
***...Ez itt az Atlantisz Szabadegyetem írott rádiója... Ha hangosan olvassa, akkor hallgathatja is, és 
akkor már Ön is az Atlantisz Szabadegyetem hallgatója ***

*** 2018 november, Vészkészültségi adás: A nagy aszály idején, amikor ősszel szinte egy csepp eső 
sem  esett,  és  a  kiszáradás  miatt  leégett  Kalifornia  erdeje,  Közép  Európa  legnagyobb  folyója 
leapadt, és medre kiadta a milliárdos értékű, úgy 300 éves kincset. Tudod mit jelent ez? Azt, hogy a 
Bolygó elsivatagosodása megkezdődött, és legalább 300 éve nem volt ekkora aszály, mert ha egyszer 
is  lett  volna,  a  kincseket  már  rég  elhordták  volna  a  kiapadt  mederből,  és  Mi  csak  a  saját 
szemetünket  találtuk  volna  a  folyómederben.  Persze,  ha  a  rakétázó,  környezetpusztító,  népirtó 
hóhérok helyett, tisztességesek vezetnének egy tisztességes gazdaságot, talán más lenne a helyzet! 
Tisztán  és  világosan meg lett  írva,  hogy  a  napelemek szántóföldre  telepítése  földpazarlás,  és  a 
naperőművet az utak, vasutak fölé és a házak tetejére kell telepíteni! De az ostobák hova rakják a 
naperőművet? Arra a földre, amit szántóföldnek is lehetne használni! Tudtok Ti egyáltalán olvasni? 
A katonapárti köztársasági elnök hazugságai ellenére, mely hazugságok a hadsereg és rendőrség 
bűneinek elleplezését szolgálják, a migránsok nem az elsivatagosodás miatt jönnek, ott még nem 
tarunk,  hanem  egy  mások  kizsigerelésére  alapozott  hadigazdaság  miatt  vándorolnak  a  gazdag 
területekre a gyarmatokról elszívott, elmaradt fizetésük után, és a rendőr-katonai népirtások miatt, 
ami  végül  a  bolygó  teljes  elsivatagosodását  is  okozhatja!  Ki  is  érezné  magát  otthon  ott,  ahol 
puskagolyót és korbácsot kap fizetés helyett agyonhajszolt munkájáért. Elég egyszer felborítani az 
egyensúlyt, és tízezer évig csak csak radioaktív hamu és sivatagi porfelhők, néhány túlélővel, és a 
hadsereg  hóhérai  jóvoltából,  történhet  ennél  még  rosszabb  is!  Az  elsivatagosodás  jeleiből 
egyértelműen láthatod, a jelenlegi hóhérok által vezetett kurvahajtó hadigazdaság multinacionális 
selejt  és  szeméttermelő  telepe,  amit  világgazdaságnak  neveznek,  nem  hagy  mást  maga  után 
gyermekeinkre,  unokáinkra, mint egy sugárzó, mérgező szeméttelepekkel tarkított sivatagot! Ne 
akard ATLANTISZ utolsó üzenetét ismét valóra váltani, mely szerint, egy nap és éjszakán belül itt 
minden megsemmisül. A meghamisított legenda úgy tartja, a várost az istenek pusztították el, hogy 
megtörjék  az  ember büszkeségét.  Valójában  azok  nem  istenek  voltak,  hanem  olyasmi  eszetlen 
hóhér, civilizáltnak nem tekinthető emberállatok mint néhány mai jóságos családpártinak álcázott 
szögesdrót-eszű  rendőr-  katonai  pusztító  miniszterelnök.  Olyanok,  akik  képesek  akár  az  egész 
világot  is  elpusztítani,  ha  mások  nem  ismerik  el,  az  Ő  egyetlen  Isteni  mivoltukat,  ami  már 
matematikailag is lehetetlen, mert több egyetlen hóhér is létezik. Ezért harcolnak, minden értelmet 
mellőzve a legnagyobb hóhérok egymással, hogy bizonyítsák, melyik legyen az egyetlen egyetlen és 
a leges-leg-.
Vagy  lecseréljük  hóhérainkat  és  szögesdrót  arcú  kormányainkat  tisztességes  civil  vezetőkre,  és 
elérjük legalább a 12-es együttműködő rendszer szintjét,  és kiépítünk egy tisztességes,  civilizált, 
környezetkímélő gazdaságot az alábbi receptek útmutatásaival, vagy mind meghalunk, és virágzó 
erdeinkből,  csak egy  sivatagos  szeméttelep  marad utánunk!  Vagy  tisztességesen csináljuk,  vagy 
kihalunk! Vészkészültségi adás... Érdemel diplomát az, aki nem tudja, mi az az életgörbe?!... ***

