyit szeretnék elmesélni, hogy az utóbbi pár hétben hetente egyszer 
fogászati kezelésre járok, tűfóbiám következményeként minden kezelés előtt vagy elájultam 
a lidokain injekció beadása után, vagy nagyon rosszul voltam (szívdobogás, nehézlégzés, 
szorongás), ami általában az egész kezelés alatt megmaradt. Így volt ez az utóbbi három hét 
alatt háromszor. Az agykontrol tanfolyam utáni hétfőn, korábban érkeztem az orvoshoz, 
lazítottam, programoztam és vártam. És nem volt rosszullét!!!! Ez számomra hihetetlen, 
elképesztő, nagyszerű dolog.  
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Azóta minden ismerősömnek mesélek, tanácsolom, hogy próbálják ki, és a  legközelebbi 
szülői értekezleten is el fogom mondani a negyedikes osztályom szüleinek az agykontroll 
pozitív hatásait. Bízom benne, hogy nagyon sok gyereknek fogsz még segíteni megtanulni a 
lazítást, leküzdeni gondjait, félelmeit… Köszönjük szépen, hogy ott lehettünk!!!  

 

M. ZSANETT - segítségnyújtás tanuláshoz 

 Az egyik osztálytársam környezet dolgozata 3-as lett. Másnap, amikor azt mondta, hogy 
meg kell tanulnia a dolgozat anyagát, megígértem, hogy segítek. Megtanítottam neki a lecke 
könnyebb megjegyzését segítő háromujj-technikát, majd elmondattam vele, hogy 15 perc 
alatt megtanulja és megjegyzi az anyagot. Miután egyszer elolvasta, kikérdeztem tőle. 
Hibátlanul tudta. 

MELINDA a gondolati üzenetküldésről 

 A tanfolyam utolsó gyakorlatának végén választhattunk valakit, akinek szívesen 
üzennénk. Apu már régóta külföldön volt, és hosszú ideje nem telefonált. Ezért arra kértem a 
szintemen, hogy másnap fél 5-kor hívjon fel, mert anyuval mindketten otthon leszünk. Aztán 
teljesen meg is feledkeztem az üzenetemről. Délután éppen tv-nézéshez készülődtem, 
amikor megcsörrent a telefon. – Tessék! – szóltam bele. Amikor meghallottam édesapám 
hangját, eleredtek a könnyeim. Pontosan fél 5 volt!  

 

N. ILDIKÓ és P. KRISTÓF a memóriafogasokról 
 

Kristóf fiam negyedikes, és az volt a házija, hogy másnapra tanulja meg mind a 19 
megyénket. Mivel szinte minden nap van valamilyen külön órája, így rendszeresen fél 7 körül 
kezdünk a házi feladatok tanulásának, és megmondom őszintén én is kétségbe estem a 
száraznak tűnő feladattól. Aztán gyorsan eszembe jutott a tanfolyamon tanultak közül az, 
amikor arról beszéltél, hogy képzeletünk segítségével, miként tudjuk élvezetessé tenni a 
száraz anyag megtanulását akár a memóriafogast használva, akár szokatlan képek 
társításával. Elővettük a térképet és szómozaikokra osztottuk a megyéket. Így gyártottunk 
három-három”megyés” szót, három “két megyés” szót, így kb. 5 perc alatt tudtunk már 15 
megyét! 
 

Úgymint: STB = Somogy–Tolna–Baranya; 
Ve-VáZa = Veszprém–Vas–Zala; 
Bécsi-Bácsi = Békés–Csongrád—Bácskiskun; 
Fegyőr = Fejér–Győr; Spenót = Pest–Nógrád; 
Hajdú Szabolcs /a kisfiú, aki szamáron berreg, mivel Kristóf nehezen jegyezte 
meg a Szatmár-Bereg elnevezést/ = Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg; 
Komáromi Eszter, ami meg egy lány név: Komárom-Esztergom; 
HÉV mint közlekedési eszköz = Heves; 
BAZ = egyébként is így rövidítjük= Borsod-Abaúj-Zemplén.” 
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N. KATALIN a szavak erejéről 

 Soha nem tudtam hármasnál jobban megtanulni a németet. Otthon egyszer elkezdtem 
mondogatni: Meg tudom tanulni a németet. Szeretem a német nyelvet. Volt, hogy napjában 
10-szer is megismételtem egymás után. Hamarosan megszületett az első négyes feleletem. 

 

N. ZITA az alváskontrollról 

Gyakran előfordult velem, hogy nem tudtam elaludni csak reggel 4 után. A 
tanfolyamon megtanultam az alváskontrollt, amit ilyen estéken bevetettem, és a 
segítségével igen hamar el tudtam aludni. Eleinte kicsit több időbe telt, de aztán belejöttem. 
Azóta mindig el tudok aludni, ha akarom. 

 

O. BALÁZS matekverseny sikere 

Az országos matematikaverseny előtt egy hónappal elkezdtem programozni magam, 

hogy jól szerepeljek. Az elmetükre-technikát használtam. A siker nem maradt el: hetedik 

lettem a versenyen! 

 

P. ALEX - a memóriafogasról és a gondolati üzenetküldésről  

A tanító néni az iskolában elmondta, mi az a fontos dolog, amit érdemes megjegyezni i. 

sz. 1000-ben. A memóriafogast alkalmazva elképzeltem, hogy egy csésze forró teában úszik 

az 1000 Ft-os. Otthon aztán lelkesen elmeséltem, hogy történt valami fontos 1000-ben, de 

azt már nem tudtam megmondani, hogy mi. Anyukám rálelt a hibára: csak az ezrest   

képzeltem el a csészében, István királyt kihagytam belőle. Most már mindketten ott úsznak. 

