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In dit wel gekend restaurant ging in een specifiek voor hen opgezet streng 
beveiligd compartiment een geheime meeting door. 

Hierin zaten sommige van de meest prominente politici en globalisten van deze 
wereld. Zoals iedereen van hen het ooit had, heeft één van hen nu alle touwtjes 
in handen. 

De omstandigheden zijn nu totaal anders en je zag de oude zwakke man, 
meerbepaald de secretaris generaal van de VN die zonet een bezoek aan de 
Zuid Koreaanse president Park bracht, spartelen in zijn zetel in de hoop de 
president van China te kunnen bedriegen. 
 
Het doel van Ban Ki moon’s bezoek was een poging om het agenda van de 
NWO ofwel het agenda van de globalisten draaiende te houden. President Xi 
Jinping zat ietwat geamuseerd naar zijn voorstel te luisteren. 

China en Azië hebben ten slotte gedurende 75 jaar op de achterbank moeten 
zitten en de corrupte VN zijn gang laten gaan. 

Na 75 jaar zit de verkrachting van Nanking nog steeds vers in het geheugen van 
iedereen in Azië. 

“Vergeef ons onze zonden” waren de woorden die Ban Ki moon steeds 
herhaalde. Nooit tevoren heeft hij zoiets gezegd ! Maar misschien was dit wat 
China horen wou. Of misschien was dit de zoveelste geplande verkrachting van 
het Westen. 
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President Xi Jinping had de grootste moeite om stil te blijven zitten en hem niet 
te wurgen voor zijn arrogantie. 

De Dragon Family deed er alles aan om op de eerste rij te kunnen gaan zitten. 
Wat een lef dat deze speciaal uitgedoste Moonie had. [ See: Moon Moving In 
On United Nations? ]  (een gewone moordenaar klaar om te beslissen wie 
straks in de VS wel of niet mag eten gezien de VN van plan is om Monsanto 
voeding uit te delen) 

Ziet deze kleine man er niet uit als God? Nee! Je aanschouwt een wanhopige 
wannabee die door zijn eigen volk zal worden berecht voor alles wat hij heeft 
uitgespookt. 

Je had de macht om assistentie te verlenen maar je vertikte het te luisteren naar 
zij die jou hadden opgevoed.  Het is niet moeilijk te zien hoe je jezelf verborgen 
hield in de bergen tijdens de 2e wereldoorlog. Je grootte is nu eenmaal je 
sterkste punt om jezelf verbergen. 

Het 4000 dollar dure maatpak dat Ban Ki moon aan had hielp hem niet echt in 
deze zaak. Zijn beven was merkbaar en de Chinezen/Dragon Family vonden het 
amusant dat deze 120 pond wegende en in zweet badende man het lef had om 
hun domein te betreden. 
 
Ban Ki moon kon nauwelijks zijn benen bewegen. Ze waren er toch nog wel? 

Hij zag er oud en moe uit. Met zijn wat ongewennig trillen kon je je wel afvragen 
of hij erin zou slagen om zand in de ogen van de Chinezen te strooien? 

De Chinezen zélf die zaten daar wat te glimlachen en met de gedachte van “wat 
wil je deze keer, jij ouwe dief?” 

Het feit dat Neil Keenan de Chinezen / Dragon Family sterk had aanbevolen om 
hun eigen financieel systeem en banken (AIIB) op te zetten heeft vruchten 
afgeworpen. 

Ze luisterden en nu hebben ze niets meer nodig van het Westen. De 
omstandigheden zijn gewijzigd en het sturen van een vertegenwoordiger van de 
westerse globalisten is een geschenk sturen dat niemand wil. 
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Toen Ban Ki moon in Zuid Korea was kon hij evenmin iemand misleiden.  
De secretaris-generaal van deze beruchte organisatie (welke niet meer dan een 
bedrijf was) bracht een bezoek en ze waren voorbereid om, net zoals tijdens zijn 
vroegere bezoeken, zijn gezever aan te horen. Weet dat hij een Moonie is, een 
andere corrupte, zogezegd religieuze, organisatie. 

Na enige tijd er te hebben vertoefd verklaarde hij aan President Park wat zijn 
doel was; hij wou voorbereidingen treffen voor zijn kandidatuur om het 
presidentschap van Zuid Korea. 

Waarom President Park 'weg moest' was omdat ze het goud niet aan Jeb Bush 
en de VS Schatkist had overhandigd (wederom was het Neil Keenan en zijn 
team die dit hadden verhinderd). 

