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Tárgy: Roberto Barnai ún. Szerv Atlasza

Kedves Julianna,
Barnai Roberto 2010 augusztusi, Sandefjordban tett látogatásotok alkalmával
megkérdezte tőlem, hogy a "Szerv Atlaszát" kiadhatja-e. EA én hivatalosan
megtiltottam, mert ez egyszerűen lopás.
Barnai Roberto a német nyelvű Tudományos Táblázatot lemásolta és csak átírta a
régi háztartási könyvek mintájára, mégpedig a szervek sorrendjében: fej - nyak mellkas - has - medence - lábak.

A naív olvasók között bizonyára akad, aki örül, hogy újra rátalál erre a régi háztartási
könyvekben használatos felsorolásra, ezérl megvásárolja a könyvet (egyelőre még
csak DVD formátumban).
Énazonban igyekeztem a Germán Gyógytudományt biológiaitag természetes úton,
csíralemezekre bontva bemutatni, amit sok olvasó megértett és honorált is.

Az intelligens olvasót ez a biológiai rendezés egyenesen elbűvöli: a csíralemez
alapján egyszerre lekövethető a sejtszövet fajtája, az agyi elhelyezkedése és a
konfliktustartalom. A Germán Gyógytudomány épp ettől a rendszertől oly lenyűgöző.
A Szerv Atlaszban ez az elrendezés már nem található meg és így nem is érthető.
Az olvasók be vannak csapva és tudatlanságból megvásárolják a könyvet.
Az irigyeim, a rablók és élősködők törekvése szellemi tulajdonom eltulajdonítására
irányul. Ez olyan, mint amikor egy rabló és élősködő felhasznál egy bestseller
könyvet, néhány helyen átírja, átnevezi a regény főszereplőit, majd saját
szerzeményének teki nti.

Azigazságszolgáltatásunkban létezik egy külön erre vonatkoző, ezt tiltó jogszabály,
sőt, az iparban a hasonló bűncselekményeket szigorúan büntetik is. Dr. Hamer
esetében azonban - aki 30 éve még egyetlen pert sem nyert (ez márpedig egy rabbi
vagy félrabbi ellen még inkább lehetetlen) - úgy gondolják, megengedhetik
maguknak.
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Nos, Barnai, ,,fél- vagy jövőbeli rabbiként" ezek szerint tetszőlegesen kifoszthat,
meglophat engem. Azonban nemcsak ezzel a lopással gyarapítja a vagyonát. Még
arról is gondoskodik (és valószínűleg ez a megbízatása), hogy az olvasók semmit se
értsenek a Germán Gyógytudományból. Ahelyett, hogy megtanulnának a biológia
mintájára gondolkodni, a megszokott, régi gondolkodásmód visszakényszeríti őket az
egyetemes orvosláshoz.
E célból próbálja tönkre tenni az életművemet - mint ahogyan teszik ezt
N é m eto rs zágb an, F ra nc ao rs zágban, S pa nyo o rs zágb an, O a szo rszág ba n,
Amerikában és más országokban. Éspersze természetesen soha nem beszél az
áldozatokról és a gyilkosokról- ami miatt éppenhogy gyanússá válik.
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lzrael a Germán Gyógytudománfi kormányszinten hivatalosan elfogadta ugyan, de
szeretne megszabadulni a tömeggyilkosság szégyenfoltjától. Ezértfojtják vissza a
"színtiszta Germánt" a gojok elől és ez az oka annak, hogy kizárőlagosan csak az
izrae iek a|kalmazzák.
l

Németországban pert indítottam Eibel (Abel) plagizátor ellen "élősködés" vádjával.
Amint módomban áll, a vádlottak padjára ültetem Magyarországon Barnait és az
összes többi rablót.
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