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AGYKONTROLLTANFOLYAM GYEREKEKNEK
Írta: dr. Domján László, orvos és agykontrolloktató

Szeretettel üdvözlöm. Elmondom, hogy szerintem miért érdemes a gyerekünket vagy az unokánkat agykontrolltanfolyamra
küldeni. A legjobb persze, ha nem küldeni kell ôt, hanem ô
maga vágyik arra, hogy megszerezze azt a tudást, amit az
agykontroll nevû, hasznos „szerszámos láda” tartalmaz. Ha
megmutat neki néhány sikertörténetet a könyvecskében csokorba gyûjtöttek közül, akkor várhatóan – látva kortársai
sikereit – ô is kedvet kap ahhoz, hogy megtanulja ezt az ellazulásra (relaxációra) épülô problémamegoldó módszert.

Mi az agykontroll?
Egy könnyen elsajátítható, tudományosan megalapozott módszer agyunk és elménk
hatékonyabb használatára.

Milyen változás várható a tanfolyam elvégzésétôl?
Többek közt, hogy a gyerek:
– magabiztosabb lesz,
– gyorsabban és eredményesebben tud tanulni,
– képes megszüntetni fájdalmai zömét,
– betegség esetén gyorsabban meggyógyul,
– megtanulja céljait elérni,
– akaraterô nélkül, csupán az ellazulás és a képzelet segítségével képes lesz megszabadulni rossz szokásaitól, illetve hasznos, új szokásokat tud majd magában
kifejleszteni,
– fáradtság esetén föl tudja magát frissíteni,
– képes lesz megalapozottabb, jobb döntéseket hozni,
– nyugodtabb és energikusabb lesz.

Hogyan alakult ki ez az elmefejlesztô módszer?
José Silva texasi rádiómûszerészt már évek óta izgatta az agy és az elme mûködésének kérdése, amikor legidôsebb lánya iskolás lett. A gyereknek sajnos nem ment jól
a tanulás, és bizony gyöngécske osztályzatokat hozott az iskolából. José ekkor kísér6
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letekbe kezdett. Tudományos könyvekbôl tudta, hogy agysejtjeink ébrenlét és alvás
határán termelik a legerôsebb agyi áramot, ami EEG-vizsgálaton úgynevezett alfa
agyhullámként látható. Úgy okoskodott, hogy valószínûleg a legerôsebb elektromos
áram fejti ki az agyra a legerôsebb hatást, ezért ekkor talán jobban megjegyzi a gyerek
a tananyagot. Izabel lányát behunyt szemmel tetôtôl talpig ellazíttatta, és ebben a
szunyókálásszerû állapotban olvasta fel neki a megjegyzendô tananyagot. Izabel meglepôen gyorsan megjegyezte így a leckét, sokáig emlékezett is rá, és végre kezdett
jobb osztályzatokat kapni. Sikerén felbuzdulva a többi gyerekének is megtanította
José az ellazulást, majd – szülôk kérésére – más gyerekekkel is foglalkozni kezdett.
Valamennyi gyereknek hasznára vált az elmetréning, jobban ment a tanulás, és nyugodtabbak, pihentebbek lettek.
Menet közben José rájött, hogy ez az ellazult, alvásközeli állapot egyéb célok
eléréséhez – például a testben zajló gyógyulási folyamatok fölgyorsításához, szokások
megváltoztatásához – is szenzációsan használható. Huszonkét évi makacs kísérletezéssel alakította ki módszerét, amibe természetesen sok más kutató eredményét is
beépítette. Ekkor a Silva-módszer elindult világhódító útjára. Ma már száznál is több
országban oktatják, felnôtteknek és gyerekeknek egyaránt. (A külföldi oktatók listája
a www.silvamethod.com honlapon, a magyar oktatóké a www.agykontroll.hu címen található meg az interneten.)

Hogyan indult el Magyarországon a gyerekek agykontrolloktatása?
Magyarországon a kiscsoportos gyerekoktatás 1992-ben kezdôdött el. A gyerekoktató-képzésre jelentkezôk közül szakemberek válogatták ki a legtehetségesebbeket és
legrátermettebbeket. Hatalmas tapasztalattal és változatlan lelkesedéssel tanítják azóta
is országszerte a gyerekeket. Fényképük és bemutatkozó ismertetôjük a következô
oldalakon található.
A gyermektanfolyamokon általában külön (kb. 20–25 fôs) csoportban tanulnak az
alsó és a felsô tagozatos korú gyerekek, hiszen az életkoruk kissé eltérô tanítási módot
tesz szükségessé. A kurzus idôtartama 20 óra, ám ennek az idônek az elosztása oktatónként kissé különbözô: két, három vagy négy hétvégi napra szerveznek egy-egy
kurzust. A tanfolyamok csak mérsékelten hasonlítanak az iskolai órákhoz, mivel magyarázatok és lazításos (relaxációs) gyakorlatok váltogatják egymást, továbbá játékok,
beszélgetések, rajzolás, ének és mozgásos feladatok is elôsegítik a megértést.

Mit tanulnak meg a gyerekek a tanfolyamon?
– Ellazulni, ami a feszültség levezetésének leghatékonyabb módja. Hatására kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá, vidámabbá és energikusabbá válnak.
– Megtanulják, hogy milyen fontos szerepet játszanak életük alakulásában a kimon7
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dott és a kimondatlan gondolataik. Megértik, hogy mivel agyuk a gyakori gondolataikat és szavaikat (kimondott gondolataikat) szó szerint végrehajtandó utasításoknak
tekinti, érdemes leszokniuk a negatív jellegû szavak és szófordulatok használatáról,
illetve panaszkodás helyett hasznosabb minél többször a céljaikra gondolni.
– Elsajátítják néhány praktikus problémamegoldó, mentális technika használatát.
– Megtanulják az úgynevezett pozitív gondolkodást. Más szóval: megoldásközpontúan
hozzáállni a nehézségekhez.
– S végül, de nem utolsósorban, megtanulnak a szokványosnál nagyobb mértékben
felelôsséget vállalni önmagukért. Ez utóbbit azért is tartom igen fontosnak, mert a
fiatalok manapság ki vannak téve, például a kábítószer kísértésének. Az agykontrolltanfolyamot végzett gyerekek tapasztalatom szerint általában határozottan nemet tudnak
mondani azoknak, akik valamilyen drog kipróbálására próbálják ôket rábeszélni.

Milyen „praktikus problémamegoldó, mentális technikákat”
sajátítanak el?
Az alváskontrollt, ami lehetôvé teszi, hogy olyankor is gyorsan elaludjanak, amikor
valami miatt nem jön álom a szemükre; vagy ha éjjel fölébrednek, és nem tudnak
visszaaludni.
Sikertörténet: Összevesztem a legjobb barátnômmel, és emiatt este csak forgolódtam az ágyban, nem tudtam elaludni. Egyre csak a veszekedésünkön járt az
eszem. Gondoltam, kipróbálom az alváskontrollt. A 93-as szám volt az utolsó, amire
emlékszem. (A barátnômmel egyébként másnap kibékültem.)
F. Gabi, Budapest
Az ébredéskontrollt, aminek a birtokában ébresztôóra nélkül, maguktól képesek
fölébredni a szükséges idôpontban.
Sikertörténet: Kipróbáltam az ébredéskontrollt. Beprogramoztam, hogy reggel 7
óra elôtt 5 perccel ébredjek. Másodpercre pontosan ébredtem! Nem gondoltam
volna, hogy ilyen jó óra vagyok...
Sz. Andrea, Gyôr
A frissességkontrollt, amivel szükség esetén – pl. tanulás közben jelentkezô
fáradtság esetén – néhány perc alatt mozgósítani tudják tartalék energiájukat.
Sikertörténet: Késô este kémiát tanultam, de már alig tudtam nyitva tartani a
szememet, olyan álmos voltam. Eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult
8
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technika. Kipróbáltam. Döbbenetes élményt jelentett! Teljesen fölfrissültem, és így meg
tudtam tanulni a leckét. Nagy mázlim volt, mert másnap pont engem hívott ki a tanár
felelni.
K. Péter, Szeged
A fejfájáskontrollt, amivel nem csupán fejfájásukat, migrénjüket, hanem egyéb fájdalmaikat és félelmeiket is kezelni tudják.
Sikertörténetek: Szörnyen fájt a fejem. Kipróbáltam a fejfájáskontrollt. Nagyon
meglepôdtem, mert valóban elmúlt az erôs fájdalom.
Sz. Andrea, Gyôr
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 munkafüzetbôl 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 vízbôl 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 meglepetéstôl szóhoz
sem tudott jutni. A nagy sikerre való tekintettel leírta a technika szövegét. Késôbb egy
alkalommal büszkén telefonálta, hogy a papának ô is el tudta mulasztani a fejfájását.
V. Kati és Kriszti, Gyôr
A memóriafogas-rendszert, ami egyrészt a megjegyzést – pl. történelmi évszámokét – teszi hatékonyabbá, másrészt elsôrangú képzelet- és kreativitásfejlesztô agytorna.
Sikertörténet: 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 követôen 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 idô alatt megtanultam mind a 100 memóriafogast!
P. Réka, Gyôr
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Az elmetükre-technikát, ami univerzális célelérô módszer. Elsôsorban azért mûködik, mert ellazult állapotban képzeletünkkel ösztönözni tudjuk magunkat olyan tettek
megtételére, amelyek lehetôvé teszik a magunk elé tûzött célok elérését. A cél lehet
valamely betegségbôl történô kigyógyulás is. Az agykontroll természetesen ilyen
esetben nem helyettesíti az orvosi kezelést, viszont szenzációsan kiegészíti azt.
Elménkkel ugyanis – ha tudjuk a módját – képesek vagyunk fölerôsíteni a test öngyógyító folyamatait.
Sikertörténet: 1997. júniusában úszóversenyre készültem. Ezt a sportot már 8 éve
ûzöm. A verseny elôtt 3 nappal sajnos megbetegedtem, és nem tudtam edzésre
járni. Otthon a szintemre mentem. Elképzeltem, hogy a versenyen már teljesen egészséges vagyok, és remekül szerepelek. Természetesen rendbe jöttem, a versenyen
csúcsidôt úsztam, két számban is elsô lettem! Szinte hihetetlen, de minden úgy történt,
ahogy elképzeltem!
S. Ildikó, Sopron
A háromujj-technikát, ami egy igen hasznos feltételes reflex. Remekül használható többek közt a tanulásban, aminek hatékonyabbá tételéhez a kurzuson a gyerekek
számos egyéb hasznos segítséget is kapnak.
Sikertörténetek: Háromujj-technikával programoztam, hogy gyorsan meg tudjam
tanulni a Himnuszt. Az elsô két versszakhoz elmetérképvázlatot is készítettem.
(Sokkal gyorsabban ment a tanulás, mint máskor, és másnap 5-ösre feleltem belôle!
S. Gergô, Tata
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 lôttem. Azóta nincs gond.
Sz. Jancsi, Somorja
A pohárvíz-technikát és az álomkontrollt, amik a megalapozott döntéshozatalt,
használható ötletek csiholását, elveszett tárgyak megtalását stb. segítik.
Sikertörténetek: Kivettem a könyvtárból egy könyvet. Lejárt a kölcsönzési idô,
vissza kellett volna vinni, de sehol sem találtam. Megpróbáltam a pohárvíz10

Gyerekként.indd 10

8/30/10 10:55:14 AM

technikát. Reggel, ahogy felébredtem, az jutott eszembe, hogy nézzem meg az
ágynemûtartót. Ott volt a könyv! Úgy látszik, ágyazás közben valahogy belecsúszott, és
korábban nem vettem észre. Késedelmi díjat ugyan így is kellett fizetnem a könyvtárban,
de legalább nem sokat.
S. Balázs, Nyíregyháza
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 lejtôn, s az
egyik kanyarban elüt egy teherautó. Fölébredtem, s leírtam az álmomat. Hétvégén
mamáéknál voltunk, s én délután kimentem kerekezni. A szokásos úton indultam, de
ahogy gyorsultam lefelé a lejtôn, egyszer csak beugrott, amit álmodtam. A kanyarba
érve lehúzódtam az útról. Pár másodperccel késôbb, pontosan ott, ahol az elôbb
bicajoztam, felbukkant egy nagy IFA. Egészen biztos, hogy elütött volna...
K. Józsi, Gyôr
A kesztyûérzéstelenítést, ami a baleset okozta fájdalom és vérzés gyors elmulasztását, illetve elállítását teszi számukra lehetôvé.
Sikertörténet: Véletlenül elvágtam a kezemet a kenyérvágó késsel. Erôsen vérzett
a seb, és bizony fájt is. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítéses módszer. Gyorsan odatettem a seb fölé a másik kezemet, és azt mondogattam: „Elmúlt! Nem fáj! Nem
vérzik! Elmúlt!” Nagyon meglepôdtem, mert a szemem láttára, szinte azonnal elállt a
vérzés, és a fájdalom is csaknem teljesen megszûnt.
Sz. Éva, Budapest
A szokáskontrollt, ami lehetôvé teszi, hogy akaraterô és erôfeszítés nélkül – igaz,
30 nap alatt – megszabaduljanak esetleges rossz szokásuktól (körömrágás, halogatás,
rendetlenség, ágybavizelés stb.), illetve hasznos, új szokásokat alakíthassanak ki.
Sikertörténet: Óvodáskorom óta rágtam a körmömet. Szüleim mindent beígértek
már, ha abbahagyom, de hiába erôlködtem, ösztönösen újra meg újra a szájamba
vettem a kezemet. Fôleg akkor rágtam a körmömet, ha izgultam. (Papám egyszer
mérgében már kutyakakival akarta bekenni az ujjaimat...) A tanfolyam elvégzése után
rögtön elkezdtem programozni, hogy május 9-re (egy hónapot adtam magamnak), megszûnik ez a rossz szokásom. Naponta legalább egyszer elképzeltem magamat alfában,
mintha már nem rágnám a körmömet, és azt mondtam magamban, hogy május 9-étôl
megszûnik a körömrágás iránti vágyam. Büszke voltam magamra, és képzeletemben a
papám is megdicsért. Május 9-e óta egyszerûen nincs kedvem rágni a körmömet!!!
N. Csilla, Debrecen
11
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A gondolati üzenetküldést, ami lényegében alkalmazott telepátia, s ami lehetôvé
teszi, hogy szavak nélkül hívják fel valamire barátaik, testvéreik, szüleik, nagyszüleik
vagy tanáraik figyelmét.
Sikertörténet: 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 üzenetemrôl. Délután
éppen tv-nézéshez készülôdtem, amikor megcsörrent a telefon. – Tessék! – szóltam
bele. Amikor meghallottam édesapám hangját, eleredtek a könnyeim. Pontosan fél 5
volt!
Melinda, Gyôr
Számos mentális technika rögtön használható, némelyikhez azonban némi gyakorlás kell, hogy igazán olajozottan mûködjön.
Amitôl minden szülôt és nagyszülôt óvok: ne várják, hogy a gyerek a tanfolyam
hatására hipp-hopp megváltozik! „Szerszámos ládát” és egyfajta életszemlélet elültetett csíráit kapják ott „csupán”, ami a pozitív változás megkezdôdésének lehetôségét
nyújtja. Biztatni érdemes a gyereket a tanultak használatára – épp e célra született ez
a könyv is –, ám erôltetni nem. A gyerekeknél ugyanis sokszor fordítva sül el az ilyen
próbálkozás. (Gondoljunk csak saját gyerekkorunk kötelezô olvasmányaira…) Az egyik
leghatásosabb ösztönzés, ha mi, szülôk, nagyszülôk is elsajátítjuk az agykontrollt, és
rendszeresen alkalmazzuk azt, akár a gyerekekkel közösen.
Ha nagyobb korában a gyereknek kedve támad a teljes, négynapos, felnôtteknek
szóló agykontrolltanfolyam elvégzésére, azt már lényegesen olcsóbban teheti meg.
S hogy mennyire érdemes elsajátítani az agykontroll nevû stresszkezelô és elmefejlesztô módszert, arra a következô oldalakon sorakozó, gyerekektôl származó sikerek
mellett elgondolkoztató érv az amerikai orvosprofesszor, dr. Clancy McKenzie véleménye is: „Ha valaki megtapasztalja az eredményeket, amiket ezen a tudatszinten el
lehet érni, akkor a késôbbiekben már meg se kísérel ennek használata nélkül fontos
döntéseket hozni vagy problémákat megoldani.”
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PSZICHOLÓGUSSZEMMEL
A GYEREKAGYKONTROLLRÓL

