NEIL KEENAN UPDATE | Akun-Akun Global: Kebenaran, Pencuri,
Pembohong dan Seniman Gadungan
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-global-accounts-the-truth-the-thieves-the-liarsand-the-con-artists/
5 OKTOBER 2019
FacebookTwitterGoogle+Share

Saya duduk di sini berpikir tentang seberapa dekat kita akhirnya pada mencapai apa
yang dapat kita sebut “Permainan Akhir”, tapi kemudian saya tetap berkata kepada diri
saya sendiri, bahwa Kabala belum menghentikan apa pun, namun mereka telah hampir
siap untuk dihancurkan.
Berita bagus untuk kita. Kabar buruk bagi mereka…
UPDATE: Pesan Vital dari Orang Dalam Indonesia-Belanda / Dutch-Indonesian
Insider (di bawah).
UPDATE 2: BREAKING NEWS: UBS Berkeliaran Mencari Mangsa: Mencuri Ribuan
Metrik Ton Emas Dari Triliuner Terkenal Dalam Upaya Mereka Untuk Menipunya – Dan
Lebih Lanjut: Dalam Sebuah Upaya Pembunuhan Dia Tetap Dirawat Di Rumah Sakit
(Di Bawah).
Saya melihat kelompok-kelompok seperti Komite 300 memecah roti dengan roh-roh
baik lainnya guna memperkuat posisi mereka, dalam upaya mereka untuk mengawasi
Akun Global.
(http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/Neil_Keenan_History_and_Events_
Timeline_INDONESIAN.pdf)

Anda dapat secara jelas melihat ini dengan rencana-rencana mereka untuk merampok
Aset / bunker Korea Selatan tanpa memberikan imbalan apa pun.
Lihat Juga: NEIL KEENAN UPDATE | Japanese Puppet Prime Minister Shinzo
Abe: “If You Want To See Me Do My Thing Pull My String”
Saya juga melihat banyak kelompok berbahaya lainnya keluar dari lemari rahasia
mereka dan membuat klaim palsu untuk Akun-Akun itu - yang sebagian besar
dari mereka belum pernah terdengar sebelumnya, di mana saya dan Group K
datang dan mengekspos penjahat yang bersembunyi di balik ketenaran palsu
mereka.
Saya telah mendengar dan melihat bagaimana sikap berpura-pura suci dari individu
atau organisasi publik untuk menerobos ke Akun tersebut, tanpa pernah melakukan
upaya terkutuk satu pun, untuk melindungi Akun dari pencuri Barat yang telah terjadi
selama 10 tahun terakhir, yang mana saya telah terlibat dalam upaya kolosal ini.
Dan akhirnya, untuk melengkapi itu semua - Anda tahu hal yang menjadi sangat
konyol ketika David Wilcock baru-baru ini membuat klaim tidak masuk akal dan
mengatakan Dragon Family / Keluarga Naga (mungkin Putih atau Merah atau
Ungu) bekerja dengannya dan merencanakan membuat film.
Hahahhahah! Saya suka tertawa terpingkal-pingkal, mengingat bahwa saya berada di
Singapura bersama Keluarga itu, ketika David merilis publikasi itu.
Mereka tidak hanya tertawa soal pembuatan film, tapi bertanya-tanya “siapakah David
Wilcock?”
Keluarga itu belum pernah mendengar tentang dia.
Dan adakah yang benar-benar percaya bahwa keluarga kuno ini, yang beroperasi
dengan privasi di atas segalanya akan pernah “pergi ke Hollywood”?!
Di masa lalu saya akan melakukan ini serangan secara verbal, tapi saya percaya saya
membagi dengan baik jika saya memberi David hampir semua materi untuk ‘Financial
Tyranny‘ (di mana Keith Scott juga memasok sejumlah detail).

