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Neil Keenan sentado com a procuração assinada, e sentado no poder da
confiança do Amanah e com a transferência do bastão do poder. Ele está no
controle - fiquem fora dos bunkers todos vocês!
Enquanto a Cabala pode relutantemente admitir suas perdas de longo alcance
no OESTE (EUA), (incluindo não mais Chemtrails), eles continuam a subrepticiamente lutar e sinalizar as coisas, enquanto tentam habilmente encobrir
seus verdadeiros nefastos, “Ultimo Hurray” Intenção: CORÉIA DO SUL!
"Se o povo americano descobrir o que fizemos, eles nos perseguirão pela
rua e nos lincharão".
– George H. W. Bush: citação em 1992 à correspondente da Casa Branca,
Sarah McClendon.

Em um momento, pode até não ter sido uma consideração plausível para esses
maníacos patológicos, mas com ascensão do presidente Trump, Cain
enfrentando adversários nos EUA, bem como supervisionando outras crises
críticas em andamento no mundo, eles estão desesperadamente conspirando
para um “Plano B”.
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Enquanto estão cheirando seu próprio medo (derrota) e se movendo o
mais rápido possível para aliviar suas perdas financeiras mundiais - que
lugar melhor para seu próximo roubo estranho, do que na Coréia do Sul
com suas centenas de Contas Globais em bunkers, a maioria sendo de
propriedade da Golden Dragon Family!
Felizmente, este Cabal desagradável conquistou fracassos totais na recente reunião do
G20 em Osaka, no Japão. Com a exposição de cada passo do que estava exatamente
acontecendo e não o que eles queriam que acreditássemos, eles tentaram desde então
atrair a influência corrupta do primeiro-ministro japonês Abe.
Interessante o suficiente, Abe já estava sob vigilância altamente astuta,
especialmente em relação a qualquer tentativa de roubar as Contas Globais da
Coréia do Sul!

Veja: Exposed: Japanese Prime Minister / Cabal Puppet: Shinzo Abe
Então, o que temos a seguir é trazer o BIG GUN!
Lembre-se que embora a Cabala / Khazarians uma vez controlava não só os
Estados Unidos, Europa, Israel, e muitos outros lugares no mundo, eles estão
atualmente no processo de realocar desesperadamente suas riquezas.
A “Boa Notícia” (que você não ouvirá na grande mídia) é que seu controle
sobre o Ocidente está claramente enfraquecendo e pode muito bem ter
desaparecido completamente em um futuro muito próximo!
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Eles sabem disso; eles sentem o cheiro, e estão procurando drasticamente por
alternativas antes de seu colapso total, como brokers de poder gananciosos no
cenário mundial.
Com suas enormes holdings, eles estão procurando por outros lugares
não apenas para armazenar ativos (eles controlam principalmente todos os
bancos centrais), mas também para comprar ativos roubados durante as
guerras enquanto tentam roubar durante anos dos bunkers na Indonésia e
em outros lugares.

E Shinzo - você pode gostar de saber quanto mais informações temos e
que podemos liberar a qualquer momento.
Esses bunkers estão cheios de ouro e pagamentos de dívidas das muitas
nações que tomaram empréstimos desses países.
A recente mudança que ocorreu da Indonésia para a Coréia do Sul foi porque a
Indonésia lutou contra eles com a ajuda de Neil e do Grupo K, expondo e
impedindo que eles roubassem os bunkers na Indonésia.
Eles querem o OURO!
Eles não poderiam se importar menos com os valores fiduciários
falsificados que imprimiram e ainda tentam usar para pagar suas dívidas.
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Eles não são mais líquidos e muitos de seus bancos, como a Deutsche,
estão prestes a entrar em colapso.

Por que eles continuam a tentar fazer mais travessuras escandalosas e ilegais,
apesar de seus muitos trilhões de perdas em derivativas e falsas promessas?
Es tudo para SOBREVIVER!
Graças a Deus, está acontecendo em nossa vida, para que nossos filhos e
netos possam viver uma vida melhor, sem as guerras falsas da Cabala,
drogas que causam dependência, Big Pharma, Chemtrails, vacinas tóxicas
e muito mais!
Eles estão indo para baixo e teremos todo o prazer em enviá-los para onde
todos eles pertencem: INFERNO!
O ÚNICO CAMINHO PARA TENTAR ASSEGURAR SUA SOBREVIVÊNCIA É
POR FORMA DE ROUBAR QUANTO POSSIVEL DAS CONTAS GLOBAIS DE
SEGURANCA DE PENHOR NA COREIA DO SUL; ENTÃO ELES ESTÃO
ENVIANDO A SUA "GRANDE ARMA", O PRESIDENTE DE ISRAEL, REUVEN
RIVLIN, PARA AJUDÁ-LOS A TERMINAR A COISA EM NOME DA CABALA!
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Em 15 de março de 2019, o presidente israelense Reuven Rivlin chegou a Seul,
na Coréia do Sul, para discutir negócios desesperadamente necessários entre a
Coréia do Sul e Israel.
Depois que o G20 fracassou e o PM Abe do Japão fracassou, a designação
do presidente Rivlin era para pegar o interesse da Cabala em "permanecer
vivo".

Em 15 de julho de 2019 Rivlin reuniu-se com o Presidente Moon e também
participou da maior igreja protestante da Coréia do Sul. É interessante notar que
esta igreja tem capital ilimitado.
Rivlin aconselhou Moon a proteger o povo da Coreia do Sul com soldados e
mísseis, enquanto empurrava os Sistemas de Defesa de Mísseis de Israel.

