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Potongan Pastei (Pie) Lainnya
Sistem Keuangan Baru
Agenda Depopulasi Berlanjut – Serangan EMP Direncanakan untuk
Amerika Utara
PBB Akan Putuskan Siapa yang Makan dan Siapa yang Kelaparan (Obama
menandatangani perintah-perintah jika itu berarti apa pun)
Panggilan untuk Bertindak
Selama tujuh tahun lebih Neil Keenan telah mengejar Kabala / Globalis-globalis
pencuri di seluruh dunia dalam usahanya untuk mengubur mereka. Dengan satu
ayunan cepat dari pena Kathy M., yang merupakan tangan kanan Ray C. Dam,
banyak kesalahan diperbaiki.
Neil sekarang memiliki informasi yang dibutuhkannya untuk bergerak maju dalam
banyak hal.
Pengajuan kembali Gugatan Tirani Keuangan (Financial Tyranny Lawsuit) tidak
pernah sedemikian jauh, dan tindakan ini cukup banyak menempatkan apa yang
terjadi dan bagaimana dalam perspektifnya yang tepat.
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Pengajuan ulang gugatan ini adalah tindakan yang banyak diperlukan, yang
akan menurunkan Tirani Barat, dan tampaknya seolah-olah itu telah terjadi tepat
seperti apa yang dinyatakan Ben Fulford dan David Wilcock beberapa tahun lalu.
Pertemuan Eksklusif dari Tiga
Seperti yang kebanyakan dari kita sekarang ketahui, Neil baru-baru ini
melakukan perjalanan bisnis ketika diundang untuk menghadiri sebuah
pertemuan penting. Permintaan itu begitu mendesak sehingga penggagas
pertemuan mengirim jet pribadi mereka sendiri. Di bawah pengamanan ketat Neil
dan M2 bertemu dengan salah satu tokoh terkemuka di bagian paling puncak
dari gerakan Globalis / NWO (New World Order).
Bagi mereka yang ingin rincian tambahan, Neil berpikir bahwa perjalanan ini
akan membawanya ke Swiss, tetapi sebenarnya membawanya ke tujuan lebih
dekat. Keamanan berkekuatan 60+ dan pertemuan mengambil tempat di Hotel
yang sangat aman, di mana tidak pernah lebih dari empat orang duduk bersamasama pada satu waktu.
Salah satu tema kunci pada agenda pada pertemuan ini adalah untuk
membahas pembentukan sebuah Sistem Keuangan Baru, yang mana Neil telah
bergerak maju dengan bantuan rekanan dan teman-temannya.
Banyak yang menjadi landasan untuk pertemuan ini adalah pembentukan hal, di
mana Neil akan memiliki akses untuk (bukan kepemilikan dari) antara 400.000
sampai 600.000 metrik ton Emas untuk menciptakan dasar-dasar bagi sistem
keuangan dunia yang solid, yang akan membuat kita semua hidup dan baik, dan
itu akan menggantikan sistem lama dari NWO / Globalis / Kabala. (Sementara itu
ada orang lain yang mengharap agar Neil akan menggunakan akses yang
dimilikinya untuk menopang sistem lama. Ia punya pilihan yang jauh lebih mudah
daripada membantu Dunia yang akan tidak meminta biaya satu sen pun).
Menurut Neil, ini akan berarti tidak ada lagi (uang) FIAT dan selamat tinggal
kepada Bankir-Bankir Barat; tidak akan ada Bank Dunia, IMF atau BIS.
Juga akan ada dua basis rumah: Satu di Asia yang akan memegang Aset-Aset,
dan yang lainnya akan berada di Eropa yang akan mewakili Barat.
Hal lain yang muncul selama pertemuan ini, merinci sesuatu yang jauh lebih
jahat, ketika Neil dan M2 diberi peringatan tentang sebuah plot yang melibatkan
rencana-rencana PBB dan Administrasi Obama bagi Amerika Serikat.
Neil telah diberitahu bahwa jendela kesempatan untuk membantu AS sayangnya
semakin bertambah agak menutup setiap hari. Rupanya, itu adalah rencana
Obama untuk melancarkan false flag lainnya; tapi kali ini dalam skala sangat
besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Neil dan M2 diberitahu, bahwa
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kita sedang melihat jendela waktu dua bulan untuk situasi ini, meskipun Neil
percaya situasi ini dapat dihindari.
Rencana itu akan melihat kesalahan ditimpakan kepada “teroris-teroris
asing” untuk sebuah serangan EMP (Electronic Magnetic Pulse) terhadap
kisi (grid) elektrisitas di Amerika Utara.
