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NEIL KEENAN  
Temos um novo Xerife na Cidade – 
Acabaram os brindes 

 

Neil Keenan: durante a sua iniciação como Amanah – no quarto do prévio Presidente da Indonésia - Sukarno 

Ver também: The Asian Insider: Porque Neil Keenan foi eleito Amanah? 

A inexorável batalha continua para acabar com a escravidão mundial das dividas. 

De fato, ela tem esquentado muito, visto que Neil Keenan e o seu Grupo estão avançando 
corajosamente contra esses vis arquirrivais no palco mundial, especialmente na Indonésia. 

Com a pessoa do Neil Keenan, Indonésia sempre tinha um verdadeiro guerreiro lutando pro eles. 
Alguém que não vai desistir ou abandonar; Ele é alguém que colocou a sua vida firme e 
repetidamente no meio do campo para ganhar esta batalha tão crítica, para mudar o mundo.  

A fim de atualizar e clarificar novas e emergentes informações, vamos novamente rever 
acontecimentos importantes do passado. 

 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-asian-insider-why-was-neil-keenan-elected-amanah/


 
NEIL KEENAN  

Temos um novo Xerife na Cidade – Acabaram os Brindes 
24.03.2019 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-theres-a-new-sheriff-in-town-no-more-freebies/  
_______________________________________________________________________________________________  

2 
 

 

Por mais detalhes históricos relevantes, favor tome-se o tempo para ler Historia e Linha do 
Tempo dos Acontecimentos 

(Especialmente Seção: 4.02. 1944 O Acordo do Bretton Woods: O Golpe dos Poderosos) 

Uma vez o Acordo do Bretton Woods tinha sido assinado, depois da Segunda Guerra Mundial (1944) 
começou uma nova era de truques financeiros a qual e conhecida como profundo Estado ou “Brejo”. 

Os jogadores astutos envolvidos, organizarem um novo e corrupto sistema financeiro que incluía o 
Fundo Monetário Internacional (IMW) o Banco Internacional de Assentamentos (BIS), o Banco 
Mundial e outras instituições financeiras, para lavar, espelhar e hipotecar os bens. Este processo 
também contou com o apoio do Vaticano e do Banco da Inglaterra nas suas tentativas corruptas de 
enganar o mundo com os seus programas de endividar todos com suas moedas FIAT. 

Eles estabeleceram o Central (Reserve) Banking System para trabalhar dentro do já corrupto 
sistema e encontravam caminhos para roubar do Oeste (Indonésia) sem suor; Isso só ate que Neil 
Keenan tinha Notes encargados para ele no ano 2009, que eventualmente foram roubados. 

Veja o Linke seguinte que contem uma declaração sobre o roubo dos Notes entregues para 
Benjamin Fulford, por um Sênior Agente Europeio: 

http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/Neil_Keenan_History_%20and_Events_Timeline%20Portugues-1.doc
http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/Neil_Keenan_History_%20and_Events_Timeline%20Portugues-1.doc
http://www.wakeupkiwi.com/news-articles-57.shtml#Crown
http://www.wakeupkiwi.com/news-articles-46.shtml#BoE
http://www.wakeupkiwi.com/news-articles-32.shtml#Central
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Statement of A Senior European Agent – About Daniele Dal Bosco, Giancarlo Bruno and The 
World Economic Forum 

Como se pode ler, no Linke supramencionado, o roubo das importantes Notes da Federal Reserve 
começou no momento que Benjamin Fulford introduziu Neil para um amigo seu, italiano e de 
confiança, Daniel Dal Bosco. 

O que Fulford esqueceu de mencionar para Neil, era o fato que Dal Bosco era um Conselheiro 
Financeiro do Vaticano  que trabalho igualmente como Secretario do Leo Zagami, o Príncipe e Chefe 
Illuminati da Loja Maçônica Italiana P2. 

 

Imagen capturado do YouTube de Benjamin Fulford e Leo Zagami 

Depois de mais discussões entre Neil e Benjamin, os Notes foram entregues para o Italiano Dal 
Bosco para serem guardas em custodia, quem verificou as Notes e os botou numa conta segura de 
um Banco Suíço.  

