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Kedves barátaim, 
 
most a mi vallásos-rasszista ellenségeink kieresztették a macskát a zsákból.   
Céljuk az, hogy a Germán Új Medicinát (Germán Gyógyászatot) az öt biológiai természettörvényre redukálják, 
és így denaturált módon hozzákavarják az iskolai orvostudományhoz, összekeverjék annak 5000 
hipotézisével. 
 
Már 15 évvel ezelőtt feltételnek szabták számomra (a Frankfurti Vizsgabizottságnál, Ganse), hogy írásban 
tegyek arról nyilatkozatot, hogy a Germán Új Medicina csak a hivatalos orvostudomány kiegészítése – és 
akkor újból szabadna praktizálnom. Ezt megbotránkozva visszautasítottam, hiszen a hivatalos orvostudomány 
teljesen téves.  
 
Most újból megpróbálják az én vallásos-rasszista ellenségeim ezt a dolgot elérni egy nagy, iskolai- vagy 
gyilkolós-orvostudományos támadással. Mottójuk: Szerv Atlasz.   
Ez azt jelenti, hogy fogják a régi szervek szerint rendszerezett egészségügyi házikönyveiket, belebütykölik az 
öt biológiai természettörvényt, és ezzel kész is van a hivatalos orvostudomány kiegészítése (az 5000 
tudományos feltételezésével). Az iskolai orvostudományt mindeközben a nemzsidók számára alapnak kell 
fenntartani. A Germán Gyógyászatot ezzel megfosztják mindennemű világszemléleti hátterétől, és csupán a 
hivatalos orvostudomány kiegészítését hivatott szolgálni.  
 
Mindeközben az a cél: 
- senki nem beszél többé a világszerte szándékosan elpusztított 3 milliárd áldozatról, 
- senki nem beszél a gyilkosokról, 
- senki nem beszél arról, hogy Izraelben a zsidók számára már 29 éve praktizálják a Germán Gyógyászatot 
ráknál 99%-os túlélési aránnyal, míg a palesztin betegek 98%-a elhalálozik a kemoterápiás álkezelés 
következtében. 
 
Egy izraeli ember Romániában arról számolt be 30 ember előtt (név és cím ismert), hogy Izraelben (ahol csak 
zsidó kórházak vannak), mindegyik osztályon egy zsidó származású orvos felelős a zsidó betegekért, és egy 
másik zsidó orvos a palesztin páciensekért. A zsidó pácienseket diszkréten félrevonják, és nekik már nem 
rákról beszélnek, hanem csak gyulladásról, melyet a megfelelő kezeléssel (természetesen mindent 
„jószándékúval”) 99%-ban túl lehet élni (évente 11 000 a 1.5 millióból = 98%!). A palesztin betegeket viszont 
durván kivégzik a kemóval. Ezzel szemben évente mindössze 150 zsidó páciens hal meg rákban az 5,5 
millióból (= kevesebb, mint 1 % -lsd. izraeli nagykövetség). 
 
 



 
 
 
Cinikusabban és még inkább vallási-rasszista módon már nem is mehetnének a dolgok!  
És persze azt, aki ezeket a bűncselekményeket kimondja, egyből antiszemitának nyilvánítják. 
 
Mostanra úgy hiszik az ellenségeink, hogy megtalálták a megoldást, hogy a bűntetteiket is tovább 
folytathassák, ahogy eddig, és a vallási-rasszista tömeggyilkosságból is úgy kerüljenek ki, hogy bármi kárt 
szenvednének.  
 
Mint ahogy már említettem, a mottójuk: Szerv Atlasz!                                          ( Képek: www.szervatlasz.hu ) 
A Szerv Atlasszal bármilyen kopirájtot (szerzői jogot) ellophatnak, és (mint „a helyes iskolai orvostudomány 
kiegészítése”) bármit belekeverhetnek az iskolai orvostudomány masszájába, és így már nem lehet tudni, 
hogy miben áll a különbség. Ezáltal folytatni tudják még 10-15 évig a tömeggyilkosságot, addig, míg be  
nem chippelték az összes nem zsidót, majd őket utána tetszés szerint, bármikor és bárhol ki tudják  
iktatni („kikapcsolják” őket számítógépekkel, és Tel-Avivból irányított műholdakon keresztül). 
 
Úgy, mint ahogy minden néptől ellopják a folyamatos propagandával és emigrációval az identitását, és ez  
a „népeket” eltorzíthatja és romba döntheti, ugyanezt próbálják megtenni a Germán Gyógytudománnyal, 
azáltal, hogy hozzákeverik az iskolai- vagy gyilkolós-orvostudomány „bizonyítatlan hipotézisekből álló  
zagyva masszájához” (Niemitz). A Germán Gyógyászatot ezzel a felismerhetetlenségig rombolják. 
 
A főrabló Barnai (héberül „fiai”) Roberto (egy magyar rabbinövendék) a volt barátnőjének mesélte el az álmát:   
Ha egy kis ravaszsággal ellopja Dr. Hamertől a szerzői jogokat, akkor köszönetképpen főrabbivá fogják 
kinevezni. Az álmának megfelelően a Szerv Atlaszaiban lévő összes dolgot, beleértve az ábrákat, az agyi és 
szervi CT-ket a szövegekkel együtt – szóval tényleg mindent az én könyveimből lopott. Nincs olyan, amit nem 
tőlem lopott el, és kevert bele az idióta iskolai- vagy gyilkolós-orvostudományba.  
              
És most jön a hab a tortára:    
Azt írja:  Dr. Hamer munkái alapján 
              szerzői jogok Barnai Robertonál  
 
Már csak egy fél aláírásra van szüksége tőlem, és jutalmul kinevezik főrabbivá! 
 