Lihat juga: Financial Tyranny: Defeating the Greatest Cover-Up of All Time
Harap diingat, buku ini adalah tentang gugatan asli saya dan tidak lebih. Tidak ada lagi
hadiah gratis, David! Bukan ini saja, tetapi saya juga tidak pernah dihargai untuk
kekayaan informasi yang telah saya kontribusikan bagi ‘Financial Tyranny‘, hanya
penyebutan nama saya di sana sini.
Kembali ke hal-hal yang lebih langsung dan secara “nyata” memang mendesak;
menjadi jelas bahwa semakin banyak pihak yang berkhianat, secara berapi-api
hanya tertarik pada SATU Akun… The Global Accounts / Akun Global!
Sebagai orang yang diberi Amanah, saya tidak akan pernah memberikan kepercayaan
atau waktu saya kepada semua pencuri yang tak terhitung banyaknya dan jahat dari
tahun-tahun yang lalu, sekarang dan yang akan datang… tidak peduli berapa kali
mereka dengan tipu muslihatnya mengubah nama-nama atau aliansi mereka.

Dengarkan saya sekarang keras dan jelas! Anda semua membuang-buang waktu
Anda!
Segera saya akan mengalokasikan dana untuk Proyek-Proyek Kemanusiaan dimulai di
Indonesia dan kemudian di seluruh dunia – hanya untuk mereka yang terbukti sah dan
terhormat.

Kepada seluruh Kabala: Anda keluar dari permainan!
Setelah bertahun-tahun pencurian, pembunuhan dan kekacauan menghancurkan
di planet ini, akhirnya, Anda dihentikan.
Kami Orang-Orang akhirnya menjadi pemenang di bumi ini, dan kami melangkah
untuk saling membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak
dan cucu-cucu kami!
Tebak apa? Anda tidak akan dilibatkan.
Jadi duduklah, di kursi belakang sana, dan lihatlah bagaimana Akun-Akun ini
seharusnya bekerja. Sudah dekat waktunya, saudara-saudara, dan segera kami akan
berteriak, “Waktunya telah tiba hari ini”!

Kekacauan pintu belakang, termasuk situasi berbahaya yang mengerikan, telah
berlangsung selama setahun terakhir di Indonesia.
Bahkan setelah membuat klaim palsu ke hampir semua Akun-Akun Global (Global
Accounts) di Asia, banyak dari organisasi global Anda yang palsu (“serigala
berbulu domba”) – semuanya sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk
menyelinap ke Indonesia pada malam hari dan mencuri semua yang ada di
bunker-bunker mereka.
Saya ingin secara khusus menyebut rencana licik UBS, karena saya adalah orang
terakhir yang ingin mereka lihat berdiri di jalur mereka dengan dokumen-dokumen resmi
yang mengatakan hal sebenarnya tentang pembiayaan di Asia dengan UBS; dan
bagaimana mereka mencuri tidak hanya Aset-aset pribadi dan / atau perusahaan, tapi
juga Aset Global – yang terus mereka lakukan hingga hari ini.

Saya sekarang akan mengungkap dokumen, yang menunjukkan bagaimana UBS
telah mencuri Aset-Aset guna membiayai Malaysia, untuk menghindar dari
pemilik Aset yang sesungguhnya, bukan untuk satu tahun tetapi untuk banyak
tahun (sampai pada hari ketika orang ini meninggal).
Dan sekarang mereka secara tidak tahu malu, ingin mencuri Emas dari Akun (Emas)
Dragon Family / Keluarga Naga yang asli.
Setelah mencegah pencurian dari Akun-Akun mereka selama bertahun-tahun, saya
akan dikutuk jika saya mengizinkan UBS mencuri apa pun yang menjadi milik Keluarga
sekarang.

Saya sertakan untuuk Anda gambar tim UBS yang terlibat dalam pencurianpencurian itu di sini:

Dan tersangka pemimpin kelompok ini juga: Sekali lagi Mr. Loh yang terkenal (di
Kanan):

Lihat Juga Terkait Mr. Loh sang Pria Gadungan: NEIL KEENAN UPDATE | Moving
On Without Pretention
Perhatikan, satu-satunya orang perbankan yang saya akan diizinkan untuk berbicara
dengan UBS adalah Chris Brosnahan.
UBS, Anda tahu siapa dia dan bahwa kebenaran akan sepenuhnya terungkap untuk
mengakhiri pencurian Anda yang terang-terangan.