… Tudod van egy óriási különbség a profithajhász náci őrültek és a tisztességes emberek krematóriumai 
és láncfűrészei közt! A tisztességes emberek krematóriumaiban csak olyanok égnek, akik már meghaltak, 
de nem azért, hogy mielőbb el lehessen égetni őket, míg a nácik olyanokat öltek meg és égettek el, akik 
még élhettek volna! Tisztességes ember csak elhalt, kidőlt száraz fán használhatja a láncfűrészt, vagy élő 
fán legfeljebb akkor, ha megalapozott indokkal megvan rá az engedély és nem kurtítja az életgörbét! Ha 
nem tudod mi az az életgörbe, jobb, ha nem vágsz fát! Minek hajtasz, ha azt sem tudod mit kéne csinálni? 
Hát  nem megírtuk  a  7T7  rendszerben,  hogy a  teljes  gőzzel  történő  selejt  és  szeméttermelésnek  sok 
értelme nincs!?.

Az ATLANTISZi Zöld Királyok fái és erdei
Az Atlantiszi Zöld Király az Őszi évforduló beköszönte előtti utolsó hónapban minden évben kiküldi 
Követeit és követeit, hogy vizsgálják meg a települések fáit. A Zöld Király tudja, az időről a fák sokat  
tudnak mesélni, és követek tudnak olvasni az évgyűrűkből, és tudják, hogy bőség volt-e, vagy aszály egy 
adott  évben! A fák életciklusa évszázadokban és évezredekben mérhetők, és mivel a többi növénnyel 
együtt  az  élet  alapját  képezik,  minden  15  évnél  idősebb  kort  megért  fa  a  világörökség  részének 
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tekintendő, és minden egyes fa kivágáshoz egyedi engedély kell darabonként, a Zöldek tanácsától, hogy 
elő ne fordulhasson még-egyszer, hogy egy kopasz marha vesz egy telket, kiírtja öreganyánk gyümölcsös 
kertjét,  majd  belemegy fűnyíróval  a  virágoskertbe,  hogy legyen a füstölő  autóinak garázsa  pingpong 
asztallal. Aki ennyire nem tiszteli a környezetet, menjen inkább panelba lakni! A élő fa pedig nem lehet 
nagyipari tömeggyártás nyersanyaga, a természetes úton kiszáradt, vagy kidőlt fa is legfeljebb egyedi 
kézműves alapanyag lehet! A vas és vasbeton gerenda már ismert, és maradhat, de itt az ideje a fagerendát 
műanyagra cserélni.
-Milyen a környezetbarát műanyag technológia? A mindennapi csomagoló anyagok gyorsan lebomló de 
újrahasznosítható műanyagok, (KGO műanyag család), amit ha szétdobálnak akkor is elrohad, de épület 
gerendának még az egyszerű üvegszálas és polietilén és propilén is megfelel, amennyiben megvan az 
újrahasznosítási  körfolyamat,  ahol  épület  bontás  esetén a  gyártó visszaveszi  az ezer  évig sem bomló 
műanyag gerendát, hogy beolvasztva, újraformálva ismét könnyűszerkezetes gerendát gyártson belőle.
Mit mond a Zöld Király, ha a Követ azt jelenti, hogy mindenfelé műanyag szeméttel szennyezett erdőket 
talár egy megyében a Követ? A Zöld király azt mondja, ejnye, de koszos disznók vagytok, és javítanotok 
kell a műanyag újrahasznosítási körfolyamataitokon, de a Zöld Király tudja, ez még mindig sokkal jobb, 
mintha kivágott erdőkből átalakított sivár szántóföldeket látna a Követ, mert ez-esetben a Zöld Király 
ordít mérgében, és azt mondja, az adott település, megye lakóinak, hogy kegyetlenebb vagy ember, mint a 
zord vad kietlen pusztaság, és nem érdemled meg a társköztársasági jogokat! Márpedig ez a vétó erősebb 
bármely más Király vétójánál, mert akár területi, akár kör kapcsolatokról van szó, semmiféle szervezés 
nem lehetséges, ha az egyének azt a minimális jogot és tiszteletet sem adják meg környezetüknek, hogy 
nem kegyetlenebbek a körülöttük lévő élővilággal, a zord, vad természetnél! A Zöld Király megkérdezi a 
Követet,  mennyi  az  életkora  az  adott  település  három-hat-tizenkettő-huszonnégy...  legidősebb  fájinak 
életkora. Ezek átlaga megadja milyen hosszú lehet a település tisztességes múltja, mert az általában nem 
több,  mint  az  idősebb  fák  átlagos  életkora!  Az  öreg  tölgy  és  vadalma  jelzi  a  Zöld  Királynak,  itt 
tiszteletben tartják az ősi  törvényt,  de ahol csak tuskókat hagynak a tuskók maguk után,  ott  végtelen 
haragra gerjedhet  a  Zöld Király.  Ezért  tartanak még az  úszó  szigeteken és  úszó városokban is  öreg, 
szárazföldi, nem génmanipulált fákat, amik természetes úton, őseik magról szaporodott utódai. Ezek a 
Zöld Királyok fái, az Élet fái. De a Ti gazdaságotok csak száraz tuskókat hagy maga után!