A fő hangadónak a zsidó szcientológia (Meta-Medizin, Alba, Faktor-L, Barro?) tűnik. Feltűnésmentes európai 
„központjai” Harald Baumann Svájcban és Lenz „rabbi” Görlitzben. Mindannyian ugyanazt a célt követik, mint 
hittestvéreik: Megsemmisíteni a Germán Gyógyászatot azáltal, hogy a felismerhetetlenségig összekeverik az 
iskolai-, gyilkolós orvostudománnyal – és egy szó sem esik többé az áldozatokról és a gyilkosokról.  
 
Újabban a mi ellenségeink még egy másik lehetőséget is számításba vettek a Germán Gyógyászat 
elpusztítására:  
Az összekeverését ezotériával. Ennek az ostoba lebutításnak még szegény Niemitz-t is bedőlt, és az életével 
fizetett érte.  
 



 
 
 
 
 
Valamikor régebben felhívott, és elmesélte, hogy az ezotéria tanárnője felfedezett öt ezoterikus törvényt, 
melyekkel a Germán Gyógyászatot előre ki lehetne mozdítani. Például, ha a DHS és a DHS „hatáskifejtés” 
közé még gyorsan behajítunk egy ezoterikus momentumot, pl. a PVS-t (Prinz von Savoya momentumot = 
teljes megbocsájtás), akkor ezzel feloldanánk a DHS-t.  
Azt akarta vele mondani: hogy itt volna nekünk megint a régi ostoba és téves pszichológia, mely számára a 
DHS és az értelmes biológiai különprogramok mind sötét homály. Ezt válaszoltam neki: „Niemitz úr, el vagyok 
szörnyülködve, hogy egy olyan kiművelt természettudós, mint Ön, hogy hagyhatja, hogy egy senki 
telebeszélje a fejét ezzel az esztelenséggel? Ez azt jelentené, hogy a DHS nem váratlanul érkezik és talál 
telibe minket meglepetésszerűen.  
Kár! A Germán Gyógyászat megelőzte őt.  
 
A mi zsidó ellenségeink azt szeretnék, hogy a következők eltűnjenek a Germán Gyógyászatból  
(a nem zsidók számára, magától értetődik): 
 
1.  A teljes világnézeti háttér, - mely állítólag nem zsidók számára akiket rabszolgaként le kell uralni, nem 
alkalmas, – az olyan értékek, mint: szabadság, igaz-emberség, hűség, családszeretet, hazaszeretet, 
méltóság és büszkeség, a egy néphez való hozzátartozás, ezeket mind ki kell irtani.  
 
2. A DHS-sel, mely egyben a Germán Gyógyászat sarok- és fordulópontja, és az értelmes biológiai 
különprogramok beindulásának kezdetével úgy kell eljárni, hogy azt pszichológiailag el lehessen diskurálni.  
 
3. A világ szinten 3 milliárd kemo-áldozatról („holo-szipoly”) egyáltalán nem szabad diskurálni. Ugyanúgy tilos 
terítékre venni ezt a világtörténelem legszörnyűségesebb bűntettét, mint ahogy nem szabad arról  
a 2 millió elégetett („nem beazonosított”) áldozatról sem beszélni, akik az 1945. február 15-16-án Drezdára 
mért bombatámadáskor elégtek.  
 
4. Magáért beszél, hogy a gyilkosokról nem szabad szót ejteni.  
Hiszen az mégis csak antiszemitizmus volna. 
 
Látjátok barátaim, hogy miért kellett nekem 29 évig mindig eskümet szegni, és miért tartották vissza 25 évig a 
praktizálási engedélyemet: mert nem szegtem meg a Germán Gyógyászat mellett letett eskümet, és miért 
„nem tértem meg az iskolai orvostudományhoz”.  
Azáltal tudtak bűnügybe rángatni, amikor egy betegemnek a Germán Gyógyászatról beszéltem. Most már a 
Tübingeni Egyetem sem vitatja, hogy a habilitációs beadványomat felülvizsgáltatták (zsidó? professzorokkal) 
a szakdolgozatomat (zárt ajtók mögött!!), és 29 éven át non-stop hazudott! Na, és? 
 
Mindig le kellene mondanom „a germánról” a rabbik számára, hogy kizárólagosan alkalmazhassák a  
zsidó betegeiken (pl. Franciaországban a börtönben), akik már 29 éve kizárólagosan élvezhetik az én 
„germánomat”.  
Most azt kísérlik meg – az élen Bronfman rabbi zsidó szcientológiájával Torontóban, aki a szcientológia 
tulajdonosa, hogy tönkre tegyék a Germán Gyógyászatot, és totálisan integrálják az iskolai- és alternatív 
orvostudományba az – 5000 hipotézissel. 
A hatalmasok sokféleképpen képesek lopni. Egyszerűen mindent elvesznek maguknak. 



 
 
 
 
Kedves barátaim, a Germán Gyógyászat a mindannyiunké, ne hagyjátok magatokat meglopni, és 
meghamisítani! Hogy mennyire fenik a fogukat mi ellenségeink a szerzői jogokra – mint mindig is – most már 
látható. Egyesek azt tanácsolták, hogy adjam szabadon őket. De ki hallott már „gazdátlan kopirájtokról”?  
Az első rabbi magának követelné.  
 
Üdvözlettel: 
 

                     a ti          Dr. Hamer   - etek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelemfelhívás!  Hamer doktor magyar weboldala: www.gnm-info.hu  ami nem összekeverendő  

 
a Barnai Roberto tulajdonában  

álló www.gnminfo.hu , www.ujmedicina.hu , www.gnmforum.hu  ,  
és egyéb magyar nyelvű gnm weboldalakkal! Mint azt a fentiekből kivették,  

Barnai Roberto nem Hamer doktor képviselője.  
 