 Augusztus elején nagy vihar volt éjszaka Budakalászon. Kutyám a villámlástól, dörgéstől 

való félelmében elbujdosott. Akkoriban éppen a Balatonnál nyaraltam szüleimmel, és nagyi 

telefonjából tudtam meg a rossz hírt. Másnap este lefekvés előtt szintemre mentem, 

elképzeltem, hogy bemegyek Lady kutyám fejébe, majd azt mondtam neki: Tudod, hol laksz, 

menj haza! Nagymamám másnap ismét telefonált, hogy kutyánk aznap éjfélkor megjelent 

otthon. Ugyanebben az évben szilveszterkor a petárdázás miatt ismét eltűnt. Ezúttal már 

nem vártunk két napot az üzenetküldéssel. Másnap éjfélkor Lady hazatért. 
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P. ILDIKÓ és T. BERNADETT Vácról 
 

 Fantasztikus KINCSET kaptunk! Biztos vagyok benne, hogy találkozunk még egyéb 
tanfolyamokon! Lányom egy hét múlva írja a központi felvételit, és hála Neked és Josénak, 
sokkal könnyebben megy a felkészülés, hatalmas javulás ált be tanulmányi eredményeiben, 
és induló betegségeit vissza tudja már fordítani. KÖSZÖNÖM! Csak ennyit tudok mondani!  

 

 

P. JUTKA és DANI – a tanfolyamot követő és az általános utáni évekből 

 

 A tanfolyam első napja után, miután hazaérkeztünk, megrémülve tapasztaltuk férjem, 
Dani apukája már 3 órája nincs jól, gyenge, rosszul érzi magát. Kis szundikálásból ébredve 
ránk nézett, mi pedig egymásra néztünk és gyorsan, erősen összedörzsöltük a tenyerünket, 
és megpróbáltuk rendbe hozni a hasát, fejét.  
Ő rémülten kérdezte: - Mit csináltok velem? Csak nem valami régi afrikai rituálé?  
Anya: - Adunk neki egy kis energiát? 
Dani: - Próbáljuk meg! 
Apa: - Akkor jó, megnyugodtam. 
10 perc múlva csodálkozva tapasztaltuk, hogy már semmi baja sincs, nem fájt semmije, és 
úgy érezte magát, mintha kicserélték volna. Mi is elcsodálkoztunk, milyen hamar hatott, és 
mennyire erőteljes a "kettős" energia.  
 

Táborban voltam nem voltam valami jól, ezért lementem alfába, és azt mondtam 
magamnak, hogy mikor kijövök alfából, felszabadult, közvetlen, jó kedvű és friss legyek. 
Ahogyan kijöttem alfából nem éreztem még a hatását, de 5 percen belül nagyon jó kedvem 
lett és önfeledten szórakoztam a táborban. 
 

 Amikor a tanfolyamon a titkos üzenetküldés volt – azon felbátorodva, amit meséltél -,  
a kutyámnak üzentem, hogy legyen szófogadóbb, és ha hazaérünk, ülve várjon minket a 
garázs előtt. Ez sikerült is. Csodálkozva tapasztaltuk Anyuval, hogy eljutott hozzá az üzenet. 

 

A bizonyítványban nagyon magasra tettem a mércét, de az igazival is nagyon 
elégedett vagyok. A bizibe 2 darab 4-est terveztem, helyette 6 darab 4-es lett belőle, de ez 
nagyon jó átlagot hozott 4,57-eset. Utoljára 8. félévben volt ilyen az átlagom, de nagyon 
örülök, jövőre az lesz, hogy kitűnő szeretnék lenni. Megtervezem a jegyeimet, vezetek majd 
én is egy naplót, és az aktuális jegyeimet előre tervezem oda. És a félévit is elkészítem még 
augusztusban, meg persze az év végit is. 

MAXIM!!!! FONTOS HÍR !!!! (NAGYON JÓÓÓ!!!) Ma kézhez kaptam az olvasottsági 
dolgozatomat: 5-ös. Hibátlan lett természetesen, de azért egy picit még bebiztosítottam 
magamat, mert mind a két regénynek elolvastam egy rövidebb vázlatát, így picit egyszerűbb 
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volt számomra a dolgozat megírása, de nagyon jó érzés volt, mert még elmetükre 
technikával be is programoztam, hogy a legeslegjobb tudásom szerint írjam meg , és 5-ös 
legyen, és nagyon büszke legyek magamra és megdöbbenjek, mikor kikapom a dolgozatot. 
Hát ez így is lett. Az előző félévhez képest sokkal egyszerűbb volt így most ötöst szerezni, és 
olyan nagy viszonyítási alapom van az első félévhez képest, mert első félévben szinte nulla 
programozás volt, semmit nem programoztam és most úgy érzem sokkal jobb az agykontroll , 
mert a lehető legjobban be tudjuk tájolni magunkat, és nem első sorban nagyon jó részét 
adja az életünknek. Köszönöm!!  

Töri versenyre készítettem egy videót, amit 22.-én az akadémián fognak levetíteni. Már 
programozom a tovább jutásunkat a versenyben.  

Ma megvolt a középdöntő, képzeld, bent vagyunk a döntőben!!!! Az MTA-n adtunk ma elő 
egy prezentációt, meg levetítették a kisfilmet is, és továbbjutottunk a legjobb 12-be, ami már 
a döntő. Azt Ausztriában rendezik meg májusban. Nagyon örülök, hogy bejutottunk, persze 
azért Egy kis különdíjat is bele programoztam magamnak. Végül nem tárgyi lett, hanem a 
zsűriben volt egy filmrendező, aki az eredményhirdetés után odajött hozzám, mert gratulálni 
akart a kisfilmhez, és azt mondta, hogy ne hagyjam abba, neki nagyon tetszett a videónk. 
Majd a döntőre is programozok egyet, de most már minden jó lesz, bent vagyunk a legjobbak 
között.  

 

P. DÁVID a memóriafogasokról 

2008 decemberében végeztem agykontroll tanfolyamot nálad. Töriből a 12 pontot 
memóriafogassal tanultam meg, a dolgozatom 5-ös lett: 

Pl.: 1 (tea) Sajtószabadság – egy tea, amiben egy sajtó(újság) úszik.  

2 (odú) Felelős minisztérium Budapesten – a picike miniszterek összebújva kuporognak az 
odú mélyén. … 

4 (óra) Törvény előtti egyenlőség – az óra számlapja telis tele van rajzolva egyenlőség 
jelekkel (=). 

5 (ól) Nemzeti őrsereg – ezt anyukám találta ki: az ólban egy sereg disznó röfög, lábaikon 
nemzeti karszalag van. 

6 (eke) Közteherviselés – az ekét együtt húzza a jobbágy és a földesúr. … 

10 (tócsa) A katonaság esküdjék... – egy Magyarország alakú óriási tócsa közepéből 
kiáltoznak az aprócska katonák. 

11 (tető) A politika státuszfoglyok bocsátassanak szabadon… - másznak a tetőn a csíkos ruhás 
foglyok. 