Írta: dr. Kígyós Éva, gyermekpszichológus és agykontrolloktató
Röviden elmesélem, hogy jutottam el az agykontrollhoz.
1969-ben szereztem pszichológusi diplomámat, s egy gyermekkórház neurózisosztályán kezdtem dolgozni. Itt olyan
pszichológiai rendellenességeket mutató gyerekekkel foglalkoztunk, akiknek a gyógyítása a környezetükbôl való kiemelés nélkül, vagyis ambuláns körülmények között, nem látszott
megoldhatónak. Húsz évig dolgoztam ezen a helyen, és a
hosszú évek alatt végzett gyógyító munkám során rengeteg
közvetlen tapasztalatot szereztem gyerekekrôl, családokról,
problémákról. Részt vettem nagyon sok olyan továbbképzésen, ahol különbözô pszichoterápiás módszerekbôl nyertem
kiképzést. Mégis, amikor 1989-ben elôször olvastam az agykontrollról, pontosan tudtam, hogy a legelsô tanfolyamok egyikén ott leszek. És ez így is történt.
Számomra a tanfolyamon az volt a legnagyobb élmény, hogy a négy nap alatt azokat a személyiségerôket építettük fel magunkban, amikkel problémák esetén változtatni tudunk önmagunkon, és ezáltal a helyzetünkön is, tehát saját magunk vállaljuk a
felelôsséget saját sorsunkért. Akkor is úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy
életünk minôségét az élethez való hozzáállásunk szabja meg.
A mi kultúránkban – úgy tapasztaltam – nagyobb hagyományai vannak a kesergésnek, panaszkodásnak, önfeladásnak, mint a célirányos küzdelemnek. Ez óhatatlanul
rányomja a bélyegét arra is, ahogyan gyermekeinket neveljük.
Meggyôzôdésem, hogy nagyon kevés kivételtôl eltekintve a szülôk forrón szeretik
a gyerekeiket, de nem mindig tudunk jól szeretni. Több bennünk az aggódás, a féltés,
mint kellene, és pontosan emiatt leginkább a bajok elkerülésére koncentrálunk. Igyekszünk kizárni a gyerekek életébôl minden veszélyesnek tartott helyzetet, ám ezzel
kizárjuk annak a lehetôségét is, hogy különbözô megküzdési formákat kipróbáljanak.
Nem hiszünk eléggé a képességeikben, inkább megóvni szeretnénk ôket. De ezzel
elvesszük a lehetôségét annak, hogy az élethez való hozzáállásuk olyan legyen, aminek az alapja: az egészséges önbizalom.
A tanfolyam elvégzése után azok közé tartoztam, akik szorgalmazták, hogy juttassuk el ezt a módszert a gyerekekhez is. Így aztán, amikor 1992-ben lehetôség nyílt
erre, jelentkeztem gyermekoktatónak. Részt vettem a képzésen, és több éven keresztül tartottam gyerekek részére agykontrolltanfolyamokat. Itt egészen más feladataim
voltak, mint gyógyító pszichológusként, és más körülmények között ismertem meg
a gyerekeket, mint ahogy addig megszoktam. Ez számomra is új élményt jelentett.
13
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Minden tanfolyamon újra és újra rácsodálkozhattam arra, hogy micsoda kreatív energia szabadul fel a legtöbb gyerekbôl, ha meg tudjuk ezt szólítani, ha engedjük felszínre
jutni.

Mi az agykontroll?
A felnôtteknek szóló 40 órás tanfolyamon megismerjük az elme mûködésének néhány
kulcsfontosságú alaptörvényét, valamint egyszerû mentális technikákat tanulunk meg,
hogy problémáinkat hatékonyabban tudjuk megoldani. A könnyen elsajátítható, tudományos módszer konkrétan a következôk elérését teszi lehetôvé:
– a stressz levezetését, s így a nyugalom, kiegyensúlyozottság és egészség megteremtését,
– az alvászavar megszüntetését
– az ébresztôóra nélküli, idôzített ébredést,
– önmagunk fölfrissítését,
– fejfájások és egyéb stressz okozta fájdalmak gyógyszer nélküli elmulasztását,
– kérdéseink – bölcs tudatalattink és az ún. kollektív tudattalan bevonásával történô
kreatív megválaszolását,
– a memória fejlesztését,
– a gyorsabb és hatékonyabb tanulást,
– jobb döntéshozatalt,
– céljaink nagy valószínûséggel történô elérését (magunk és szeretteink gyógyulását
is beleértve),
– a fájdalom és a vérzés gyors elmulasztását, illetve elállítását,
– szokásaink (pl. dohányzás, alkoholizálás, kábítószerezés, túlzott evés, lustaság,
rendetlenség) akaraterô és kínlódás nélküli megváltoztatását,
– állatok mentális befolyásolását,
– növények mentális befolyásolását, s így pl. nagyobb termés elérését,
– gyermekeink és felnôtt szeretteink szavak nélküli befolyásolását, amit az elmék közt
meglévô, rádióadóvevô-szerû kapcsolat tesz lehetôvé,
– a valójában természetes és hasznos hatodik érzék avagy intuíció megizmosítását.
Amikor leírom vagy elmondom ezeket a lehetôségeket, mindig felmerül bennem a
kérdés, vajon az, aki elôször találkozik ezzel a listával, nem érzi-e úgy, hogy „na ez már
biztos túlzás!” Hiszen érezzük, hogy ha mindezt könnyedén meg tudnánk valósítani,
akkor mennyivel boldogabb lenne az életünk. Én 15 éve tapasztalom, hogy mindazok,
akik életük részévé teszik a tanfolyamon elsajátított eszköztárat, hogyan változtatták
meg az életüket, mennyivel egészségesebbek, sikeresebbek, kiegyensúlyozottabbak,
mint annak elôtte voltak.
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Az is felmerülhet az olvasóban, hogy „na igen, a felnôttek talán megértik, és tudják
alkalmazni ezeket a technikákat, de hogy lennének erre képesek az általános iskolás
gyerekek?” Meg kell, hogy mondjam, néha sokkal könnyebben, mint a felnôttek.
Ôk gondolkodásukban sokkal szabadabbak, nincs még kialakult életszemléletük,
amihez tûzzel-vassal ragaszkodnának.
Önkorlátozó hiedelmeik (amiket mi, felnôttek építünk ki bennük) még nem gyökereztek meg lelkük mélyében. Szívesen fogadják az új dolgokat, és nagy lendülettel ki is
próbálják azokat.
Sokszor kérdezték a szülôk, hogy a gyerekek is tudnak-e olyan hosszan relaxált
állapotban lenni, mint a felnôttek. Nos, képesek erre, sôt bizonyos értelemben természetesebb folyamat ez nekik, mint a felnôtteknek. Az agymûködés az életkorral
jelentôsen változik. Az élet elsô hét évében a gyerekek éber állapotban is gyakran
olyan tudatállapotban vannak, amit mi felnôttek csak a relaxációval tudunk elérni. Ha
megfigyeljük ôket játék közben, sokszor láthatjuk, hogy mintegy megszûnik számukra
a külvilág, és egy belsô, képzeletbeli világban vannak. Ez a képességük hétéves kor után
sem szûnik meg, csak egyre rövidebb idôre korlátozódik. Így nem annyira a relaxált
állapot elérése az, amit a gyakorlatok során tanulniuk kell, hanem ennek az állapotnak
a használása, tudatos irányítása.
Kétségtelen, hogy a szinte „sorsfordító” változások legtöbbször olyan családokban
történtek meg, ahol a szülôk is elvégezték a tanfolyamot, és így volt egy közös
nyelvük, közös hozzáállásuk a felmerülô helyzetek megoldásához, és képesek voltak
együttmûködni abban, hogy ne problémáik, hanem megoldandó feladataik legyenek.
Zárszóként egy ilyen történetet mondok el.
Péter születésétôl kezdve állami gondozásban nevelkedett. Édesanyjáról csak
annyit lehetett tudni, hogy nagyon fiatal, akiben fel sem merült, hogy magához vegye
a gyerekét. Péter intézeti éveibôl megmaradt feljegyzések alapján a fejlôdésben kicsit
megkésett gyerek volt, aki 5 éves koráig 7 különbözô intézetben lakott. Ekkor örökbe
fogadta ôt egy gyermektelen házaspár. Péter nevelôszülei nagyszerû emberek. Soha
nem titkolták Péter elôtt, hogy örökbe fogadták, de errôl nem beszéltek. Természetes
szeretetükkel, elfogadásukkal éreztették a kisfiúval, hogy saját fiuknak tekintik. Látták
és tudták, hogy Péternek vannak problémái, de sok szeretettel próbáltak segíteni neki.
Az igazán komoly gondok akkor jelentkeztek, amikor Peti iskolás lett. Súlyos figyelemzavara, túlmozgásossága, és az ezzel járó viselkedészavara miatt szinte egyáltalán nem
tudta teljesíteni az iskolai követelményeket. Ellenôrzô-beírások, intôk, fekete pontok…
Ezek voltak a kisfiú iskolai minôsítései. Szinte hetenként hívták be a szülôket a pedagógusok, hogy közöljék Peti „bûnlajstromát”. Nevelési tanácsadóba, ideggyógyászati
kivizsgálásra küldték, ahová a szülôk el is vitték, remélve, hogy valaki meg tudja majd
mondani nekik, mit tegyenek. Ebben az idôszakban jöttek el a szülôk az agykontroll-
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tanfolyamra. Elsôsorban azért, hogy új módszereket tanuljanak Peti problémáinak
kezeléséhez. Rendkívül nehezen teltek az iskolai évek. Péter az elsô négy osztályt igen
gyenge osztályzatokkal bukdácsolta át, és négy év alatt kétszer is új iskolába vitték.
A negyedik osztály utáni nyáron ismertem meg ôt a nyári agykontrollos gyerektáborban, ahol a nebulók az öt nap alatt elvégezték a tanfolyamot, valamint játék-, sport- és
kulturális foglalkozásokon vettek részt. Magam is tapasztaltam, hogy Peti 10 percnél
tovább képtelen odafigyelni arra, ami körülötte zajlik. Látszott, hogy nem képes nyugodtan ülni, s az arckifejezése és a testtartása azt sugallta, hogy képtelen már tovább
a szituációhoz alkalmazkodni. Ilyen helyzetekben mi gyerek-oktatók beiktatunk valamilyen mozgásos játékot, éneket vagy éppen az agyféltekéket összehangoló mozgások
egyikét, hogy a gyerekek ezt követôen már képesek legyenek ismét figyelni. Ily módon
Péter már elég jól tudta követni a tanfolyam menetét. Ráadásul olyan dolgokról beszélgettünk, amirôl neki is volt tapasztalata, véleménye. Az iskolában sohasem jelentkezett,
mert ô volt a „rossz tanuló”, a „buta”, aki nem kockáztatja meg az újabb hibázás
lehetôségét. Itt viszont állandóan jelentkezett, és nagyon boldog volt, ha valamelyik ötletéért – ahogy azt szoktuk – megtapsolta ôt a csoport. Az egyik szünetben, udvari játék
során láttam Pétert elôször cigánykerekezni, vetôdni és szaltózni. Noha a testnevelés
területén nem vagyok szakember, láttam, hogy ennek a gyereknek olyan a rugalmassága, a testi ügyessége, ami messze meghaladja az átlagosat. Már este beszélgettünk
errôl az anyukájával, és mindkettônkben kezdett megfogalmazódni, hogy az lehetne a
jobb hozzáállás, ha nem Peti problémái ellen akarnának küzdeni, hanem a család azt
tenné megoldandó feladattá, hogy a gyerek adottságát, képességét hogyan lehetne
jobban kihasználni az ô fejlôdése érdekében. Ettôl kezdve az anyuka erre a kérdésre
kereste a megoldást, és meg is találta, mert Péter ôsztôl már az artistaképzô iskolába
járt. Élete teljesen megváltozott. Ebben az iskolában délelôtt a „szakmai” tárgyak
órái folytak, ahol ô nagyon hamar szinte a legügyesebbnek, a legjobbnak számított.
Állandóan dicséreteket kapott. Az általános iskolai órákra délutánonként került sor,
ahol Péter képes volt jobban teljesíteni, hiszen fizikailag elfáradva kisebb volt már a
mozgásszükséglete, ráadásul a nehéz tornagyakorlatok megtanulásával koncentrálóképessége is javult.
Azt ugyan nem gondolom, hogy ezzel a családnak egy csapásra minden gondja
megoldódott, de hiszem, hogy Péter – a család agykontrollal szerzett ismeretei alapján
– kapott egy lehetôséget arra, hogy átélve a sikereit, eredményesebben kezelje meglévô problémáit, és az élete egyre jobbá váljon.
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A magyar gyerekoktatók
és elérheto'ségük
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Adorjánné Tihanyi Rita: 83/340-368; 30/635-0904
tihanyi.r@gmail.com
Bak István: 70/3686-616
bakistvan.bak@gmail.com
Bakos Kornél: 30/967-5229
bakoskornel@gmail.com
www.tanulaskontroll.hu
Bazsó Borbála: 30/493-0003
parazsborka@t-online.hu
Borka Adrienn: 30/332-8914
adrienn.borka@invitel.hu
Bódi Andrea: 43/2236-49-560 (külföldi szám)
andrea.bodi@aon.at
Domján Andrea: 20/425-3917
andrea.domjan@gmail.com
Dóka Gabriella: 30/560-4090
a.g.doka@t-online.hu
Fekete Zsuzsanna: 70/450-6655
sazsa@t-online.hu
Harnóczi Erzsébet: 30/619-2294
info@lehetszjobb.hu
www.lehetszjobb.hu
Harsányiné Székely Marianna: 70/365-5228
diakagykontroll@gmail.com
Hartyániné Barta Judit: 30/955-6611
hartyanine.judit@gmail.com
www.langelme.hu
Hoffer Éva: 20/410-0709
hoffer.eva@c2.hu
Hoffbauerné Sinkó Csilla: 30/217-7529
hscsilla@gmail.com
www.hscsilla.gportal.hu
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Horváth Brigitta: 30/251-0176
horvathbrigi.veszprem@gmail.com
Kelemen Gyula: 30/929-9752
enekmondo@freemail.hu
Koszorú Csaba: 20/360-5477
koszoruhabi@gmail.com
Kovács Erika: 96/519-319; 96/326-134; 20/211-3527
cser1ka@freemail.hu
Kriskó Krisztina: 20/950-3341
kriskok@freemail.hu
Lengyel Szilvia: 70/645-8847
gyerekagykontroll@gmail.com
gyerekagykontroll.eoldal.hu
Magda Katalin: 30/903-1468
www.tanulaskontroll.hu
Makra Zsuzsanna: 30/748 69 14
makrazsu@t-email.hu
Marosvölgyi Ágnes: 20/331-4145
marosvolgyi.agnes@gmail.com
Maszlag Anikó: 30/294-9294
maniko@ﬁbermail.hu
Molnár Henriett:
mohe70@freemail.hu
Perczel Zoltán: 30/542-2335
perczelzoltan@citromail.hu
www.gyongyosiangol.lapunk.hu
Pétercsák Maxim: 20/551-3079
info@alfahullam.hu
www.alfahullam.hu
Pfeifferné Vágó Mária: 20/414-7677
vago120@gmail.com
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Polgárné Buzás Erzsébet: 20/522-5218; 89/319-090
polgarok@gmail.com
Rösszer Julianna: 30/500-8519
pkjulcsika@gmail.com
Sáfrány Irma: 48/472-573 és 70/316-8122
safranyirma@gmail.com
Strasszer Helga: 20/965-9932
strasszer.helga@freemail.hu
Szakos Ibolya: 30/309-1128, 30/462-0013
matrozcsoki@gmail.com
Szarka Zoltán: 70/943-4664
piccolaorsa@citromail.hu
Szántó Zsuzsanna: 70/504-2567
zsuzsura@gmail.com
Tankó Lászlóné: 70/333-7616
tankomarika@gmail.com
Topáné Illés Ildikó: 30/598-64-68
topaildiko.topaildiko@gmail.com
egyrejobban.mindenkilapja.hu
Varga Diána: 20/260-6208
vargadia@gmail.com
gyerekagykontroll.mindenkilapja.hu
Winklerné Istenes Angelika: 70/942-0345
wangelika@citromail.hu
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II. RÉSZ

