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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)

Magyarország helyzete 1160 előtt - Szent Piroska élete, személye, emlékezete - Kicsoda Manuel császár? - III. István uralkodása 1162-1172 - Béla herceg élete Bizáncban III. István megölése (1172) - Lukács érsek személye (1172) - Belháború (1172) Sándor pápa személye (1173) - Az esztergomi palota építése + Oroszlános szentély
stb. (15-25 éves kora)

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)
A sziget általános története (áttekintés), és az Óbudai kapcsolat 1243-1300 A fénykor részletes története + 14-15. és 18. század Szent Margit csontjainak sorsa, részletes története 800 éven át, egészen a mai napig. - Egy elhallgatott, majd eltüntetett magyar királysír
a Szigeten - A sziget teljes megújulásának részletes története 18672000.

3) Mú(ror) és Atlantisz története az emlékezetben (177 perc, 115 fotóval) 2021. dec. "Ez a legszemfelnyitóbb előadás" (990 ft)
Amit elhallgatnak a régi világról - Churchward tengerész és a Naakal-táblák - dr. William Niven mexikói ásatásainak eredménye - dr. Cserép József tudományos munkássága Múról - prof. Reesdon Hurdlop ásatásainak eredménye Mexikóban - A „Kland”
tekercsek a 20. század legnagyobb felfedezése - Mú egyéb bizonyítékai a bolygón
(Tiahuanaco városa, Xochicalco piramisa) - Élet Mú(ror) kontinensén - A sziget nevei,
népei, földrajza - Phara, Oenic, Ayas lakossága és specializációja - Mú államának közigazgatása és politikai rendszere - Mú vallása és hitvilága - Mú-beli mumifikáció részletes leírása - Mú pusztulása és Mú mai maradványai - Mayax országa - Húsvét-sziget
érdekességei - Újgor birodalom Szibériában - Nága magyák vándorlása és birodalmaik - Quiche magyák birodalmaik - Atlantisz királyi családjának vándorútja és birodalmaik - Hogy pusztult el Atlantisz és mikor? - Donelly és Plongeon forrásai - Kárpátmedence…

4) Kőrösi Csoma Sándor részletes életútja és
tudományos munkássága "monumentális előadás, részletes tényfeltárás" (240 perc, 120+ fotó) 2021. dec. (990 ft)
1789-1799 GYEREKKOR – ELSŐ ISKOLA - 1799-1818 NAGYENYED ÉS GÖTTINGEN 1819. EGY ÉV OTTHON ÉS A BALKÁNON - 1819. NOV. – 1822. JÚL. KALANDOS ÚTON
ÁZSIÁBA - 1822. JÚL. SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS (egy angol ügynökkel) - 1823. JÚN.
– 1824. OKT. – AZ ELSŐ ÚT A HIMALÁYÁBA - 1824. NOV – 1825. JÚN. „FOGSÁGBAN”
SZABATHUBAN - 1825. JÚN – 1826. NOV. MÁSODIK ÚT A HIMALÁJÁBA - 1827. SZEPT.
– 1831. ÁPR. HARMADIK ÚT A HIMALÁJÁBA - 1831. ÁPR. - 1836. MÁRC. KALKUTTA (Tibeti) KÖNYVKIADÁS - 1836. MÁRC. – 1837. ÚJRA TEREPEN - 1838-1842 KALKUTTAI
KÖNYVTÁROS - 1842. A HALÁL ELRAGADJA - UTÓÉLET A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - EMLÉKEZÉSEK A 20. SZÁZADBAN - EMLÉKEZÉS A JELEN KORUNKBAN 19982021

5) A magyar történelmi emlékezet kutatásmódszertana - gyakorlati rendszerkép (81 perc,
29 fotó) 2021. dec. (990 ft)

1. Miért kutatunk? 2. Miért nincsenek kutatók? 3. Mi kell egy kutatáshoz? 4. Hogyan
válassz témakört? 5. A Forrásgyűjtés menete 6. A történelem területei 7. Hogyan
viszonyulunk egy forráshoz? 8. Mit keresünk meg egy forrásban? 9. A magyar történelem időbeli rendszerképe 10. Hol találunk forrásokat? 11. Hogyan készítünk jegyzetet? 12. EXTRÁK 13. Kutatási vakvágányok, így ne induljunk el 14. A magyar történelem meghamisítása

6) A Zichy-ek eredete és 3 Zichy gróf, akik expedíciót vezettek Ázsiába a keleti szakralitás
nyomában. (164p hang, 33p videó, összesen 3óra 17p (2022. jan.
29.) (990 ft)

1) Honnan erednek a Zichyek? Mikor vették fel a nevet? Mi volt korábban a nevük?
2) Az első magyar emberek, akik átkeltek a Góbi sivatagon: 1875-76: Zichy Ágost (23
éves!) és Zichy József miniszter! (34 éves). Az út részletes története, ritka útibeszámolók, naplójegyzetekkel. 3) Zichy Jenő gróf három Ázsiai útja, köztük a botrányos
harmadik. Száz év után megismerhetőek az ölre menő viták részletei, korabeli naplórészletekből. 4) A Zichy család misztikus címere és ami mögötte van...

EMLÉKEZET EGYETEM ÖSSZES ELŐADÁSA EGYBEN:
6 előadás, 16 óra összidő: 5940 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.)

EGYBEN:
18 órányi hangoskönyv: 5970 ft

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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