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1. Gyógyítási módszer alapsegédlete? … Ez nagy szó! Mi a fene… Hirtelen az lett? (Ezt Hamer doktor ügyvédje írta, Hamer doktor megbízásából.) 
 

2. és mely könyv „Germán Új Medicina Táblázata” címen Hamer doktor szerzői jogi oltalmát élvezi… ? (Hol van belőle a „Tudományos” szó? Vagy nem arról van szó?) 
 

 Címen? Vajon a Szerv Atlasz (mint kiadvány) azonos a táblázattal? Itt azt írják... Vajon ez igaz? Mindenki megláthatja, ha megjelenik végre a magyarul. Talán. 
 Akkor majd össze lehet hasonlítani a Szerv Atlasszal.  
 

3. Hamer doktor olyan formatervezési mintaoltalmakra hivatkozik, amelyek NEM IS TALÁLHATÓK MEG  a Szerv Atlaszban! (A hasonló nem azonos az ugyanazzal.)  
Egy szerzői jogokra specializálódott iparjogvédelmi szakjogász is ellenőrizte Hamer doktor állításait, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Íme az összes formatervezési 
mintaoltalom, a német és eu szabadalmi hivatal weboldaláról, amelyeket valaha valaki Hamer néven bejegyzett. www.gnmforum.hu/letoltes/hameresvedjegyekoltalmak.zip zip fájl,  
ami pdf fájlokat tartalmaz, 1,8 MB. Bárki megtekintheti. A szerzői jogi szakjogász tájékoztatta Hamer doktor ügyvédjét a tényállásról. Nem történt jogsértés, Hamer doktor követeléseinek 
egyszerűen nincsen alapja. Sem az újmedicina, sem a GNM, sem a Hamer (mint betűcsoport) nem levédhető, és domain névben sem kisajátítható. Mindezek ellenére Roberto  
(ügyvédje útján is) felajánlotta Hamer doktornak a www.hamer.hu -t, és a www.drhamer.hu -t önköltségi áron, mindössze 6000 Forintért. Hamer doktor nem jelentkezett érte. 
 
 

Most már csak az a kérdés…  Ki a hiteles, és KI NEM?  Ki a megbízható, és KI NEM?  MIRE törekszik Hamer doktor valójában? Mindenki döntse el saját maga. 

Ez a rész nem publikus.  
Nem kívánom égetni az ügyvédi irodát.  

Ez a rész  
nem publikus. 



 
 

 

Ez a rész nem publikus.  
Nem kívánom égetni sem 
az ügyvédet, sem az ügyvédi irodát. 



 

 
Úgy tűnik a saját ügyvédjét is félrevezette Hamer doktor.  
  

 
 
Tessék megnézni a dátumokat! Úgy tűnik ezt a támadását Hamer doktor a Szerv Atlasz KÖNYV megjelenéséhez igazította.  
 
Üdvözlettel, Barnai Roberto 

 

Ez a rész nem publikus.  

Ez a rész nem publikus.  Ez a rész  
nem publikus.  

Ügyvédi iroda címe 
Ez a rész nem publikus.  

Ügyvédi iroda pecsétje. 
Ez a rész nem publikus.  

Ez a rész nem publikus.  

Ez a rész nem publikus.  


