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Pesan ini dikirim kepada Neil oleh seseorang yang ingin tetap anonim. Kami
akan menyebut dia ‘The English Insider’.
"Saya mengerti ketika saya mulai menulis ini, saya tidak bisa menggunakan
nama asli saya. Banyak orang dalam lembaga sangat menyadari siapa saya dan
di mana saya bekerja. Neil Keenan dan tim telah menempatkan apa yang perlu
ke atas meja dalam rangka menjamin dilakukannya penyelidikan, di mana
banyak bankir utama terlibat dalam "Deal Emas Satu Juta Metrik Ton" (One
Million Metric Tons of Gold Deal).
Tidak ada pertanyaan bahwa situasi ini memang nyata, karena saya secara
pribadi akan mendapat keuntungan dari komisi kecil pada transaksi tersebut.
Saya menyukai nama samaran "The English Insider", yang terasa cocok
diberikan kepada para insider lainnya seperti "The Asian Insiders" yang telah
bekerja dengan Neil dan tim.
Zero Hedge dan pers Inggris juga sudah mengetahui omongan ganda dari Mark
Carney, Gubernur Bank of England (BoE), yang mengisyaratkan ia mungkin
mengundurkan diri jauh lebih awal daripada yang diduga, bahkan mungkin awal
minggu depan.
Probabilitas tinggi mundurnya Mark Carney sekarang dapat ditemui di semua
media mainstream seperti contoh-contoh di bawah ini. Pemaparan ini benarbenar sebuah selubung untuk investigasi yang akan datang:
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The Telegraph: Tumbuhnya Spekulasi tentang masa depan Mark Carney pada
Bank of England
Speculation grows about Mark Carney’s future at the Bank of England
The Guardian: Mark Carney mungkin mengakhiri spekulasi tentang masa
depannya pekan ini
Mark Carney may end speculation about future this week
The Daily Mail: Mark Carney dapat mundur dari perannya di Bank of England
dalam beberapa HARI setelah prediksi ‘Ketakutan Proyek’nya kembali terulang
salah
Mark Carney could quit his Bank of England role within DAYS after his
‘Project Fear’ predictions were repeatedly proven wrong
The Sun: ‘BOS BANK AKAN MUNDUR’ Gubernur Bank of England Mark
Carney dapat MUNDUR minggu depan setelah prediksi perdagangan
menakutkan pasca Brexit terbukti salah
‘BANK BOSS TO RESIGN’ Bank of England Governor Mark Carney could
QUIT next week after fear-mongering predictions over Brexit were proven
wrong
Orang harus bertanya mengapa seseorang dalam posisi sebegitu tinggi dan
berpengaruh dalam komunitas perbankan akan melepaskan posisi kerja yang
begitu bergengsi dalam usia muda - kecuali ada situasi-situasi khusus yang
muncul ke permukaan seperti masalah pribadi, fisik atau fiskal. "Saya memiliki
keadaan-keadaan pribadi yang harus saya urus", ujar Mr. Carney ketika ditanya.
Mungkin Mr. Carney sedang mencari jalan keluar, di mana ia tentunya
menyadari dengan baik tentang penyelidikan yang akan datang. Kebanyakan di
sini di Inggris yang "tahu", mengambil langkah-langkah untuk memisahkan diri
mereka sendiri dari sindikat orang-orang yang dirujuk dalam artikel Keenan barubaru ini. Artikel itu sendiri begitu mengungkap, di mana semua yang terlibat
tentunya menyadari bahwa ada keadaan-keadaan yang akan mengarah
langsung ke penangkapan.
Pencurian satu juta metrik ton emas sama sekali bukan hal yang lucu, kecuali
Anda adalah George H.W. Bush dan sedang berharap-harap cemas deal ini
dapat berantakan, di mana ia tidak diikutsertakan.
Bisa dibayangkan, Donald Trump dapat menjadi pendukung investigasi
semacam itu yang akan dilakukan di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Hal yang
pantas dijadikan pertimbangan.
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Artikel Keenan baru-baru ini telah menciptakan kegemparan bawah tanah di sini
di Inggris dan ada mereka yang bertanya-tanya, mengapa kita akan mengijinkan
siapapun untuk menyelesaikan transaksi semacam itu, yang akan
menghempaskan penduduk ke dalam nasib lebih buruk daripada perbudakan
selama ratusan tahun. Anda sekarang memiliki desakan untuk pengungkapan
transaksi ini yang akan menghancurkan orang-orang di planet ini. Berapa banyak
plot mengerikan serupa dengan kekuatan luar biasa seperti itu sekarang yang
sudah diungkap Keenan dan tim?
Mungkin Anda dapat menemukan hyperlink merujuk hal-hal terkait di situs
internet Keenan dan mengulang upaya-upaya ini bagi Anda sendiri. Banyak
upaya telah terbongkar dan dipatahkan - yang berniat membajak dunia pada
skala kegilaan penjahat-penjahat James Bond. Ini adalah satu lagi dari banyak
petualangan yang telah dihentikan Group K.