Dalam waktu dekat, saya berencana untuk mengajukan tuntutan hukum dan
mengungkap apa sebenarnya yang telah mereka lakukan dan siapa mereka
sebenarnya di balik fasad kehormatan perbankan mereka!
Secara simultan, saya juga berencana untuk menyingkirkan mereka dari
perlombaan…
Kalau tidak, mari kita pergi ke pengadilan, para pemuda dan pemudi, dan bersenangsenang!
Saya suka ketika Anda menggeliat di kursi Anda dengan setelan jas Anda,
sementara saya duduk santai dengan celana pendek Tommy Bahama dan kemeja
saya, seolah-olah saya baru saja tiba dari pantai.
Itu benar-benar menjengkelkan, bukan?
Saat ini, saya melihat pertempuran kecil antara saya dan kelompok-kelompok di atas.
Konsekuensinya, saya berencana untuk menuntut dan membuat mereka menjadi gila,
dengan memancarkan cahaya kebenaran tentang apa dan siapa mereka secara
tepatnya!
Saya juga berencana untuk mengeluarkan mereka dari perlombaan. Ini hampir selesai,
dan pertempuran akan berlangsung singkat, melihat bahwa apa yang saya pegang
secara tepatnya adalah apa yang paling mereka takuti.
Saya tidak sabar untuk mengeksposnya ke planet ini dan meninggalkan para bajingan
itu dengan tangan mereka di saku-saku mereka yang kosong.
Berikut ini adalah penawaran emas UBS yang bukan milik mereka:
PDF Download: Contract Sale And Purchase Agreement UBS 250MT
Sekarang ingatlah, ini adalah aset Indonesia / Keluarga Naga Indonesia yang dipegang
oleh UBS.
Sejujurnya, ini tentang Barat dan teknologi buatannya yang menciptakan banyak
letusan gunung berapi “tepat waktu”, berbagai gempa bumi dan tsunami
mematikan di sini, di Indonesia.
Tidak terekam aktivitas seismik apa pun sebelum tragedi-tragedi ini.
“Ingat bahwa John Kerry mengancam Presiden Indonesia Jokowi, Barat akan
menenggelamkan pulau ini jika mereka tidak melepaskan Emas yang mereka
pegang.

Neil mengingatkan kita tentang ancaman yang dilakukan oleh John Kerry ketika
dia mengunjungi Indonesia; bahwa dia menginginkan emas – dan ketika dia
diberitahu bahwa dia tidak dapat memiliki emas apa pun – dia berkomentar
tentang teknologi cuaca dan gempa bumi yang dapat diakses oleh Barat (faksi
Nazi Zionis dari Kabala).
Kerry secara tidak langsung mengancam akan 'menenggelamkan' Indonesia (dan
negara lain mana pun yang berusaha menghalangi mereka
http://www.wakeupkiwi.com/news-articles-40.shtml#Quake) dan ancaman ini ada dalam
catatan…asal Anda tahu saja. Satu catatan lagi; Indonesia sudah merasakan
kemurkaan mesin HAARP, seperti halnya Turki dan sejumlah negara Amerika Selatan.
Kabala tidak akan mengambil alih Indonesia.”
Dari: NEIL KEENAN UPDATE | Indonesia At Bat: “Connect The Dots”
(http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/20160119_NK_Indonesia_At_Bat_I
NDONESIAN.pdf)
Tidak lama setelah itu, Jepang melakukan militerisasi Angkatan Bersenjata mereka
untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, dalam upaya mereka untuk menginvasi
Indonesia, guna mengambil Emas yang bukan milik mereka.

