Ezzel az írással kapcsolatos téma itt: www.gnmforum.hu/index.php?topic=970.0
Itt ebben a dokumentumban a piros számok hivatkozási számok. A fórumban,
a témába a szöveget NEM kell újból bemásolni, NEM kell idézni, elég ezekre a piros számokra hivatkozni.
A "tárgyalásmegelőző" körlevél (kísérőlevele itt) http://gnmforum.hu/index.php?topic=971.0
____________________________________________________________________________

From: Tóth Balage
To: Barnai Roberto
date: 2011. január 5. 13:27
tárgy: Re: sértő tartalom
„Tárgy: sértő tartalom” Ez válaszlevél arra a levélre, mellyel a weboldaluk fajgyűlölködő
tartalmait aznap délelőtt, 2011. január 5-én Barnai Roberto letiltatta az internetszolgáltatójuknál.
Eredeti levél lásd: http://gnmforum.hu/index.php?topic=968.0 Érdekes és fölöttébb árulkodó módon a
fajgyűlölködő tartalmakról és a letiltásukról nem ejtenek szót, a válaszlevelükben csak Robertót támadják.

Kedves Érdeklődők!
Ezúton adnánk egyszerű, kerek válaszokat (1.), még mielőtt túljelentkezés lenne Barnai Csaba Róbert,
alias Barnai Roberto GNM "HÁZON BELÜLI" BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS szervezésére.
Ugyanis erre a tárgyalásra semmi szükség (2.), nagyon egyszerű oknál fogva.
A tárgyalást Barnai Roberto azért indítványozta, hogy az Őt ért állítólagos „lejáratási kampány” kapcsán
tisztázza önmagát (3.), azonban erről szó sincs! (4.) Pusztán Roberto eddig meg nem kérdőjelezett hitelessége vált
bizonytalanná az alábbiak fényében (5.):
- Barnai Roberto, állítólagos fordító. Először is csak egy fél könyv fordításáról van tudomásunk (6.),
ami a mai napig nem került kiadásra, ami kimondottan dr. Hamer munkája lenne (7.).
Roberto szerinte egy csúnya lejáratás áldozata lett (8.),
ahol Hamer doktor előtt a fordítását leminősítették (9.).
Azonban a doktornál tett látogatás során tapasztaltak erősen azt bizonyították (10.),
hogy Roberto nem a német nyelv felsőfokú ismerője (11.).
De ha ez nem lenne így, akkor sem láttunk szakmaival bővített nyelvvizsga bizonyítványt,
ami alátámasztaná tudását, pedig ilyen kényes témában ez elvárható. (12.)
Így minden fordítás és értelmezés a GNM kapcsán, ami tőle származik, erősen megkérdőjeleződött. (13.)
- Roberto állítása szerint a szervatlasz szövegi egyezőségében eltér dr. Hamertől, hogy véletlenül se lehessen
lopással vádolni őt. (14.)
- Szintén Roberto elmondása szerint logikájában sem lehet össze hasonlítani a szervatlaszt a tudományos
táblázattal és bizonyos összefüggéseket a maga megfigyeléséből egyszerűsített a jobb érthetőség miatt. (15.)
- Hamer doktor nem fogadta el a szervatlaszt, sőt, kimondottan ellenezte, mert a GNM logikája helyett az
akadémikus orvostudomány szerv alapú logikáját követi! (16.)
- Mi több, Roberto szervatlaszhoz kapcsolódó munkája Hamer doktor szakmai közreműködése nélkül történt. (17.)
- Tekintettel arra, hogy Roberto laikusként, bármilyen egészségügyi végzettség nélkül sajátította el az ismereteit,
így még nagyobb jelentősége van ennek a ténynek. (18.)
- A tudományos táblázat fordítása és a szervatlasszal való összevetés kapcsán is tapasztalhatóak voltak eltérések.
Mindezek ismeretében, összességében erősen megkérdőjeleződött, hogy mindaz, amit eddig Barnai Roberto megalkotott,
oktatott, az mennyire az, amit Hamer doktor valójában felfedezett?! Megingott Robertoba vetett hitünk,
de miért ne inghatott volna meg? (19.)
Ha csak a tényeket nézzük, akkor tény, hogy Roberto laikusként kezdett el foglalkozni a témával. (20.)
Tény hogy menet közben tanulta hozzá az aktuális és kiegészítő orvosi dolgokat. (21.)
Mind a GNM ismereteinek a mélységéről, alaposságáról, fordításainak és értelmezésének helyességéről, mind a valódi
orvosi ismereteiről egész eddig nem tudtunk megbizonyosodni. (22.) Tehát Roberto egész eddig a bizalmunkat élvezte.
Erre a bizalomra épített fel mindent (23.), és erre a bizalomra alapozva nevezte ki magát minden féle jól hangzó titulusba.
Mondhatni Robertonak nem volt nehéz dolga, (24.) hiszen nem volt senki, akitől fair szakmai visszajelzést és kontrollt
kaphatott volna, így védekezhetett azzal, hogy „Ha valaki nálam jobban tudja…” (25.)
A Hamer doktorral történt találkozás törte meg ezt az állapotot!
Roberto bemutatta Hamer doktornak az eddigi munkáját, aki kérlelhetetlenül elmondta a véleményét. (26.)