Az, a Követ, a Zöld Király Követe 2018. 11.24.

Az életgörbe és felmérése
Nos,  ahhoz,  hogy bármit  meg  tudjunk  mérni,  szükségünk  van  valamiféle  mérték  rendszerre.  Amíg  őseink  a  
gabonaszemek  számlálásával  alakítottak  ki  egy elég  pontatlan  mértékrendszert,  addig  a  pontosabb  galaktikus 
mértékrendszer a hidrogén atomot veszi alapul,  és a szeri rendszer 24. kitüntetett  jegyét,  és ebből számítjuk a  
gramm etalont, ami 24!-H atom tömege zéró hőmérsékleten. De mivel még a pontatlan becslések is azt mutatják,  
hogy kegyetlenebb vagy ember,  a  kietlen,  halott,  zord,  vad,  sivatagos  pusztaságnál  és  a  felrobbant  kegyetlen 
világnál,  nem  biztatunk  arra,  hogy  megtanuld  a  galaktikus  mértékrendszert,  mert  a  hóhéraid  által  vezetett  
nemzetközi  selejt  és  szeméttermelő  teleped  guberáló  tolvaj  rabszolgatartói,  újra  csak  mindent  fegyverré 
alakítanának, és amíg olyan ostoba vagy ember, hogy hogy hóhérokat választasz királynak, csak egy újabb háborús  
világégés és mars-béli sivatag lenne a Földön abból, ha megadnánk neked a Galaktikus rendszerek működési elveit. 
Ha tudni akarsz, előbb el kell érned a civilizáltság alapszintjét! Mivel ez még nincs meg, maradunk az öl/miatyánk  
típusú, méter és kilogramm alapú SI mértékrendszernél, amit Ti használtok, és sajnáljuk, hogy ennyi őrült hadvezér  
politikus  mellett  az  egyetemek  jobban  teszik,  ha  tudomány  helyett,  csak  tudománytörténetet  és  tolószékes 
tudományparódiát tanítanak. Nos, az öl/miatyánk típusú méter és kilogramm alapú SI mérték rendszerrel, valamint  
füstölgő kémiai rakétákkal nem juthatsz túl messzire a világegyetemben, de ahhoz elég, hogy elkezd kiengesztelni  
a Zöld Királyt, és ne akard megtapasztalni, milyen lehet annak végtelen haragja!
A Zöld Király követe ránéz a régi térképekre és látja, hogy az elmúlt háromszáz év sötét közép-kori analfabéta 
tudatlanjai kivágták a több száz éves mocsári-tölgyerdőt, nem törődve mit pusztítanak, és lassanként, darabonként 
kivágva a legöregebb fákat is, tűzre vetettek egész erdőségeket, hogy sivár szántóföldet csináljanak azok kiszáradt  
helyéből! Utánuk jöttek a félig már olvasni is tudó, még az analfabéta tudatlanoknál is rosszabb, folyószámlás, 
fegyverkező rabszolgatartók, kiknek folyószámláin minden pénz elfolyik és minden érték romlik, és semmit nem 
tisztelő szellemileg félholt  rabszolgáik folytatták a pusztítást,  és még a sivár szántóföldet is elpazarolták, hogy  
napelemes naperőművel foglalják el azt, pedig ki lett írva tisztán és világosan, napelemek telepítése a szántóföldre:  
földpazarlás. Azokat a házak, utak, vasutak, és első sorban gyárak tetejére kell tenni!
Lehetsz Te is a Zöld Király követe! Fogj egy botot, és koppints mérgesen a Földön ott, ahol környezetpusztítást  
tapasztalsz,  de  ne  cserélgesd  sűrűn  a  botodat,  mert  az  a  Te  tanúsítványod,  mert  nincs  két  egyforma  bot,  és  
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akármilyen ruhába is öltöznél, a botodról már messziről felismerhetnek azok, akikhez közeledsz. Menj el oda, ahol  
a sivár földre telepítették a naperőművet. Mond meg nekik, hogy ez földpazarlás! Kérd meg őket, állítsanak vas és 
vasbeton oszlopokat az utak, vasutak mellé, rakják olyan műanyag keretbe a napelemeket, amik úgy illeszkednek,  
mint a tetőcserép, és fedjétek be a napelemekkel valamelyik útszakaszt. Kérd meg őket, az így felszabadult földet  
adják vissza a parlagnak, a Zöld Királynak, a Természetnek, hogy a Zöld Király azzal tudja csitítani a kietlen  
pusztaság vad haragját. 5-10 évig a parlagnak parlagon kell maradnia, majd társaitokkal együtt összeszedtek 100-