12 (tüdő) Unió Erdéllyel – az egyik tüdőfél Magyarország-, másik fél Erdély-alakú, jó vastagon 
összekötve. 
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P. GABRIELLA beszámolója lányáról 

 Nagyon köszönöm, hogy ilyen örömben részesítettétek lányomat, Esztert a hétvégén, 
hogy elvégezhette a gyerektanfolyamot. Azóta nem bír magával: hol az ébredést állítgatja, 
hol látom, hogy a három ujja össze van téve, hol meg a szobájában ül törökülésben csukott 
szemmel. Az én gyermekem? – kérdezgetem magamtól. – Aki eddig, mint a sajtkukac úgy 
tett-vett, intézkedett, belebeszélt, ha valakivel beszéltem… Teljesen kicseréltétek: megvárja, 
míg befejezem a mondandómat, nem hisztizik a húgával, hanem megkéri, ha nem tetszik 
neki valami. Őrületes! Titkon reméltem, hogy lesz rajta változás a tanfolyam elvégzése után, 
de hogy ekkora, azt még álmomban sem gondoltam. Pedig én is végeztem agykontrollt 
Domján Lacinál még 1992-ben. Nagyon köszönöm, és hasonló sikereket kívánok nektek akár 
a gyerekektől, akár a szüleiktől. 
 

P. RÉKA - a memóriafogasokról és a titkos kuckóról 

Éppen a szorzótáblát tanultuk az iskolában. Aput arra kértem, hogy amíg a buszon 
utazunk, találjon ki valamilyen játékot. Az jutott az eszébe, hogy a memóriafogasok 
segítségével gyakoroljuk az összeadást, a kivonást, meg a szorzást. – Na, Réka! ODU meg 
ÓRA az mennyi? – kérdezte. Némi gondolkodás után válaszoltam: – EKE! – Hát TÓCSÁbóI 
MIAU? – folytatta. – BOA! – vágtam rá lelkesen. Láttam, hogy az utasok közül többen is 
furcsán néznek ránk. Ezt követően áttértünk a szorzásra: – Na, és APAszor APA az mennyi? – 
Az SATU! – feleltem büszkén. Az arcokat látva gyanítottam, hogy az utasok már biztosra 
vették, hogy megbolondultunk... A lényeg azonban, hogy jót szórakoztunk, s így rövid idő 
alatt megtanultam mind a 100 memóriafogast!  

 Gyakran használtam a kuckómat a tanulástól kezdve a gyógyításig sok mindenre. 
Legutóbb nagyon fáradt voltam, és nem volt kedvem tanulni. Ezért lazításképpen – apukám 
javaslatára – képzeletben titkos kuckómba mentem, és ott felidéztem, mi volt aznap az 
iskolában az egyes tanítási órákon. Óriási volt, hogy még azt is „láttam”, hogy ki, mit csinált 
az óra alatt. Két perc alatt lejátszottam magamnak egy-egy tanórát. Azután már csak a házit 
kellett megírnom, mindent tudtam. 

 

P. TÍMEA a matekdolgozatról 

 Matekból dolgozatot írtunk. Az óra végére nagyon elfáradtam, és már nem volt kedvem 
kiszámolni a hiányzó pótlásokat. Összeérintettem az ujjaimat, és a szintemen megkérdeztem 
a tanító nénitől, mit kell beírnom a pótlásoknál. ő „megmondta”, én meg beírtam. A legjobb 
az volt, hogy amit a szintemen tudtam meg, az pontos volt, amit kiszámoltam, abban viszont 
akadtak hibák. 
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P.-né HAJNALKA lányairól és tanítványairól 

 Én is alig hiszem el, de el kell újságolnom neked, hogy az ikrek közül Rita, tudod, aki 
beteg volt a második nap. A napokban azzal jött haza, hogy dolgozatot írtak. Én már éppen 
kezdtem zsörtölődni, hogy ugye kértelek tegnap, hogy ismételjük át. Erre azt  mondja 
nekem: – Anya, ne izgulj jól sikerült. – Miből gondolod, hogy jól sikerült, mikor alig tanultál 
rá? Félig már ment kifelé a szobából, amikor visszafordul és mutatja a jobb keze három ujját 
összeérintve: – Így csináltam. Na, én hittem is, meg nem is. De tegnap este kikérdeztem a 
fizikát, nem nagyon akarta, de azért odaült. Ha nem is olyan precízen, de mindent értett és 
tudott. Mondom neki: – Te ezt mikor tanultad meg nem is volt a kezedben könyv? Azt 
mondja nekem: – Anya, így figyelek az órán. És megint összetette a három ujját.  

 A történethez az is hozzátartozik, hogy a tanfolyam után nagyon szerettem volna, hogy 
valamit hasznosítsanak az ikrek belőle. Éjszaka többször titkos üzenetet küldtem, hogy ha 
órán használja a három ujj technikát és figyel, az jó lesz, mert kevesebb időt kell tanulással 
töltenie délután. Na, mit mondjak, mindkettő bejött. Tényleg nem tanul sokat délután, de 
legalább az órán jobban tud figyelni. Anna még makacsul tiltakozik, azt mondja „hülyeség”, 
pedig tőle vártam volna, hogy előbb rákattan a dologra.  

 Köszönöm a segítséged, nekem is nagyon hasznos volt, talán még jobban, mint a 
gyerekeimnek. Sokat „takarítunk”, ez mindig nagyon vicces. Én elég sokszor szidom saját 
magam, “Ó de balga jószág vagyok”- erre Anna felkiabál, a földszintről: – Töröld, töröld, 
töröld! Szóval neveljük egymást.  

 A dolog nyitja talán az, hogy nem hagyom feledésbe merülni azt a számomra szép és 
hasznos hétvégét. Rájöttem, sokkal többet tehetek értük, ha én is használom azt, amit a 
gyerekeim tanultak a tanfolyamon. Pedagógus-konduktori végzettségem révén a gyerekek 
tanfolyamából én is rendkívül sokat kamatoztatok. Pl.: az indián éneket, keresztbe 
lendítéseket a tanulási zavarosokkal, vagy a lusta nyolcasokat, a fül-orr fogásos mókát. Az is 
bejön a kisebbeknél, hogy légzéssel lazítunk tanulás előtt. Sok önbizalomhiányos gyerekem 
van, nekik kitaláltam egy ügyesítő feladatot. Egyik kézből a másikba dobálják a babzsákot, és 
közben mondogatjuk: Okos vagyok, ügyes vagyok. Érdekes megfigyelni, mit gondolnak 
magukról a gyerekek. Ha nem gondolja magát ügyesnek, azt a szót többször kihagyja. Vagy 
épp fordítva, ha nem érzi magát okosnak, akkor azt használja nehezebben, de gyakorlással 
szépen helyre áll a rend. Persze sok mindent tanultam máshol is, de te olyan jól építetted fel 
azt a két napot, igen nagy hatással volt rám. Mindent nagyon köszönök neked.  