Osztönzo'
sikertörténetek
gyerekeknek
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Influenzás voltam, kaptam gyógyszert, igyekeztem minden orvosi utasítást betartani, mégsem javultam. Mivel nagyon csúnyán köhögtem,
visszamentünk a körzeti orvoshoz. Megvizsgált, majd a tüdôgondozóba küldött, röntgenre. A lelet láttán javasolták, hogy feküdjek be a kórházba, mert
a tüdômön nôi tenyérnyi folt volt. Mi bíztunk abban, hogy az új gyógyszerek,
az agykontrollozás és az otthoni légkör segíteni fog a gyógyulásban. Egy nap
haladékot kértünk, és azt mondtuk, ha rosszabbodik az állapotom, akkor
természetesen befekszem a kórházba. Az elmetükre-technikát alkalmaztam a
legtöbbet, egészségesnek és vidámnak láttam magam. Anyukám és én is gyógyítottuk a tüdômet a „laborban”. Alfában elképzeltük, hogy a röntgenen látott
folt egyre kisebb. Mikor ellenôrzésre visszamentünk, a tüdôgyógyász nem
akart hinni a szemének. Azt mondta: egy ilyen kiterjedésû folt a tüdôn ilyen
gyorsan nem szokott elmúlni. Nagyon örültünk, hogy ilyen jól tudtuk használni
az agykontrolltanfolyamon tanultakat.
A. Anna
Iskolából hazaérve eszembe jutott, hogy másnap dolgozatot írunk nagy
mennyiségû angol szóból. Összetettem a három ujjamat, és lementem
a szintemre, hogy felkészüljek a tanulásra. Miután kinyitottam a szemem,
hangosan felolvastam a szavakat. Tudtam, késôbb bármikor összeteszem a
három ujjamat, eszembe fognak jutni a szavak. Így is lett, a dolgozatomra
ötöst kaptam.
A. Balázs, 12 éves
Kipróbáltam az elmetükre-technikát. Szándékosan olyan dologra alkalmaztam, amirôl azt gondoltam, hogy úgy sem lehet rajta változtatni.
Nyolcadik osztályos vagyok, és felvettek egy gimnáziumba, de sajnos nem
arra a tagozatra, amelyikre menni szerettem volna, hanem egy gyengébbre.
Ezt március elején közölték is velem. Május elején úgy határoztam, alkalmazom az elmetükre-technikát: elképzeltem alfában, milyen jó lenne az erôsebb
tagozatra járni. Négy nap múlva Apu gyanúsan mosolygott, amikor hazajöttem. Végül elmondta, telefonáltak az iskolából, hogy átirányítottak az erôsebb
tagozatra!!!
A. Szandra
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A táborban hajnalban beleléptem a tábortûz forró hamujába. Mivel
nagyon álmos voltam, csak kb. 10 másodperc múlva vettem észre, hogy
ég a lábam. Bevittek az ügyeletre, és kiderült, hogy mindkét talpam komolyan
megégett. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. Az orvos azt mondta, hogy két
hétig nem tudok lábra állni. Igen ám, de öt nap múlva kezdôdött az agykontrollos tábor. Öt nap múlva már járni tudtam!
Attila
Egy táborból írok, Káptalanfüredrôl. Sok verseny zajlik itt, és a
faházunk csapata eddig mindet megnyerte! Sok konfliktust is megoldottam a táborban az agykontrollal. Az egyik felnôtt megtudta, hogy agykontrollozom, és elbeszélgettünk róla. Végül azt mondta, hogy számára az ad hitelt
a szavaimnak, hogy a 90 gyerek közül szerinte én vagyok a legkiegyensúlyozottabb. Ez a beszélgetés az egynapos kirándulás közben történt. Körülbelül egy
óra múlva az egyik gyereknek megrándult a bokája. Bevetettem az agykontrolltudásomat. Természetesen a fájdalom elmúlt, és a fiút nem kellett cipelni. A
férfit, akivel elôtte beszélgettem, végképp meggyôztem.
Ági, Budapest
Anyukámnak fájt a feje. Használtam nála a fejfájáskontrollt. Sikerült elmulasztanom a fájdalmat! Elég volt egyszer használni a technikát. Nagyon
örültünk mindketten.
B. Ádám, Gyôr
Földrajzból dolgozatot írtunk, és nem jutott eszembe az egyik
megye székhelye. Miután összeérintettem bal kezem elsô három
ujját, abban a pillanatban beugrott a válasz, a dolgozatom ennek köszönhetôen
hibátlan lett.
Egyik tanóra elôtt nagyon fáradt voltam. A szünetben gyorsan alkalmaztam
a „frissességkontrollt”, aminek a hatására egész nap friss lettem. Azóta minden napomat ezzel a technikával kezdem.
B. Ágnes
Egyik nap azt mondta a német tanárom, hogy a következô órán felelünk.
Én nem akartam, mert nem értettem az anyagból semmit. Este beprogramoztam, hogy akkor ébredjek fel, amikor Marika néni a legfogékonyabb az
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üzenetvételre. Hajnali 2 óra körül felébredtem, magam elé képzeltem a tanárnôt, és kedvesen, szépen megkértem, hogy másnap ne feleljünk.
Másnap németóra. Bejött az osztályba, és azt mondta, hogy felelünk. Olyan
ideges lettem, hogy kivert a víz. Elment fénymásolni valami papírt. Amikor
visszajött, hát nem hittem a fülemnek. Azt mondta, hogy megyünk tovább
az anyagban. Egyik osztálytársam, Roli, megkérdezte: – Hát nem felelünk?
– Most nem, majd következô órán – felelte Marika néni.
Hát ennyi, de a következô órán négyesre feleltem.
B. Balázs
Nyolcadikos vagyok. Felvételire készültem. Tudtam magamról, hogy
sokat szoktam izgulni, és azt is, hogy a sok izgalom közepette eszembe
sem fog jutni a háromujj-technika. Ezért azt programoztam, hogy amikor a
nyakláncomra akasztott kristály a bôrömhöz ér, akkor – akárcsak a háromujjtechnika esetén – tudatom a tudatosság mélyebb szintjére ereszkedik, és minden eszembe jut, amit csak tanultam és amit a felvételin tudnom kell. Az összes
felvételi vizsgára ezt a nyakláncot vettem fel, és egyiken sem izgultam! A hír,
hogy másodikként vettek fel abba a gimnáziumba, ahol a legjobban szeretnék
tovább tanulni, csak tetôzte a boldogságomat!
Egyik felvételizés elôtti reggelen, amikor pakoltam a napi ennivalómat és
az íróeszközöket, azt gondoltam: „Miért vigyem el az egész pénztárcámat, ha úgyis csak a személyigazolvány kell belôle? Itthon is hagyom...” Igen
ám, de valami miatt mégis úgy éreztem, hogy jobb, ha magammal viszem a
pénztárcámat. Fura érzés volt, és hallgattam rá. A felvételi után Apukámmal
bementünk egy élelmiszerboltba. Apa a kassza elôtt vette észre, hogy otthon
hagyta a pénztárcáját. Szerencsére ki tudtam segíteni, ami a személyigazolvánnyal nem ment volna... Olyan boldog voltam, hogy nekem is volt végre
intuícióval kapcsolatos élményem!
B. Dóra
Egy idôben nehezen tudtam elaludni. Egyszerûen nem jött álom a szememre. Amióta elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, az alváskontrollt
alkalmazva már nem okoz problémát az elalvás.
A tanfolyam elsô napján az ébredéskontrollról is tanultunk. Aznap este rögtön akalmaztam is. Reggel nagyon meglepôdtem, mert teljesen magamtól, ami
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addig nem igazán fordult elô – igaz, néhány perc késéssel – fölébredtem,
holott általában az ágyúdörrenésre sem kelek fel. De most sikerült!
B. Dorka
Elestem az iskolában. Nagyon megütöttem a fogamat, az ínyem erôsen
vérzett. Mondogattam magamban, hogy nem vérzik, nem fáj. Elállt a vérzés!
B. Gábor
A farsangi tombolára készülôdve elképzeltem, ahogy megkapom mindazokat a nyereményeket, amelyeket meg akartam nyerni. Meg is nyertem mindet! A két kedvenc üdítômet, egy tortát és egy
jó játékot.
A tesijegyem négyesre állt. Programoztam, hogy kislabdadobásban 22 m-t
dobok, és arra megkapom az ötöst, ami ahhoz kellett, hogy kitûnô legyek.
Pontosan 22 m-t dobtam, és az év végén kitûnô lettem.
Apu nagyon dühös lett rám, mert szerinte valamit szemtelenül mondtam.
Erôsen elém vágta a poharat, ami majdnem széttört. Én apunak szíveket küldtem képzeletben, és ô ezt vette. Amikor a szívek elértek hozzá, akkor csöndesebb lett, és megnyugodott.
Baán Napsugár, Dunaújváros
Három napig kerestem a kulcsomat, sikertelenül. Ekkor eszembe jutott a
tanfolyam, és gyorsan összeérintettem jobb kezem elsô három ujját, és
magamban feltettem a kérdést, hol a kulcsom? Elsôként a táskám jutott eszembe, amit kicsit furcsállottam, mert azt már többször átnéztem. Újra kipakoltam,
és legnagyobb megdöbbenésemre, egy zippzáros részben, megtaláltam a kulcsomat! Nagyon örültem, hogy nem kellett kulcsot másoltatnom.
B. Petra
Mikor az iskola elkezdôdött, gondoltam, kipróbálom a memóriafogast,
ha már elvégeztem az agykontrollt. Sosem szerettem tanulni, de mivel
sok érdekes dolgot hallottam errôl a technikáról, ezért a kíváncsiság miatt
elkezdtem így tanulni az évszámokat. Másnap az iskolában dolgozatot írtunk
történelembôl, ami nagyon jól, négyesre sikerült. (Korábban sosem voltam jó
történelembôl.)
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Az elmetérképpel megtanultam egy olyan verset (József Attila: Döntsd a
tôkét), amiben voltak olyan sorok és szavak, amiket korábban sosem hallottam. Ötösre feleltem!
B. Szabina, Budapest
Körülbelül kétoldalnyi német szót kellett megtanulnom. Elôször
még nem használtam a háromujj-technikát, és ezért nem is ment
olyan könnyen, majd miután eszembe jutott a módszer, kb. feleannyi idô
alatt megtanultam, mint máskor, és másnap is tökéletesen emlékeztem a
szavakra!
A szubjektív kommunikációt használva egy lánynak küldtem üzenetet, hogy
„küldjön valami jelet, ha érez irántam valamit”. Sikerült!
B. Zoltán
Senki sem készült a fizikadolgozatra, amit a tanár szerdára tûzött ki.
Kedd éjjel üzentem neki, hogy egy héttel halassza el. Így is történt!
B. Zsófia
Rágtam a körmömet. Két hét alatt sikerült leszokni az elme tükre segítségével!
B. Zsófia 8. o.
Most nyolcadik osztályos vagyok. Hetedik közepe táján vettem részt
az agykontrolltanfolyamon. A kémiatanárnônk ok nélkül kiszúrt velünk,
mindig ideges volt, bármit is csináltunk. Vasárnap éjjel üzentem neki, és
hétfôn örömmel láttam az iskolában az eredményét. Sokkal rendesebb lett az
osztályunkkal, mosolygott, jó kedve volt. Azóta nem is akadt vele komolyabb
problémánk.
Hetedik osztályban szavalóversenyt rendeztek az iskolában. Elôtte egy
héttel elkezdtem programozni. Elképzeltem alfában magamat, ahogy
megnyerem a versenyt, és hogy a szavalásom milyen nagy hatással van a
többiekre. Ezt többször is megtettem. Versmondás közben pedig végig összetettem a három ujjamat. Eddig sohasem voltam elsô helyezett, csak harmadik.
Nyolcadikban is ugyanezt a módszert alkalmaztam, így 7. és 8. osztályban
is én lettem az elsô a szavalóversenyen! Matek és fizika körzeti versenyen is
ugyanígy tettem. Ott már sokkal nehezebb jó helyezést elérni. Mégis sikerült
itt is: mindkét tárgyból második lettem!
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Gyógyításnál is nagyon hasznos volt az agykontroll. Például az apukámat is gyógyítottuk az öcsémmel, amikor nem volt jól. Magamon
is alkalmaztam: fejfájásnál, lábfájásnál, hányingernél. Eddig mindig bevált.
Örülök, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon.
B. Zsuzsi
A háromujj-technikával megtaláltam egy olyan Iapot, ami fontos
volt törire. Kibicsaklott a bokám kosarazás közben, kesztyûérzéstelenítéssel 1–2 perc után elmúlt a fájdalom.
Cs. Eszter, 12 éves
Eddig még bármelyik technikát kipróbáltam, természetesen mûködött.
Legjobban a tanuláskontroll sikerült, amikor 18 perc alatt tanultam meg
egy 18 versszakos verset.
Cs. Kinga
Sok dologra használom az elmetükre-technikát és a memóriafogast.
Sokkal könnyebb az agykontroll segítségével tanulni! Az elmetükretechnikával beprogramoztam, hogy az órán március 1-tôl minden kérdésre
tudjam a választ. És ez így is van!
Cs. Tímea, Kecskemét
Tizenkét éves voltam, amikor elvégeztem a tanfolyamot, most 13 éves
vagyok. Az elme tükre segítségével le akartam fogyni. Bár súlyom nem
változott, de nôttem 10 centit, ezáltal vékonyabbnak látszom. Ugyanezt a
technikát versenyek elôtt is szoktam használni, azóta jól megy a birkózás.
D. Ákos, Eger
Örömmel fedeztem fel az interneten, hogy évente egyszer olyan maratoni
futóversenyt tartanak a világon, ahol 15 évnél fiatalabbak is rajthoz állhatnak és díjazzák ôket. Azt kezdtem el programozni, hogy valahogy eljutok
a versenyre, és megnyerem azt. A megfelelô programozás kialakításában agykontrolloktató szüleim és dr. Kígyós Éva, a fizikális felkészülésben pedig iskolai
tor-natanárom és edzôm, Egri Gyula, valamint futótársam, Doroszlai Richárd
segített. Alfában rengetegszer végigfutottam a távot, és elképzeltem, hogy a
testem könnyedén, örömmel teszi a dolgát. A versenyen 26 ezren vettek részt.
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A rajtnál az Egyesült Államokba engem elkísérô papám ezekkel a szavakkal
indított útnak: „Fuss fiam a betegekért! Fuss a nyomorékokért, azokért, akik
boldogan futnának, de nem tehetik!” A 42,195 km-es táv végén ugyan vérhólyagos lábbal értem célba, de a 13 évesek közül elsôként! Teljesítményemért
a Kalypso rádió hallgatói engem választottak az 1999-es év sportolójává.