Como Neil nunca tratou nem com um nem com outro dos indivíduos, Neil falou com o Dr. Van de 
Meer que o informou que Benjamin nunca deve ser confiável e que Neil não deveria levar com ele 
Notes tão valiosas. 

Algum tempo depois de segurar as Federal Reserve Notes, Neil e o seu amigo Joe Bendana 
concluíram um negocio com grupos de Portugal, Espanha e França para arrendamento das Notes. 

Quando Dal Bosco descobriu, que as Notes pronto sairiam  do seu controle, ele decidiu que sua 
única opção era roubar os, o que ele fez de repente e descaradamente.  

Poucos dias depois do roubo, Benjamin Fulford saiu do Japão para se encontrar com Leo Zagami e 
outros na Itália, os que informaram Fulford, que eles estiveram no controle das Notes. 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_fulford75.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_fulford75.htm
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Depois de combinar a sua parte do roubo (uma porcentagem do negocio), Fulford voltou pelo Japão 
imediatamente, alegando ter sido envenenado nos túmulos do San Pedro! 

Desde então, Benjamin Fulford tem comprometido a sua credibilidade em vários aspetos, 
visto que parece ter esquecido a sua própria história o que passou durante o roubo das 
Notes. 

Durante esse mesmo tempo, Neil ia pela frente e expôs corrupção dentro das Nações Unidas, tanto 
como dentro da Policia Financeira Italiana, do Foro Econômico Mundial e do magnata italiano Silvio 
Berlusconi – entre outros. 

Veja o original registrado da ação judicial do Neil Keenan: Keenan Complaint 11-23-2011 
Southern District of New York 

 

Se não tiver sido por esse mal cabala, nos teríamos já começado a desfrutar dos benefícios 
de grandes novas tecnologias em 2010.  

http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf
http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf
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Esse sempre foi a intenção do Neil e da Golden Dragon Family, de criar um mundo onde todos 
pudermos vive rem paz e harmonia. 

 

Neil com o honorável e autentico Count Albert 

Como informado nos anos intervindos, Neil Keenan e o Grupo K tem persistido em lutando 
implacavelmente a corrupção sinistra do Cabala no mundo inteiro. 

Eles tem sido vitoriosos muitas vezes nessas batalhas sub-reptícios, com muitos resultados 
não informados por razões de segurança, especialmente depois de numerosas tentativas de 
atentados pela vida do Neil. 

Como Neil recebeu informações criticas e a tempo de fontes altos e confiáveis, Nos parece que a 
Cabala esta na sua ultima ronda ou tentam de ressurgir numa tentativa de começar uma nova era de 
endividamento escrevedora mediante alta tecnologia. 

As ferramentas de Inteligência Artificial (AI) que eles tem implementados contra a humanidade, estão 
longe da nossa imaginação! 

A única maneira de tratar com essa criminalidade hedionda, é de analisar o claramente e de 
confrontar o diretamente, mediante ataques implacáveis. 

Temos que ir para frente, mesmo que seja com o nosso ultimo respire para que as nossas 
famílias e filhos possam sobreviver. Somente, NOS, O POVO, podem fazer isso acontecer! 
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Estamos revelando algumas informações criticais com fotos que foram providenciados por um novo 
Asian Insider (não é o Insider que você leu no passado). 

Essa pessoa trabalha pelo Cabala e esta um tanto desgostada e engrossada, depois de conhecer os 
planos pendentes deles para eliminar a humanidade e nosso planeta.  

Ele teve o suficiente a quer nos assistir na nossa luta em contra ataques e em expondo o que 
poderia ser o ultimo passo deles e seu ultimo dia do julgamento. 

Recentemente a Cabala começou em segredo fazendo planos de backup pelo seu próprio 
salvamento. 

Seguindo um artigo do dia 12 de março 2019 em Breitbart diz: “Secretario Geral de ONU vai para 
Washington com um simples apelo: PRECISAMOS DO SEU DINHEIRO”, o objetivo de Guterres é 
segurar fundos adicionais, depois dos Estados Unidos limitaram a sua contribuição e jogarem a 
responsabilidade pelo resto do mundo para preencher o faltante. 