 

S. ÁDÁM a fájdalomcsillapításról és a tikos kuckóról  

 Egyszer, a focimeccsünk kellős közepén, amikor épp készültem kapura törni, 
váratlanul megcsípett egy darázs. Fájdalmamban még egy nagyot belerúgtam a labdába, ami 
meg sem állt az alsó sarokig. Gól! Nem tudtam, mit tegyek a csípésemmel, mert a helye 
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nagyon fájt. De aztán eszembe jutott, hogy jártam agykontrollra, és ott mit is tanultunk. 
Azonnal összedörzsöltem a két kezem, és testemnek arra a fájó, feldagadt részére 
helyeztem, amit a darázs megcsípett. Közben azt mondtam magamnak: Elmúlt, nem fáj! 
Elmúlt, nem fáj! Amikor hazaértem, már keresni kellett a csípés helyét, hogy a szüleimnek 
megmutathassam. (Ja, és 1:0-ra nyertünk.) 

 A kutyám nagyon beteg volt: köhögött és nyüszített. Gondoltam, kipróbálom rajta az 
agykontrollt. Képzeletben lementem a titkos kuckómba, azon belül is a laboromba, és 
gyártottam neki egy köhögés elleni gyógyszert. (A receptet most nem írom le.) Azt betettem 
a sokszorozóba, és amikor már három kémcsővel elkészült, gondolatban azt mondtam 
magamban: Mire megitatom vele mind a három adagot, addigra megszűnik a köhögése. 
Aztán elképzeltem, hogy megissza. Legnagyobb meglepetésemre elmúlt a köhögése.  

 
S-né dr. P. ILDIKÓ és GERGŐ az agykontrollos meggyőzésről és a gyógyulás 

programozásáról 
 
Gyakorló pszichiáterként végeztem az agykontroll tanfolyamot… Amikor nagy kihívás ért. 
Nagyobbik fiam bal lábszárcsontjában találtak egy 5 cm hosszú, 2 cm széles daganatot. A 
vizsgálatok jóindulatúnak mutatták, de fennállt a patológiás törés veszélye (erre az jellemző, 
hogy nem a szokott helyen törik, és egy életre sánta maradhat), és természetesen ez a 
veszély a gyorsan növekvő szervezetnél tovább fog növekedni. Azonnal biopsziás műtétet 
javasoltak, ami abból állt volna, hogy a csípőcsontból vesznek ki csontszövetet, és beültetik 
az elváltozás helyére. Felmentést kapott tornából, és abba kellett hagynia a sportot… 
Csakhogy a műtét elkerülése és a gyógyulás érdekében előbb meg kellett győznöm fiamat az 
agykontroll hatékonyságáról…  
 

 …Hamarosan adódott is rá alkalom. A XVIII. kerületben a Gödör nevű játszótéren 
voltunk. (Aki ismeri, tudja, hogy mekkora: kb. 2,5 futballpályányi terület.) És Gergő 
elvesztette a kulcsait. Már sötétedett, és a terület egyébként is latyakos, hófoltos, sáros  volt.  
Feladtuk a keresgélést, és hazamentünk. Otthon a szintemre mentem, és megkérdeztem, hol 
lehetnek a kulcsok. Élénken beugrott a kulcsok képe egy bokor alatt. Ekkor megkértem 
Gergőt, vigyázzon a kicsire, amíg elmegyek a kulcsokért. Anya nem baj, hogy sötét van? – 
kérdezte. 15 perc – mondtam. Odahajtottam, kiszálltam az autóból, odamentem a bokorhoz, 
felvettem a kulcsot és 15 perc múlva lettem a gyerek elé. Mikor van az agykontroll 
tanfolyam? – kérdezte. 2003. január 25-én Csepelen mindkét gyerekemmel ott voltunk 
Kovács Erikánál és Pétercsák Maximnál a tanfolyamon. 
 

 Miután elvégezte a gyerektanfolyamot, ekkor kezdődött a közös munka… Ő is 
gyógyította magát a képzeletbeli laboratóriumában, és én is igyekeztem rásegíteni. 
Megígértük a férjemmel, ha felére csökken a daganat, mehet snowbordozni… Egy év alatt 
azonban csak annyit értünk el, hogy, hogy nem nőtt a daganat. Elkeseredtünk, ismét döntést 
kellett hozni: műtét vagy folytatjuk. És folytattuk. Én azonban a továbbiakban az elmetükrét 
alkalmaztam. Azt programoztam: a következő röntgenkontroll alkalmával az fog történni, 
hogy az az orvosnő lesz benn, akivel közben összebarátkoztam, felteszi a felvételt a 
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világítófelületre, és megkérdezi: Ez Gergő felvétele? Ezen nincs daganat! Mit gondoltok, mi 
történt? Gergő márciusban vihette a snowbordját a sítáborba. És a pozitív mellékhatás: a 
szétszórt, közepesen tanuló gyerekből kifejezetten rendszerető, igen jól tanuló diák lett. 
Most már a gimnáziumban is büszkék rá a tanárai. 
 
 

Sz. JÁNOS megnyugvással kapcsolatos beszámolója 

 Jól megy a focizás, ezért betettek az ificsapatba. De többet töltöttem a kispadon, mint a 
pályán, mert valahányszor felrúgtak vagy betartottak, én azonnal törlesztettem. Gondoltam, 
kipróbálom az agykontrollt. Persze az edzésen kezdtem. Ha valaki elgáncsolt, azonnal 
összeérintettem a három ujjamat, és azt mondtam magamnak: „Lazíts! Vedd kezedbe az 
irányítást!” Nem állítom, hogy azonnal lehiggadtam, de néhány ismétlés után már 
gyorsabban megnyugodtam. Meccsen aztán meg is lett az eredménye. Máskor, ha 
odapakoltak, azonnal elindultam, hogy visszaadjam. Most meg felpattantam, elhoztam a 
labdát, és óriási gólt lőttem. Azóta nincs gond.  