Ze kon het niet en gaf niet toe zelfs na de vele keren dat men dit aan haar had 
gevraagd. Ze hield stand als een Koreaan die het beste voor had voor haar volk. 

Ze wou de nationale en internationale schuld van Korea aflossen maar nog meer 
dan dit wou ze, zoals iedereen, een hereniging van Korea. 

Hiervoor heeft ze niet enkel gekende maar ook –voor de Westerse wereld, de 
globalisten- ongekende strijdgroepen verenigd . 
 
En nu willen ze haar vervangen. Houd stand, President Park. Het rijk van de 
globalisten brokkelt af en Korea zal blijven rechtstaan. 
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Weet je, de globalisten kunnen de wereld niet controleren vooraleer ze Azië 
hebben veroverd; en ze meenden dat Ban Ki moon, met hun misdadige hulp, 
zomaar simpelweg Zuid Korea zou kunnen overnemen? 

Om hem in die positie te kunnen krijgen hebben ze echter geld nodig. 

Stel je voor dat ze ooit enige van die omvangrijke fondsen die ze van onze 
wereld hebben gestolen kunnen gebruiken om hun macht uit te breiden. Deze 
gluiperds zullen we binnenkort op een schotel aan de bevolking serveren en dan 
zal je ze wel om genade horen smeken. 

Barmhartigheid zal het zijn. De Fema kampen en het Montsanto voedsel voor 
jullie en je familie. We willen ons ook ontdoen van jullie (hoe idioot ook maar 
zijnde) bloedverwanten zoals jullie met ons deden. 

Ze poogden recentelijk om goud uit Koreaanse bunkers te stelen met de hulp 
van Jeb Bush waarna Scott Nelsen van de VS schatkist deze dan zou 
aankopen. 

Ze hadden interesse in de Gaddafi assets (de voormalige Libanese president) en 
de Mei Hua assets en deden een poging om die binnen te halen toen niemand 
keek. Jammer voor hen, wij wisten maar al te goed wat ze van plan waren en 
konden hun plannen op tijd verijdelen – zelfs al poogden ze dit via hun agent 
Katsumi Kamiya van de Immuganda Trading Limited Corporation in Hong Kong. 

HEBBES !  Enkele dagen later vernamen we dat ze het op een andere manier 
zouden proberen. 

Jeb Bush werd tegengehouden. 

Weet dat éémaal je alle puntjes met elkaar verbind je zal zien dat al deze akties 
worden uitgevoerd door één grote onderneming die goed zorgt voor iedereen die 
daarvan deel uit maakt. Met bail-ins en bail-outs en andere stiekeme akties 
kunnen ze élke kant op. 

Al die tijd blijf je maar belastingen betalen die onwettig zijn en niet 
gemachtigd door enige regering gezien er maar drie souvereine naties 
bestaan op de aarde. 

Je betaalt een taxatie aan een onderneming. 

Toch draag je zorg voor vreemde ondernemingen, banken, koninklijke families, 
internationale organisaties en andere zaken die de globalisten maar kunnen 
bedenken om je verder te bestelen. 

Ban Ki moon maakte al sinds het begin deel uit van dit verhaal : De diefstal van 
de Federal Reserve Notes die Daniel Dal Bosco van Neil ontvreemde. 
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Toen Joseph Bendana, een goeie vriend van Neil, dit en aanverwante zaken 
onderzocht onverhandigde hij een gecertificiërde kopij van de rechtzaak aan Ban 
Ki moon in het VN gebouw in New York City in de hoop alles wat te kunnen 
versnellen. Kort hierna nam hij telefonisch contact op met Ban Ki moon. 

Natuurlijk kon hij hem niet bereiken maar toen gebeurde iets wat niemand 
verwachtte; Ban Ki moon belde hem terug en hierna volgde een 45 minuten 
durend gesprek , gevuld met allerei informatie en explosieve details. 

Joe contacteerde Neil Keenan en zei hem volgende : “Verdomme! Wacht tot je 
hoort wat ik te horen kreeg. Ik zie je in twee dagen, ik kan dit niet over de 
telefoon zeggen.” 

Joe wist niet dat het gesprek werd afgeluisterd en twee dagen later werd hij 
dood aangetrokken in zijn huis, nét nadat hij fit was bevonden om te reizen. 

We wachten nog steeds op de waarheid omtrent dit voorval en we zijn er zeker 
van die er ooit komt. De uitspraak was dat het een moord betrof en we zullen 
erop toezien dat alles, tot op het einde van dit verhaal, correct verloopt. Reken 
op ons Joe! 