O artigo também diz, “No ano 2016 os E.U. pagaram mais de 16 bilhões pela ONU, seja um quinto 
do total do orçamento.” 

Chefe da ONU vai para Washington com Simples Apelo: Precisamos do Seu Dinheiro 

Afortunadamente o Presidente Trump já estava um passo na frente em sair do “Poor Boy 
System”(Sistema do Pobre Menino) no qual eles pensaram manter o controle. 

Próxima parada… China pela missão de mendigo da ONU. 

Pode ser que a China vai topar, ora creio que os Chineses não são tão estupidos com o sistema 
judicial deles, que de um dia para outro, se for culpado, pode ser executado por crimes hediondos.  

Em Segundo lugar, novas reuniões segredas acontecem, para roubar as Contas Globais. 

Outra vez, depois de hijack o system duas vezes depois de inaugurar o acordo do Bretton 
Woods em 1944 / 1994, eles estão por fazer o uma terceira vez seguidas com uma torção 
astuta. 

Mesmo, sabendo que estamos de olho nas Nações do Oeste no seu envolvimento nas fraudes do 
passado, eles agora estão se servindo de diferentes truques para se apoderam dos bens 
ilegalmente.  

Com poucas chances – com um novo Marshall na cidade! 

https://www.breitbart.com/politics/2019/03/12/u-n-chief-heads-to-washington-with-simple-plea-we-need-your-money/
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Eles tem implementado novos grupos de participantes para esgueirar-se pelas rachaduras do 
sistema, elaboraram novos corruptos papeis financeiros e novamente fazendo reivindicações 
falsas para ganhar os Bens dos Asiáticos. 

E obvio que todo isso é um esforço continuado da Cabala, especialmente nas circunstancias que 
eles mimos caiem nos atrasos com pagamentos e então tornam-se desesperados. 

Lembrem-se, gente desesperada toma medidas desesperadas e será bem provável que eles 
estão com o seu ultimo esforço então eles vão agir descuidadamente e imprudente… Sejam 
avisados! 

No é só a ONU que esta com problemas, são o inteiro “Novo Ordem Mundial” (NOW) referenciada 
por George H. W. Bush Senior O original família Bush (se chamava Scherf) é nem são 
Americanos, pero são mais bem Nazis Alemães! 

 

No ano 1992, George H. W. Bush Sr. e seus companheiros mencionarão em publico a Nova Ordem 
Mundial (NOW) a qual – para os informados – constituí o nefasto intento para controlar não somente 
a população humana pero também para controlar o sistema mundial das finanças através do seus 
fraudulentas acordos financeiros internacionais – em particular o Acordo de Bretton Woods, pelo qual 
a Cabala tem que ser tão grato! 

Outra vez, esse acordo profundamente falho, truz junto o IMF, BIS, e o World Bank, os que 
asseguraram que o inteiro novo Sistema Financeiro do Oeste seja controlado por corruptos e 
pervertidos Oligarcas.  

Não obstante, isso estabeleceu perfeitamente o Sistema do FIAT Banking com que poderiam 
usurpar os fundos dos povos e simultaneamente financiar os interesses dos Európios.(EU) 

Moedas Fiat são simplesmente moedas ou IOU’s (eu lhes devo) ou simplesmente papeis sem 
valor (ou apoio) nenhum ou fundos criados eletronicamente, sem valor real substancial (ou 

http://www.wakeupkiwi.com/secret-societies-illuminati-1.shtml#Bush
http://www.wakeupkiwi.com/secret-societies-illuminati-1.shtml#Bush
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apoio) de qualquer tipo, ainda são transmitidos inteligentemente por ativos apoiados em 
moedas “reais”. 

A tarefa deles era e continua ser, a destruição da economia dos Estados Unidos e do mundo 
inteiro! 

Tão poucas pessoas … somente 1% – para derrubar 99% da população do planeta! 

Como tal coisa pode acontecer? Isso poderia acontecer se nos não tivermos aberto os 
nossos olhos á tempo, mas nós temos .... o que faz TODA a diferença! 

Finalmente essa grosseira Cabala tem uma verdadeira batalha em suas mãos! 

