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(Új vásárlóknak számlázási címmel, Régi vásárlóknak megvan)
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MAGYAR EMLÉKEZET EGYETEME (VIDEÓELŐADÁSOK)

1) A görög szertartású (III.) Béla herceg útja a magyar trónra 1162-1173.
(121 perc, 40 fotóval) 2021. okt. (990 ft)
2) A Margit-sziget kétezer éves történelme (és a római kor az Árpád-hídnál) (129 perc, 120 fotóval) 2021. nov. "Nagyon színvonalas előadás" (990
ft)
3) Mú(ror) és Atlantisz története az emlékezetben (177 perc, 115 fotóval)
2021. dec. "Ez a legszemfelnyitóbb előadás" (990 ft)
4) Kőrösi Csoma Sándor részletes életútja és tudományos munkássága
"monumentális előadás, részletes tényfeltárás" (200 perc, 120+ fotó)
2021. dec. (990 ft)
5) A magyar történelmi emlékezet kutatásmódszertana - gyakorlati rendszerkép (81 perc, 29 fotó) 2021. dec. (990 ft)

ÉLET SZABADEGYETEM
(Kozsdi T. saját tanítások, hangállomány)
ÉLET 1 - Tanítások 2020-2021 1-2. köteg (132 perc) (1290 ft)
0:00:00 01-1 Hogyan ismered fel a jó mestert?
0:31:26 01-2 A belső hangról
0:51:29 01-3 Túlhaladni a családot
1:04:32 02-1 A régi referenciapontok elengedése
1:15:56 02-2 Mit tegyél a rezgésed emeléséért és miért tegyél érte? Két valóságtárcsa egy időben.
1:34:56 02-3 A se veled, se nélküled kapcsolatok rugói
1:45:07 02-4 Gondolatok és tanácsok a karmikus, nemi, átok stb. kötésekről
2:02:04 02-5 A holdnélküliségről.

ÉLET 2 - Tanítások 2020-2021 3-4. köteg (128 perc) (1290 ft)
0:00:00 03-1 Mit tanítsak a gyerekemnek?
0:15:42 03-2 Az emlékek linearitása
0:31:29 03-3 A rendszerkép és annak hiánya
0:56:09 03-4 A Három ajtó tanítása
1:05:06 04-1 Szervezd a napod úgy, mint egy öt színű toll
1:21:54 04-2 Aprók a dunsztosüvegben
1:33:44 04-3 Az áldozat, amiről senki sem beszél
1:47:01 04-4 Figyelmeztetés vagy zöld lámpa?
1:56:41 04-5 Az őrlőkövek
2:01:29 04-6 Én fénylek (2012)

ÉLET 3 - Tanítások 2020-2021 5-6. köteg (148 perc) (1290 ft)
0:00:00 Az Élet rendszere: A TEST és energia környezete
Kinek szól ez az előadás s miért készült? - Hogyan táplálkozunk és mit együnk? Hogyan tartsuk meg az energiánkat? - A csakrák feltöltéséről egyszerűen - Gyógymódok (Életünk alapvető önvédelme)
0:50:02 Az Élet rendszere: A LÉLEK és kapcsolata a testhez
A lélekről, amit én gondolok - A sírásról - Az őskiáltásról
Mit mondanak a források a lélekről? - A lélek részei a manysiknál
A halott mérlegelés
1:40:39 Az Élet rendszere: A SZELLEM világa
Kapcsolódás a kozmosz internetéhez - A test és lélek struktúra rendben levése követelmény - A médiumitásról - Mit tehetsz te? - A notesz és más példák - Források
a szellemről - Szellemi fejlődés előnye – Szellemcsaládokról

MEGTALÁLT KAPCSOLAT
(Kozsdi T. médiumi regénye hangoskönyvei)

A megtalált kapcsolat 1. kötet (1-18 fejezet) HANGOSKÖNYV 4,5 óra, (Ingyenesen elérhető a youtube-on)
A megtalált kapcsolat 2. kötet (19-36. fejezet) HANGOSKÖNYV 4,5 óra,
1990 ft (2015)
A megtalált kapcsolat 3. kötet (37-53. fejezet) HANGOSKÖNYV 4,5 óra,
1990 ft (2017)
A megtalált kapcsolat 4. kötet (54-71. fejezet) HANGOSKÖNYV 4,5 óra,
1990 ft (2022. jan.)

SZELLEMI KÖNYVTÁR
(Értékes szellemi források hangoskönyv változatai)

1) SZITNYAI ELEK: A szellemi erők gyűjtése és pazarlása c. (1914.) 94 perc Okosan felépített munka, nem bonyolítja túl a tudományos részeket sem.
A mű meghallgatása "meggyőzhet" bennünket arról, hogyan ne fókuszáljunk éveken, évtizedeken át idő és energia pazarló felesleges dolgokra,
tudásra, tanokra. A Szerző (Szlamka "Szitnyai" Elek) filozófus és selmeci
és nagybányai főgimnáziumi tanár volt (1854-1923). A Magyar Filozófiai
Társaság titkára. Pesten bölcseletet és a magyar irodalmat is tanított. Ez a
RITKA munkája sem a wikipedián, sem az életrajzi lexikonban a neve alatt
NINCS feltüntetve. Az OSZK-ban van 1 példány belőle. (990 ft)
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