Domján Iván, Budapest
Ötödikbe jártam, amikor egy alkalommal elfelejtettem megtanulni a földrajz
leckét. Persze pont ekkor írtunk röpdolgozatot… Elolvastam a kérdéseket, ám egyre sem tudtam válaszolni. Egy-két perc múlva eszembe jutott,
hogy le kéne menni alfába. Ezt meg is tettem. Ott képzeletben feltettem a
tanárnak néhány kérdést. Ô pedig ezt válaszolta: „Tündikém, hát ez teljesen
nyilvánvaló”, majd megmondta a válaszokat. Teljesen hibátlan dolgozatot
írtam, pedig elôtte ki sem nyitottam a könyvet!
Két hónapja feltûnt, hogy egyetlen virágom sem virágzik, pedig van vagy
tíz szobanövényem. Ezért mindegyiknek küldtem egy-egy üzenetet. Egykét hét elteltével már ki is virágoztak! Az egyiknek azonban még csak a bimbói
voltak meg. Ezért küldtem neki még egy üzenetet, hogy siessen. Szegényke
akkora virágokat növesztett, hogy minden szára, amin virág volt, lekonyult.
Úgy látszik, egy kicsit túlzásba vitte a dolgot…
Idén került sor a megyei énekversenyre, amin második lettem, de elôzô
nap volt egy kis zûr, mert nem találtam a hangvillát. Már az egész házat
átkutattam, és amikor feltettem gondolatban a kérdést, hogy hol a hangvilla,
a szobámban lévô könyvespolcot láttam. De nem volt ott. Majd még egyszer
megnéztem, hogy hátha mégis ott lapul... És ott volt! Csak félig rácsúszott egy
könyv. Legközelebb jobban hiszek magamnak.
D. Tünde
Leírom az elmúlt fél év sikerélményeit. Kilencéves koromban derült ki,
hogy olyan bôrgyógyászati betegségem van, amit nem tudnak meggyógyítani. Ez a psoriasis (pikkelysömör). Négy éven keresztül nagyon sok mindent próbáltunk a gyógyulásom érdekében. Lehet, hogy a felsorolásból több
mindent ki fogok hagyni. A bôrgyógyászatokon létezô valamennyi kenôcs kombinálását kipróbáltuk. Olyan olajat (Psoricar) is kipróbáltam, amit még akkor
a gyógyszertárakban sem lehetett kapni, csak ha külön engedélyeztettük a
gyógyszerészeti központban. Majd jött a Béres-csepp. Elmentünk Kisvárdára,
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ahol dr. Béres József fogadott bennünket, s másfél évig háromhavonta jártunk
hozzá. Bíztunk benne, de rá kellett jönnünk, hogy ez sem használt. Ekkor már
eltelt két év, s a kiütéseim csak terjedtek tovább, de annyira, hogy hat hétre
be kellett feküdnöm a Heim Pál Kórházba. Meg kell mondanom, ahogy bementem, ugyanolyan állapotban jöttem is ki. Pedig nagyon sok kenôcsöt kipróbáltak rajtam. Az egész testem be volt fáslizva. Nagyon sokféle tablettát is szedettek velem. Majd ezek után a Mária utcai Bôrgyógyászati Klinikát is felkerestük.
Itt is felcsillant a remény: „Talán mégis sikerül meggyógyulnom?” De ez az
öröm csak egy hónapig tarthatott, s ismét megjelentek a kiütéseim. Édesanyám
sok természetgyógyászati könyvet elolvasott, mert a sok kenôcs használata
után úgy éreztük, hogy hiába fordulunk egyik bôrgyógyásztól a másikig. A góckutatást is végigcsináltuk, de (hála Istennek) minden negatív volt. Édesanyám
a MariaTreben-könyv alapján tízféle tea keverékét fôzte ki nekem, melyet
naponta kellett fogyasztanom. Kisebb-nagyobb sikerek voltak, de ez sem használt. Majd hallottuk, hogy a homoktövis-kivonat fogyasztása hatásos lehet. Ezt
is kipróbáltuk, egy ideig használt, majd ismét nem. Kipróbáltuk az útilapuból
készült olajat is, de ez sem használt.
Majd megint megcsillant egy kis remény: az agykontrolltanfolyam elvégzése. Úgy éreztem, veszítenivalóm nincs, ezt is megpróbálom, hátha ez bejön.
És bejött! Nagyon-nagyon vágytam rá, hogy meggyógyuljak. Mikor a tanfolyamra mentem, akkor már növesztettem a hajamat, mert már az arcomon is
megjelentek a kiütéseim, de nem csak az arcomon, hanem már a kézfejemen
is, ami nagyon zavart, mert látható volt. Köszönöm, hogy mikor nálunk tanítottál, eljöttél hozzánk, és kineziológiai stresszoldást is csináltál nekem. Az oldás
az agykontroll használatával kombinálva valóban csodát tett velem. Hónapról
hónapra jobban és jobban éreztem magam. Fél év alatt eljutottam odáig,
hogy aki nem ismert azelôtt, az már nem is veszi észre, hogy nekem valaha
bôrbetegségem volt. Szeptemberben, mikor iskolába mentem, az osztálytársaimnak is feltûnt, hogy múlóban vannak a bôrömön a kiütések. Az agykontrolltanfolyam megismétlése óta még erôsebbnek érzem magam. Egyre szebb és
szebb lettem, a psoriasis visszaszorult.
Aztán jöttek sorban az egyéb sikereim is. Jobban megy a tanulás.
Nagyobb kedvvel, többet tanulok. Jöttek is a jobb osztályzatok.
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Egyik nap édesapám nagy derékfájásra panaszkodott. Idegbecsípôdés
szokott lenni a derekában. Ez idáig mindig 10 injekció segített ilyenkor
rajta. Gondoltam egyet, leültem, s megpróbáltam meggyógyítani. Nem hittem
volna, hogy sikerülni fog, mert az apukám nem nagyon hitt az ilyenekben. Igen,
azt írom, hogy csoda történt, mert már másnap reggelre édesapámnak nem
fájt a dereka!
Edina, Albertirsa
Tízéves unokám, Németh Ilka, decemberben végezte el a tanfolyamot.
Öntörvényû, nehezen kezelhetô kislány VOLT, aki matekból és angolból
ritkán hozott jó jegyet. Azóta nagyon sokat változott, feladatait figyelmeztetés
nélkül, magától végzi el, már nem lázadozik. Amikor tegnap hazaértem, csengett a telefon, és unokám boldogan mesélte, hogy öt piros pontot hozott:
hármat matekból, kettôt angolból. Most már nem mondja soha, hogy „hülye
vagyok, én ezt sohasem tudom megtanulni!” Helyette én köszönöm meg a
segít-séget!
Egy boldog nagymama
13 éves vagyok, sosem voltam jó matekból. Minden dolgozatomra kettest
vagy hármast kaptam. A tanfolyam elvégzése után elkezdtem alkalmazni
a háromujj-technikát, és egy hónap után négyeseket és ötösöket kaptam, így
négyes leszek az év végén! Ezt muszáj volt elérnem, mert különben semmi
esélyem nem lett volna bejutni a Bródy-gimibe. Nem hittem volna soha, hogy
sikerül, de hála az agykontrollnak, sikerült, és ettôl még jobban hiszek a módszerben.
Enikô
A magyartanáromat a dolgozat elôtti nap „behívtam” a titkos kis kuckómba, és megkértem, hogy másnap ne írasson velünk dolgozatot, inkább
gyakoroljunk még. Éjjel üzentem is neki. Másnap ugyan írtunk dolgozatot, de
lehetett választani, hogy beadjuk-e vagy sem.
Múlt héten fájt a fejem. Nem vettem be rögtön gyógyszert, mint egyébként
szoktam, hanem alkalmaztam a fejfájáskontroll-technikát. Nagyon meglepôdtem, mert a programozás után már egyáltalán nem éreztem a fájdalmat!
E. Viktória
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Mióta a háromujj-technikát használom, a tanulási idôm a felére csökkent!
F. Attila, 6. o.
Hatodik osztályban történelembôl kettes voltam, és féltem, hogy megbuktat a tanár. Elkezdtem komolyan agykontrollozni (háromujj-technika,
elme tükre) és ma már négyes-ötös vagyok!
F. Dániel, 7.o., Szolnok
Szép nyári nap volt. 11 óra 30 perckor elvágtam az ujjamat. Szerencsém,
hogy két hónappal azelôtt részt vettem az agykontrolltanfolyamon, így a
„fájdalomkontroll” technikáját használva gyorsan elállt a vérzés, és a fájdalom
is megszûnt.
F. Tamás
13 éves múltam. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Azóta fél dioptriát
javult a szemem, mert használtam az elme tükrét.
F. Viktor
November 15-én reggel fél 7-kor akartam felkelni. Elôzô este beállítottam
a képzeletbeli órámat fél 7-re, majd elaludtam. Reggel másodpercre pontosan fél 7-kor ébredtem! Anyukámnak tátva maradt a szája.
F. Virág
Valamikor alsós koromban szemüveget írtak fel, mert rossz volt a látásom. Meg is kaptam a kukkert, de találtam egy jó helyet, ahova el
tudtam dugni. Be akartam bizonyítani, hogy szemüveg nélkül is tökéletes a
látásom. Természetesen minden nap így gondoltam rá, és az elme tükrében
is programoztam. Most nyolcadikos vagyok, a látásvizsgálaton egyszer sem
tévesztettem!
Többször kezembe veszem azt a versikét, amely pozitív állításokat tartalmaz, az egészségrôl szól, arról, hogy az agykontrollal hogyan lehetek egészséges. Mostanában mértük meg a vérnyomásomat. Korábban magasnak
mérték, a doki szerint most tökéletes.
F. Z., Eger
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A tanfolyam után rögtön kipróbáltam a „titkos éjszakai üzenetküldést”.
Mindent úgy csináltam, ahogy tanultuk. Bevallom ôszintén, elôtte nem
igazán hittem, hogy mûködni fog. A nôvérem, Kriszta, már régóta Angliában él,
és nekem nagyon hiányzik. Általában hetente egyszer szokott hazatelefonálni,
szombaton, és mindig késôn este, olyan 10 és 11 között. Azt üzentem neki,
hogy nagyon hiányzik, és hívjon fel másnap, vagyis hétfôn, délután 6 órakor.
Másnap siettem haza a suliból, és leültem olvasni. Úgy belemerültem az
olvasásba, hogy már teljesen elfelejtettem az egész üzenést. Egyszer csak
megcsörrent a telefon. A másik nôvérem, Bogi vette fel. Amikor meghallottam,
hogy Kriszta az, rögtön ránéztem az órára, 6 óra 2 perc volt! Végigfutott rajtam
a hideg, a meleg, és olyan érzés fogott el, mint még SOHA!!! „Ezt megcsináltam!” – mondtam –, és sírva lerogytam a szônyegre. Csodálatos érzés volt!!!
Ezt én csináltam!!!
Utólag derült ki, hogy Kriszta tulajdonképpen nem is tudta, hogy miért hívott
minket. Én bezzeg tudtam!
Gabi
A pohárvíz-technikát alkalmaztam egy problémám megoldására. A problémám az volt, hogy nem találtam a bérletemet. (Elôzô reggel vettem
észre, ezért aznap jegyet kellett vennem a buszra.) Úgy gondoltam, hogy mivel
a pohárvíz-technikát még úgysem alkalmaztam, hát most kipróbálom. Este,
lefekvés elôtt, magamhoz vettem egy pohár vizet, megittam a felét, és közben
ezt mondtam: „Mindössze ennyit kell tennem, hogy megoldást találjak arra a
problémára, ami foglalkoztat.” Utána lefeküdtem aludni. Reggel, amikor felébredtem, nem emlékeztem olyan álomra, ami segíthetne a problémám megoldásában. Ekkor megittam a maradék vizet, s közben újra elmondtam a szöveget.
Ezután visszafeküdtem még egy picit. Hirtelen beugrott egy képsor: Anyuval
állok a buszmegállóban, én el akarom tenni a bérletemet. Anyu gyorsan megfogja, és beteszi a táskájába. Kipattantam az ágyból, és kirohantam Anyuhoz, aki már indulni készült. Már majdnem becsukta a háta mögött az ajtót.
Elmondtam neki, hogy mi jutott eszembe. Ô belenézett a táskájába, és valóban ott volt a bérlet! Nagyon örültem!
Gábor
Egyik nap sok volt a leckém, és úgy éreztem, hogy nem érek a végére.
Ekkor használtam a háromujj-technikát, és így három tantárgyat 30 perc
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alatt megtanultam. Az iskolában másnap úgy éreztem, hogy minden jól megy,
töribôl pedig ötös lett a dolgozatom!
Gábor, 7. o.
Kétnyelvû iskolába járok. Alsó tagozatban minden hónapban meg kellett
tanulni egy francia és egy német verset, természetesen kívülrôl. Anyukám
segített a tanulásban. Elôször a címet és a szerzôt mondtam el, háromujjtechnikával programoztam, hogy gyorsan megtanulom, s hogy amikor kell,
akkor eszembe jut a vers. Ezután láttam neki, intenzíven, csak a versre koncentrálva. Versszakonként – vagy még kisebb egységekre bontva – rajzot
készítettem az adott rész tartalmáról. A szövegtôl függôen 8–10 rajz került a
papírra. Aztán a kis rajzaimat nézve eszembe jutottak a verssorok. A végén
már csak a rajzok sorrendjét kellett memorizálni. Még volt egy titok: egy hetet
kaptunk egy-egy versre, s már a hét elején el kellett kezdeni tanulni. Aztán
naponta kis idôre elôvenni. Az utolsó este és másnap reggel feltétlenül elmondani. Ha megakadtam, elég volt a rajzos papíromra pillantani, s már tudtam
is a folytatást. Felsô tagozatban már kevesebbszer kapunk verset kívülrôl
tanulni, de a többéves gyakorlatom miatt nagyon gyorsan megy, olyannyira,
hogy az Anyukám nem gyôz csodálkozni.
Gy. László,13 éves, Bécs
Anyának egyszer fájt a feje. Kipróbáltam a „gyógyító technikát”. Összedörzsöltem a kezem, két oldalra tettem a feje mellé. Elképzeltem a kékesfehér fényt a kezeim között. Nagyon csodálkozott, hogy elmúlt a fejfájása.
Azóta, ha fáj a feje, segítek neki.
Gy. Lilian, 8 éves, Bécs
Az unokatestvérem kutyája szeret ráugrálni az emberekre. Megbeszéltem
vele (titkos üzenettel), hogy ne ugráljon rám, és így legalább nem fognak
vele ordítozni. Azóta a kutya engem csak megszagol, és máris megy a szüleimet összeugrálni.
Gy. Noémi
Általában nem sok kedvem van házit csinálni meg tanulni, de van, amikor
a jelesért muszáj. Mikor a töri témazáróra tanultam, szinte semmit sem
jegyeztem meg az anyagból, meg már untam is az egészet. Ekkor eszembe
33