We vonden ook dat zowel Bush en de Moon families nabijgelegen 
schuilplaatsen in Paraguay hadden en dat was in een gebied dat beheerd 
werd door drugkartels. De nabije Mariscal Estigarribia VS  luchtmachtbasis 
voorzag lucht ondersteuning en bescherming. 
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We vermelden ook nog dat de Bush familie het landgoed van Hitler 
aangekocht heeft (waar Hitler leefde tot z'n dood). 

Daar is het waar ze van plan zijn zich te verbergen als er geen andere plek meer 
beschikbaar zou zijn. 

Nu pogen ze opnieuw om de Global Accounts te pluimen; velen nemen aan dat 
ze op het randje van de ondergang staan. Neil gelooft dit echter niet. 
 
Misschien is dit hun laatste poging om Azië te bestelen. Maar misschien 
helemaal niet! Dit soort geeft nooit op. Hebzucht boven alles. 

Laten we het opnieuw hebben over Ban Ki moon in China. 

De Chinezen hebben veel knappe mensen die weinig zeggen. Ze geloven in  
uitspraken van oudsher zoals “je kan nooit een vis vangen zolang zijn mond dicht 
is”. Daarom blijven ze glimlachtend afwachten tot jij ermee voor de draad komt. 
Ban Ki moon kan maar twee richtingen uit. 

Hij heeft ofwel geld ofwel de bunkers nodig zodat hij de VN en meerdere naties 
drijvende kan houden. Zoniet zouden de Chinezen hun interesse wel eens 
kunnen verliezen. 
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Ten eerste, Neil gelooft niet dat de Chinezen zich hierover zorgen maken en ten 
tweede is het mogelijk dat Ban Ki moon dit zegt omdat hij geld nodig heeft voor  
zijn kandidatuur om het presidentschap van Zuid Korea – iets waarin volgens 
Neil de Chinezen noch in geloven noch voor warm lopen. 

De Chinezen / Dragon Family weten wat zich afspeelt en weten dat de 
globalisten wanhopig zijn, alsook dat ze zo goed als niets bezitten. Ze geven hen 
nepgeld en waardepapieren - zij het nu dollars of eigendomspapieren. 
 
De Chinesen zijn bewust van het feit dat ze in zee moeten gaan met zij die een 
verschil kunnen maken. De globalisten / Zionisten zitten niet langer in de race en 
stellen nu niet veel meer voor. 

De muren rondom hen brokkelen af. 

Ten derde, de Chinezen / Dragon Family weten dat er vele pogingen waren om 
goud te stelen van de Collateral Assets, iets wat Neil Keenan en Group K 
hebben verijdelt . Ze zijn zeer dankbaar en beseffen dat Ban Ki moon’s bezoek 
niet meer is dan een poging om de koffers te vullen vooraleer naar Paraguay te 
vluchten. 

Er zijn geruchten dat Neil Keenan op het punt staat een grote zet te maken. Als 
dat lukt dan is er totaal geen nood meer aan de wanorde van de Oligarchen / 
globalisten. 

De Chinezen weten wat Neil van plan is en wellicht heeft Ban Ki moon dit ook 
opgevangen. Daarom bracht hij uit wanhoop een bezoek om de nep VN 
organisatie te redden om zijn toekomst veilig te stellen en terzelfdertijd Neil 
Keenan monddood te maken. 

Dit zal nooit gebeuren. 

Ban Ki moon kan niet met legen handen terugkeren. Hij zoekt naar een manier 
om de lopende zaken wat te versnellen waarna dit ongedierte de vlucht zal 
nemen en anderen de zondebok zullen worden. Gooi de visnetten uit jongens, 
we gaan op visjacht en hun mondjes zullen niet stoppen met klapperen. 

Ten slotte dit nog :   
Wat gebeurt er als Ban Ki moon President van Zuid Korea wordt? 

Als dat gebeurt dan valt voor de globalisatie van de aarde een ander stukje van 
de puzzel in z'n plaats... als de aarde er nog steeds zal zijn. 

Je beseft dat Ban Ki moon maar al te graag elke mogelijke bunker van het 
Koreaans schiereiland zal pluimen om de globalisten te helpen. 
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Hierna zouden wellicht dan ook enkele beruchte figuren met namen zoals 
Obama en Clinton de VN overnemen en dat is iets waaraan ik niet wil denken. 
Zo wansmakelijk. 

Het is genoeg geweest. 

Azië, bescherm jezelf tegen deze jakhalzen. Jullie staan er niet alleen voor. 

 

Group K 

Copyright © 2016, GROUP K, Ltd. 

 

 

 

 


