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Estou sentado aqui pensando em como estamos perto de finalmente chegar ao 
que poderíamos chamar o "Fim do Jogo", mas continuo dizendo a mim mesmo 
que a Cabala ainda não deixou nada, mas está quase pronta para ser 
destruída.·. 

Boas notícias para nós. Más notícias para eles... 

Eu vejo grupos como o Committee dos 300 partir o pão com outros espíritos 
afins, a fim de fortalecer suas posições na busca pelo controle das Contas 
Globais. 

Você pode ver claramente isso com seus planos de roubar a Coréia do Sul de 
seus ativos / bunkers, sem dar nada em troca. 

Veja também: NEIL KEENAN UPDATE | Japanese Puppet Prime Minister 
Shinzo Abe: “If You Want To See Me Do My Thing Pull My String” 

Também vejo muitos outros grupos insidiosos saindo de seus armários 
clandestinos e fazendo falsas reivindicações pelas Contas - das quais a 
maioria nunca tinha ouvido falar antes de mim e o Grupo K aparecerem, 
expondo os bandidos à espreita por trás de suas falsas frentes de 
notoriedade.  
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Ouvi e vi o empurrão sancionatório para essas contas por indivíduos ou 
organizações públicas que nunca fizeram um esforço maldito para proteger as 
contas do roubo ocidental que ocorreu nos últimos dez anos em que eu estive 
envolvido nesse esforço colossal. 

E finalmente, ainda por cima - você sabe que isso ficou realmente bobo 
quando David Willcock fez recentemente uma afirmação absurda e diz que 
a Dragon Family (provavelmente branca, vermelha ou roxa) está 
trabalhando com ele e planejando fazer um filme. 

Hahahhahah! Adoro uma boa risada, já que estava em Cingapura com a Dragon 
Family quando a publicação de David ocorreu. 

Eles não apenas riram de fazer um filme, mas se perguntaram "quem é David 
Willcock?” 

A Família nunca ouviu falar dele. 

E alguém realmente acredita que essa família antiga, que opera acima de 
tudo com muita privacidade, jamais "iria para Hollywood”?! 

No passado, eu deixava isso voar, mas acredito que fiz minha boa parte quando 
forneci a David quase todo o material por ‘Financial Tyranny‘ (com Keith Scott 
providenciando também, alguns detalhes). 



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

3

 

Veja também: Financial Tyranny: Defeating the Greatest Cover-Up of All Time 

Lembre-se de que este livro foi sobre meu processo original e nada mais. Chega 
de brindes, David! Não apenas isso, mas nunca fui creditado pela riqueza de 
informações que contribuí para ‘Financial Tyranny‘ apenas a menção do meu 
nome aqui e ali. 

Voltando às questões "reais" mais imediatas e até urgentes; ficou claro 
que um número crescente de partes coniventes se interessa por uma única 
conta ... As Contas Globais 
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Como o Amanah, nunca darei credibilidade nem tempo do meu tempo a todos 
os inúmeros e nefastos ladrões de anos passados, presentes e futuros ... não 
importa quantas vezes eles mudem enganosamente seus nomes ou alianças. 

Ouça-me agora alto e claro! Vocês estão perdendo seu tempo!  

Em breve estarei alocando fundos para Projetos Humanitários, começando na 
Indonésia e depois no mundo todo - apenas para aqueles que provarem ser 
legítimos e honrados. 

 

Para toda a Cabala: vocês estão fora do jogo!  

Depois de muitos anos roubando, devastadores assassinatos e caos por 
todo o planeta, finalmente, vocês se livrou.  

Nós, O Povo, finalmente estamos nos tornando vencedores nesta terra e 
estamos nos esforçando para ajudar uns aos outros a construir um futuro 
melhor para nossos filhos e netos!  

Adivinha? Vocês não vão fazer parte.  
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Portanto, sente-se atrás e observe como essas contas realmente devem 
funcionar. Quase chegou a hora, pessoal, e em breve estaremos gritando: 
"Chegou a hora de hoje"! 

A confusão na porta dos fundos, incluindo suas horríveis Bandeiras Vermelhas, 
ocorreu no ano passado na Indonésia. 

