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Tom Gillesberg: »God aften og velkommen til disse dramatiske
tider, hvor vi faktisk står med muligheden – og når jeg siger
’vi’, så mener jeg menneskeheden, størstedelen af
menneskeheden – med muligheden for at befri menneskeheden fra
den største svøbe og trussel, som har eksisteret mod
menneskeheden i lang tid, og det er geopolitik; det er Det
britiske Imperium; det er, at man har kunnet sidde med centrum
i finanscentrene i London og vedhænget, der befinder sig på
Wall Street, og rundt omkring i verden har man haft denne her
kræftsvulst med en masse metastaser rundt omkring, som simpelt
hen har kunnet få lov til at tage kontrollen over, hvad der
foregik her på kloden og i den senere tid har bragt
menneskeheden meget tæt på en konfrontation mellem atommagter,
som, hvis den bliver realiseret, sandsynligvis betyder
menneskehedens endeligt.
Chancen for, at vi kommer ud af det her; chancen for, at Det
britiske Imperium bliver lagt i graven, er større end
nogensinde før; men den krig er ikke vundet endnu. Det er det,
man ligesom skal forstå, når vi ser disse vedvarende kampagner
i medierne … baseret på løgne. Først så vi Russiagate: Rusland
har grebet ind i det amerikanske valg, har manipuleret
tingene. Og igen, der har været så mange historier om det, og

kigger man på substansen, kigger man på beviserne, så er de
eneste beviser, vi har for noget, nemlig disse såkaldte ting,
som kom fra DNC, den Demokratiske Nationalkomites server, som
blev præsenteret på WikiLeaks, så var det ikke et hack, det
var et læk; det var nogen i DNC, der havde adgang til DNC’s
server, som lækkede det til WikiLeaks. På trods af det, så har
vi hørt historien til uendelighed om, at Rusland har grebet
ind i det amerikanske valg, og det brugte man jo så som basis
for at sige, ved hvert eneste valg, vi har haft siden,
’Rusland forsøger at gribe ind i valget’, på trods af, at vi
NUL beviser har set på noget tidspunkt, for disse påstande …«

