
Iratjel: hatoscsatorna-vizvilagnapi-adventistamusora-170330

Nyílt levél a Hatoscsatorna Televízió illetékes Műsorszerkesztőihez (hatoscsatorna@gmail.com) 

Fajirtási célú korrupció is lehet az oka, hogy a Víz Világnapján a "hatoscsatorna televízióban" (is) a 
megbízhatatlan tisztaságú csapvizet népszerűsítették a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíz helyett?  

Arra  kérem  Henter  Tamás  „hatoscsatorna  TV”  műsorvezető  urat,  nyilvános  közérdekű 
bejelentésként  szíveskedjék  továbbítani  a  Víz  Világnapjával  kapcsolatos  tegnapi  műsorában 
szereplő  Ócsai  Tamás  egyházelnökhöz  és  Dr.  Tonhaizer  Tibor  adventista  főiskolai 
rektorhelyetteshez megválaszolásra az alábbi „egyházjogi” kérdéseket:

1. Hajlandók-e  a  továbbiakban  mellőzni  a  Hetednapi  Adventista  Egyház  részéről  a 
megbízhatatlan  tisztaságú  csapvizek,  lásd  http://www.desztvizhonlap2.atw.hu/ 
veszélytelen ivóvíznek feltüntetését?

2. Hajlandók-e a keresztényeknél is tudatosítani a tiszta (desztillált) ivóvíz – Talmudban is 
szereplő (lásd Taanith 10 a. lap) – egészségjavító, gyógyhatását?

3. Hajlandók-e segíteni a keresztényeknél is tudatosítani a tiszta desztillált víz (pl. tiszta 
esővíz)  megfelelő  konyhasópótlás  mellett  biztosan  egészségvédő és   gyógyhatását,  ami 
szintén szerepel a Talmudban (lásd: Baba kamma 93 b. lap). 

4. Hajlandók-e  segíteni  a  keresztényeknél  is  tudatosítani,  hogy  a  vérelektrolit 
komponenseket,  vagyis  a  vizet,  konyhasót,  káliumot  étkezéssel  is  a  több  száz  év  óta 
gyógyításra használt Ringer infúziós oldat szerinti élettanilag optimális dózisokkal célszerű 
a vérbe juttatni?

5. Hajlandók-e  segíteni  a  keresztényeknél  is  tudatosítani,  hogy  életrövidítő  és 
nemzőképesség vesztést okozó, vagyis fajirtó hatású a Ringer oldat szerinti, élettanilag 
optimális  víz:konyhasó=110,  nátrium:kálium=30 dózisarányoktól  nagymértékben eltérés,  s 
hogy ezt patkányoknál és embereknél is egyértelműen bebizonyították az 1950-ben Nobel 
díjat  elnyert  kutatók,  a  nátrium/kálium  dózis  variációs  étkezési  kísérleteik,  vagyis  a 
konkrét hatás méréseik alapján?

6. Azért  a  csapvízivást  és  nem  a  tiszta  desztillált  vizet  ivást  népszerűsítették  a  Víz 
Világnapján, mert  „törvényileg” tiltja a Talmud (lásd: Taanith 10 a. lap) a nemzsidók nem 
szennyezett víz ivását?  

Verőce, 2017. 03. 31. 
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