Essa batalha crucial também inclui os seus controlados favoritos no Congresso Americano, incluindo 
os Millenials e o Partido Democrata assim como os globalistas RINOS e Neo-Cons, e a Câmara de 
Comercio dos Estados Unidos e outros poderosos lobistas.  

Temos que tomarmos de frente as malevolentes mentiras deles e a sua mórbida propaganda, 
e ao mesmo tempo abordando os políticos corruptos; jogando os fora do serviço. Eles são 
inúteis boquilhas e um perigo por NOS O POVO! 

Pouco depois o Presidente Trump foi eleito, ele despertou algumas pessoas, informando os o que 
estava realmente acontecendo, pelo que esses começaram pouco a pouco ver os tantos erros que 
terão sido cometidos. Agora, isso feda ate os altos céus! 

Pelo menos nos podemos apreciar um “Céu” autentico, a pesar do fato que a Cabala queria que nos 
adorássemos Satã e bebemos a sangue de bebes. Quanto doente podem ser eles? 

Existe um tanto mais de esse sórdido comportamento, se você faz a sua própria pesquisa, 
realmente ninguém esta salvo! 

Voltando ao momento, Neil pergunta: 

“Favor não me fazem outra vez subir a montanha”! Não o teria feito nem aos 18 anos, pero como 
vocês sabem, eu o fiz já. Para ser honesto, eu o fiz para todos nos. “Eu tinha que chegar lá acima 
para verificar eu mesmo o que era real e o que não”. 

“O que encontrei eram experiências profundamente místicas e também o fato que as carvoeiras são 
reais. Além disso, foi claro que vamos necessitar definitivamente grande e pesado equipamento para 
abrir os e para trabalharmos dentro deles.” 

http://www.wakeupkiwi.com/news-articles-61.shtml#Scorning
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Veja também: Trazendo o todo jungo – O tempo já tem chegado  

Deixando por atrás as montanhas, as cobras brancas, os monos e as pítons, nos voltamos 
novamente para falarmos dos planos atuais da Cabala, de roubar os Ativos das Contas Globais. 

Para os que já conhecem eles, é descaradamente claro que eles estão fazendo o que 
planejaram fazer já centenas de anos atrás: eles estão outra vez tentando roubar do Este... da 
Indonésia e de outras áreas na Asia. 

O recente encontro da cúpula no Vietnã era nada mais do que um espetáculo politico com 
financiamentos pelas portas dos fundos e com skull-duggery. A parte major da Asia se sentia 
desapontado, o mínimo que eles esperavam, era o fim da guerra de Correa.  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-bringing-it-all-together-the-time-has-now-come/
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A Correa do Sul esta preparado para ir à frente e deixar a Cabala por atras, mesmo que os dois 
últimos velhos, o presidente do grupo Cabala, Jong Su Lee (morando nos Estados Unidos) e  
presidente Hwang (morando em Londres) ainda existem. 

Outra área importante para tomar conhecimento é que são 5 Internacional Reserve Depository 
Banks (IRDB) bancos internacionais de deposito, que foram estabelecidos em 2005. 

Esses são localizados no estado de Montana, e alguns desses bancos estão em território de 
Reservados Indiano. 

Park-Chung ilegalmente tem movido dois bunkers no Coreia do Sul com um valor estimado 
em torno de USD 26 Quintilhões  

Quanto de “alta estranheza” se precisar, par dar se conta desses negócios incomuns, para juntarmos 
as peças desse incomum quebra-cabeça? 

O Governador do Banco Mundial, Kim Young esta tão excitada em saber que vai poder morar no 
Montana para o sua aposentadoria… o que nos leva pela premente pergunta: Por quê? 

Resposta: Segue o dinheiro! 

Como esses ativos entraram os Estados Unidos, sem aprovação do FED, US Treasury ou 
notificação do Presidente dos Estados Unidos o do Congresso? 

Será possível que isso seja o resgate que vai escravizar os contribuintes Americanos para 
gerações a virão? 

