
 













A Magyar Televízió Apropó című műsorában ismerkedhettünk meg a magyar csodagyerek Sz. Márton
történetével. A látottak magukért beszéltek: a nyolcéves fiú IQja 195 (!), ezzel máris a világ zsenijei közé
tartozik. Szeretetre méltó viselkedésével, fantasztikus tudásával és természetéből fakadó szerénységével
hamar belopta a szívünkbe magát.





A legtöbb történelem előtti város ma víz alatt található, pedig a tudomány régészeti álláspontja szerint
ennek nem szabadna így lennie. A világ számos pontjáról számolnak be szemtanúk vízből kiemelkedő
fényekről és azonosítatlan tárgyakról. Még mindig itt lennének közöttünk és ott élnének lent a mélyben?
Talán ez magyarázatul szolgálna az idegenek földi jelenlétének és a víz, valamint föld alatti bázisaiknak?











A magyarok koronázási jelvényei többek annál, hogy szentségüket meghagyjuk a materialista ledegradáltság
állapotában. Egy materialistának a koronánk egy régi, és sérült állapotban lévő ékszer, amit legfeljebb
anyaga, antiquitása, régi eredete miatt értékelhetünk valamire. Egy darab aranypléh, amit mindenféle
díszítőelemmel felcicomáztak az akkori kor ízlése és szokásai szerint. Ez a degradáló koncepció régóta
jellegzetes a hitetlen irányzat részéről, hogy ezzel kisebbítse azt a szakadékot, amely a vallásos és hívő
emberek, és a materialisták között húzódik. De növeli. A filozófiai ágon olvashatók azok a titkok, amelyek
teljesen racionális magyarázatokkal feltárják a világ minden archaikus eredetű vallásában egyaránt
megtalálható őselemek misztériumát. Ősapáink ( a te ősapáid) nem valami butaságban hittek, hanem
ismerték a természetet és annak működési elveit. Tudásuk olyan távoli, hogy csak napjainkban jött el az idő
ezeknek az ókori üzeneteknek a felismerésére és feltárására. De most sem lesz könnyű.







A "Profil" sorozatban minden alkalommal bemutatok egy neves személyiséget, aki a magyar és/vagy a
nemzetközi ufó és parakutatás, illetve az ezoterika területén jelentős eredményeket ért el. Ebben a harmadik
számban Szepes Márián, a magyar mágia nagyasszonyán a sor. Az ő személye megkerülhetetlen, ha az ember
az okkultizmusról és ezotériáról akar képet kapni. Szerencsés helyzetben vagyunk mi, magyarok, mert
nekünk jutott egy Szepes Mária, ki jelentős életművet hagyott hátra.









Nemere Istvánnal







„Végső soron… az anyag is csak energia. A megfoghatóan megnyilvánult energia. … és mi még az
Univerzum? Információ longitudinális modulációban”  vélekedik két magyar alternatív időfizikus Wawe és
Marshal álnéven (19841994,294) .











Egy különleges állatfajtáról, a szárnyas macskáról lesz most szó. Ez a teremtmény már igen régóta ismert, a
képzőművészetben is gyakran ábrázolják. Márk evangélista állata volt a szárnyas oroszlán, a velencei Szent
Márk székesegyház oromzatán is látható ez az ábrázolás. Mint tudjuk, az oroszlán is macska, csak egy
kicsit nagyobbacska. De egy érdekes genetikai mutációt házi cicákon is megfigyeltek, mintha szárnya nőtt
volna a cirmosnak, persze nem tud vele repülni, de érdekes asszociációknak ad terepet. Akár a kriptozoológia
is foglalkozhatna a kérdéssel.