Gyerekként2.indd 33

8/30/10 10:45:06 AM

jutott a háromujj-technika. Lementem alfába, elmondtam magamban, hogy
megjegyzem az anyagot, és a háromujj-technika segítségével bármikor elô
tudom azt hívni. Nekiálltam, és csak egy negyedórát tanultam.
A dolgozat utáni töriórán nagyon izgultam, mert nem nagyon voltam biztos
a dolgokban. De amikor a tanár kihívott, azt mondta: „Gratulálok, ilyen remek
dolgozatot már rég láttam!” A dolgozatom 110%-os lett! Azóta sokszor alkalmaztam a háromujj-technikát, és szinte mindig ötös dolgozatot írok.
Számomra a tanfolyamon hallott legtöbb technika nagyon furcsának
tûnt, de a legfurcsábbnak a szubjektív kommunikáció, a gondolati üzenetküldés. Kipróbáltam. Elalvás elôtt este lementem alfába, és azt mondtam
magamban, hogy akkor szeretnék felébredni, amikor az informatikatanár a
legfogékonyabb a gondolati üzenetvételre. Hajnalban felébredtem, magam
elé képzeltem ôt, és gondolatban megkértem, hogy másnap egész órán
netezzünk. Azóta minden órán legalább tíz percet netezünk!
H. Cs.
A szubjektív kommunikációt alkalmaztam. Egy fiúnak üzentem, hogy
vegyen már végre észre. Elég sokáig tartott, de sikerült. Mindennap
alkalmaztam az „üzenetküldést”, és bíztam benne, hogy sikerülni fog. Eleinte
éjszakánként felébredtem ugyan, de egybôl vissza is aludtam. Miután leírtam
egy papírra, hogy mit akarok üzenni, attól kezdve mindig tudtam, miért nyitom
ki a szemem éjszaka, és rögtön fel is ültem az ágyban, s üzentem.
H. Vivi
Pár éve elraktam a periódustáblázatot. Most szükségem lett volna rá a
tanuláshoz, de sehol sem találtam. Egyszer programoztam az elmetükretechnikával, hogy meglegyen. Másnap meg is találtam!
I. Aurél, Budapest
A hétvégi gyerektanfolyam szuper volt!!! Dóri azóta sokkal jobban alszik,
kevésbé szorong az iskola miatt, és az eddig elnyúló leckeírás is igenigen lerövidült! Remélem, így folytatódik majd. Köszönöm.
I. Zsuzsa (alsó tagozatos kislány édesanyja)
Be kell vallanom, hogy amikor a tanfolyamon a titkos üzenetküldést tanultuk, nem nagyon hittem el, hogy valóban lehetséges ez. A gyakorlat alatt
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a kutyámnak üzentem. Azt kértem tôle 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 lépcsôn, majd ott leül és lefekszik. Nem hittem a
szememnek. Pont úgy történt, ahogy elképzeltem! Most már tudom, hogy ez
a technika is valóban mûködik.
J. Márk, Budapest
A mamámnak van egy öreg cicája, és az megellett a szomszédban. Eltelt
két hét, mire hazahoztuk ôket. Az öreg cica nem akarta elvállalni a kicsinyeit. Nem szívesen szoptatta ôket, az egyik el is pusztult. Mivel sajnáltam a
kiscicákat, beszéltem az öreg cicával alfában, és azóta is rendesen szoptatja
ôket!
Kamilla, Budapest
12 éves korom óta használom az agykontroll csodálatos módszerét.
Ennek köszönhetem, hogy jó osztályzatokat kaptam, sikeres nyelvvizsgát
tettem, remekül érettségiztem, és azt is, hogy felvettek fôiskolára. A vizsgáimnál itt is sikerrel alkalmazom a technikákat. Mindenkinek szívbôl ajánlom a
tan-folyamot, mert attól kezdve egész másképp fogja látni a mindennapjait!
K. Ancsa
Háromujj-technikával tanulok és felelek. Egy év után minden jegyem
javult egyet, de van olyan tantárgy, amibôl két jegyet is javítottam!
K. Bernadett 7.o., Budapest
Három hét alatt szoktam Ie a dohányzásról az elme tükre módszer segítségével.
K. Gergely, 16 éves
(Megjegyzés: Gergô napi két doboz cigit szívott! Szerencsére hosszabb idô
múltán sem szokott vissza!)
Már napok óta nem tudtam rendesen és idôben elaludni, mert az
osztálytársaimmal készültünk az esedékes íjászedzôtáborba, s
emiatt nagyon izgatott voltam. Persze ennek nem csak az volt az oka, hogy
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elutazunk, sokat edzünk és verseny is lesz, hanem Bianka... Hmm... Elárulhatom, nagyon csinos...
Szóval, már az induláskor kialvatlan voltam. Aztán a hosszú út, a kapkodás
a pályaudvaron, a szobák elfoglalása, a vihogó lányok csapata... Estére már
forgott a fejem, hullafáradt voltam, de csak hánykolódtam az ágyban. MÁR
MEGINT nem tudtam elaludni... És a Mamám Bach-virágcseppjei sem segítettek. Szinte az egész üveget kiittam már. „A kutyafáját”, gondoltam. „Holnap
frissnek kell lennem, hisz nem állhatok a lôtéren dagadt, kialvatlan szemekkel,
s csapkodhatok a kezemmel, mint egy törött szárnyú denevér, ha ott lesz
Bianka is... Holnap állítjuk össze az edzôcsapatokat, s naná, hogy vele szeretnék egész héten edzeni, készülni a versenyre.” Már csupa gyûrödés volt a
lepedôm a forgolódástól... Egyszer csak HOPP, eszembe jutott az alváskontroll! Vesztenivalóm nincs. Bár macerás a számolgatás, de még mindig jobb,
mint ha arra gondolok, milyen ciki lesz, ha holnap rosszul lövök, s más kerül
Bia teamjébe. Jó, vágjunk bele: X, felírom, letörlöm, mélyebbre, 100, felírom,
le-törlöm, mélyebbre, 99, felírom, letörlöm, mélyebbre. Ó, Bia… 98, felírom,
letörlöm, mélyebbre… Nem kellene mégis inkább bárányokat számolni? 97, felírom, letörlöm, mélyebbre... És 80-nál már aludtam.
Másnap kipihent voltam, koncentrált, tök jól lôttem. Naná, hogy egy csapatba kerültünk! S a tábor végén mi lettünk a másodikak, egyéniben pedig,
380 körrel, harmadik lettem.( A mamám a városi versenyen kicsit kevesebbet
lôtt, mint én, pedig folyton tanítgatom, javítom a tartását. Igaz, ô csak kilenc
hó-napja vette a kezébe az íjat, s így is „Vizelandesmeisterin” (a tartományi
bajnokság második helyezettje) lett.)
Minden este így aludtam el, hogy minden pillanatot ki tudjak használni...
S nemcsak az edzésre gondolok... Azóta minden este egyre jobban és jobban
alszom.
Büszke vagyok magamra, hogy megtanultam az agykontrollt.
K. Mátyás, Bécs
Az ötödik osztályt már városi középiskolában kezdtem. Év elején felmérést írtunk nyelvtanból. 49 hibapontom lett. 9-tôl 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 lehetôségem. Már csak 3 hibapontom lett!
Kristóf
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Egyszer egy kedden 7-kor jöttem haza az iskolából, mert volt egy elôadás
a kilencedikeseknek. Viszont már 8-ra el kellett menni vendégségbe, szóval fél órám volt csak a tanulásra. Tudtam, hogy másnap felelni fogok, mert
már mindenki más felelt. Elolvastam kétszer a történelemleckét a háromujjtechnikával, és azt mondtam magamnak, hogy én ezt megtanultam, és tudom
kívülrôl, anélkül, hogy még egyszer át kellene néznem. Másnap ötösre feleltem!
Kristóf, 9. o.
Sok szép sikert értem el az agykontroll segítségével. Pl. háromujj-technikával azt, hogy németbôl ötösöket viszek haza, földrajzból hármasok
helyett négyeseket kapok, fzikából 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 testvéremtôl, anyutól és aputól is
100 Ft-ot kaptam. Megnyertem a fogadást!
K. Veronika
Egy alkalommal arra gondoltam, hogy a telefonos ébresztô elôtt egy perccel fogok felébredni. Este, mielôtt elaludtam, lementem alfába, és beprogramoztam az ébredéskontrollt úgy, hogy másnap 6:54-kor akarok és fogok
fölébredni. Aztán elaludtam. Reggel, mikor felébredtem, rögtön ránéztem az
órára. Éppen, amikor hozzányúltam a telefonhoz, az megcsörrent. De nem
a telefonébresztô telefonált. Kiderült, hogy este elfelejtettem beállítani a telefonon az ébresztést! HA NEM LETT VOLNA AGYKONTROLL, akkor bizony
elaludtam volna.
L. Cyprienne
Apukám már több éve fájlalta a térdét. Sokat vizsgálták az orvosok, de
meggyógyítani nem sikerült. Állandóan beduzzadt a lába, nyilalló fájdalmai voltak. Ekkor végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Miután megtanultam
a technikát, édesapámnál mindjárt ki is próbáltam. Sikerült!!! Azóta apukám
lába nem fáj, nem dagad be. Meggyógyult!
L. Gergely, Ászár, 10 éves
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Sikerült a tanulást idôben befejezni a háromujj-technika segítségével,
közben egyáltalán nem voltam fáradt, és hamar megjegyeztem a tanulnivalót. Másnap, mikor továbbmentünk az anyaggal, világosan értettem a tanár
gondolatmenetét, és mindent könnyen megjegyeztem.
L. Kinga
Nemrég az osztályom második legrosszabb futója voltam, a tanfolyam
után programoztam az elme tükrében. Elôször az osztály harmadik, majd
második legjobb futója lettem!
L. Tamás
Mielôtt elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, volt, hogy másfél
óráig tartott, amíg megtanultam egy történelemleckét. A tanfolyam
után 20 perc elegendô volt a leghosszabb anyag megtanulására is. Sokkal jobban megjegyeztem. A tanfolyam óta legkésôbb fél 9-kor lefekszem. Nem nézek tévét, mert egyáltalán nem érdekel. A biológiai órám segítségével reggel
6-kor magamtól ébredek. Sokkal jobb lett a közérzetem és a hangulatom.
M. Anikó, 15 éves
Szüleim ötlete volt, hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot,
mert a tanulás sok idômbe tellett, és a fejem is sokat fájt. Az orvosok nem találtak semmit. Már az elsô nap után elmulasztottam a fejfájásomat,
és reggel a beprogramozott idôpontban ébredtem föl! A tanfolyam után a tanulás sokkal gyorsabban ment, jobban meg tudtam jegyezni a tanultakat. Másfél
hónap alatt az osztályban a tizenkettedik helyrôl az ötödik helyre jöttem fel! A
háromujj-technika fôleg a verstanulásban segít nekem sokat, de másban is.
Nagyon köszönöm!
Marci
Fogorvosnál, amikor fúrták a fogamat, összeérintettem a három ujjamat,
és azt gondoltam magamban: nem fáj. És valóban nem fájt!
Mesi, 7 éves
Mióta elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, másképp szemlélem a
dolgokat, pozitívan állok mindenhez, figyelek gondolataimra, és a negatívakat kitörlöm. Nagyobb az önbizalmam, amit többen is észrevettek.
M. Eszter, Nyírbátor
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Egyik biológiaórán tesztet írtunk, és az egyik kérdésre nem tudtam válaszolni. Ekkor eszembe jutott a tanult módszer. Becsuktam a szemem,
és elképzeltem, hagy Marika nénivel (a biosztanárral) beszélgetek a bioszterem-ben. Megkérdeztem tôle a kérdést, és kaptam egy választ. Leírtam. Majd,
mikor visszakaptuk a tesztet, lám az a feladat is jó lett! Ötös lett a teszt!
M. Krisztina, 8. o.
Eddig nagyon rossz volt, mert állandóan fájt a fejem meg a hasam. Mióta
elkezdtem az agykontrollt tanulni, azóta nincs ilyen problémám, mert
most már meg tudom magamat gyógyítani. Nagyon jó az agykontroll!
M. Laura, 4. o.
2002-ben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot, majd
következô évben a felnôttet. A tanult módszereket beépítettem a mindennapi életembe. Minden este alváskontrollal alszom el, és minden
reggel az ébredéskontrollal ébredek. A frissességkontrollt is rendszeresen
alkalmazom a háromujj-technika mellett, és így sokkal jobban megy a tanulás.
Laboratóriumomba is rendszeresen „járok”, ahol a segítôimmel jelenleg azon
dolgozunk, hogy javuljon a látásom, és minél több barátom legyen. Ennek már
az eredménye is jelentkezik, ugyanis régebben nagyon félénk voltam, és nehezen kötöttem bárkivel is barátságot, ma pedig már sokszor a társaság középpontjába kerülök, és ez nagyon jó érzés. A látásom még csak kis mértékben
javult, de napról napra egyre jobb lesz! Örülök, hogy megtanulhattam ezt a
csodás módszert!
M. Mónika
Az olvasókönyvbôl meg kellett tanulnom József Attila: Altató címû versét.
Ehhez elmetérképet készítettem. Ennek segítségével nagyon rövid idô
alatt sikerült megtanulnom a verset.
Az iskolában nyelvtanversenyre jelentkeztem. A feladatokban többféle
megoldás közül lehetett választani. Ahol elôször nem jutott eszembe a
pontos válasz, ott a háromujj-technikát használtam, és az elsô gondolatra
hagyatkozva jelöltem be a megoldást. Megtapasztaltam, hogy mindig az elsô
gondolat a helyes. A tesztem nagyon jól sikerült, aminek nagyon örültem.
N. Gergô, Tab
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Elmúlt teljesen a fülfájásom. Hála neked és José Silvának. Képzeld el,
hogy amióta jártam erre a tanfolyamra és gyakoroltam a módszereket,
sokkal jobban alszom, és még nem voltam beteg azóta.
Nóra, Dunaharaszti
Gyakran elôfordult velem, hogy nem tudtam elaludni, csak reggel 4 óra
után. A tanfolyamon megtanultam az alváskontrollt, amit ilyen esetekben
kipróbáltam, és a segítségével igen hamar el tudtam aludni. Eleinte kicsit több
idôbe telt, de aztán belejöttem. Azóta mindig el tudok aludni, ha akarok.
N. Zita
Az országos matematikaverseny elôtt egy hónappal elkezdtem programozni magam, hogy jól szerepeljek. Az elmetükre-technikát használtam.
A siker nem maradt el: hetedik lettem a versenyen!
O. Balázs, Gyôr
Karate-világbajnokságon a 12–15 évesek korcsoportjában csapatban
aranyérmesek lettünk. Használtam az elmetükre-technikát!
P. Ancsa, 7. o.
Kiskôrösön az agykontrolltanfolyamom elsô napján este beprogramoztam, hogy 7.50-kor ébredjek, és reggel 7.51-kor ébredtem fel! Tanulás
elôtt megcsináltam a frissességkontrollt, és sokkal frissebben tanultam.
P. Ákos
Úgy pottyantál bele az életembe, mint valami védôszent! Már idáig is
nagyon sokat köszönhetek neked. Majdnem minden bevált, amit tanítottál. Képzeld el, amikor hazaérkeztem a tanfolyamról, találkoztam a barátommal, és elmeséltem neki , hogy min voltam. Ô persze csak röhögött, mert nem
hisz semmiben. Próbára akart tenni. Az elsô próbatétel az volt, hogy pontban
8-kor hívjam fel; a második, hogy keressem meg a kulcsát, amit elhagyott
valahol a lakásban.
Este lefeküdtem aludni, és beprogramoztam, hogy 8-kor ébredjek fel.
A kulcsra a pohárvíz-technikával próbáltam rátalálni. Másnap hánykor keltem?
Nyolc óra 00-kor! És mit álmodtam? Hogy az ágya mellett el van ásva a kulcs.
Na most ez így nem igazán érthetô. Annyi volt az álmomban, hogy könyékig
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kapar valaki a földben egy ágy mellett térdelve, és ott a kulcs. Na mit gondolsz,
hol volt a kulcsa? Az ágya mellett, a kis komód alatt, és oda csak úgy lehet
benyúlni, ha az ember letérdel, és teljesen bedugja alá a kezét! Na, csak ennyi
kellett neki... Jön velem a felnôtt-tanfolyamra!
Panda
Egy nap nagyon késôn értem haza a szüleimmel, kb. 10 órára. Elkezdtem
sírni. Nagyon féltem, hogy nem tudom majd másnapra megtanulni az
anyagot. Ekkor eszembe jutott a háromujj-technika. Lementem szintemre,
majd kijöttem alfából, és 30 perc alatt megtanultam két anyagot, és egy házit
is megoldottam. Így nyugodtan feküdtem le aludni. Másnap nagyon jól tudtam
az anyagot, és a házim is hibátlan lett.
P. Anett
Egyik nap be akartam pakolni a táskába, de az énekfüzetet nem találtam.
Eszembe jutott a háromujj-technika. Összetettem az ujjaimat. Pár másodperc múlva eszembe jutott, hol van a füzet!
P. Enikô
Egyik este elalvás elôtt beprogramoztam az ébredéskontrollt, és másnap
fél 7 elôtt 5 perccel felébredtem. Frissnek éreztem magam, és a szüleim
csodálkoztak is, mert általában nagyon fáradtan kelek reggel.
A háromujj-technika megismerése nagyon izgalmas volt számomra.
Ennek a technikának a segítségével megtaláltam édesanyám elveszett
eljegyzési gyûrûjét és az ollót. Mindkettôt már régóta kerestük.
Nagyon örülök, hogy elvégeztem a tanfolyamot!
Petrycsek
Nagyon köszönöm, hogy ilyen örömben részesítettétek a lányomat,
Esztert. A gyerektanfolyam óta nem bír magával. Hol az ébredését állítgatja, hol látom, hogy a három ujja össze van téve, hol meg törökülésben ül
a szobájában csukott szemmel. „Az én gyerekem?” – kérdezgetem magamtól.-Aki eddig mint a sajtkukac, úgy tett-vett, intézkedett, belebeszélt, ha
valakivel beszéltem stb.-Teljesen kicseréltétek! Megvárja, amíg befejezem a
mondókámat, nem hisztizik a húgával, hanem kedvesen, kérve szól hozzá, ha
nem tetszik neki valami. Ôrületes! Titkon reméltem, hogy lesz változás rajta a
tanfolyam elvégzése után, de hogy ekkora, azt még álmomban sem reméltem!
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Pedig én is végeztem agykontrollt, még 1992-ben.
Nagyon köszönöm, és további hasonló sikertörténeteket kívánok nektek,
akár a gyerekektôl, akár a szüleiktôl érkeznek.
P. Gabriella
Amikor anyukám döntés elôtt állt, hogy itt maradjunk (Bécsben) vagy
visszamenjünk Magyarországra, este lefekvés elôtt alkalmaztam a pohárvíz-technikát. Másnap az egyik osztálytársam egy gyönyörû szép, régi könyvet
mutatott nekem Bécsrôl. Maradtunk, és ezt a döntést azóta sem bántuk meg.
P. Gábor, 12 éves, Bécs
Rendszeresen gyakorlom a különbözô technikákat. Igaz, hogy relaxálni
napjában csak egyszer szoktam, de én ezt elégnek érzem. A kedvenc
technikám a háromujj-technika. Dolgozatoknál, felelésnél nagyon jól beválik.
Rájöttem, hogy korábban miért nem sikerült jobb eredményeket elérnem.
Az önkorlátazó gondolataim miatt. Ezeket gyorsan törlöm, és azóta a jegyeim
is javultak a suliban. Arra is rájöttem, hogy csak akarni kell, és hinni a kitûzött
cél elérésében. Így minden úgy sül el, ahogy én szeretném. Most év végén
például minden tárgyból, amibôl kétes jegyre álltam, a jobb jegyet adták. Mióta
rendszeresen programozom, hogy: „Egészséges vagyok! Az immurendszerem
tökéletesen mûködik!”, azóta teljesen egészséges vagyok. Még apró megfázásom sem volt!
P. Ildikó, 6. o.
Ma reggel megpróbáltam felidézni magamnak a memóriafogasokat, de
nem nagyon sikerült. Már legalább 10 perce gondolkoztam rajtuk, amikor
eszembe jutott a háromujj-technika. Ahogy összetettem az ujjaimat, rögtön
beugrott 1-tôl 20-ig az összes fogas! Nagyon jó érzés volt!
P. Szilvia, 9. o.
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 nénitôl, mit kell beírnom a
pótlásoknál. Ô „megmondta”, én meg beírtam. A legjobb az volt, hogy amit
a szintemen tudtam meg, az pontos volt, amit kiszámoltam, abban viszont
akadtak hibák.
P. Tímea, Gyôr
42