Serangan itu akan meliputi kawasan luas yang membentang dari pantai Timur
sampai pantai Barat Amerika Serikat, dan dari pantai-pantai Utara sampai
Selatan, juga meluas sampai Kanada dan bahkan Amerika Tengah.
Neil dan M2 diberitahu bahwa segala sesuatu berlangsung di AS untuk
menghancurkan 'Grid' dan menata kembali program depopulasi yang akan
mengurangi 80% populasi Amerika dengan cara kelaparan dan kerusuhan
sipil.
Menunggu untuk mengirim makanan-makanan darurat, PBB akan memutuskan
siapa yang makan dan siapa yang tidak. Perintah eksekutif ini telah
ditandatangani oleh Obama.
Sementara kita mungkin berpikir ini akan memakan waktu yang lebih lama untuk
pelaksanaannya (Agenda 30), orang dapat melihat, Obama dan PBB sedang
mendesak hal-hal - dalam upaya yang memungkinkan baginya untuk
melaksanakan kondisi darurat militer dan diterapkan untuk jangka waktu abadi.
Jika ini terjadi, itu akan menjadi kematian dari bangsa besar yang dikenal
sebagai Amerika Serikat dan menurut desain tersebut, Eropa dan seluruh
dunia Barat akan berjatuhan seperti kartu domino, menuju kematian
mereka.
Para Globalis memiliki rencana-rencana mereka, dan jika mereka bisa mereka
akan menggunakannya apapun yang terjadi.
Pada catatan yang lebih positif, banyak dari kita menyadari dengan baik, bahwa
ada teknologi-teknologi yang seharusnya diterapkan untuk kemajuan umat
manusia sejak lama.
Dalam video berikut, Neil menunjukkan kepada kita salah satu contoh semacam
itu; perangkat medis yang memanfaatkan frekuensi-frekuensi untuk
menyembuhkan banyak masalah kesehatan yang kita perjuangkan sehari-hari.
Group K juga memiliki akses ke berbagai teknologi canggih lainnya, termasuk
energi bebas – di mana jelas melihat akan merugikan industri-industri berbahan
bakar fosil.
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Namun hal yang lebih mendesak, adalah bahwa dengan bantuan yang tepat,
Neil akan mampu menerapkan Sistem Keuangan Baru dan planet ini akan
mampu memukul balik para Globalis.
Tidak ada yang bisa melakukan ini sendirian, tetapi itu bisa dilakukan. Dari mana
bantuan keuangan interim penting berasal pada titik kritis ini?
Yang mengejutkan, sedikit orang yang tampaknya bersedia untuk berkontribusi
untuk setiap upaya yang semakin mendesak ini – upaya-upaya yang sedang
dilakukan oleh Neil dan Group K - demi menyelamatkan mereka dan orangorang yang mereka cintai.
Tampaknya begitu banyak yang menunggu untuk sangat sedikit untuk
menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup atau mati yang
menyangkut kita semua. Ini adalah situasi saat ini.
Pilihan-pilihan kita di masa depan yang sangat dekat, sekarang terletak pada
orang-orang; Neil dan Group K akan melakukan apa pun yang mereka mampu
dengan apa pun yang mereka miliki.
Begitu banyak email yang diterima Neil, mengatakan kepadanya untuk "pergi
dan dapatkan mereka!"
Neil sedang bekerja pada hal ini dan banyak hal lainnya, tapi jawabannya yang
jujur adalah, "Dengan apa?"
Dia telah menghabiskan jutaan dolar dari uangnya sendiri dan telah mengalami
akun-akunnya yang tersisa dicuri dan dibekukan lebih dari satu kali; transfertransfer telah diblokir atau berbalik kembali berulang kali. Jelas, Kabala sudah
berada di balik semua ini.
Akibatnya, dana interim yang mencukupi sangat dibutuhkan untuk mengambil
tindakan segera dan menyeberangi jembatan menuju garis finish.
Meskipun menunggu periode cukup lama untuk bantuan keuangan, Neil tidak
membiarkan orang-orang terdampar. Dia telah datang untuk mencintai banyak
orang yang menunggu dibebaskan dari perbudakan utang dan kehidupan yang
lebih baik.
Namun, sekarang adalah waktu bagi mereka yang memiliki sarana untuk
berkontribusi demi hal yang paling penting untuk Kita Orang-Orang.
Permainan menunggu dengan sangat mendesak harus diakhiri!
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https://youtu.be/QmRsWdK0PRI

Video
https://youtu.be/AhnvlcVyIp8
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