Lihat Juga: NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here
Sangat menarik untuk dicatat bahwa ini terjadi pada suatu waktu dan tidak ada aktivitas
seismik yang terdeteksi.
Sudah saatnya untuk menghimpun satu dan semua untuk melawan Gangster
Khazarian tepat di bawah atap-atap kita sendiri.
KITA, itulah KITA ORANG-ORANG yang melakukan ini sekarang di seluruh Dunia
milik KITA yang indah ini.
Mari kita ciptakan tim-tim bertindak kita sendiri dan memberi dukungan kepada
para pemimpin yang mendukung kita dan bertanggung jawab kepada Anda dan
saya.
Saya yakin Kadal-Kadal licik itu akan menemukan cara untuk menyelinap keluar, tapi
“Seruan Kalvari” sedang dalam perjalanan...

Jadi, tetap waspada. Bantu di mana pun Anda bisa dan bersiap-siaplah untuk
Dunia yang lebih baik.
Neil Keenan dan Group K

Video:
https://youtu.be/TcD5O12iH-U
UPDATE 2: BREAKING NEWS: UBS Berkeliaran Mencari Mangsa: Mencuri Ribuan
Metrik Ton Emas Dari Triliuner Terkenal Dalam Upaya Mereka Untuk Menipunya –
Dan Lebih Lanjut: Dalam Suatu Upaya Pembunuhan Dia Tetap Dirawat Di Rumah
Sakit
Salah satu orang terkaya di dunia, Peter Chhang, memasuki gedung UBS di
Perancis dan dengan sopan meminta 9.000 metrik ton emas yang mereka pegang
untuknya dan telah melakukan itu untuk waktu yang sangat lama.

Itu adalah waktu untuk menguangkan. Bukannya menerima Emasnya, ia diberi
tahu untuk pergi dan tidak kembali, dan bila terjadi, ia akan disingkirkan
(disingkirkan berarti dibunuh dalam konteks ini.)

Peter Chhang berada pada giliran untuk mengakses aset-aset Kaisar Cina.
Mengetahui berapa besar nilai asetnya di bank ini dan membawa surat-surat yang tepat
untuk memindahkan itu sesuai permintaan, ia masuk kembali ke bank itu.

Dia bertemu dengan pimpinan Bank UBS, dan ketika orang melihat dia pada waktu
berikutnya, dia diselamatkan dari kematian sebelum waktunya oleh pihak berwenang
setempat.
Anda tahu, Peter Chhang diracun dan tidak pernah dimaksudkan untuk meninggalkan
bank hidup-hidup.
Dia hidup sekarang hanya karena perhatian dari pemerintah Perancis, tetapi dia masih
memiliki racun dalam sistemnya dan harus tinggal di rumah sakit.
Dia akan memerlukan persetujuan dokter untuk meninggalkan rumah sakit di Lyon,
Perancis.

Peter Chhang adalah orang yang kuat dan dia akan bertahan hidup.

Baru beberapa hari yang lalu kami menyebutkan bahwa UBS membuat penawaran
Emas menggunakan emas milik orang lain dan bukan milik mereka. Mereka telah
berencana menggunakan Emas Dragon Family / Keluarga Naga dan juga milik
Indonesia.
“Mereka” berencana menjual semua yang mereka pegang dan tidak memedulikan
pemilik yang sebenarnya. Dalam versi pertama artikel yang diposting, kami benar-benar
menunjukkan kontrak emas yang ditawarkan.
(http://www.wakeupkiwi.com/downloadpapers/CONTRACT-SPA-UBS-250MT.pdf)
UBS sedang cemas terkait situasinya, orang-orang. Mereka mengejar kami dan
berdoa pencurian mereka bisa membuat mereka tetap hidup.
Saya pribadi tidak akan pernah menempatkan apa pun di UBS dan akan
merekomendasikan siapa pun dan semua orang untuk mengeluarkan Emas dan aset
mereka dari sana, sebelum mereka menutup juga pintu-pintu itu.

Kalau tidak, mereka akan bertahan dan Anda mungkin tidak. Mereka tidak pernah
peduli tentang Anda.