Itu secara pasti menjadi ketentuan matematika. di mana Mr. Carney berusaha
melarikan diri dari keranjang. Semua yang terlibat tentunya sangat gugup ketika
mereka mengamati percakapan yang berlangsung berkisar konspirasi ini. Semua
akan bertanya-tanya, apakah Mr. Carney telah atau akan membelot, dengan
pelariannya dibuat baik di bawah pengawasan Polisi sampai pada saat ia
mengungkapkan rincian-rincian intim.
Mungkin ekspedisi obor cahaya dari Neil Keenan dan Group K baru-baru ini yang
menerangi Federal Reserve dan Bank of England dalam "One Million Metric Ton
Gold Racket" dengan triliunan dolar komisi yang dipertaruhkan, kemungkinan
telah mempercepat keputusan Mr. Carney untuk hengkang dalam cara yang
pragmatis.
Tentu saja, pergi sebelum jatuhnya (pisau) guillotine selalu merupakan ide yang
baik. Hal yang juga bijaksana untuk memastikan bahwa liburan diperpanjang di
suatu tempat yang begitu terpencil dan terisolasi, di mana di sana tidak ada
telepon ataupun perjanjian-perjanjian ekstradisi.
Pertanyaan berikutnya adalah seandainya Mr. Carney telah menyadari dengan
baik tindakan pencurian emas Asia ini (yang jelas harus dimilikinya dalam
posisinya sebagai Gubernur Bank of England), maka apa yang terjadi dengan
rekan seperjuangannya di Federal Reserve? Kapan "Mad Dame" Yellen akan
mengakomodasi pers dengan bantahannya yang meyakinkan?
Hal yang sangat jelas bahwa Bank of England dan Federal Reserve agaknya
kurang memiliki dukungan jaminan yang solid. Tanpa aset riil dari nilai
kekakayaan apa pun yang menopang mata uang Fiat mereka, mencetak lebih
banyak uang Monopoli hanya akan menyebabkan hiper-inflasi dan keruntuhan
Pound(sterling) Inggris maupun Dolar Amerika Serikat.
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Dengan demikian, tidak mengherankan di mana lembaga itu mengalami
keputusasaan berbahaya dan bersedia membeli emas, bahkan dari orang-orang
yang tidak memilikinya secara sah. Merujuk: The Golden Dragon Family.
Oleh karena itu, menambah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam
penggabungan serakah ini harus membuat Asia Tenggara juga berada dalam
siaga tinggi. Pencurian aset-aset Dragon Family memiliki dampak serius yang
harus menjadi amanat perhatian segera dari orang-orang Malaysia dan pejabatpejabat pemerintah mereka.
Para spesialis yang menangani deal logam mulia dalam kuantitas besar di
tingkat-tingkat pemerintah dan bank-bank sentral semua menyadari, bahwa dealdeal semacam itu diperantarai dengan diskon cukup besar dari harga-harga
pasar global saat ini, sementara margin dibagi di antara pihak yang
berkepentingan (pribadi), sebelum ditutup dengan pembeli-pembeli institusional
pada nilai-nilai pasar yang penuh.
Komisi-komisi yang dibayarkan untuk satu juta metrik ton emas akan luar biasa
besarnya, seperti yang dihitung oleh Mr. Keenan. Dapatkah Anda menghitung
1% dari nilai satu kuadriliun dolar agunan yang didukung (mata uang) dolar Fiat
baru sebagai komisi (uang perpanjangan liburan)?
Mr. Carney, tampaknya Anda terpaksa untuk menguraikan "keadaan pribadi"
Anda yang memerlukan kehadiran Anda, dan dalam waktu singkat. Bank of
England Anda yang berharga akan menjadi menganga, terbelah seperti
semangka dan apa yang harus terungkap? Anda semua bertanggung jawab
untuk segalanya yang salah yang terjadi di dunia ini. Sebutan umum "Banksters"
adalah sumber dari begitu banyak yang salah dengan dunia ini.
Dengan pemilu yang akan datang di Amerika Serikat dalam sorotan, apakah ada
yang mempertimbangkan "memilih" Neil Keenan sebagai Sheriff kehormatan
Nottingham? Dia tidak akan membuang-buang waktu dalam mengepung dan
menangkap para "Robbing Hoods" Inggris, belum termasuk menyebut akan
membawa mereka ke pengadilan. Oh, pahlawan sejati untuk masa-masa kita
yang tidak hanya kacau secara fiskal juga penuh tantangan.
Terima Kasih Neil dan Group K untuk mematahkan sepak terjang penghancuran
lainnya. Waktu, memang mengalami perubahan.
Seorang Pria Inggris yang risau”
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