szor 100-szor 100-szor 100 az-az 100millió mocsári tölgy makkot, amit egyenletes véletlen arányban elszórtok egy  
négyzetkilométeren, hogy átlagosan minden négyzetdeciméterre jusson egy makk, a parlagon nőt bozótosban, ami  
megfelelő táptalaj a mocsári tölgynek. Évente számoljátok, hogy a 100millió makkból hány 1éves fa sarjadt, majd  
azokból hány érte meg a két éves kort, majd a 3-4-5-6 stb. éves kort, majd tíz év felett megjelölhetitek ezeket a  
fákat, hogy megkülönböztessétek ezeket a később sarjadóktól, amiket már nem kell számolni. És a feladatot ük-ük-
ük-unokáitok ük unokái fejezhetik be, akik már azt is tudhatják, hány fa érte meg az ezer éves kort, anélkül, hogy a  
területre egyetlen kertész, vagy favágó is betette volna a lábát, miközben a fáknak meg kell küzdeniük a zord vad 
természettel  annak  ellenére,  hogy  közben  vaddisznók,  őzek  mókusok  rághatják  kérgeiket,  fogyaszthatják 
makkjaikat. A számok grafikonon ábrázolva, megadja a mocsári tölgy életgörbéjét, ami akár bőven ezer év fölé is  
nyúlhat, ha nincs a közelben olyan ember, aki kegyetlenebb a zord, vad természetnél, és megkurtítja az életgörbét.  
A művelt  erdőkben  a  fák  gondozása  ellensúlyozhatja  a  favágást,  de  a  parlagon  nincs  favágás,  és  a  művelt,  
gondozott  erdőkben  sem  lehet  a  parlagon  mért  adatok  alá  kurtítani  az  életgörbét!  Ugyanezt  fenyővel  is  
megcsinálhatjátok,  de  évekig  csak  száraz  vagy  műanyag  fenyő  jut  majd  neked  karácsonyra  Ember,  mert  
kegyetlenebb vagy a zord vad természetnél, amíg meg nem érted, és meg nem tartod a fáknál és a gazdaságaidban  
az életgörbét! Vegyes erdő parlagján egyszerre több -féle fa életgörbéje mérhető fel ugyanezzel a módszerrel, csak  
több -féle számolt magvat kell kiszórni! Ha túl sok a számolni való, mérni is lehet, de akkor figyelembe kell venni  
a mérési hibákat is!
Törvény: engedély nélkül csak elhalt, kidőlt száraz fát lehet vágni, kivágni, és engedélyt is csak olyan adhat  
ki, aki érti, mi az az életgörbe, és fel tudja mérni egy adott terület megfelel-e a követelményeknek.
Az állattenyésztés még ennél is összetettebb, mert  ott  nem csak az életkorra, hanem az élet területre és egyéb  
létszükségletekre is oda kell figyelni.
A Zöld Király követének általában hosszú egyenes botja van, amivel a parlagot járva tudja még vaksötétben is,  
visszakézből, hogy kell az orrára suhintani az utána szaglászó farkasoknak, de ha nem muszáj, akkor a vadakat sem 
bántja. Kézi csőfúrójával mintát vehet egy fából, ha feltétlen szükséges az évgyűrűkből közvetlenül olvasni, majd  
betömi a lukat az erre való gyantás faporral, és ez nem okozhat nagyobb sérülést a vizsgált fának, mint egy farontó  
bogár lakomája, és a követ figyel arra, ennél több kárt, nagyobb sebet sem ő, sem más ember nem okozhat a parlag  
fáiban.
Életgörbe sokféle létezik, nem csak fáknak, hanem akár embereknek, és azon belül egyéneknek is lehet többféle 
görbéje, ez itt csupán egy, de azt megszámolni sem tudnád ember, hogy hányat sértettél már meg! Itt az ideje, hogy 
törlessz őseid bűnei után! Add vissza a parlagnak, a Zöld Királynak, a természetnek azt, ami visszajár és hagyd azt  
élni  a  maga  természetes  módján.  Csak  így csitíthatja  a  Zöld  Király a  csönd  kalapácsát,  a  végtelen  sivár  éj,  
kegyetlen hallgatását!
Ne legyél kegyetlenebb Ember, a zord vad kietlen sivár pusztaságnál!

Az, a Követ, az Atlantiszi Zöld Király Követe 2018. 11.28.

Caspar David Fridrich: Magányos fa

...Ti Következtek!
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