Gyerekként2.indd 42

8/30/10 10:45:08 AM

A háromujj-technikát szinte naponta alkalmazom, hiszen nélküle nem is
tudnék tanulni. Annyira belém rögzôdött a mozdulat – az elsô három ujjamat összeteszem, miközben tanulmányozom a tankönyveimet –, hogy talán
már megszokássá is vált.
Gimnáziumban akadt rá példa, hogy annyira belefeledkeztem a dolgozatba,
hogy elfelejtettem összeérinteni az ujjaimat. Az egyik kérdésre nem is tudtam
válaszolni. Viszont ahogy egy kicsit elgondolkodtam, észrevettem, hogy az
ujjaim nincsenek a megszokott helyzetben. Összetettem ôket, és néhány
másodperc múlva beugrott a megválaszolatlan kérdésre a válasz.
Egyszer nem akartunk dolgozatot írni matekból, mert még nem értettük
eléggé az anyagot. Este lefekvés elôtt alkalmaztam a szubjektív kommunikáció
technikáját. Üzentem a matektanárunknak, hogy ne legyen még számonkérés.
Biztos vette az üzenetemet, mert elmaradt a dolgozat, helyette gyakoroltunk
még egy órát!
P. Zsuzsi
Már 4 éve dzsúdóztam versenyszerûen, de nagyobb sikerek nélkül. A
tanfolyam után az elmetükre-technikával elkezdtem programozni, hogy
sikeres legyek a sportban. Két hét múlva második lettem a Budapest-bajnokságon, és megnyertem a rangsorversenyt, sôt még a Magyar bajnokságra is
bejutottam!
R. Gyuri, 6. o.
Sehol sem találtam a kulcsomat. Másnap reggel összeérintettem a
három ujjamat, vártam néhány másodpercet, és ekkor eszembe jutott,
hogy a másik kabátomban hagytam. Megnéztem, és tényleg ott volt! Amikor
háromujj-technikával írtam meg a dolgozatot, csillagos ötös lett!
R. Mária
Háromujj-technikával sikerült jó néhány dolog: tanulmányi versenyek,
népzenei versenyek, dolgozatok. Pl. kiemelt nívódíj Bonyhádon, kiemelt
elsô hely Pomázon. Köszönöm!
R. Máté
Kislányom, Sára sikereit írom meg, mivel ô most elsô osztályos, így még
nem tudná azokat leírni. Az alváskontroll módszerének segítségével 90-ig
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számolt vissza, s elaludt. Az ébredéskontrollt alkalmazva sikeresen beprogramozta, hogy szombat reggel korán ébredjen fel. Azért akart korán felkelni, mert
mesét szeretett volna nézni a tévében. Hat órára állította be a képzeletbeli óráját. (A probléma ott volt, hogy ô ekkor még nem ismerte az órát, s nem tudta,
hogy 6 óra az túl korán van. Igaziból talán picit késôbb kellett volna kelnie.
Azóta megtanítottam neki az óra használatát.)
A suliban az egyik osztálytársa, Adri elesett. Sára a „gyógyító technikát”
alkalmazta a fájós, lehorzsolt lábon. Közben az „elmúlt, nem fáj” szavakat
ismételgette. A kislány másnapra már az egész történetet elfelejtette.
A tanulást itthon mindig – az Észkapcsoló agytorna címû könyvecskében
is szereplô – „fektetett 8-as” írásával és keresztbelendítésekkel kezdi.
Ha ez kimarad, az írása nem olyan szép. Amikor a kis „tornát” elvégzi, utána
szépen ír, és helyesen számol. Ezeket a gyakorlatokat az iskolában is elvégzi
óra elôtt. A tanulmányi eredménye „jól megfelelt” lett!
R. Sára
Amikor a tanfolyam végén üzenetet küldhettünk, a képzeletbeli réten
sétálgatva apával beszélgettem, és azt kértem tôle: „Apa, kérlek, máskor
ne ordibálj velem, és ne verj meg!” Örömmel tapasztalom azóta a változást!
Saci
Az agykontrolltanfolyamon tanultaknak nagyon sok hasznát veszem a
tanulásban, de a játékban is. Egyik este nagyon fájt az öcsém feje. Azt
mondtam neki: „csukd be a szemed, képzeld el, hogy egy kék színû áramféle
van a fejedben, és ez a fejfájásnak a kifelé vezetô útja. Azon sétál ki morcosan
a fejfájás.” Miután ezt elképzelte, kinyitotta a szemét, és azt mondta: „Már nem
is fáj a fejem!” Nagyon boldog voltam, hogy sikerült elmulasztanom!
Sára
Három hónapja még egy kicsit duci voltam, az elme tükre segítségével
5 kg-ot fogytam!
S. Eszter
Egyszer az unokatestvéremmel kimásoltam valamit. Eltettem egy tuti
biztos helyre. Két hét múlva, amikor eljött hozzánk látogatóba, sehol sem
találtam a másolatot.
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Egy hétre rá elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, és amikor hazamentem,
összetettem a három ujjamat, kihúztam az asztalfiókot, és ott volt a másolat!
Pedig korábban már ötször megnéztem ott!
S. Fábián
Egyik este melegszendvicset készítettünk, amit én vettem ki. Megégettem a kezemet, de rögtön alkalmaztam a „kesztyûérzéstelenítést”.
Pár pillanat múlva eltûnt az égés nyoma, és nem is fájt! Nagyon örültem!
Az elmetükre-technika segítségével leszoktattam magam a körömrágásról.
A sötét keretes tükörben elképzeltem, hogy rágom a körmömet, a fehér keretben pedig azt, hogy szépek és egészségesek a körmeim. Azóta a kezemet
még a szájamba sem veszem!
Nem találtam egy keresett fotóalbumomat. „Lementem” a laboratóriumomba, és megkérdeztem a tanácsadóimtól, hol keressem. Ôk azt „mondták”, hogy egy helyen még nem néztem meg, a szobámban álló szekrény
mögött. Hát kihúztam a szekrényt, és egy dobozban ott volt a keresett fotóalbum! Nagyon örültem, és meg is köszöntem a segítségüket.
Este egy nagyon jó film ment a tévében, amit szerettem volna megnézni,
de mivel nagyon fáradt voltam, alig bírtam a szememet nyitva tartani.
Gyorsan alkalmaztam a „frissességkontrollt”, és így még két órán keresztül
ébren tudtam maradni.
Amióta elvégeztem a tanfolyamot, azóta nincs szükségem ébresztôórára.
Minden este beprogramozom azt az idôpontot, amikor másnap fel akarok
ébredni, és szinte percre pontosan nyitom ki a szemem. Remek!
Én mindennap meditálok. Reggel, amikor lemegyek a kis „kuckómba“, elképzelem, hogy nagyon jó napom lesz.
Egyik este, amikor nem tudtam elaludni, gondoltam, az alváskontroll csak
segíthet. 97-nél tartottam, és már el is aludtam!
S. Judit
Este be akartam programozni az álomkontrollt. Mire azonban lementem a
szintemre, elaludtam. Éjszaka azt álmodtam, hogy valamit nem pakoltam
be a táskámba. Reggel élénken emlékeztem az álmomra. Átnéztem az iskolatáskámat. Tényleg: a diákigazolványom és a pénztárcám hiányzott!
S. Regina, 6. o.
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Szeretném megosztani élményeimet másokkal, hogy kipróbálják, vagy még
többet használják a tanfolyamon tanult technikákat. Én mindennap használom
valamelyiket. Sokszor elég csak 10 percet meditálnom, és már nem is vagyok
fáradt, még ha késôn feküdtem is le.
Irodalomórára egy hosszú verset kellett megtanulni. Senki sem értette,
hogy mirôl is szól a vers, én is nagyon nehezen jegyeztem meg. Aztán
eszembe jutott a háromujj-technika. Mondtam a verset hangosan, közben
összeérintettem az elsô három ujjamat, és folyamatosan elképzeltem képekben, ahogy jöttek a sorai. Így az órán, versmondás közben mindig magam elé
képzeltem a már otthon begyakorolt „történetet”. Egyszer elakadtam, de csak
a képekre kellett gondolnom, és máris adta magát a vers szövege.
Hétvégenként én mindig kb. 11-ig szoktam aludni, viszont egyik vasárnap
nem lehetett, mert fél 9 elôtt kellett kelnem, hogy beérjek az iskolába egy
próbára. Este bevetettem az ébredéskontrollt. Másnap reggel kinyitom a szemem, az órámra nézek, fél 8 volt. Picit csalódtam, hogy nem akkor ébredtem,
amikorra beprogramoztam a kelésemet, de végül is az volt a fontos, hogy odaérjek idôben. Utána megyek a konyhába, hát mindenhol fél 9-et mutattak az
órák. Megkérdeztem, hogy most hány óra is van, mire anya azt mondta, hogy
éjjel volt az óraátállítás! Nagyon örültem, hogy mégis csak sikerült akkor felkelnem, amikor én szerettem volna.
Ünnepség volt a suliban, és nem találtam a kedvenc karkötômet. Egész
délelôtt azt kerestem. Már majdnem feladtam, de aztán eszembe jutott
az agykontroll. Összetettem a három ujjamat, és úgy kerestem tovább. Pár
perc múlva meg is lett. A fürdôszobában, a fiókban volt, ahol még álmomban
sem kerestem volna, de valahogy mégis bekukkantottam oda. Ha nem találok
valamit, vagy ha nem jut eszembe valami, csak a háromujj-technikát kell alkalmaznom a sikerhez.
Töridolgozat elôtt az évszámokból elmetérképet készítettem, hogy ki és
mikor harcolt. Rengeteg színt használtam, ami nagyon fontos. Elvittem
magammal a suliba, hogy óra elôtt még átnézzem párszor. Erôsebb színeket
használtam, hogy még jobban bennem maradjon. Dolgozatírás közben csak
úgy fújtam az egészet! Utána biológiadolgozatnál is használtam ezt a technikát. Mind a kettô dolgozatom nagyon jól sikerült.
Fizikából feleltünk volna, de elôtte nem készültem rá. Este küldtem a
tanárnômnek üzenetet, hogy ne feleljünk, mert még sok anyag van hátra.
Reggel bejön az osztályba, mindenki feszülten ül, és várja, hogy ki fog felelni.
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Ekkor a tanárnô azt mondta, hogy inkább most nem felelünk, hanem
továbbmegyünk az anyaggal, és gyakorolunk. Teljesen oda voltam, hogy ismét
mûködött a „titkos üzenet” küldése.
S. Rozália Katalin
Egyik este késôn jutott eszembe, hogy nem csináltam meg a matekleckémet. Alkalmaztam az ébredéskontroll-technikát, hogy reggel el tudjam
készíteni. Másodpercre pontosan 4:30-kor ébredtem! Elkészítettem a leckét,
és még a szorgalmira is maradt idôm.
A barátom nem tudta eldönteni, hogy menjen-e matekversenyre, vagy se.
Alkalmaztam a pohárvíz-technikát. Reggel azt hallottam a rádióban, hogy
nagyon sok embernek lelki traumát okoz, ha egy feladat végrehajtása vagy
elhagyása mellett kell döntenie. Az emberek 90%-a az elhagyás mellett dönt.
Rosszul teszik. Másnap, amikor találkoztam vele, ezt mondtam neki: semmit
sem veszíthetsz vele. Ha esetleg gyengén szerepelsz, és valaki ezért kigúnyol
téged, mondd azt neki: „nekem volt bátorságom elmenni, neked nem.” Ezzel
meggyôztem. A verseny után azt mondta, jól döntött, hogy elment.
Karateverseny után az edzônk rendszeresen letol minket, hogy milyen
rosszul szerepeltünk. Egy ilyen verseny után el szerettem volna ezt kerülni, ezért küldtem neki „üzenetet”. Másnap a szokásától eltérôen nem azzal
köszöntött minket, hogy milyen „bénák” voltunk.
Sz. A.
Mostanában már magamtól ébredek és alszom el. Már programoznom sem kell, mindig pontos vagyok. Nemrég testnevelésórán,
az udvaron, focizás közben nagyon erôsen 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. Elôvettem
az agykontrollos tudományomat, és a háromujj-technikával megállapítottam,
hogy a fôkapcsolóban rossz az érintkezés. Elmondtam a tanárunknak. Ô
megnézte, megszerelte, és nagyon furcsán nézett rám… Az óra végén
megdicsért.
Szabolcs
47