 

Sz. KINGA sikere a rajzolásban 

 Mivel ez az agykontroll utáni közvetlen napon volt, ezért még  nagyon élénkek voltak az 
emlékeim. Halk hangerőn elindítottam egy kis zenét, majd lementem alfába, és elképzeltem, 
ahogy megrajzolom a  tájképet és megnyerem a versenyt. Aztán pedig a bal kezemmel 
alkalmaztam a háromujj-technikát, a jobbal pedig rajzoltam. Az elképzelt és a valóság között 
nem sok különbség volt, csak annyi, hogy nem tartott olyan sokáig az eredmény.  

  

SZABOLCS a fájdalomcsillapításról és az intuícióról 

 Mostanában már magamtól ébredek és alszom el. Már programoznom sem kell, 
mindig pontos vagyok. Nemrég tornaórán, az udvaron, focizás közben nagyon erősen hasba 
rúgtak a labdával. Örült az ellenfél, hogy a csapat egyik legjobb csatárát kiiktatták a játékból. 
De én azt mondtam, velem nem szúrtok ki többet! Agykontroll segítségével egy perc alatt 
rendbe hoztam magamat, és utána még hat gólt rúgtam! A lényeg, hogy megnyertük a 
meccset, 7:1-re.  

 Számítástechnika-órán az összes számítógép leállt. A tanárunk teljesen idegbajos lett. 
„Most megmutatom” – gondoltam magamban. Elővettem az agykontrollos tudományomat, 
és a háromujj-technikával megállapítottam, hogy a főkapcsolóban rossz az érintkezés. 
Elmondtam a tanárunknak. Ő megnézte, megszerelte, és nagyon furcsán nézett rám… Az óra 
végén azért megdicsért.  
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SZILVI az ébredéskontrollról 

 Egyik este elfelejtettem fogat mosni. Anyukám rá is kérdezett, hogy megmostam-e már. 
Előtte szégyelltem a dolgot, ezért inkább füllentettem, és azt mondtam: igen. Aztán ágyba 
bújva beállítottam magam, hogy éjfélkor felébredjek. Éjszaka a macskám ébresztett, mintha 
be lett volna idomítva, ugyanis pont 12-kor felugrott a hasamra. Felkeltem, kilopóztam a 
fürdőbe, csöndben fogat mostam, majd visszafeküdtem aludni.  

 

SZILVI beszámolója ANDRÁS és a család agykontrollos élményeiről 

 Ami miatt elmentünk a tanfolyamra, az a helyzet majdnem teljesen megoldódott. 
Mindig jó tanuló volt, évente 3-4 dicséretet bezsebelt magatartásból és szorgalomból, de 
idén szeptembertől itthon egyáltalán nem akart leülni házit írni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
vagy már előtte sírt és csapkodott kb. fél óra hosszat, vagy tanulás közben akadt ki, és akkor 
viselkedett így. Lehet, hogy én kezeltem rosszul a helyzetet, mert volt, hogy erélyesen 
akartam megoldani a dolgot, de bármit mondtam neki, nem használt. Akkor sem változott 
semmi, mikor nyugodt maradtam. A hiszti szinte állandó vendégünk volt, és már az én 
gyomrom rándult görcsbe, ha tanulásról volt szó. A tanár néni is panaszkodott rá, hogy 
olyan, mintha lélekben ott sem lenne az órán, teljesen szét van esve, és magához képest 
rosszul teljesít (matekból eddig ötös volt, akkor meg hármas lett). Az okot nem sikerült 
megfejteni, ő csak annyit mond, mikor kérdezzük, hogy utálja az iskolát, és nem szeret oda 
járni. Azért van egy gyanúm, a nyári szünetben megy a tévében egy sorozat, ami önmagában 
szellemes, csak az az egy hátulütője van, hogy a szignálban elhangzik az a mondat, hogy „az 
iskola tönkre tesz mindent”. Andrisnak ez annyira tetszik, hogy lelkesen énekli, túlharsogva 
mindent. Most már persze Töröl-töröl! van helyette, és mindig mondjuk neki, hogy a 
sorozatban szereplő gyerekek űrhajót találnak fel, és ezen kívül még számos egyéb, okos 
dolgot, úgyhogy azt a tudásukból szedik össze, tehát nem a tanulás a mumus.  

Mivel nálunk bevált az agykontroll, nem is gondolkodtam másban, mint egy 
gyerektanfolyamban. Miután elvégezte, megpróbáltunk egy-egy ilyen kirohanásnál relaxálni, 
de volt, hogy végig hüppögött, és duzzogott, és minden baja volt, képtelen volt 
megnyugodni. Szerencsére már jóval kevesebb ilyen eset fordult elő, és kb. egy hét után 
jutottam el arra a szintre, hogy alkalmaztam azt, amit ellestem tőled, azaz közöltem vele, 
hogy én jól akarom érezni magam, és ebben az ő viselkedése nem fog meggátolni. Persze 
nem bírtam ki, hogy hozzá ne tegyem, csak magával tol ki, ha hisztizik. Kb. háromszor 
próbálkozott be ezzel, az utolsónál a párommal csak vigyorogtunk, és elküldtük őt külön 
szobába tanulni. Azóta kb. kétszer borult ki, de sírás nem volt, és öt perc alatt átbeszéltük, 
hogy nem is olyan nehéz a feladat, és higgadt fejjel hamar megoldható.  

 Eleinte relaxáltunk naponta, de egyedül sosem akarta csinálni, és végül már velünk 
sem. Ennek ellenére azért sokat javult a helyzet, nyugodtabb, és kiegyensúlyozottabb. A 
tanfolyamot a téli szünetben végeztük el, és már a félévi bizonyítványon látszott a javulás, 
ugyanis minden tárgyból megkapta a jobb jegyet A vicces az, hogy matekból 4,0 volt az 

Ébredéskontroll
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átlaga, és mégis ötösre zárták le (azért, mert ismeri őt a tanár néni, és tudja, hogy érti, csak 
volt ez a hullámvölgy). A tanfolyam óta hét dicsérete van, a figyelme jobb, mint régen, lelkes, 
együttműködő és segítőkész. Úgy járok fogadóórára, hogy dicshimnuszt hallgatok a fiamról, 
amíg a többi gyerekre fél óra hosszat panaszkodnak a tanárok (sajnos ezt is végig kell 
hallgatnom, holott elviekben ez nem rám tartozik, talán titkon reménykednek, hogy tudok 
segíteni?).  

