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Neste momento, o gerente geral de ativos nos bunkers da Coréia do Sul, o
Presidente Moon Jae-in e muitos outros países estão negociando a “A Queima
de Estoque” de muitos dos ativos nos bunkers que eles administram, mas não
possuem.
Eles são absolutamente e conscientemente parte do flagrante roubo ilegal, sem
se preocupar de qualquer penalidade para si mesmos, nem pelas nações que
eles representam. Isto é porque eles pensam que têm proteção sob o guardachuva do que é conhecido como o "Cabal".
Como todos sabemos agora, eu parei muitas vezes Coreia do Sul em mexer
com ativos que não pertencem a eles.
Vou fazê-lo novamente e vou pará-los novamente e, se for necessário, solicitar
mandados de prisão contra as pessoas envolvidas.
Temos os nomes deles e os seus particulares.
E sim, mais uma vez temos fotografias e desta vez as "grandes" estão voando
para a Coréia do Sul e Japão para ajudar a roubar o que não pertence a
nenhuma delas.
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Relacionado: NEIL KEENAN UPDATE | It’s Show Time
É importante notar que, o tempo todo, eles estão utilizando a falsa capa das
reuniões do G20 para esconder seus propósitos reais.
De fato, quando visto no contexto apropriado, o G20 nada mais é do que o
Skull and Bones num nível avançado.
Isso tudo é uma grande charada; o golpe de show de marionetes.
Isso produza os fatos: O show está quase no fim e o desespero resultante foi
revelado.
Lembre-se do que eu digo aqui: Esta é a “Cabala”, Elites Khazarianas, ou NOM ou qualquer outro nome que você possa escolher como referência, mas isso é
CABAL.
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Este grupo está agora em uma tentativa desesperada de adquirir alguma
liquidez financeira e adicioná-lo a um poço seco.
Olhe por trás da cortina G20 para ver o verdadeiro jogo acontecendo.
Olha quem vem para a festa na Coreia do Sul esta semana ...
Hoje, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (33 anos),
visita a Coréia do Sul para se encontrar com o presidente Moon Jae-in.
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A Família Royal dos Saudis não tem visitado a Coreia do Sul pelos últimos 21
anos. As fontes sauditas estão secando e gastos estão aumentando, então os
cofres precisam ser reabastecidos.
E as discussões não serão no que diz respeito à negociação de fornecer mais
carros coreanos para manter a demanda de petróleo.
Trump estava na Coréia do Sul em 29 de junho e isso não foi para dizer “oi” às
tropas.
Lembre-se de que há alguns anos atrás, mandamos um porta-aviões militar
embora vazio? Estamos lá para cheirar flores dessa vez? ?
Mais recentemente, duas pessoas de Taiwan e um representante pelo Extremo
Oriente da Ásia do Citibank de Hong Kong também chegaram à Coréia do Sul.
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Essas pessoas estão tentando fazer um acordo a respeito de iene e ouro com
representantes japoneses durante a semana. Eles estão atualmente na Coreia
do Sul.
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Sabemos todos da situação ilíquida da Citibank e conhecemos a reputação
financeira de Hong Kong.
Acrescente ao livro de visitantes, o Construction Bank na China, que está
negociando a compra de títulos de Hong Kong Bonds da Coréia do Sul
(obviamente, numa tentativa de assegurá-los antes que os interesses ocidentais
o façam).
E com razão. Eles tiveram o seu preenchimento da “Cabala”, como quase todo
mundo tem. Khazarians estão em toda parte, mas não estão bem visto em
nenhum lugar.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019