Gyerekként2.indd 47

8/30/10 10:45:10 AM

Jár egy fiú az osztályomba, aki nagyon tetszik nekem, így két hete elkezdtem alkalmazni a szubjektív kommunikációt. Minden este küldtem
neki üzenetet, hogy vegyen észre, foglalkozzon velem. Teszteltem az üzenetküldés hatását. Megkértem a barátnômet, hogy nyisson a fiúval egy levelezô
füzetet. A barátnôm írt bele elôször. Levelében megkérdezte, hogy ki tetszik
neki az osztályból, és csodák csodájára, odaírta az én nevemet. Pedig azelôtt
rám se nézett, most meg egész órán engem néz, velem foglalkozik.
Sz. D.
Félévkor öt négyesem volt. Tavasszal elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, és nem sokkal utána csak három tantárgyból álltam négyesre.
Ekkor már háromujj-technikával tanultam, és az elmetükrét is használtam.
Év vége elôtt egy héttel csak számítástechnikából álltam négyesre. Titkos
üzenetet küldtem a tanárnônek, hogy adja meg az ötöst. Magadta!
Sz. Dóra, 6. o.
Régebben végeztem el az agykontrollt, de még ma is rengeteget
használom. Anélkül most nem én lennék az osztályban a legjobb
tanuló, még mindig nem érteném a matekot és a történelmet, és nem lennék
a fiúkkal ilyen jóban. Sokan visszajelezték már, hogy egyre kedvesebbnek találnak, és úgy látják, többet törôdöm másokkal. Annyian mondták már, hogy én
vagyok a legjobb barátnôjük! Még a fiúk is. Ez volt minden vágyam!
Sz. Gabriella, Budapest
Imádom a bioszt, de sajnos nem vagyok belôle ötös. Gondoltam, semmit
sem veszítek, ha kipróbálom a háromujj-technikát. Ennek segítségével
készültem fel a következô dolgozatra, és a kérdések megválaszolásánál is
hasznát vettem. A dolgozatom 5-ös lett!
Szimy
Én egy zárkózott lány vagyok. Nem gondoltam volna, hogy egyszer elvégzem az agykontrollt. Amikor 8. osztály végén elvégeztem, teljesen megváltozott a gondolkodásmódom, pozitív lettem. Még két hét volt az új iskoláig.
Programoztam az osztálytársaimat, legyenek rendesek, befogadóak, szeressenek. Elkövetkezett az iskolakezdés napja. Egyedül ültem. Fél órán belül már
két lánnyal összebarátkoztam; sôt két nap múlva a tanulók nagy része már
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ismerte a nevemet. A fiúk sem csúfoltak. Élveztem az iskolát. A szüleim nem
hittek a szemüknek. Anyu mindennap azt mondta: „Lányom, büszke vagyok
rád!”
A tesitanárunk nagyon szigorúnak tûnt az elsô nap. Én asztmás vagyok, és
féltem, hogy a tanár nem érti meg. Három napig programoztam, üzenetet küldtem. A tanár megértette a betegségemet. Nagyon rendesen fogadta.
Matekból témazárót írtunk, és sokkal nehezebb feladatokat kaptunk, mint
amire számítottam. Próbáltam az egyik feladat megoldására rájönni, de
hiába törtem a fejem, nem ugrott be semmi. Eszembe jutott ekkor a háromujjtechnika. Még mindig nem történt semmi. Erre lementem alfába, és megkérdeztem, mi a kérdésre a válasz? Csend volt. Egyszer csak hallom a tanárt, azt
mondja, szorozzam be az egyenletet. Amikor visszakaptam a dolgozatot, nem
hittem a szememnek: jó lett a feladat!
Sz. Katalin
Régóta használom az elmetükre- és a háromujj-technikát. Mindig
pozitív hozzáállással állok minden dologhoz. Ma már kitûnô tanuló
vagyok, sôt egyes tantárgyakból versenyekre is járok. Bevált módszerem a
rajzos vázlat (az elmetérkép) is. A pohárvíz-technikát is rendszeresen használom. Így döntöttem el például azt, hogy három tábor közül melyiken vegyek
részt. Jól döntöttem.
Sz. Krisztina, Kecskemét
Egyszer meg kellett tanulni egy hosszú szöveget, amit aztán jegyre dolgozatba foglaltunk. Eszembe jutott a háromujj-technika. Elkezdtem ol-vasni
a szöveget, a három ujjamat összeérintve. Megírtuk a dolgozatot. A tanár néni
az asztalhoz hívott, és azt mondta, hogy ôszerinte lestem, mert a lapra úgy
írtam le a szöveget, ahogy az a könyvben volt megfogalmazva. A padtársam is
megerôsítette, hogy én nem lestem. Az osztályban én lettem az egyetlen, aki
csillagos ötöst kapott a dolgozatára!
Sz. Petra
A négyéves kisöcsém nagyon hangosan beszélt és sokat lökdösôdött.
Nyávogott is, ha valamit nem kapott meg tôlem. Ebbôl elég, gondoltam,
és leültem a testvéremmel az asztalunkhoz, hogy leírjam egy papírra, hogyan
kell ezentúl viselkednie. Leírtam, hogy szépen, halkan beszél, kedves és ara49
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nyos, ügyes, és okosan viselkedik. Ô mindenbe beleegyezett. A hûtôre tettük
a papírt egy mágnessel. Elme tükrével programoztam is, hogy minden úgy is
lesz, ahogy leírtuk. Láttam, ahogy a tesóm kedves és halkan beszél. Észre sem
vettük a változást, csak amikor anyukám megdicsért, hogy milyen jól sikerült
a programozás, mert a tesóm szépen, halkan beszél, és sokkal aranyosabb,
mint régebben.
T. Ábel, Dunaújváros
A tanfolyam elvégzése után a jegyeim sokkal jobbak lettek. Különösen a földrajz ötösömnek örültem, mert ezt a dolgozatot részben
még az elôzô évi anyagból írtuk. Emellett a tanfolyam után mindennap alkalmaztam a „frissességkontrollt”, így már majdnem enélkül is teljesen friss
vagyok egész nap. Szinte minden nap alkalmazom valamelyik tanult technikát,
és a dolgokat továbbra is pozitívan fogom fel.
T. B.
Kipróbáltam tanfolyam után a háromujj-technikát. A fizikát is ezzel tanultam. Sosem volt még 4-esnél jobb jegyem belôle. A technikát alkalmazva
hibátlan, ötös dolgozatot írtam! A dologban a legjobb az, hogy témazáróról
van szó.
T. Dávid, 8. o.
Április 9-én tanultam a történelmet, s közben megéreztem, hogy másnap
én felelek. Így is történt. Az agykontroll segítségével ötösre feleltem!
Anyukám is elvégezte az agykontrollt. Húsvét hétfôn a fiúk elmentek locsolkodni. Utoljára a szomszéd házba csöngettek be. Anyukám alfában fölvette a
képzeletbeli telefont, és ezt üzente nekik: „öt percen belül gyertek haza!” Nagy
volt a csodálkozásunk, amikor 5 percen belül valóban hazaértek!
Egyik nap a földrajzot tanultam. Húsz perc alatt akartam végezni. Kicsit
módosítottam a gyerektanfolyamon frissességkontroll néven tanult technika szövegét: „teljesen friss és éber leszek, és 20 perc alatt megtanulom a
földrajzot.” És ez sikerült is!
Ebben a hónapban már két programozott célom is teljesült! Az egyik osztálytársamnak küldtem üzenetet, és vette. Remek ez az agykontroll!
T. Edit, Pereszteg
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Nekem a háromujj-technika nagyon jól mûködik. Ha ideges vagyok, összeteszem a három ujjamat, és már meg is nyugszom.
T. Emese, Nagykamarás
Nem tudtam elaludni szombat este, mert nagyon izgultam, hogy vasárnap sikerül-e a Schuminak újra világbajnoknak lennie. Ekkor eszembe
jutott az alváskontroll-technika. Ellazultam, és úgy tettem, ahogy tanultuk.
Talán már 98-nál elaludtam, de a pontos számra nem emlékszem biztosan.
Hétfôn reggel fél nyolckor indulnunk kellett Pestre. Beprogramoztam, hogy
7-kor fogok felkelni. Így is történt. (Igaz, egy perc késéssel.)
Másnap a Köriékhez kellett mennünk segíteni takarítani, és korán kellett
fel-kelnünk. Beprogramoztam, hogy 7 órakor kelek fel. Megdöbbentô volt,
mert másnap teljesen pontosan 7 órakor a szemeim kinyíltak. Nagyon boldog
voltam, hogy sikerült. Remélem, hogy amikor suliba megyünk, akkor is ilyen
jól fog mûködni.
Vásárúton volt falunap, és este már nagyon álmos voltam, mikor a Köriékhez mentünk. Bementem a szobába, ellazultam, és alkalmaztam a „frissességkontrollt”. Három perc után teljesen friss voltam, és az este további részében
remekül éreztem magam!
Egy alkalommal az anyukámnak nagyon fájt a foga. Mondtam neki, hogy
segítek. Ekkor alkalmaztam elôször a fájdalomkontrollt. Kértem anyát,
hogy menjen alfába. Tudta, hogy kell, mert már ô is elvégezte a tanfolyamot.
(Természetesen ô a felnôtt-tanfolyamot.) Mondtam, hogy mire gondoljon,
miközben én elképzeltem kezeim között a kékes-fehér fényt. A fogfájás elmúlt,
alig tudta elhinni, hogy már elsôre sikerült. Mit mondjak, nagyon büszke
voltam magamra!
Péntek este elmentünk Orsival sétálni. Nagyon fájt a feje, már orvosnál is
járt, de nem segített az orvosság. Mondtam neki, hogy mit tegyen, és mit
mondjon. Mikor az 5-ös számhoz értünk, kinyitotta a szemét, és meglepetten
tapasztalta, hogy nem fáj a feje. Elôször azt mondta, hogy ez csak butaság,
de aztán be kellett látnia, hogy nem az.
Unokatestvérem születésnapján voltunk. A Körim megrántotta a vállát, felajánlottam, hogy segítek neki a fájdalmat enyhíteni. Elôször nem hitt ô sem
benne, akárcsak a barátnôm, de ônála is sikerült. Az elsô alkalmazás után már
nagy meglepetéssel tapasztalta az eredményt, tudta mozgatni, de azért picit
még fájt, így alkalmaztam még kétszer, és úgy már teljesen elmúlt a fájdalom.
51

Gyerekként2.indd 51

8/30/10 10:45:11 AM

Összevesztem az egyik barátommal, de szerettem volna vele kibékülni.
Elképzeltem a fekete keretes tükörben az összeveszésünket, majd egy
kicsit balra toltam, és megjelenítettem egy fehér keretes tükörben a kibékülésünket. Naponta 3–4-szer alkalmaztam három napon keresztül, mikor is a
negyedik napon odajött hozzám, és ô kért bocsánatot. Szóval sikerült!
Összevesztem az egyik legjobb barátommal is. Elkezdtem neki üzenetet
küldeni. Azóta már egyszer-kétszer beszéltünk. Azért ez is valami.
Mikor megkaptam a bútoromat, segítettem Apunak, ám eközben elvágtam az ujjamat. Nagyon vérzett és fájt. Fölé tettem a kezem, és azt mondtam háromszor: „elmúlt, nem fáj, nem vérzik”. Elvettem a kezem, a vérzés
elállt, és már nem is fájt. Másnapra a seb szépen begyógyult.
A testvérem a suliban leesett a székrôl, és megütötte a kezét és a lábát.
Csak egy percre tettem oda a kezem, és már el is múlt neki a fájdalom.
Én jutalmul kaptam tôle egy nagy-nagy puszit, amit nagyon ritkán szokott adni.
Ott voltunk az unokatestvéreméknél, az Áronéknál. Szegénykém elesett, és
beütötte a fejét. Rátettem a kezem a fejére, és mindketten azt mondtuk, háromszor: elmúlt, nem fáj, nem fog megdagadni. Amikor elvettem a kezem, azt
mondta: „Encsikém, te vagy a legszuperebb unokatestvérem! Nagyon szeretlek!” Egy nagy cuppanós puszit nyomott az arcomra, és átölelt.
Egyik nap a suliban felelnem kellett szlovákból. Általában a tartalom
elmondásánál egyszer-kétszer megakadok. (Töröld, töröld! Eddig
megakadtam…) Az óra elôtt lementem alfába, majd azt mondtam: felelés
közben nem akarok és nem fogok megakadni, majd kijöttem szintemrôl. Elkezdôdött az óra. A tanító néni engem hívott ki legutoljára. Felszólított, felálltam.
Összetettem a három ujjamat, majd hiba és megakadás nélkül elmondtam a
tartalmat. A tanító néni megdicsért, és egy nagy egyest (nálunk ez az ötös) írt
az ellenôrzômbe. Nagyon boldog voltam!
Történelemórára készültem. Nagyon nehezen ment a fejembe, mivel már
nem vagyok oda érte. Ekkor eszembe jutott a háromujj-technika. Úgy tettem,
ahogy a tanfolyamon tanultam, ellazultan elolvastam egyszer az anyagot, majd
odamentem Anyukámhoz felmondani a leckét. Szinte fújtam, és élvezettel
beszéltem róla.
Egyik nap magyar nyelvbôl dolit írtunk. Elôzô nap a háromujj-technika
segítségével tanultam. Hihetetlen, de a dolgozatot 17 perc alatt megírtam!
Még csak át sem néztem, mert teljesen biztos voltam benne, hogy az összes
válaszom helyes. Míg a többiek az óra végéig gyötrôdtek vele, én már az óra
elején kész voltam.
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Szerdán matekból dolgozatot írtunk. Az egyik feladattal nem boldogultam, a többit megcsináltam. Ekkor becsuktam a szemem, és elképzeltem,
hogy a tanító néni a tábla elôtt áll, és krétát fog a kezében. Feltettem a kérdést:
mennyi a végeredmény? A tanító néni egyszer csak elkezdett írni. Ezt írta fel a
táblára:
(– 5)2 – 22 = 25 – 4 = 21 =
–23 –4
–8 – 4 –12

