
A BIOLOGIKA SZERV ATLASZ
Miért jönnek létre a testi elváltozásaink? 

Mi okból és mi célból?

Megértés és tudás az Élet szolgálatában



A Szerv Atlasz leírja az emberi test megbetegedési folyamatait a Hamer doktor 
által feltárt természettudományos rendszer alapján, a biológiai természettörvények 
és összefüggések ismertetése céljából. 

A Biologika Szerv Atlasz egy szemléltető és oktatóanyag, könyv és DVD formában, 
mely Barnai Roberto fejlesztése és szellemi terméke. 

DVDKÖNYV

Mi a Biologika Szerv Atlasz?



színes lap 
(a DVD változatban nagyfelbontású kép)

leggyakoribb betegség 
magyarázata és biológiai háttere

152

200

Mi található a Biologika Szerv Atlaszban?

az öt biológiai természettörvény 
a szervi elváltozások működése és biológiai értelme 
Lélek-Agy-Szerv összefüggések 
anatómia, élettan, lélektan, elváltozástan



Alapismeretek 
Ingyenesen letölthető: 
www.hd.szervatlasz.hu

A belső csíralemezből 
származó szervrészek

A középső csíralemezből 
származó szervrészek

A külső csíralemezből 
származó szervrészek

A hangulati- és 
elmezavarok

A sárga, narancs és piros 
hátteres rész csíralemez 

származás szerint csoportosítva 
mutatja be a biológiai 

összefüggéseket, 
és a különböző szervrészeket.

A zöld hátteres rész 
tartalmazza az alapismereteket, 

az öt biológiai természettörvény 
részletes leírásával.

A kék hátteres rész leírja a 
hangulati- és elmezavarok biológiai 

hátterét, mechanizmusait, 
törvényszerűségeit.

A Biologika Szerv Atlasz felépítése



Minden fejezet elején megtalálhatók: 

a csíralemez-származás közös jellemzőit összefoglaló oldalak, 
az adott csíralemezből származó szervek agyi vezérlőközpontjait, és a 
reléközpontok elhelyezkedését bemutató ábrák, 
az előforduló konfliktustípusokat, tüneteket, az  illetékes 
mikroorganizmusokat, és azok jellemzőit bemutató részek, 
adott csíralemezből származó, adott agyi rész által vezérelt szervek általános 
jellemzői.

A Szerv Atlaszról bővebben

A zöld 
hátteres rész 

az Alapismeretek fejezet: 
az öt biológiai 

természettörvény, és 
egyéb elengedhetetlenül 

fontos, alapvető 
tudnivalók.

Az egyes szervek, szervrészek 
lapjain vannak: 

az anatómiai és „csíralemez-származás szerkezeti 
képek“ a szervről, 
a szerv biológiai funkciója, 
az elváltozást beindító fő konfliktus-típus, a tapasztalt 
tüneti elváltozások leírása, betegségnevek, 
adott biológiai konfliktus érzelmi tartalmának 
jellemzői, 
az elváltozások biológiai értelme. 

A kék hátteres 
rész 

a hangulati- és 
elmezavarok biológiai 

hátterét, mechanizmusait, 
törvény-szerűségeit írja le. 
Ezeket a  folyamatokat is 

az agyunk vezérli, és 
régebben személyiség-

elváltozásként 
értelmezték őket. Ma már 

ismerve a folyamatok 
hátterét, érthetővé válik 

még a legrejtélyesebb 
elmezavar is.



A Biologika Szerv Atlasz megrendelhető: 
www.szervatlasz.hu 

A Biologika Szabadegyetem weboldala: 
www.biologika.hu

Megértés és tudás az Élet szolgálatában

http://www.szervatlasz.hu
http://www.biologika.hu

