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NYILVÁNOS KEGYELMI KÖVETELÉS BUDAHÁZY GYÖRGY RÉSZÉRE

Alkotmányos jogállamban tilos a magyar lakosságot mérgeztető terroristák elleni jogos védelemben
közreműködő Budaházy Györggyel szemben alkalmazott büntetőjog alkalmazási diszkrimináció.

Orbán Viktor személyes intézkedésére, a gyermekeknél visszaállították a „menzareform” csalással
eddig előírt max. 2 grammnál két és félszer több, átlagosan napi 5 grammos helyes konyhasó pótlás
megengedését. De érvényben hagyták a konyhasó kálisóval, vagyis patkányméreggel helyettesítését
(a nátrium káliummal helyettesítését). Továbbá a felnőtteknél érvényben hagyták a „Nemzeti Stop
Só” csalással előírt, a normálisnál két és félszer kevesebb konyhasó (azaz két és félszer kevesebb
nátrium) pótlást, és a konyhasó patkányméreg kálisóval helyettesítését is. A szív számára legjobb
helyes víz:konyhasó és nátrium:kálium dózisarány mindenkinél ugyanolyan, mint a Ringer infúziós
oldatnál. 110 a víz:konyhasó dózisarány és 30 a nátrium : kálium dózisarány. Ennek megfelelően
például a vérbe napi 3 liter  desztillált  víz mellé 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot
optimális bejuttatni a Ringer infúzióval és vagy étkezéssel. Ez a magyarok életét rövidítő, a magyar
lakosságot ivartalanító mózesi-talmudi terrorizmus, tudatos fajirtás, csakúgy mint a teljesen tiszta
ivóvíz (desztillált víz) „életveszélyesen mérgezőnek” hazudása és csak szennyezett vízhez keverés
után inni engedése (lásd 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26., Talmud baba kamma 93 b. lap és
Talmud Taanith 10 a. lap). 

Ezek a terroristák szabadlábon, magas állami pozíciókban vannak és az ellenük jogos védelemként
fellépő magyarokat terrorizmussal vádolják vagy elmebetegséggel, mint engem a köztársasági elnök
lásd:  http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/97.EmailKonyv-maffiaallam.pdf.

Követelem, hogy a köztársasági elnök haladéktalanul mentesítse Budaházy György barátomat az
alaptörvényt sértő büntetőjog alkalmazási diszkrimináción alapuló terrorizmus vádas ítélet hatálya
alól és vonja vissza az X-398/1998. ikt.  sz.  hamis  köztársasági elnöki iratot,  ami folyamatosan
„gondnokság alá helyezettséggel” rágalmaz 1998 óta, miközben kirabolnak, holott sosem voltam az.

A nemzetközi bírósághoz fordulok, ha a köztársasági elnök folytatja az alapvető emberi jogainkat
sértő fenti diszkriminációkat.

Budapest, 2016. december 17.

Jogos védelemként és jogos önvédelemként (Btk.) és mint volt parlamenti méréstudományi szakértő
kárelhárító megbízás nélküli ügyvitel keretében (Ptk.) előterjeszti: 
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