 Andris minden dolgozatnál használja a háromujj-technikát, és eszébe jut a szükséges 
információ. Több verset is ezzel a módszerrel tanul, van, hogy szünetben jut eszébe, és van 
rá pár perce, és így is ötöst kap. Mivel napközi otthonos, így még alig van szöveges tanulni 
valója, de majd jövőre már ott is lehet használni ezt.  

 A fájdalomcsillapító technikát nem csak magán, de az osztálytársain is alkalmazza, 
percek alatt elmúlik, vagy rosszabb esetben enyhül a fájdalom (ez többnyire eséseknél kell). 
 Szerintem fogunk mi még menni ismétlőre, de már ez a változás is remek, köszönjük a 
segítséget!  

Andris sikereinél egy dolog kimaradt, az iskolában Jókai-díjat kapott (csak eddig nem igazán 
derült ki, hogy mi is az, de most megtaláltam a helyi újságban, idézem): „Minden évben azok 
a diákok érdemlik ki, akik tanulmányi eredményükkel, szorgalmukkal, közösségi munkájukkal 
példát mutatnak társaiknak, illetve tanulmányi és sportversenyeken öregbítik a jókaisok 
hírnevét”. Összesen négy gyerek részesült ebben az elismerésben, két nyolcadikos és két 
negyedikes.  

Rengeteg jót köszönhetünk az agykontroll módszerének, ha nem találkoztam volna vele, 
nagy valószínűséggel Andris sem lenne, hiszen ő egy programozott baba.  

 

T. MÁTÉ sikerélményei 

Hétfőn reggel pontosan 5-kor keltem az ébredéskontroll segítségével. Háromujj-
technikával tanultam meg a környezetismeret egy szövegrészét. Ezek után úgy mondtam fel 
a leckét, mintha „meglőttek” volna. Irodalom-témazárónál az egyik kérdésnél lementem 
alfába, és megkérdeztem a tanáromtól a választ. Örömmel felelt. A matek-témazáróm a 
háromujj-technika segítségével ötös lett. Bioszversenyre készültem, és a verseny előtti 
napon nem tanultam meg egy részt. Lementem alfába, programoztam, és másnap első 
lettem a versenyen. Hétfőn olyat játszottunk, hogy a testvérem három tárgy közül egyet 
eldugott. Lementem alfába, majd a képzeletbeli képernyőmön megjelenítettem a három 
tárgyat, és megkérdeztem: „Na, melyiket dugta el Bence?” Megjelent képzeletemben egy 
fekete golyó, szinte előugrott. Tényleg azt dugta el! Amikor kételkedtem, és inkább a másikat 
választottam, el is hibáztam. 10-ből 8-szor eltaláltam!  
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T. VERONIKA lánya megnyugvásáról 

 Ezt valakinek el kell mesélnem. És azt gondolom, te vagy az a valaki. Borcsi lányom 
csúnyán összeveszett a barátaival játék közben. Mikor eljöttünk éppen dühöngött. Kiléptünk 
az ajtón, ő a lépcsőházban lecsusszant a fal mellé törökülésben. Két keze a térdén, háromujj-
tartásban, és rákezdett:  

 - OMMMMMMMMMMMMMM. Egy perc múlva felállt és nyugodt mosollyal közölte, 
mehetünk. Szóhoz sem tudtam jutni. Esküszöm, egyiket sem tanítottam neki. 

 

TÍMEA beszámolója gyerekkori gyógyulásáról  

 1997-ben végeztem el a gyerekagykontroll tanfolyamot, amit Kovács Erika és Pétercsák 
Maxim vezetett. A mai napig úgy emlékszem vissza, hogy nagyon jól éreztük magunkat a 
programon, és akkor elkezdődtek az igazi csodák életemben. Amelyek közül egyet emelnék 
ki.  

Három éves koromtól súlyos asztmás voltam. Amikor először bekerültem a 
Szabadsághegyi Gyerekszanatóriumba, küzdöttek az életemért. Majdnem minden évben 3-4 
hetet töltöttem ott, és szteroid injekciókúrákat kaptam. Állandó gyógyszeres kezelés alatt 
álltam később is. Ahogy cseperedtem, ritkultak a rohamok, de nem szűntek meg, és 
mozogni, sportolni nem szabadott. A gyerekgyakontrollon megmutatták nekünk, hogy 
lehetne ez másként is. A tanult technikákkal, a „laboromban” sokat dolgoztam magamon, az 
álmaimért. 

Majd eljött az a nap is, hogy úgy döntöttem, hogy nem akarok több gyógyszert szedni, és 
letettem a gyógyszereket, és elkezdtem futni, kocogni is. Megtanultam az agykontrollal 
megnyugtatni magamat, és a légzőtechnikákkal megelőzni a rohamokat. Tini korom óta 
teljes életet élhetek, amelynek szerves része a mozgás… asztma és gyógyszerek nélkül. 

Magas hegyeken dolgozom sípályamentőként. Imádok túrázni, sziklát mászni, bicózni a 
szabad időmben. Az eddigi legmagasabb csúcs, amit megmásztam, 3004 m volt.  

Az egyik dolog, amiért végtelenül hálás vagyok a szüleimnek, hogy gyerekként beírattak az 
agykontrollra. Ami azóta is része az életemnek, mindennapjaimnak.  

Üzenném én is mindenkinek: minden lehetséges, csak akard, csináld, és ne add fel! 

 

V. CILI beszámolója agykontrolltól villámolvasásig és azon is túl 

Tudom, hogy már legalább 10 éve megígértem, írok sikersztorit. Talán most jött el az ideje... 
De a történet végére még mindig nem kerül pont. Amikor az általad vezetett 
gyermekagykontroll-tanfolyamra édesanyám beíratott (nagyon rég, talán te rögzítetted 
valahol), ahhoz sem volt elég önbizalmam, hogy a helyi boltba be merjek menni. Állandóan 
szorongtam.  
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Aztán egy május elsején elkezdtük a tanfolyamot. Sohasem felejtem el, ahogy ott álltál 
papírcsákóval a fejeden, és arról beszéltél, hogy az agyunk egyik fele a képzelődő, ábrándos, 
a másik pedig a logikus. Szerintem én akkor megfogadtam, hogy legyenek csak 
egyensúlyban, de döntési joga az ábrándozónak legyen. Mert azóta ábrándozom, és 
valahogy a dolgok megvalósulnak...  

