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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT, nyilvános feljelentés Dr. Darák Péterhez, a legfelsőbb bíróság
Kúria elnökéhez, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű országos kárelhárítás keretében (Ptk.)
Mivel kb. minden tizedik Kálium-Retard tabletta órákra kitapad a gyomor- ill. a bélfalon, a kitapadás helyén
kis felületre lassanként kioldódó kb. 0,5 gramm kálium is felmarja, kisebesíti azokat. Évtizedek óta okoznak
vele fekélyt és rákot a magyaroknak, mert a klinikai kísérlet ezen eredményét a nyomozó rendőrség
eltitkolta, ill. szembehazudta. Mellékelem az ezt bizonyító klinikai jelentést, amit én egy ügyésztől kaptam
meg, a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzéssel indult eljárásban, mint feljelentő. Az orvosok ezzel a
tablettával gyakorlatilag mindenkinek lerövidítették az életét, mindenkit meggyilkoltak, akikkel a vízhajtó
gyógyszerek mellé, „a káliumhiány megelőzése” ürügyén, folyamatosan szedették. Miután az ügyészségi
vezetők rendszeresen elutasították az ügyben tett feljelentéseket azzal, hogy korábban is elutasították, ezúton
átadom Önnek a bizonyítékot, s ezzel a stafétabotot, hogy leállíthassa a káliummal népirtási bűncselekményt!
A rendőrségi nyomozás útján beszerzett, de a rendőrségi és ügyészségi vezetők által semmibe vett biológiai
hatás vizsgálati, konkrét mérési bizonyíték, kb. minden tizedik tabletta gyomor- ill. bélfal károsító hatásáról:
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A 8000 mg Kálium–R Tablettával bejuttatott 4000 mg napi kálium dózisnál több van megengedve (4700 mg)
a Menzareformmal. A magyar embereket az interneten KÓSER tanúsítvánnyal árusított Bonsalt elnevezésű
kálisóval, mint „egészségvédő étkezési sóval” is felbiztatják a mérgező káliumtúladagolásra. Véleményem
szerint a kálium túladagolásra FELBIZTATÁSSAL népirtás leállításához, s hogy a káliummal mérgezetteket,
s a már meghalt mérgezettek utódait kártalanítsák, Önnek elsősorban Izrael állam ellen kellene pert indítania.
Verőce, 2018. június 9.
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