Tangan saya sibuk melindungi Indonesia dan percaya saya, Indonesia akan aman.
UBS-lah yang akan berada dalam bahaya.
Selangkah demi selangkah dan itu pasti akan diselesaikan.
Segalanya yang terbaik.
Neil

UPDATE 1: Pesan Vital Dari Dutch-Indonesian Insider / Orang Dalam IndonesiaBelanda
“Warisan saya adalah dari keluarga tua Belanda yang telah hidup selama beberapa
generasi di Indonesia dan, seperti banyak teman politik dan keuangan Indonesia saya
yang lebih tinggi, kami mengikuti dengan seksama kegiatan Neil Keenan dan kami

sangat menghargai melampaui kata-kata, apa yang telah dilakukan satu pria ini untuk
melindungi negara kami.
Dia telah mengerahkan banyak hal untuk menyelamatkan kedaulatan dan kekayaan
bangsa kami. Dia melakukannya tanpa pamrih dan atas biaya sendiri. Kami benarbenar menghormatinya sebagai pengemban Amanah kami.
Kami di eselon teratas masyarakat kami kagum dan berterima kasih untuk bagaimana
Neil menyampaikan informasi yang relevan dan tepat waktu, tentang rencana dan
tindakan para Kabala Globalis dalam upaya mereka untuk mencuri aset kami dan
menghancurkan negara kami, karena tidak hanya keserakahan, tetapi memang niat
lainnya yang jauh lebih berbahaya.
Kami sangat menghargai perlindungan dan pembelaannya atas warisan kami dan
kekayaan Indonesia; Belanda dan negara-negara Asia yang telah mempercayakan
kekayaan mereka untuk dijaga dengan aman di sini. Kami tahu bahwa kami sedang
diserang dan Neil telah melakukan intervensi atas nama kami.
Pada hampir selusin kesempatan, tidak ada satu orang pun atau kelompok lain yang
telah melangkah di depan entitas jahat ini untuk membanting pintu di depan mereka.
Kami berterima kasih, Mr. Keenan. Kami juga tahu bahwa perang melawan kelompok
kabala tetap berlangsung dan bahwa kita harus bertindak dengan waspada. Tak perlu
dikatakan bahwa akan ada lebih banyak serangan, tapi Mr. Keenan membuat “gadogado” (pertarungan-pertarungan) dan “mengaduk permainan”.
Dan ini membawa saya ke titik kunci: Saya tahu Anda ada di luar sana dan Anda tahu
siapa Anda. Dan saya tahu Anda membaca ini:
Para patriot Belanda dan Indonesia kita perlu memperkuat dan melindungi
Amanah kita dan menegaskan keadilan terhadap Nelu dan Younus (dan lain-lain);
semua dari mereka yang menjadi pengkhianat-pengkhianat, tidak hanya terhadap
negara kita, tetapi dunia secara lebih luas.
Sudah saatnya kita semua dengan pengetahuan untuk melakukannya, harus
melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa pun dan
semuanya, yang mencoba menarik tali untuk mencuri kekuatan dan kekayaan
kita.
Mr. Keenan akan membantu untuk menjadikan negara kita negara yang benar-benar
hebat dan kita harus menyesuaikan upaya-upaya dia dengan cara yang praktis. Saya
telah diberitahu bahwa Neil telah berada di negara (Indonesia - red.) selama hampir
enam minggu, dalam rangka bekerja untuk menyelesaikan tugasnya sebagai
pengemban Amanah.
Ada sisa-sisa dengan niat memblokir dan menunda. Untuk bagian kami, kami
akan melakukan sebanyak yang kami mampu untuk membantu.

Ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup untuk menang melawan
(sekarang semakin dikenal dengan sebutan) musuh global. Jadi apa yang kita
tunggu, orang-orang dari kita yang masih memiliki beberapa alat di tangan kita?
Keseimbangan kekuatan telah miring dan waktunya telah matang bagi mereka
yang memiliki sarana untuk memanfaatkan kesempatan dan melangkah maju
dalam dorongan terakhir ini.
Kesadaran akan titik penting dalam sejarah ini sangat mendasar. Semoga banyak
orang menjadi berani ketika iblis [diungkit untuk] melarikan diri.”
– Dutch Indonesian Insider / Orang Dalam Indonesia-Belanda
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