7
4

Majd eltûnt. Kinyitottam a szemem, és leírtam, amit a lelki szemeimmel láttam. Amikor kivittem, és megmutattam, azt mondta, hogy minden feladatom
hibátlan!
Magyar irodalomból meg kellett tanulnunk egy verset. A családban köztudott, hogy nem nagyon szeretem a verseket, de hát mit lehet tenni,
meg kellett tanulni. A háromujj-technika segítségével 5 percen belül fújtam a
verset, teljesen hibátlanul!
Tesin megrántottam a nyakamat. Nagyon fájt. Este lementem alfába, és
azt mondtam, hogy nem akarom, hogy fájjon a nyakam, és nem is fog
fájni a nyakam. Természetesen elmúlt a fájdalom, amikorra kinyitottam a szememet. Másnap már mehettem is táncra.
Kedden leesett az elsô hó. Persze a fiúknak fél centiméteres hó is elég
ahhoz, hogy visszamenjenek csecsemôbe. Szóval újra ... lettek. Megfürdettek
minket a hóban. Nagyon sokat kaptam belôle, fôleg az arcomra és a hátamba.
Az arcomon ettôl karcolások lettek, és az egész bedagadt. Este lementem alfába, és azt mondtam: „Azt akarom, hogy holnap reggelre nyoma se legyen a
karcolásoknak és a dagadásnak. És hogy ne fájjon. Holnap reggelre el fog múlni.” Aztán visszajöttem alfából, és alkalmaztam a kesztyûérzéstelenítést. Ez
már egy kicsit csökkentette a fájdalmat. De csak reggel jött az igazán megdöbbentô élmény. Nyoma sem volt a sérüléseknek! Büszke vagyok magamra!
Az agykontroll segítségével jutottam el a járási szavalóversenyre. (Idôvel
ugyanis megszerettem a verseket.) Elmetükre-technikával naponta programoztam, és az üzenetküldést is bevetettem. A sötét keretes tükörben egyszer elképzeltem, hogy megint ugyanazok a személyek jutnak tovább, akik öt
éven keresztül mindig. Utána már csak a fehér keretes tükörben láttam, hogy
végre engem is beválasztanak a járási fordulóra. Naponta küldtem üzenetet a
zsûri tagjainak. Biztos megkapták, mert nagyon aranyosak voltak velem, és
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a végén még gratuláltak is, hisz életemben elôször továbbjutottam a járási
fordulóra!
Segítettem a barátnômnek, hogy bejusson a gyôri sportgimnáziumba. A felvételi részeként kis labdával át kell dobni a pályát elsô próbálkozásra. Itthon ez
még sohasem sikerült neki. Üzentem neki alfában, hogy bízzon magában, és
hogy képes lesz rá. A titkos kuckómban az apró kis manócskáim segítségével
megerôsítettem az izmait. Természetesen sikerült neki, és a tanár kedvence
lett.
Egy alkalommal a magyar dolgozatnál nem tudtam a kérdésre a helyes
választ, mert nem készültem az órára… Lementem alfába, és megkérdeztem a tanító nénitôl, hogy mit húzzak alá. Ô aláhúzta az a és a c választ. Én is
ezt tettem, és jó lett!
T. Enikô, Nyárasd, Szlovákia
Hétfôn reggel pontosan 5-kor keltem az ébredéskontroll segítségével. Háromujj-technikával tanultam meg a környezetismeret egy
szövegrészét. Ezek után úgy mondtam fel a leckét, mintha „meglôttek” volna.
Irodalom-témazárónál az egyik kérdésnél lementem alfába, és megkérdeztem
a tanáromtól a választ. Örömmel felelt. A matektémazáróm a háromujj-technika segítségével ötös lett. Bioszversenyre készültem, és a verseny elôtti napon
nem tanultam meg egy részt. Lementem alfába, programoztam, és másnap
elsô lettem a versenyen.
Hétfôn olyat játszottunk, hogy a testvérem három tárgy közül egyet
eldugott. Lementem alfába, majd a képzeletbeli képernyômön megjelenítettem a három tárgyat, és megkérdeztem: „Na, melyiket dugta el Bence?”
Megjelent képzeletemben egy fekete golyó, szinte elôugrott. Tényleg azt dugta
el! Amikor kételkedtem, és inkább a másikat választottam, el is hibáztam. 10bôl 8-szor eltaláltam!
T. Máté, Gyôr
Két hónapig mindennap programoztam elmetükre-technikával az olvasásomat. Végre TUDOK és MEREK olvasni. Kaptam egy csillagos ötöst!!!
T. Móni, 8 éves, Budapest
Anyukám sokat szidta a nagyobbik testvéremet, mert lusta volt tanulni,
és sokszor rendetlenül készítette el a feladatait. Én leültem programozni.
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Elôvettem a színes ceruzáimat, és lerajzoltam a testvéremet az íróasztalánál,
ahogy mosolyogva, szívesen tanul. A rajzot kiragasztottam az ajtajára, hogy
mindig lássa. Néhány hét múlva nem morgott, ha házi feladatot kellett készítenie, és sokszor láttam, hogy tanulás közben nevetgél.
Sokszor rágtam a körmömet, és úgy döntöttem, abbahagyom. Csúnya
is volt már a körmöm, úgyhogy gyorsan le akartam szokni róla. Anyukámmal képzeletben azt játszottuk, hogy ha a kezem megindulna a szám felé,
vegyem észre, és véletlenül se kapjam be az ujjamat. Egy hónap múlva már
eszembe sem jutott a kezemet a számba tenni, és a körmeim most már szépek
és egészségesek. Néha még hosszabbak is a kelleténél, de ilyenkor anyukám
körömcsipesszel megrövidíti ôket.
T. Panna, Dunaújváros
Apum nem engedi, hogy iskolába vigyem a telefonomat. Ezért mindig
elteszi valahova. Így nem viszem, de amikor hazaérek, akkor mindig megtalálom a háromujj-technika segítségével! Szüleim csak nevetnek ezen.
U. András
Mióta elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, minden megváltozott.
Azóta jobban odafigyelek az iskolában, és nem is dadogok! Példaként
említhetem a tanfolyam utáni elsô, és egyben életemnek a suliban eltöltött
legroszszabb hetét, amikor is fájt a hasam és a fejem, plusz kaptam három
egyest, viszonylag igazságtalanul. Ezen a héten csak az agykontrollt tudtam
alkal-mazni, s lássanak csodát, kb. öt perc gyógyítgatás után semmim sem
fájt, s kaptam ugyan pár rossz jegyet, de nem sírtam miattuk, mert megparancsoltam magamnak, hogy ez nem fogja tönkretenni az egész napomat.
Egy másik alkalommal a karatetáborban segített meg az „önagyirányítás”.
Ekkor a reggeli 5-6 kilométeres futás okozott gondot. Ennél a helyzetnél ismét
az agykontroll adott önbizalmat, hogy ne adjam fel.
Mindenkinek ajánlom az agykontrollt!
V. Ádám, 4. o.
Egy hónapja voltam agykontrollon. Azóta ritkábban fáj a fejem, s a tanult
pohárvíz-technika segítségével választ kaptam a kérdésemre.
V. Anetta
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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.
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 képzelôdô, 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... Színésznôségrôl. Bekerültem a Csörgôsipka Színházhoz. Gyerekeknek játszottunk. Mit mondjak, a leghálásabb és legôszintébb
közönség. Addig-addig kajtattam, míg aláírtam egy szerzôdést mint súgó a
Gyôri Nemzeti Színházzal is, és nekem ez akkor hatalmas sikernek számított.
Két év után érezni kezdtem, hogy szorít a cipô, 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 könnyû munka mellett, nem beszélve az érettségirôl
és a felvételirôl, de az elmetérképnek köszönhetôen felépítettem saját logikai
rendszeremet, és rendkívül nagy mértékben tudtam növelni koncentráló- és
rendszerezô képességemet. Minden sikerült. Persze, nem varázsütésre.
A gyôri Tanítóképzôn kötöttem ki, nappali tagozaton, mûvelôdésszervezôtanító szakon, és egy év után megszerveztünk egy egész kulturális fesztivált
(koncertek, szavalóverseny, író-olvasó találkozó stb.), és remek közremûködô
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 ôrültséget, mert zseni
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azért nem vagyok. Hát én erre megsértôdtem... Szerintem már ô is belátja,
mindannyiunkban ott rejtôzik 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 tûnt. De néha ugrani kell, ugyanis „két
kis lépéssel nem jutsz át a szakadékon”. Annak ellenére, amit egykori angoltanárom jósolt nyelvi lehetetlenségemrôl, 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…
(Errôl kezdek könyvet írni a közeljövôben). Kihasználtam az idôt és lehetôséget, és tanultam. Elôször 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!!!)
Már egy éve, hogy elterveztem, én a londoni Magyar Kulturális Központnak
szeretnék dolgozni, mert szellemileg ez volna számomra a legjobb mûhely. 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 pihenôhelyére, és megbeszélte a
fônökkel, 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 jövô 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. Cili
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 4.00-ra, hogy az ágyam mellett állva,
órával a kezében nézhesse, hogy nekem sikerült-e.
V. Eszter
Azt szerettem volna elérni, hogy ne rágjam a körmömet. Az agykontrolltanfolyam után azt képzeltem el a fehér keretes tükörben, hogy ceruzahegyeket lakkozok a körmeimre. Ezekkel a színes ceruzahegyekkel felírtam egy
papírra: „Szép hosszúak a körmeim!” Egy hét múlva leszoktam a körömrágásról!
V. Franciska, Budapest
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Fájt a hasam és a fejem. Azt mondtam, elmúlt, nem fáj. Gondolatban
egy kis dobozba tettem a fájdalmat, és bedobtam a szemétbe. Minden
fájdalom elmúlt!
Viktória, 9 éves
Nagyon örülök, hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot, mert azóta
sokkal jobban tudok tanulni. Háromujj-technikával egyszer óra elôtt
tanultam meg egy verset. Az osztálytársaim nagyon csodálkoztak, mert reggel
még semmit sem tudtam belôle. A verset végül négyesre mondtam el.
V. Marci
Ha fáj a fejem, vagy ha lázas vagyok, a titkos kuckómba szoktam elvonulni. Ott találkozom a segítôimmel, akik egy titkos módszerrel segítenek
abban, hogy meggyógyuljak. (Miután „titkos”, nem írom le, hogy hogyan…)
Ha este sokáig olvasok, és emiatt reggel álmosan ébredek, akkor a frissességkontrollt szoktam használni. Ez annyira jót tesz, hogy ha már az
iskolában vagyok, és az osztálytársaim fele fáradtan hajtja a fejét az iskolapadra,
én akkor is frissen ülök köztük.
Az énektanárunknak van egy igazi elektromos gitárja. Ha jól viselkedünk
az órán, akkor a következô alkalommal megengedi egy pár gyereknek,
hogy kipróbálják. Engem alig hívott ki, pedig én is szívesen kézbe vettem
volna. (Mert egyébként klasszikus gitáron játszom). Ezért alkalmaztam a titkos
üzenetküldést, hogy többször engedjen a gitárhoz. Most már minden harmadik alkalommal játszhatok rajta, és nagyon élvezem.
W. Krisztina, 11 éves, Bécs
Sárinak, a húgomnak, van egy szerintem öntelt, durva osztálytársa, Barnabás. Sári sokat sírt otthon, mert Barnabás arra késztette a többieket,
hogy piszkálják, csúfolják ôt. Én kaptam az alkalmon, és egyik este „üzentem”
Barnabásnak. Izgultam, mert ekkor alkalmaztam elôször a szubjektív kommunikációt.
Azóta már jó pár hét eltelt, és én sokszor kérdeztem Sárit:
– Szokott még csúfolni Barnabás?
– Nem – válaszolta a húgom.
X. Y.
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Apukámtól örököltem, hogy az orromban túl sûrûn ágaznak az erek,
emiatt akár egy tüsszentés után is eleredhet az orrom vére. A tanfolyam
után alig vártam már a következô adandó alkalmat, hogy kipróbálhassam a
kesztyûérzéstelenítés erre vonatkozó módszerét. Amikor elkezdett vérezni
az orrom, elôször arra gondoltam: „Jaj, már megint állhatok a mosdókagyló
felett egy csomó ideig, nem is beszélve arról a rengeteg véres zsebkendôrôl!”
De aztán eszembe jutott az agykontroll. Bal kezemet az orrom fölé tartottam,
magamban pedig azt mondtam: „Elmúlt, nem vérzik, elmúlt, nem vérzik.” Amikor ezt elmondtam, nem éreztem semmi különöset. Gondoltam, maradt a régi
zsebkendôs módszer... De már nem volt értelme zsebiért nyúlni, mert teljesen
elállt a vérzés! Azóta többször is elállítottam már az orrvérzésemet, és büszke
is vagyok érte magamra.
X. Y.
Van a családomnak egy rosszcsont cicusa. Grafitnak az az elsô dolga, ha
nem figyelünk rá, akár csak egy pillanatig is, hogy elkezdi pofozni a mancsa ügyébe akadó virágokat. Ilyenkor becsukom a szemem, és gondolatban
megkérem ôt, hogy ne rosszalkodjon, hagyja békén a virágokat, a függönyt, és
amirôl tudja, hogy nem örülnék neki, ha tönkretenné. Azt is mondom, hogy ha
nem csinál rosszat, akkor hosszadalmas simogatás lesz a jutalma, ha viszont
megszegi a kérésem, kidobjuk az udvarra. Grafit azóta nagy változáson ment
keresztül. Nem rosszalkodik, inkább a helyén várja a jutalmat. A család kutyusával is nagyon jól összebarátkozott.
X. Y.
Sokszor alkalmazom a háromujj-technikát, dolgozatoknál, és akkor is,
ha utazunk valahova kocsival. Amikor beteg vagyok, a labort szoktam
használni, és így gyorsabban meggyógyulok. Akkor is ezt használtam, amikor
testnevelésórán futásból felmérés volt, mert rosszul szoktam lenni, nem kapok
levegôt. Amikor alkalmaztam ezt a technikát, rosszullét nélkül lefutottam az
adott távot, és most már nem fulladok.
X. Y
.
Fejleszteni akartam a hatodik érzékemet, és ezért megtippeltem, milyen
ruhát vesz fel egyik nap a barátnôm. Nem azt vette fel, de amikor elmondtam neki, hogy én ezt és ezt gondoltam, erre az volt a válasza, hogy azt akarta
felvenni, de mivel a tesója is olyat vett fel, levetette és másba öltözött.
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Nem találtam a pizsimet. Összeérintettem a három ujjamat, mire rögtön
a fürdôszobába vezetett az utam. Hogy hogyan került oda nem tudom,
nem ott szoktam tartani.
X. Y.
A szubjektív kommunikációval sikerült elérnem, hogy szüleim megengedjék, hogy vegyek egy új mobiltelefont, sôt, még egy részét ki is fizették.
X. Y.
Történelembôl felmérôt írtunk. Persze tanultam, Anya is kikérdezte.
Bementünk a tanterembe, leültünk, elôkészültünk, és kezdetét vette a
dolgozatírás. Minden simán ment, ám egyszer csak megakadtam. A barátnômmel összenéztünk, mivel hogy ô is agykontrollos, majd összeérintettem a
három ujjamat. Rögtön eszembe jutott a válasz! A dolgozatom hibátlan lett!
X. Y.
Egy osztálytársamnak, Márknak, fájt a feje. A barátnôm mondta neki,
hogy szóljon nekem, én tudok segíteni, és a fájdalomkontrollt használva
valóban elmulasztottam a fejfájását!
X. Y.
Technikafelmérô közben a háromujj-technika sem segített, így becsuktam
a szemem, kissé felfele néztem, a képzeletbeli képernyôn megjelenítettem a tanáromat, és kértem a segítségét. Megadta a választ. A dolgozatom
hibátlan lett!
X. Y.
Szerettem volna, hogy felvegyenek egy hatosztályos gimnáziumba.
Elkezdtem mondogatni, hogy sikerülni fog, felvesznek, és optimistán
álltam a dologhoz. Felvettek! Bár nem minden tanult technikát használok, de
mindenhez pozitívan viszonyulok.
X. Y.
Mindennap, lefekvéskor, alkalmazom az agykontroll egy-egy technikáját.
Azóta kevesebbet fáj a fejem. Az ébredéskontroll segítségével mindig
pontosan ébredek, és az iskolában is egyre jobbak a jegyeim.
X. Y.
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November elsején korán kellett kelnem, ám hajnali 2-kor feküdtem csak
le. Az ébredéskontroll segítségével teljesen frissen, éberen ébredtem
6:00-kor, és egész nap vidám voltam.
X. Y.
A tanfolyam segített akkora mértékben megnövelni az akaraterômet (bár
eddig se volt kicsi), hogy sikeresen be tudtam tartani az általam kitalált
erônléti kúrát. Egy nap 60 fekvôtámasz, felülés, törzsemelés, edzésen 30, hétvégén 90, valamint kevés édesség, sok jótett, egészséges kaja.
X. Y.
Egy reggel sem emlékeztem az álmaimra. Ettôl ideges lettem. Alkalmaztam az álomkontroll-technikát, és azóta mindennap tisztán fel tudom
idézni az álmaimat.
X. Y.
Elmetükre-technikával egy hét alatt 3 kg-ot fogytam! Köszönöm, agykontroll!
X. Y.
A tanfolyam elvégzése után egy-két nappal találkoztam az egyik barátnômmel, és mondta, hogy fáj a feje, és emiatt gyógyszert akar bevenni.
Kértem, ne tegye. Nálam volt éppen az agykontrollos munkafüzetem. Elmondtam neki, hogy mit csináljon, és mire végeztünk a gyakorlattal, elmúlt a fejfájása. Nagyon meglepôdött.
X. Y.
A szomszéd macskája régen, mikor meglátott, leugrott a kerítésrôl. Mióta
küldtem neki „üzenetet”, azóta lényegesen barátságosabb, már nem fél
tôlem, és még dorombol is. (Szerintem ez az üzenetküldés a legérdekesebb
technika.)
X. Y.
Korábban szinte mindennap elkéstem az iskolából, de mióta az ébredéskontrollal kelek, azóta egyszer sem történt ilyen.
X. Y.
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Amikor a nagybátyám lakodalmán voltam, egy ponton úgy éreztem, hogy
mindjárt elalszom. Még nem akartam hazamenni, ezért alkalmaztam a
frissességkontrollt (szerencsére pár hónappal korábban elvégeztem az agykontrolltanfolyamot). Annyira hatott, hogy hajnali ötkor mentem haza!
X. Y.
Nagyon sok versenyre beneveztek. Megbíztam magamban! Verseny
közben össze volt téve a három ujjam. Mesemondó versenyen
1., Helyesírási versenyen 2., Meseírási versenyen 1., Kazinczy-versenyen
2., Amirôl a mese szól címû forgatókönyvírásban 1. helyezést értem el. Mindez
nagyrészt az agykontrollnak köszönhetô. A tanfolyam óta a tanulmányi eredményeim is sokkal jobbak. Érdemes kipróbálni a tanfolyamot!
Z. Gergô
Iskolában voltam, a matematika és környezetismeret óra között, vagyis
9 és 10 óra között nagyot dobbant a szívem, és borzalmasan elkezdtem
izgulni. (Eszembe jutott, hogy egyik közeli rokonom babát vár, és a kilencedik
hónapban van. Ráadásul ezen a héten kell megszületnie a kisbabának.) Nagyon
vert a szívem, és valami belsô hang ezt súgta: „Jaj, most születik meg, most,
most!!!” És egy aranyos kislányt láttam magam elôtt. Tíz óra után már éreztem,
hogy nyugodt vagyok. Rohantam haza, és egybôl elújságoltam anyának és
mamának, mi történt. Ôk csak legyintettek, hogy ugyan már, hiszen tegnapelôtt
még semmi kisbabáról nem volt szó. Én azonban addig erôsködtem, amíg
fel nem hívtuk ôket telefonon. A telefonban egy boldog „nagymama” hangját
hallottuk: megszületett, 9:30-kor, és egy gyönyörû kisfiú, a neve Botond! Síri
csönd lett a szobában, szüleim ijedten meredtek rám, és én is meg voltam
lepôdve. Minden megérzésem bevált! Pont 9 és 10 között született. Gyönyörû,
csak fiú. Ez az egy nem sikerült, de talán azért, mert annyira kislányt vártunk.
Amikor az utolsó tanfolyami napról hazajöttünk, nagyon szomorú voltam
és morcos, mire Anyukám szólt, hogy azért jártam agykontrollra, hogy
elmulasszam a rosszkedvemet és a morcosságomat. Elgondolkoztam ezen, s
végül is elmulasztottam a rosszkedvemet.
Zsófi, Budapest
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Tizennégy éves lányomnak óvodáskora óta állandóan – minden napszakban, otthon, bárhol – izzadt a keze. Annyira, mintha kézmosás után nem
törölte volna meg. Elmondhatatlan, mennyire komoly gond volt ez! A tanfolyam
után másfél héttel elôször nyújtotta oda nekem a teljesen száraz és meleg
kezét. Hatalmas volt az öröm!
Zsuzsa

63

Gyerekként2.indd 63

8/30/10 10:45:14 AM

Kissebb és nagyobb gyerekeknek szóló könyvekrôl,
CD-krôl, DVD-krôl és gyerekagykontroll-tanfolyamokról
információ:

www.agykontroll.hu
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