6

O Construction of China (CCB) tem mandado 3 mil milhões de USD para o
Coreia do Sul e eles estão também estão avançando para comprarem moeda
Japonesa dos bunkers de Coreia do Sul. Isso é outro movimento de
alavancagem.
Hoje me informarem que dois Japoneses chegaram a Coreia do Sul na próxima
segunda feira.
Eles já estão de posse de uma amostra da moeda japonesa que eles
procuraram e então eles estão voltando para a Coréia do Sul para negociar. Eles
também afirmaram que comprariam 20.000 / MT de ouro.
Este grupo "afirma" que eles já foram aprovados pela FEDERAL RESERVE
entre outros (todos "Cabal", é claro) e que o gestor de fundos de Taiwan irá voar
para a Coreia do Sul na semana que vem para se encontrar com eles para
fechar o negócio.
Mais uma vez, estamos bem em cima disso.
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Além disso, eles “dizem” que a Agência está por trás deles e a transação é
considerada “segura”.
Qual agência? E por que a CIA estaria protegendo sua transação quando, na
verdade, eles poderiam fazer esse acordo entre si?
Eu sei que eles gostariam que todos acreditassem que a CIA está por trás disso,
mas desta vez a ameaça da Agência está lá para fazer com que os gerentes dos
bunkers sigam adiante e entreguem os bunkers para aqueles que não têm nada
a ver com a agência.
Isso soa como uma farsa para você também?
Nosso grupo tem todos eles sob vigilância, e é claro que o nome do
Presidente Trump está sendo usado mais uma vez por seus adversários
(Demoncrats / “Cabal” etc.) em sua tentativa de relançar seu defunto
sistema financeiro.
O Presidente Trump esta chegando para cimeira do G20 (Skull and Bones
Parte II), e sim esta “Queima de Estoque” será discutido – e como eles
gostariam fazer o acontecerem – mas eles ficarão surpresos.
Isso certamente está se movendo rapidamente para destruir o que a “Cabala”
espera realizar e vai endireitar muitos países asiáticos que esperam usar os
ativos do Golden Dragon (e de outros) em sua busca para se tornarem ricos.
Além disso, saiba que os satélites estão nos seus lugares e nossa gente já
acumulou muitas evidências em termos de documentar esses eventos. Nós
sabemos quem eles são e o que estão fazendo.
Não haverá como escapar da nossa ira em relação ao seu envolvimento
nesses assuntos.
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A foto acima foi tirada em um recente jantar realizado com os cônsules gerais
em Hong Kong.
Estiveram presentes representantes da África do Sul, Mianmar, Filipinas,
Colômbia, Malásia, Nepal, Vietnã e Zimbábue.
Eles não estavam discutindo comida chinesa.
Nós temos todos os seus nomes, posições, graduações, etcetera; incluindo
todas as informações pertinentes sobre como alcançá-los sempre que
desejarmos.
Solicitarei mandados de prisão para todos eles - e não apenas para os da Ásia.
Também solicitarei mandados de prisão para os indivíduos que já tem roubado e que estão morando em outros países na tentativa de escapar das inevitáveis
penalidades que os aguardam.
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Os envolvidos devem estar cientes das sombras escuras durante a noite, pois os
proprietários desses ativos acabarão garantindo que estejam protegidos. Agora
estes sujeitos estão sob vigilância.
Eu dei à Coréia do Sul a oportunidade de evitar tudo isso, mas até agora eles
acreditam fortemente na segurança da “Cabala”, sem saber que a “Cabala” está
perdendo essa batalha, resultante das ações contínuas do Presidente Trump e
outros que estão lutando ao nosso lado.
Agora não existe nenhum cenário sob o qual perderíamos.
"Eles" vão descobrir em breve o que os espera, assim como o ex-presidente sulcoreano Park fez (ela agora esta na cadeia)

Olha quem vem jantar.
Nota; Os gestores de ativos sul-coreanos acreditam que estão sendo movidos
pela lógica do poder.
Eles ainda acreditam que o Federal Reserve dos EUA é onipotente.
Mal sabem eles que esta parte da nossa batalha acabou.
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A Coréia do Sul não é o único país que foi levado a acreditar que o “Cabal”
dos Estados Unidos, e outros - são o único meio de lucrar com os ativos
que não pertencem a eles.
Alguns amigos chineses também acreditam que a “Cabala” é a única via
pela qual possam “lucrar” com os ativos que administram, embora alguns
tenham se afastado, sabendo que dias melhores ainda estão por vir.
Eles também estão cientes do que estamos fazendo e estão conosco.
Vem um - vêm todos!
Há oito grandes bunkers na Coreia do Sul que estão sendo atacados. O gerente
desses bunkers estava em coma há quatro anos.
Esses ativos agora estão sob o controle de seu filho e ele está acordado. Graças
a deus seu filho sabe o que fazer!
O Presidente Moon Jae-in NÃO tem controle ou autoridade sobre esses
bunkers, e o Gerente Geral dos bunkers e os gerentes de bunkers não estão
prestando atenção nele imediatamente.
Assim sendo; Presidente Moon Jae-in da Coréia do Sul; Reconhecendo os
problemas que foram criados em todo o mundo com o estabelecimento de um
mercado de pulgas que envolve a riqueza das contas globais mantidas nesses
bunkers, pediu ilegalmente a outros que controlassem os bunkers, mas eles
também recusaram.
Os gerentes dos bunkers parecem ter assumido esse assunto. Eles
também estão cansados do roubo, mas devido à extensão da corrupção
em torno deles, decidiram participar e ganhar alguma riqueza para si
mesmos. No entanto, eles não estavam cientes de que todas as suas ações
estão registradas.
Moon Jae-in não é muito apreciado neste momento na Coreia do Sul- entre os
ladrões também.
Outra nota aqui é que os gerentes sul-coreanos ficaram cada vez mais
insatisfeitos com Moon Jae-in, já que ele havia se envolvido fortemente em
roubar os ativos no passado.
Mesmo agora, Moon Jae-in continua a tentar fazê-lo.
Parece que nenhum dos lados consegue acertar as coisas ali.
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Enquanto isso, o Presidente Trump está provavelmente dizendo a eles que
ele está com eles o tempo todo - enquanto segura o tapete em sua mão
pronto para retirá-lo de baixo deles.

É melhor você saber quem é The BOSS.
E aqui, este é um detalhe final de informações relacionadas a Israel sugando
para a Coréia do Sul.
Esta é uma imagem do Pentateuco Mosaico original que Israel recentemente
deu à Coréia do Sul.
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Foi escrito entre 1.050 e 1.200 anos atrás.
Pergunte a si mesmo "por quê?"
Enquanto isso aproveite sua pipoca e assiste a luta de ratos na Coréia do Sul e
conte conosco para manter nossos olhos nas coisas e evitar que alguém mova
ativos no ar, na terra ou no mar.
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Tudo está sendo vigiado. Veja-os correr quando a luz incidir sobre eles.
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