Hoofdcommissaris Politie Wij kiezen voor het volk!
Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch spreekt op voortreffelijke en emotionele wijze
tijdens de demonstratie in Dortmund tegen de coronamaatregelen. Een fantastische speech
die misschien wel de geschiedenis zal ingaan als begin van het keerpunt voor de Duitsers.
Hier de verkorte versie die wij voor u hebben vertaald. Onderaan dit artikel de volledige
speech. Hij roept hier alle politie, gezagshebbers, BOA´s en de burger zelf, vooral diegenen die
zich niet bewust zijn, en vaak ook niet bereid zijn te luisteren naar waar duizenden mensen ze
voor willen waarschuwen, op.
Mensen willen u wat vertellen omdat zij ook het allerbeste met u en het land voorhebben.
Nogmaals de oproep, voor mensen die in angst zitten en voor diegenen die blijven vasthouden
aan de regering, het RIVM, de media en de politiek, en niet kunnen geloven dat hier hele
andere zaken spelen die u en ik aan het einde van de rit, en we praten over maanden in plaats
van jaren, in een compleet andere wereld zullen storten.

En dán merkt u het pas. Maar dan is het te laat.
En het ZAL u kwalijk genomen worden. Zij die het hadden kunnen weten maar het weg lachten,
gemakzuchtig waren of gewoonweg te eigenwijs waren en de oplettende burgers weg hebben
gezet als complotdenkers...

Wees wijs, ga op zoek, laat je informeren en handel! Ik ben een
patriot, geen idioot. Wij beschermen U het volk, en NIET de politiek!
Deel dit ZOVEEL je kunt. Overal. Het zijn cruciale tijden. En de politie kan een cruciale rol
spelen. Bekijk de volledige speech waar deze Hoofdcommissaris nog veel meer wijze
uitspraken doet.
https://www.youtube.com/watch?v=WDTwv...
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