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Biarkan saya memberitahu Anda sebuah kisah tentang seorang pria muda yang
nama sebenarnya tidak diketahui Neil – tapi ia menyebut dirinya sendiri Anthony
Santiago Martin.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2017

1

Dia bekerja dengan orang-orang dan lembaga-lembaga keuangan paling
berpengaruh di dunia termasuk Ratu Inggris dan Komite 300 (Committee of 300).
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Dalam dokumen Bank Dunia yang ditandatangani bulan Maret 2012, ada
daftar rincian bagi distribusi dana ke negara-negara di seluruh dunia dan juga
kepada bank-bank.
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(Dua halaman terakhir dari tanda tangan-tanda tangan dalam dokumen di atas
dikonsolidasi dalam gambar di atas untuk menghemat tempat)
Perhatikan pada halaman 143, ada lebih banyak tanda tangan dibanding
dalam dokumen pertama, referensi ASBLP yang sama pada header, dan
pada akhir, disclaimer tentang tanda tangan-tanda tangan yang “berlaku
dengan dan/atau tanpa pengakuan oleh ASM.”
Okay lupakan dokumen itu sekarang – Saya melihat Anda seperti orang lainnya;
sulit menelan mengatakan wow! Tapi mari kita mengetahui ini secara langsung:
Dokumen-dokumen yang Anda lihat dengan nama Anthony Santiago Martin
tercantum di atasnya adalah kertas-kertas penipuan.
Okay? Sekarang telan! Anda juga M2. Tariklah nafas dalam-dalam dan biarkan
kisah ini bergerak.
Penandatangan HM, King Anthony Santiago Martin
Nama Kode : C3-AM-01, White Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, Morning
Star dan King David.
No. Paspor UN – 00191-01 (Perserikatan Bangsa-Bangsa xx3794724
Alamat Pos : 133 Rizal St. San Sebastian, Hagonoy, Bulacan 3002,
Philippine Island.
Sudah diduga bahwa Anthony Santiago Martin telah digunakan oleh Komite 300
(Committee of 300) untuk menarik dana-dana dari Akun Agunan Global (Global
Collateral Accounts). Lebih lanjut telah diduga bahwa White Spiritual Boy dan
semua akun-akun yang terkait adalah fiktif.
Menurut salah satu kesaksian, Anthony Martin yang asli adalah seorang warga
Australia yang menikahi seorang warga Filipina dari Hagonoy Bulacan.
Tampaknya Martin sudah dibayar satu juta Pound Inggris untuk menandatangani
dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya oleh Presiden Marcos yang
menyatakan bahwa Martin (Anthony Santiago Martin yang sebenarnya, dan
bukan CIA palsu berikutnya seperti yang dirinci di bawah) pewaris yang sah dan
penandatangan sah untuk akun-akun tersebut.
Tapi kebenaran di balik upaya penipuan ini terungkap dan Pengadilan Dunia
(melalui Mahkamah Internasional) memutuskan bahwa Anthony Santiago Martin
bukanlah pewaris sah ataupun penandatangan sah untuk akun-akun yang
bersangkutan.
Anthony Santiago Martin ‘yang asli’ telah meninggal dunia.
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Dari sini dapat disimpulkan bahwa Martin telah digunakan sebagai kambing
hitam dalam rencana yang gagal dari Komite 300.
Karena tidak-dikenalnya secara luas Anthony Santiago Martin yang ‘asli’, CIA
telah memata-matai kesempatan untuk menciptakan bukan hanya satu tapi lima
“Anthony Santiago Martin” baru yang palsu, setidaknya satu dari mereka tetap
dalam permainan sampai hari ini, di muka dan di pusat. CIA mengatur ini dengan
mengakuisisi lima pria Asia muda yang telah mereka persiapkan sebagai aset
dan melengkapinya dengan legenda atau sejarah palsu, dengan tujuan agar
dapat memanfaatkan mereka dalam transaksi-transaksi penipuan (scam)
keuangan di masa depan.
Anda lihat, Alfredo Saurin (seorang broker yang merupakan mantan CIA) dan
salah satu dari “Anthony Santiago Martin” palsu karangan-CIA (gambar di atas)
telah terlibat dalam sebuah kesepakatan yang telah kami ekspos pada posting
terakhir kami: The Final Battle Lines Are Being Drawn.
Apa yang baru-baru ini diekspos oleh Neil Keenan telah menciptakan perang
antara banyak dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan yang
telah akan berlangsung tersebut. Anthony Santiago Martin yang palsu telah
berusaha untuk menipu dan sekarang sedang dikejar.
Neil telah diberi informasi bahwa “Martin” yang palsu ini sekarang sedang
menyelamatkan hidupnya dan bersembunyi di Hong Kong. Dia mengacau
Alfredo Saurin yang dikenal sebagai Robin Hood Asia modern. Ia mencuri dari
Bank-Bank elit dan memberikannya kepada yang miskin.
Sementara itu, kami perlu mengekspos kepada dunia bahwa dalam
tersingkapnya deal (kesepakatan) yang kami ungkap dalam The Final Battle
Lines Are Being Drawn, kleptomania Perdana Menteri Malaysia Najib Razak
(yang juga terlibat dalam deal yang dimaksud) membawa dirinya sekali lagi,
mencoba dan kabur dengan mencuri segala sesuatu dan apapun yang
tidak dipaku di tengah-tengah kebingungan.
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Komite 300 (Committee of 300)
“Tiga ratus pria, semua saling mengenal satu sama lain, mengarahkan nasib
ekonomi Eropa dan memilih penerus-penerus mereka di antara mereka sendiri.”
– Walter Rathenau, 1909, pendiri perusahaan raksasa Jerman General Electric
Corporation
Akhirnya, bahwa dokumen-dokumen Bank Dunia ini sah atau tanda tangantanda tangannya otentik, tidak benar-benar penting — ini semua adalah dikte
dari Komite 300!
Bagi mereka yang tidak mengenal Komite 300, mereka adalah sebuah kelompok
yang diduga didirikan oleh aristokrasi Inggris pada tahun 1727 dan oleh banyak
akun, terdiri dari dewan internasional yang mengatur dan mengawasi politik
dunia, keuangan, perbankan, media, dan militer untuk upaya-upaya global yang
terpusat.
Juga perhatikan tidak adanya tanda tangan di bawah “Diakui oleh ASM” pada
kedua dokumen. Sekarang di sinilah di mana “Raja” Anthony Santiago Martin
sekali lagi diekspos dalam penipuan ini.
Tidak pernah ada seorang Raja dari Filipina!
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Jadi bagaimana mungkin pernah ada Raja Anthony Santiago Martin, nyata atau
palsu?
“Anthony Santiago Martin” / “ASM” / “White Spititual Boy” dan sebagainya
– Itu semua penipuan.
Good luck dan tangkap dia Willy – dia ada di Hong Kong!
Neil Keenan & Group K

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