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azaz hogyan műtsük önmagunkat lézerpontossággal?

Nem a legerősebb faj lesz a túlélő, nem is a legintelligensebb, 
hanem az, amelyik a leggyorsabban képes változni."

(Charles Darwin)
Sosem gondoltam, hogy ide jutok…
Coachként sokáig elégedett voltam azzal, hogy az üléseken nagygenerálozzuk a gondolati 
és érzelmi mintákat, a hit-, érték- és szabotázs-rendszereket; majd ezeket egy kicsit 
meglocsoljuk az olyan külső faktorok feljavításával, mint például a társadalmi és családi 
viszonyulások rendbetétele. Mivel valami hiány időnként mégis maradt, elkezdtem azon 
gondolkodni, hogy miként lehetne még „holisztikusabbá” tenni a segítségnyújtást; vagyis, 
milyen tényezők azok, melyek letompítják a „elkülönültségünkből” eredő feszüléseinket 
és fájdalmainkat. - Igen, jól olvastad, Kedves Olvasó: az „elkülönültség” az, ami 
választóvonalat húz nemcsak közted és köztem, hanem önmagunk egységén belül is. 
Idegenek lettünk önmagunk számára azáltal, hogy széthasítottuk a fizikai-érzelmi-
szellemi-spirituális létünk egységét.
Mára már teljesen világos számomra, hogy a belső gyógyulás az alsó építőkövek 
rendbetételével kezdődik, mert a biológiai-fiziológiai elemeink (mint pl. genetikai 
kapcsolóink, hormonjaink, stb.) képezik azt a stabil fundamentumot, mely szorosan 
befolyásolja a szellemi-érzelmi és áttételesen a külső faktorokat is. 
De vajon értjük-e a testi-lelki működésünk összefüggéseit? Vagy a zabolázhatatlan, 
kiszámíthatatlan, kontrollálatlan csónakunk kis-bermudákba sodródik, zátonyra fut, 
megfeneklik, mi pedig töredezett vitorláinkkal próbálunk S.O.S.-t szignálozni? Pedig 
szörfölni is lehetne az élet tengerén. 
„Lehet”-ne?!     Na de hogyan???   Sok-sok tudományos kutatás  után így  született meg a
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a lehető legjátékosabb formában 
oldjuk fel azokat az önmagunkban lévő feszültségeket, melyek azt sugallják, 

hogy tehetetlenek és védtelenek vagyunk saját magunkkal szemben. 
Most játszva tanulunk

a belső fizikai főhadiszállásunk működéséről,
melyről az iskolában alig, és azt a keveset is önmagunktól életidegen 

módon tanultunk... És ami a legfontosabb: a hétköznapokban 
jól alkalmazható, ügyes praktikákra váltható receptekkel

térsz majd haza, melyek nem blikk-magazinos, 

sem nem vú-vú boszi-főzte „ha-nem-öl-meg-megerősít” kotyvalékok, hanem

az agy- és neurológiai kutatások legfrisebb erdményeiből születtek!

NEKED VALÓ A gÉNSEBÉSZ képző HA ÉRDEKELNEK EZEK A TÉMÁK
                    (persze, csak ha imádsz szórakozva tanulni:-)

Mi van a fejedben és ki a góré nálatok?– Három-az-egyben Agy, funkcióik és 
kapcsolatuk. Hol vannak a kapcsolók, és mikor melyik területedet kapcsolod be/ki? 
Hogyan hat és hogyan nem a gondolkodó agy az érzelmi agyra? Hol találkozik az 
Agy és az Elme? A te agyad Információs Szűrője miszerint van beállítva?  Mit 
csinál a Hüllő Agyad, az agyi GPS-ed, a Riadó  Központod, a Memória Raktáraid, 
az Agyad Fecsegő Embere és a Hullámok? A te szoftvered hogyan értelmezi a 
nullákat és az egyeseket? Na és igazak-e a Jobb-Bal Agyféltekés állítások? 
A második agyunk– ez nem az, amire gondolsz, ezt a témát titok övezi: dádádááám, 
leleplezés a tréningen!
Neuroplaszticitás – a legújabban felfedezett biofegyver az agyban. Jó hír: nem kell 
együtt élned azzal az aggyal, amit a sorbaálláskor kaptál! Tessék: így huzalozhatod 
újra az NLP, kognitív-magatartás terápiák, mindfulness segítségével… Hogyan kell 
az önbeteljesítő jóslatokat megváltoztatni? Hogyan válik átokká a 
neuroplaszticitás? … Traumák és felülírásuk… Beszélgessünk kicsit a BDNF-ről
Hormonok és társaik – azok a kis jó-tündérek és a a szabadon garázdálkodó gonosz 
érzelemmolekulák… Szintetikus hormonok, mint álpostások… A neuro-
transzmitterek dolga.... Érted-e mi történik a testedben a ciklusod / a párod 
ciklusa minden egyes napján, pl. tudod-e, hogy az a torna, ami ma fogyaszt, a jövő 
héten esetleg hizlal? 
A genetikai kódod kapcsolója– a géntérképed és a te epigenetikai laboratóriumod
Szenzációs tények, érdekes kísérletek – hogy kerül a csizma az asztalra, és hogy 
jön ide Tesla?
És akkor most hogyan legyél géniusz? Receptek a ‘hogyan továbbra- a fenti elméletek 
készpénzre váltása: sok-sok a hétköznapokban jól hasznosítható gyakorlat – 
tudományos alátámasztásokra alapozva.

FIGYELEM! Mielőtt azt gondolnád, hogy ez egy medikus-képzés, fontos tudnod, hogy a testi funkciók 
értése csak „ürügy”, amin keresztül hozzáférünk ahhoz, hogy hogyan is lehet szörfölni életünk 
hullámjain a szeleket jól befogva és a látszólagos hátrányokból előnyt kovácsolva.

Ha még nem találkoztunk volna, 
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ideje: 
Csoport 1:2017. szeptember 16-21 (szombattól csütörtökig) VAGY
Csoport 2:2017. szeptember 23-24, 30-31, okt.7-8 (3 szombat-vasárnap)
                 A képzés mindkét csoportnál 6 nap, de. 9-től du. 5-ig

helye:      Székesfehérvár centruma (pontosítás később)

ára:       132.000 Ft helyett  a kódoddal csak 105.000 Ft!!!  
                 elővétel: 90.000 Ft– szept. 1.-ig való befizetésnél

információ, jelentkezés: bettyzsoldos@gmail.com
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