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

6

Mais recentemente, a Coréia do Sul rejeitou outra proposta de visita oficial do
presidente Reuven Rivlin ao país, sem dar explicações e deixando Jerusalém
surpresa. Foi chocante ver anteriormente o quão rápido a Cabala enviou o
presidente israelense (Khazar) para a Coréia do Sul em uma tentativa de salvar
suas peles!
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Veja: Queima de Estoque na Coreia do Sul – Vem Um, Vêm todos
No passado, poderíamos ter ignorado o que estava acontecendo bem na frente
dos nossos olhos, mas nos últimos 9 anos ou mais, aprendemos a focar com
sabedoria no que fazemos de melhor.
Consequentemente, nós paramos a Cabala em numerosas ocasiões,
enquanto eles tentavam atropelar principalmente na Indonésia e também
na Coréia do Sul. Claro, tudo estava relacionado aos bunkers de Ouro.
Em suas últimas tentativas desesperadas de salvar seus viciosos e patológicos,
mesmos, eles expuseram outras que são novas para o nosso intenso escrutínio.
Já estamos bem conscientes de que eles não se importam com mais os sulcoreanos, do que com os indonésios.
Só é preciso olhar historicamente para a riqueza japonesa na Coréia do Sul,
resultante de seu controle sobre a Coréia por 36 anos, embora supostamente
libertado do Japão em 15 de agosto de 1948.
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Diferentemente da maioria das Forças Aliadas, o presidente coreano Lee,
um fantoche dos EUA, cooperou na manutenção do poder sem remover ou
reter o povo pró-japonês.

Consequentemente, o povo pró-japonês formou inicialmente a política, a mídia e
outros grupos de elite enquanto controlava a Coréia do Sul. No entanto, a
estrutura subjacente mais recente da Coreia do Sul está dentro de um grupo de
elite atual de pessoas pró-japonesas que se tornaram uma entidade cancerígena
na Coréia do Sul.
Os anciões coreanos que se sacrificaram tanto por sua nação vivem muito mal,
enquanto os pró-japoneses mantiveram suas posições de longa data assim
mantendo grande parte da riqueza e poder.
Mais uma vez, as tradições políticas da família na Coréia do Sul envolviam ser
pró-japonesas no passado, então elas continuam a manter sua lealdade
equivocada ao Japão. Infelizmente, isso fez com que a Coréia do Sul fosse
frequentemente chamada de que seu futuro é sombrio.
Em contraste, é imperativo saber e estar ciente do fato de que a Coréia do
Sul, Japão, Cingapura, Taiwan, etc. estão fortemente ligados ao Ocidente,
como foi o Plano Marshall que desenvolveu tais nações após a Guerra.
Ou foi isso? Na verdade, o Plano Marshall quebro, então foi um truque para
convencer a todos que o Ocidente (EUA) reconstruiu a Ásia depois da guerra.
Não o fez, porque era o dinheiro nos bunkers das nações acima mencionadas
que teriam ser usadas.
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Hoje nós os conhecemos como as Contas Globais de Segurança de Penhor. O
Ocidente não usou nada além dos bens roubados ou saqueados das guerras.
Hoje, na Coréia do Sul, existem organizações de mídia falsas, semelhantes às
dos Estados Unidos, que o presidente Trump manipula habilmente em seu
próprio estilo pessoal.
As mídias principais da Coréia do Sul são: Chosun Ilbo, Joongang Ilbo e
Donga Ilbo. Eles são “presstitutes” japoneses que só elogiam o Japão.
Surpreendentemente, esses jornalistas são ainda mais poderosos que os
políticos. Para aumentar o controle sobre a opinião pública, eles também
estabeleceram as mesmas empresas-guarda-chuva no Japão.
Nos EUA, sofremos algo semelhante ao longo dos anos. Afinal de contas,
os EUA tiveram um presidente controlado pelo Cabal depois do outro, com
exceção do presidente Kennedy no início dos anos 1960, que foi
claramente assassinado por tentar limpar as coisas.
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Veja: Historia e Linha do Tempo dos Acontecimentos
Inferno! Sabia-se claramente que Lyndon Johnson foi empossado na
Presidência mesmo antes do falecimento do presidente Kennedy!
Sim, Eisenhauer, Roosevelt, Reagan e todos os outros (exceto Kennedy) até
agora eram Cabal.
Agora você pode ver porque eles lutam tanto contra o presidente Trump!
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Ele não é um Khazar, e são os Khazarians que tem controlado os EUA e a
maior parte deste planeta que chamamos de lar.
O Congresso, o Senado e quase todo o resto é / foi cabala. Os EUA
tornaram-se uma corporação em vez de uma república em 1861, e
consequentemente nos tornamos "escravos financeiros" quando Lincoln
assinou a Proclamação da Emancipação.
Parece agora que "Honest Abe" Lincoln não foi tão honesto depois de tudo..
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Nas próximas semanas as coisas vão mudar, e vamos ver quem é quem e
o que é o quê - Vai ser "um momento quente na cidade velha" com
certeza!!
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Neil partirá em breve para lidar com muitos desafios futuros. Ele, juntamente
com o Grupo K, agradece sinceramente a todos vocês por sua lealdade e bons
desejos ao longo dos anos. Seu apoio contínuo e as orações são muito
apreciados.
Esperamos em breve poder abrir as coisas para que todos possam viver e
respirar livremente em nossa amada Terra.
Se não, o mundo está olhando para outros 50 anos de controle da Cabala. E
então você veria e experimentaria sua Nova Ordem Mundial.
E é por isso que continuamos nossa luta contra isso.
Desejamos a todos uma semana fantástica. Agora realmente é de fato showtime
- para nós, o povo e não apenas na América.
Neil Keenan e Group K
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