A gimnáziumban az angoltanárom azt mondta, sohasem leszek képes ezt a nyelvet 
megtanulni. Megbuktam elég sok tantárgyból, és én voltam a fekete bárány. (Nyilván nem ok 
nélkül.)  

16 évesen elkezdtem dolgozni, és a dolgozók gimnáziumába járni, és persze álmodoztam 
tovább... Színésznőségről. Bekerültem a Csörgősipka Színházhoz. Gyerekeknek játszottunk. 
Mit mondjak, a leghálásabb és legőszintébb közönség. Addig-addig kajtattam, míg aláírtam 
egy szerződést mint súgó a Győri Nemzeti Színházzal is, és nekem ez akkor hatalmas sikernek 
számított.  

Két év után érezni kezdtem, hogy szorít a cipő, és nekem tovább kell lépni, mert ez nem elég, 
bennem több van. Kisebbségi érzések még voltak, de keményen álltam a sarat, és 
bevetettem sok agykontrolltechnikát... Persze vizsgázni sem volt olyan könnyű munka 
mellett, nem beszélve az érettségiről és a felvételiről, de az elmetérképnek köszönhetően 
felépítettem saját logikai rendszeremet, és rendkívül nagy mértékben tudtam növelni 
koncentráló- és rendszerező képességemet. Minden sikerült. Persze, nem varázsütésre. A 
győri tanítóképzőn kötöttem ki, nappali tagozaton, művelődésszervező—tanító szakon, és 
egy év után megszerveztünk egy egész kulturális fesztivált (koncertek, szavalóverseny, író-
olvasó találkozó stb.), és remek közreműködő szervezeteket nyertünk meg az ügynek. 
Miután láttam, hogy ez a dolog sem lehetetlen, valami másra vágytam. Talán a felfedezôk 
éreznek így, amikor tudják, rejlik még valami ismeretlen odaát. Hát én biztosan tudtam, rejlik 
még bennem valami felkutatásra való.  

Emlékszem, valamikor megjelent egy könyv, Zseninek születtünk címmel. Tizenhét évesen 
tiszta szívvel hittem benne, hogy különleges vagyok, mi több, zseni, és vadul faltam a 
sorokat. Mire édesanyám benyitott, és azt mondta, igen értékes emberke vagyok, de 
hagyjam már ezt az őrültséget, mert zseni azért nem vagyok. Hát én erre megsértődtem... 
Szerintem már ő is belátja, mindannyiunkban ott rejtőzik egy zseni, csak meg kell találni a 
hívószavakat.  

 Anglia mindig is az álmaim között szerepelt, de valahogy soha nem hittem, hogy eljutok 
oda, túl kemény falatnak tűnt. De néha ugrani kell, ugyanis „két kis lépéssel nem jutsz át a 
szakadékon”. Annak ellenére, amit egykori angoltanárom jósolt nyelvi lehetetlenségemről, 
már két és fél éve élek Londonban. Nem mondom, hogy habos torta, mert két évig au-pair – 
gyerekvigyázó – voltam, és aki tudja, ez mit jelent, tisztában van vele, hogy nem leányálom… 
(Erről kezdek könyvet írni a közeljövőben). Kihasználtam az időt és lehetőséget, és tanultam. 
Először a nyelvet, aztán elvégeztem egy kollégiumi tanfolyamot marketing-, reklám- és PR-
területen, és le is diplomáztam, sikerrel. (Mondanom sem kell, hogy elmetérkép volt még a 
WC-n is!!!)  
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Már egy éve, hogy elterveztem, én a londoni Magyar Kulturális Központnak szeretnék 
dolgozni, mert szellemileg ez volna számomra a legjobb műhely. És kérem, már egy hónapja 
ott dolgozom. Mondhatom, hihetetlen élmény! Mindenki keményen dolgozik és nagyon 
kedves. Persze rengetegen jelentkeznek ide munkára, nap mint nap. Hogy miért épp engem 
választottak? Talán, mert én voltam az egyetlen, aki leliftezett kedvenc pihenőhelyére, és 
megbeszélte a főnökkel, hogy miért én vagyok a legalkalmasabb, és ô milyen jól jár velem... 
Így történt, hogy nem is oly rég a kenti herceggel ráztam kezet egy fogadáson.  

A jövő még nagy homály, de addig, amíg álmodozni tudok, nagy baj nem lehet. Tudom, nem 
jelentkezek olyan gyakran, de gondolok rád. Mert talán örökre kemény burokban marad az a 
tehetség, amivel az életet élem most, ha akkor, azon a május elsején, nem látlak ott állni a 
papírcsákóban.  

 

V. ESZTER az ébredéskontrollról 

 Kipróbáltam az ébredéskontrollt. 5. 45-re állítottam be magam, és legnagyobb 
csodálatomra bejött. A legnagyobb meglepetés azonban az volt, hogy az öcsém azért 
állította be magát 5.00-ra, hogy az ágyam mellett órával a kezében nézhesse, hogy nekem 
sikerült-e? 

V. REBECCA beszámolója 

Nagyon jól sikerült az agykontrollos tanfolyam, mert már bejött az elmetükre technika, 
a titkos üzenetküldés és a reggeli ébresztés is, ja meg az elalvós technika. Nagyon szépen 
köszönöm az egészet, hogy megtanítottál erre az érdekes “művészetre”. Használom, és 
használni is fogom! 

