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Ik zou je graag een verhaal willen vertellen over een man wiens echte naam onbekend
is voor Neil - maar die zichzelf Anthony Santiago Martin noemt.
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Hij werkt samen met de op financieel gebied meest invloedrijke mensen en
ondernemingen inclusief de koningin van Engeland en het comité van 300.
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Dit World Bank document getekend in maart 2012, bevat een gedetailleerde lijst voor de
distributie van fondsen naar landen over de hele wereld en tevens ook naar banken.
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(De laatste 2 pagina’s met handtekeningen zijn samengevoegd in de bovenstaande
afbeelding om plaats te besparen)
Pagina 143 bevat veel meer handtekeningen dan het eerste document, dezelfde
ASBLP referentie op de hoofding van het document, en op het einde, een
disclaimer over de handtekeningen die “geldig zijn met en/of zonder de erkenning
van ASM”
Oké, vergeet het document nu – ik kan je zo voor me zien dat je net als alle andere
mensen; wow! zegt met een brok in je keel. Maar laten we hier heel duidelijk over zijn:
De documenten die je voor je ziet met de naam Anthony Santiago Martin erop zijn
gefraudeerde papieren.
Oké? Slik nu die brok door! Ook jij M2. Neem een diepe teug adem zodat dit verhaal op
gang kan komen.
Ondertekenaar HM, Koning Anthony Santiago Martin

Code naam : C3-AM-01, White Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, Morning Star
en Koning David.
Paspoort nr. UN – 00191-01 (Verenigde Naties Organisatie xx3794724)
Post Adres : 133 Rizal st. San Sebastian, Hagonoy, Bulacan 3002, Filipijnen.
Het is beweerd dat Anthony Santiago Martin gebruikt werd door de comité van 300 om
fondsen op te nemen van de Global Collateral Rekeningen. Het wordt tevens beweerd
dat White Spiritual Boy en alle daaraan gerelateerde rekeningen fictief zijn.
Volgens een getuigenis, is de echte Anthony Santiago Martin een Australiër die met een
Filipijnse van Hagony Bulacan is getrouwd. Blijkbaar werd Martin 1 miljoen Britse
Ponden betaald om documenten te ondertekenen die hem gegeven waren door
President Marcos die op zijn beurt verklaarde dat Martin (de echte naam Anthony
Santiago Martin, en niet de volgende valse CIA identiteiten zoals hier beneden
beschreven) de enige erfgenaam en de enige ondertekenaar van de rekeningen.
Maar de waarheid achter deze frauduleuze onderneming was ontdekt en de Wereld
Rechtbank (via het Internationale Hof van Justitie) heeft uitgesproken dat Anthony
Santiago Martin niet de rechtmatige erfgenaam noch de ondertekenaar van de
rekeningen in kwestie is.
De ‘originele’ Anthony Santiago Martin is sindsdien overleden.
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat Martin als een katvanger fungeerde voor
het gefaalde plan van de comité van 300.
Sinds het niet-wijd-bekende overleiden van Anthony Santiago Martin, zag de CIA haar
kans schoon om niet een, maar vijf nieuwe frauduleuze “Anthony Santiago Martins” te
creëren, waarvan er tenminste een actief is tot vandaag de dag, midden in de frontlinie.
De CIA speelde dit klaar door vijf jonge Aziatische mannen die ze opgevoed hebben als
persoonlijke aanwinsten en hebben hun verschaft van frauduleuze legenda’s en
geschiedenis, met als bedoeling om hun te gebruiken in toekomstige transacties
(oplichtingspraktijken).
Weet je, Alfredo Saurin (een makelaar die ex CIA is) en een van de neppe door de CIAbekokstoofde “Anthony Santiago Martins” (hierboven afgebeeld) waren betrokken bij
een deal die was bloot gegeven in onze laatste post: The Final Battle Lines Are Being
Drawn.
Wat Neil Keenan recent heeft blootgesteld heeft een oorlog veroorzaakt tussen velen
aan beide kanten van de voorgenoemde deal die bijna op het punt stond om plaats te
vinden. De neppe Anthony Santiago Martin heeft geprobeerd om de boel te bezeiken en
wordt nu opgejaagd.
Neil is geïnformeerd dat deze neppe “Martin” op dit moment voor zijn leven aan het
rennen is in Hong Kong. Hij heeft Alfredo Saurin bezeken die bekend staat als de
moderne Aziatische Robin Hood. Hij steelt van elite banken en geeft het aan de armen.
Ondertussen, is het noodzakelijk om bekend te maken aan de wereld dat in het
ontrafelen van de deal die we bloot hebben gegeven in The Final Battle Lines Are
Being Drawn dat de Maleisische Premier kleptomaan Razak Najib (die betrokken
was in de genoemde deal) het op zichzelf nam, om opnieuw, een poging te doen
om weg te komen met alles wat niet aan de grond was vast genageld in het
midden van de verwarring.
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Het Comité van 300
“Drie honderd man, waarvan allen elkaar kennen, die het lot in handen hebben van de
Europese economie en die hun opvolgers zelf kiezen uit hun beperkte groep”
- Walter Rathenau, 1909, oprichter van de gigant German Electric Corporation.
Wanneer puntje bij paaltje komt, maakt het niet uit of deze handtekeningen authentiek
zijn of niet – het valt allemaal onder de zeggenschap van het Comité van 300!
Voor degenen die niet bekend zijn met het Comité van 300, het is een groep die naar
verluidt opgericht was door de Britse aristocratie in 1727 en volgens vele rapportages,
bestaat uit een internationale raad die de zeggenschap heeft over de wereld politiek,
commercie, het bankwezen, de media en het leger voor een gecentraliseerde
wereldwijde inspanning.
Noteer trouwens ook het ontbreken van een handtekening onder “Erkend door ASM” op
beide documenten. Dit is waar “Koning” Anthony Santiago Martin opnieuw bloot
gegeven wordt in deze fraude.
Er is nog nooit een koning van de Filipijnen geweest!
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Hoe is het dan mogelijk dat er een Koning Anthony Santiago Martin is, echt of niet echt?
“Anthony Santiago Martin” / “ASM” / “White Spiritual Boy” etcetera – het is
allemaal fraude.
Heel veel succes en pak ‘em, Willy – Hij is in Hong Kong!

Neil Keenan & Groep K

Jean Knight – Mr. Big Stuff
https://youtu.be/ooYExfw9lLY

[Niet jij ]
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