O mais importante é que esses ATIVOS NÃO PERTENCEM A ELES! Essos são Ativos 
roubados! Eles pertencem aos depositantes originais das Contas Globais sob a única tutela 
do AMANAH, Neil Keenan. Os Ativos tem que serem devolvidos imediatamente! 
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Na photo abaixo aparece Dennis Lambert, o Presidente da IRDB: 

 

Dennis Lambert – Chairman – International Reserve Depository Bank  
Wonju, Gangwon-do, Korea – International Reserve Depository Bank 
Group Chairman IRDB HONG KONG. Endereço: Wonju, Gangwon-do, Korea; Industry: 
Financial Services. Current International Reserve Depository Bank. 

Em suas próprias palavras, Chairman Lambert descreve sua visão de negocios no mundo, tanto 
como em Montana da seguinte maneira: 

“Tem sido pelas minhas viagens de negocio que vi uma oportunidade única para juntar investidores 
internacionais e Território Indiano; subsequentemente estabelecendo e ser nomeado como 
Presidente da primeira depositória de capital, a Glacier International Depository (GID) Ltda., que foi 
fretado sob a Blackfeet Nation em Montana”. 

“Devido a circunstâncias fora do meu controle e para proteger os investidores, Eu tomei uma decisão 
difícil para renunciar da GID. Fui trabalhar pela Native American Energy Group, Inc, onde tenho 
servido como Diretor de Exploração de Óleo e Gás”.  

No entanto por causa de seu extensivo potencial e dos beneficios que truz tanto pelo povo native 
como pelos investidores, utilizei esse tempo para malhar as torções e aprendendo também das 
minhas experiências da GID, Eu estabelic a International Reserve Depository Bank (IRDB) em 2005, 

https://www.linkedin.com/in/dennis-lambert-61b51547/
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e em 2016 eu estabeleci a International Reserve Depository Institute (IRDI) onde sirvo como 
Presidente do conselho.  

IRDB é fretado sob a autoridade da Fort Belknap Indian Nation e a IRDI é fretado sob a autoridade 
da Turtle Mountain Band dos Indianos da Chippewa e é um modelo de sucesso como uma 
depositória internacional bancaria. Minhas Companhias são descritos nos sites seguintes: 
www.irdbhk.com , www.udcllc.biz e também  www.udcdt.com.” 
 
Abaixo se pode ver fotos de bancos locais da IRDB em Montana; 

 

 

A foto do grupo abaixo mostra Lambert, o Gange dos Coreanos e um porta-voz pelos projetos dos 
negócios dos Indianos nativos. 

http://www.irdbhk.com/
http://www.udcllc.biz/
http://www.udcdt.com/
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Assim parece que eles têm previsto tentarem amarrar os Nativos Americanos para usarem a 
soberania e os territórios das Nações Indianas como proteção legal. 

Esta geração de Indianos ficou mais experta e não esta mais vendendo duty-free álcool e cigarros ou 
estabelecendo Casinos. 

Infelizmente, eles podem ser enganados para transações financeiras como estas por 
malandros que não conhecem limites no sua cobiça.  

Mudanças têm sido feitas na Coreia do Sul com os descendentes e os anciãos que agora estão 
servindo como gerentes designados pelos bunkers, nomeados pelo governo ou regime. 

No passado, cada Presidente do Estado tem operado sua organização particular pelo que 
costumaram saquear a maioria dos Ativos dos bunkers. 

Além disso, as organizações de cada regime anterior estão em guerra contra os gerentes nomeados 
pelo governo. 

A organização particular do Antigo Secretario Geral da ONU, Ban Ki-moon não esta esquecida e 
ela também está lutando contra os gerentes oficialmente nomeados, da maneira que se está 
associando e está trabalhando junto com grupos privados do corrupto governo passado. 

Uma vez que os bunkers na Indonésia estão abertos, a “Guerra” assim chamada acima, será 
terminada! 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-un-secretary-general-ban-ki-moon-attempts-to-pull-the-wool-over-chinese-korean-eyes-only-to-find-theres-no-wool/
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Através dos esforços honrosos do Sultão de Solo, assistindo á Neil Keenan em tornar-se o 
respeitado Amanah, muitas bem merecidas mudanças serão vistos na Indonésia e no Coreia do Sul 
como resultados.  

Por algum tempo Neil tem posto o seu dedo no pulso dos dois países, Indonésia e  Correia do Sul 
enquanto fez todo que podia junto com indivíduos locais de confiança, para proteger as Contas 
Globais, assim assegurando que esses países não seriam mais esfolhados pelo Oeste. 