V. KATI és KRISZTI a fejfájás elmulasztásáról 

 A többiek síszünetre mentek, mi meg a nagyihoz. Köszönésünket azonban azzal 
fogadta, hogy most ne nagyon szóljunk hozzá, mert szétmegy a feje a fájdalomtól. 
Odamentem hozzá, s kezemet a homlokára és a tarkójára tettem, hogy segítsek elmulasztani 
a fejfájást. Kati, a tesóm, közben felolvasta a munkafüzetből a fájdalomkontroll szövegét. A 
3-ról 1-re módszernél Nagyi nehezen tudta elképzelni a számokat, ezért a 3-as helyett 
sirályokat, a 2-es helyett hattyúkat, az 1-es helyett meg vízből kiugró delfineket 
képzeltettünk el vele, és azt kértük, hogy mondja velünk gondolatban a gyakorlat szövegét. 
Amikor a végén 5-höz érve kinyitotta a szemét, a meglepetéstől szóhoz sem tudott jutni. A 
nagy sikerre való tekintettel leírta a technika szövegét. Később egy alkalommal büszkén 
telefonálta, hogy a papának ő is el tudta mulasztani a fejfájását.  
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V. ZSOLT - a fájdalomcsökkentésről 

 

 1998-ban voltam Nálad (ha jól emlékszem) Szigetszentmiklóson a városi könyvtárban. 
Amire emlékszem sikerélményként az a reggeli felkelés volt, hogy beprogramoztam mindig, 
mikor kelek, és az ébresztő óra előtt felkeltem és, hogy hamar el tudtam aludni.  
 

 Leginkább a fájdalomküszöbbel kapcsolatban emlékszem pozitív dolgokra, mert 
nagyon sírós voltam. Egy kisebb sérülés vagy karcolást is nagyon drámaian éltem meg- 
Viszont arra emlékszem, hogy amikor beütöttem a lábam vagy kezem, akkor hamar el 
tudtam mulasztani az „elmúlt, nem fáj” többszöri ismétlésével, és hogy odatettem a kezem. 

Amikor fogászatra mentem a tanfolyam után anyukám is meglepődött, mert egy hang nélkül 
tűrtem végig a beavatkozást. Becsuktam a szemem, és elképzeltem, hogy egy szép helyen 
vagyok. A lámpa, ami az arcomba világított, volt a nap. Próbáltam jó dolgokra gondolni 
miközben a számban matattak. A fájdalmat teljesen kizártam, és úgy keltem fel a székből, 
mintha otthon az ágyamban egy kényelmeset aludtam volna. Ez sajnos a napokban már nem 
megy így. Tudom nagyjából a folyamatot, de nem tudok úgy ellazulni.  

Remélem, hogy a májusi felnőtteknek szóló tanfolyamon sikerül visszaszereznem minden 
emléket, és újra tudom használni a mindennapokban!  

 

ZSUZSI beszámolója BALÁZS és a család agykontrollos tapasztalatairól 

Balázs most nyaral, de ha megengeded, leírom, hogy családunk eddig hogyan 
hasznosította az tőled megszerzett tudományát. Én az alváskontrollt alkalmazom sikeresen, 
általában a 97-est már nem kell leírnom, de talán mintha el szoktam volna még kezdeni… 
Utána már csak arra emlékszem reggel, hogy elaludtam és ráadásul nagyon gyorsan!  

 Ezen kívül a fájdalomcsillapítást használom magamon, és a családtagokon is. Erre az 
után kaptam rá, hogy nyaralásunk alkalmával egy kiadósabb úszás (hullámugrálás) után 
igencsak megfájdult a bal vállam. Mozdítani is alig bírtam! Balázs megkérdezte: “Anya, 
megcsináljam a válladat?” Örömmel elfogadtam és nem akartam hinni a saját érzéseimnek! 
Kb. 2-3 perces “kezelés” után simán felemeltem a karom, de azért este kaptam még egy pár 
perces kezelést.  Másnapra semmiféle fájdalmam nem volt! Balázs is nagyon büszke volt 
magára!  

Ő azt mesélte, hogy az édesapjánál aludt, amikor éjjel arra ébredt, hogy be van dugulva az 
orra. Nem akarta felébreszteni a háziakat, hogy orrcseppet keresgéljenek, és úgy döntött, 
agykontrollal elmulasztja az orrdugulását… Nagyon jól aludt utána!  

 Most, hogy közeledik az iskola rájöttünk, hogy nem ártana átnézni az angol szavakat, 
amiket tavaly tanultak. Eddig bepötyögte egy számítógépes programba, ami gyakoroltatja 
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vele a szavakat. Jó mókának tűnt, de rendkívül időigényes volt! Most  csak megfogja a 
könyvét, összeteszi három ujját, és 5 perc (kb. egyszeri elolvasás után) már utánam 
mászkált, hogy “Anya, kérdezd ki, légyszi, az első oszlopot” (ez kb. 30-40 szó) Nagyon 
fellelkesült, és azóta következetesen alkalmazza a háromujj-technikát. Az alváskontrollt ő is 
használja!  

 Sőt a titkos üzenetküldést is használta már. A tanfolyam estéjén közölte, hogy 
internetes áruházunkba intézett ma estére 3 megrendelést. Hihetetlen, de 2 órán belül 
megjött kettő, aztán másnap reggel láttuk, hogy ott a harmadik is még éjfél előtt becsúszott! 
Nagggyyyon elégedett volt az eredménnyel!  Persze párom is…  

 Ja, és még egy dolog! Rendkívül vidámak lettek a családi “együttautózások”. Kedvesem 
száján vezetés közben ez-az kicsúszik… Először én kezdtem el mondogatni: “Töröld, töröld!”, 
azóta 8 éves lányunk és Balázs is rákapott. Legnagyobb meglepetésünkre, apára is ráragadt, 
és most már magától egyből törli a “szívhez szóló üzeneteket”, azokat is, amiket talán mi 
kaphatunk. Óriási nevetésekbe fulladnak sokszor ezek a jelenetek. Észrevettem, hogy apa a 
törléseket egyéb területen is elkezdte használni.  

Parkolóhelyet mindig intézek magunknak, és a zöld lámpák is mindig megvárnak autózás 
közben. Az Észkapcsoló masszírozós technikákat és az indiándalt bevetettem gyermekjóga 
óráimon, a nevető-pont  masszírozását ki sem hagyhatjuk, a dalt pedig imádják…  

 Én reggelente ”ügyes vagyok, okos vagyok, napról-napra jobban vagyok”, és ezt érzem 
is!!!! Mindent nagyon köszönünk, és ha történik 4-es fogatunkkal valami, ígérem, 
mindenképpen megosztom Veled! Jó volt felidézni és összefoglalni, hogy ez alatt a rövid idő 
alatt, ami eltelt a tanfolyam elvégzése óta, mennyi klassz dolog történt velünk! Egyre jobban!  
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