Fel lett Robertonak ajánlva, hogy fordíthassa Hamer doktor anyagait, szakmailag konzultálhasson a doktorral, és hogy
vizsgázhasson a doktornál, de ezzel a lehetőséggel nem akart élni, (27.)
mert nem akart szakítani a ragaszkodásával a tartalmilag megkérdőjelezhető szervatlasza kapcsán… (28.)
„Én nem hódolok be Hamer doktornak” (29.)
Szumma-szummárum, a szakmai dolgok kapcsán nem velünk szemben kell Robertonak pert nyernie, hogy többet tud-e
nálunk. (30.) GNM részről Hamer doktorral, (31.) az akadémikus orvostudomány kapcsán pedig a jelenlegi oktatási
rendszerrel! (32.) Nem velünk szemben kell megmutatnia a tudását, akik nyilván kevesebbet tudunk nála, de néhány
dologra rájöttünk, (33.) hanem olyan szaktekintélyeknek (34.), akiknek jogosultságuk (35.) van igazolni azt! (36.)
A jelenlegi körülmények között, amíg ez nem történik meg, addig Roberto tevékenysége nem csak hiteltelen számunkra
(37.), de GNM szempontjából ártó is (38.), ami megannyi életet veszélyeztető hibát rejthet magába! (39.)
És mivel Roberto, és az Ő tudománya, amit GNM-el marketingez (40.), nem hiteles számunkra (41.), így az általa felállított
kompetencia alap sem az (Robertonál végzettek), tehát ez egész tárgyalást egy értelmetlen színdarabnak látjuk. (42.)
És ha ezek után Roberto úgy dönt, hogy hivatalos bírósági eljárásban szeretne meghurcolni bennünket, csak mert (43.) a
fentiek szerint nem szavaztunk neki több bizalmat, és mert az aktuális igen lényeges változásokról (pl.: Vannak eredeti
Hameri fordítások! (44.)) értesítést adtunk (szerinte etikátlanul), (45.) akkor az minden, csak nem az, hogy „közkinccsé
tegyük az új medicinát, minél gyorsabban, minél hatékonyabban”. (46.)
Tehát a célunk nem Barnai Robeto lejáratása (47.), hanem Hamer doktor tudományának (48.) a közvetítése!
Roberto irányába annyi lenne az észrevételünk, hogy ha a felépített birodalmát, bizniszét, életmód és képzési központját,
szabadegyetemét hitelesen szeretné vezetni, akkor kicsit többre van szükség annál, hogy higgyünk a két szép szemének,
mint a messziről jött embernek, aki azt mond, amit akar! (49.)
Az eredményei mindenképpen elismerésre méltóak, de valós szakmai megmérettetés és elismerés nélkül a tevékenységét
így már elfogadhatatlan tartjuk! (50.)
Továbbra is az emberiség szolgálatában! (51.)
a gnm-info csapata! (52.)
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