Depois de serem expostos em público, muitos funcionários estrangeiros tem “aterrados” na 
prisão ou foram aposentados. Muitos tentarem livrar-se de sua praga major….Neil Keenan… 
mas sem sucesso! 

Atualmente estamos mais fortes do que nunca, movendo pela frente com mais eficiencia; e 
nos sabemos quem “eles” são, especialmente aqueles que criarão os tsunamis, os 
terremotos, as erupções vulcânicas, Chemtrails, e outros métodos prejudicais para atacar a 
humanidade.  

Sabemos muito bem o que eles estão plotando agora, então nos tomamos posição para 
bloquear esses descarados ataques. 

Temos também listas dos nomes e lugares dos pilotos que fazem os Chemtrails, onde eles estão – 
assim que podemos atuar da maneira correta e legal. Justiça sera feita! 

Movendo por um tema diferente, muitas pessoas estão falando das novas tecnologias 
surpreendentes para curar, especialmente da Bio-Resonance Therapy (BRT) or “Healing 
Computers”. 

Greg Donald nos enviou um testemunho surpreendente sobre seu BRT. Os seus colegas Colin e 
Coon também sabem o bom que isso possa fazer para vocês. O seu gerente Vincent mantém-lhes 
na linha visto que a BRT só é disponível por poucos no momento. 

Falando das tecnologias do ‘Healing Computer’, esses estão realizado mais coisas surpreendentes 
do que nunca. 

Imagine uma pessoa paralisada da cintura por abaixo durante sete anos, se levantou e podia 
caminhar depois de usar essa maquina por um mês! 

Também era possível de reduzir os tumores na cabeça de uma pessoa ate um ponto que não 
apareciam mais. Ele tinha sido diagnosticado antes com pouco tempo para viver. Essos 
resultados não parem de nos surpreenderem. 

Neil esta rezando para que os seus amigos irlandeses usem o seu computador bem e que pronto os 
problemas medicinais deles desaparecerem logo para sempre. Seria realmente bom ter eles por aqui 
pelos próximos 30 anos ou mais.  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-importance-of-the-draining-of-the-swamps/
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Para terminar isso queremos reiterar uma declaração anterior:  As Nações Unidas estão 
morrendo uma morte financeira junto com o IMF, World Bank, Vaticano, Bank of England, BIS 
e muitas outras instituições bancarias. 

O ultimo plano desonesto deles é de mais uma vez roubar as Contas Globais, em espelhando 
os, mas esta vez eles vão se encontrarem com o Amanah, Neil Keenan e os seus 
companheiros confiáveis serão bloqueando o caminho deles! Contem com isso! 

No passado Neil os travava a distancia. Agora, no entanto, será bem de frente e pessoal (onde 
Neil realmente consegue!) confrontando as gananciosas, criminal atividades deles! 

Neil e seu time vão evitá-los em novamente roubarem o que nunca pertencia a eles – isso só para 
começar. 

Antes eles tinham pouca ou nenhuma oposição, agora eles vão ter! 

Para mais informações relevantes históricos favor tome-se o tempo de leer Historia e linha 
de Tempo dos Acontecimentos.  

Atualmente, parece que o ex-ministro de Finanças do Canada, Mark Carney terá que confrontar os 
ataques deles. Ele faria melhor, preparando-se para aguentar o calor, porque a justiça já esta 
beliscando seus calcanhares.  

Adicional, alguma tolice esta acontecendo com alguns  grandes tolos que estão atuando como as 
Contas fossem deles. 

Mesmo alguns membros de organizações passadas, como a OPPT and Swiss Indo, tem 
saltado novamente dentro da arena, pensando que poderiam beneficiar-se de alguns 
despojos! 

Abaixo vocês podem ver uma imagem apresentando uns desses indivíduos, se curvando na frente 
de uma pessoa que por alegações falsas afirma possuindo o computador que contem as Telas 
Negras. 

http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-3.shtml#UN
http://neilkeenan.com/history-events-timeline/
http://neilkeenan.com/history-events-timeline/
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-swissindooppt-dont-have-offices-in-jakarta-like-their-documentation-would-have-us-believe-video/
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Os vigaristas se curvando na frente do Grande Vigarista. 

Observem bem a foto e se vai dar conta de que dos seguidores da OPPT / Swiss Indo: 
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Acima se vê uma foto do grupo depois da assinatura 

A imagem mais abaixo mostra o conteúdo do contrato de ouro e transações entre o secretario de 
tesouro das Nações Unidas e a Grande Maestro General, Ms. Su Honglian e o Governador da Hong 
Kong e Shanghai Banking Corporation (HSBC), o Governador do Banco da Inglaterra, o Presidente e 
uns membros empregados do Royal Dutch Bank. (Royal Dutch Group) 

Nenhuma dessas pessoas acima tinha negocio que quiser, em assinar um contrato 
relacionado por qualquer ouro que esteja relacionado com qualquer dos Trusts sob a 
autoridade do Amanah, Neil Keenan. 

Ms. Su é unicamente uma administradora que agora está sob a autoridade do Amanah, como foi 
concordado pelas famílias asiáticas depositadoras.  

Ela não tinha nenhuma autorização para assinar este ou qualquer contrato com quem que seja, sem 
a permissão do Amanah. 

Isso mais uma vez é uma tentativa de roubo das Contas Globais pelo Oeste e seus 
associados bancos, e o Amanah está avisando todos esses bandidos que este contrato está 
nulo e sem efeito e ele vai lhes ver na corte internacional.  
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Nas duas photos acima estão alguns vigaristas de Sedona, AZ. que temos visto antes  
se curvando diante do Grande Vigarista 

As mesmas pessoas uma vez estiveram ligadas ao OPPT e a Swiss Indo.  

Eles novamente estão faltando forjando um contrato para roubar os Ativos. 

(A ironia de todo isso é que um desses criminosos está providenciando o Amanah, Neil Keenan, com 
todas as informações necessárias!) 
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O Grande Vigarista Loh Han Chuan, frente de quem eles estiveram se curvando  

 

O Passaporte do Grande Vigarista 

Um tempo atrás o autentico Count Albert (agora falecido) do Golden Dragon Family sabiamente 
cautelou Neil de ficar longe dessa pessoa. 

Ele não é o que ele diz ser! Enquanto Neil está continuando pela frente com a força do Amanah, ele 
esta considerando um pedido de detenção imediata para todos eles. 
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O falso ‘Count Albert’ e seu Vigarista-Associado Thomas Lennon- apresentado por Benjamin Fulford 

Encontro Vaticano: Vigaristas não mais bem vindo na Santa Sede 

Abaixo está um aviso de cautela por qualquer Elder corrupto ou quem seja no olho das Contas e 
possa considerar roubar as de alguma maneira. 

Isso sempre aconteceu com aqueles que não prestaram atenção aos avisos da Cabala.  

                 

Esses indivíduos não quiserem escutar a Cabala. Agora a Cabala melhor que escutem o que 
diz o Amanah. 

Depois de pousar um pouco, tempo que serve para revisar e ajustar alguns planos, Neil está pronto 
agora para retornar pela Indonésia para completar a sua missão lá com seus mais valiosos aliados. 

Unfortunately, this beautiful country has tragically bore the brunt of the Cabal’s relentless attacks by 
not releasing the gold that former Secretary of State John Kerry blatantly demanded in the past. 

https://www.thedailybeast.com/vatican-hustle-con-men-no-longer-welcome-in-the-holy-see


 
NEIL KEENAN  

Temos um novo Xerife na Cidade – Acabaram os Brindes 
24.03.2019 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-theres-a-new-sheriff-in-town-no-more-freebies/  
_______________________________________________________________________________________________  

22 
 

A pesar das grandes perdidas recentes com tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas, está 
certo que o coração e a alma da Indonésia e do seu povo vai subir novamente ate o ponto do 
melhor que pode! 

Mandamos as nossas orações e profundo respeito por todos lós que perderem suas vidas. 

Não nos esqueceremos deles nunca e a Indonésia tornara-se a Joia da Asia do Sudeste. 

Neil Keenan and Group K 

 

  

 