Mesmo depois de fazer falsas alegações para quase todas as Contas 
Globais da Ásia, muitas de suas organizações globais tortas (“lobos em 
pele de ovelha”) - o tempo todo estavam esperando a oportunidade certa 
de se infiltrar na Indonésia durante a noite e roubar tudo em suas bunkers. 

Quero destacar especialmente os planos astutos do UBS, pois sou a última 
pessoa que eles querem ver no seu caminho com documentos oficiais que 
dizem a verdade sobre o financiamento na Ásia com o UBS; e como eles 
roubaram não apenas ativos pessoais e / ou corporativos, mas também Ativos 
Globais - o que continuam fazendo até hoje. 

 

Agora, vou expor um documento que mostra como o UBS roubou ativos 
para financiar a Malásia, contornando o atual proprietário dos ativos não 
por um ano, mas por muitos (até o dia em que esse homem faleceu). 

E agora eles querem roubar o ouro da conta real da Dragon Family (conta de 
ouro). 
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Depois de impedir o roubo de suas Contas por muitos anos, ficarei condenado 
se permitir que o UBS roube qualquer coisa que pertença à Família agora. 

Submeto a você uma foto da equipe do UBS envolvida em tais roubos aqui:  

 

E o suposto líder deste grupo também: Mais uma vez o infame Sr. Loh (à 
direita): 
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Se pode ver ao lado do Mr. Loh O Vigarista: NEIL KEENAN UPDATE | 
Moving On Without Pretention 

Observem que a única pessoa do setor bancário que eu permitirei conversar 
com o UBS é Chris Brosnahan.  

UBS, você sabe quem ele é e onde a verdade será totalmente exposta para 
acabar com seu flagrante roubo. 
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Em um futuro próximo, pretendo litigar e expor o que exatamente eles fizeram e 
quem realmente são eles por trás de sua fachada de respeitabilidade bancária!  

Simultaneamente, também pretendo tirá-los da corrida ... 

Caso contrário, vamos a tribunal, meninos e meninas, e divirta-se!  

Adoro quando você se contorce em seus assentos com seus ternos de três 
peças, enquanto me sento relaxado com meus shorts e camisas Tommy 
Bahama, como se eu tivesse acabado de chegar da praia. 

É realmente uma chatice, não é? 

No momento, prevejo uma rápida escaramuça entre mim e os grupos acima. 
Consequentemente, pretendo litigar e fazê-los ficar loucos, iluminando a luz da 
verdade exatamente sobre o que é e quem eles são! 

Eu também planejo tirá-los da corrida. Isso está quase pronto, e a batalha será 
curta, pois o que eu tenho é exatamente o que eles mais temem. 

Mal posso esperar para expô-lo ao planeta deixando os imbecis com nada além 
de suas mãos nos bolsos vazios. 

Aqui está a oferta de ouro do UBS que não é deles: 

PDF Download: Conrato Compra e Venda UBS 250MT 

Agora, lembre-se de que esses são Ativos da Golden Dragon Family da 
Indonésia mantidos pelo UBS. 

É verdade que é sobre o Ocidente e sua tecnologia criada pelo homem que 
criou muitas erupções vulcânicas "oportunas", terremotos e tsunamis 
mortais aqui na Indonésia. 

Não havia atividade sísmica antes dessas tragédias. 

“Lembre-se de que John Kerry ameaçou o presidente indonésio Jokowi de 
que o Ocidente afundaria esta ilha se eles não abandonassem o ouro que 
possuíam.” 
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Neil nos lembra da ameaça feita por John Kerry quando ele visitou a 
Indonésia; que ele queria o ouro - e quando lhe disseram que não podia ter 
ouro - comentou sobre as tecnologias meteorológicas e de terremotos às 
quais o Ocidente (a facção nazista sionista da cabala) tem acesso. 

Kerry ameaçou indiretamente “afundar” Indonésia (e qualquer outro país que 
pretende bloquear os caminhos deles) e essa ameaça está registrada ... só 
para você saber. Mais uma nota; A Indonésia já sentiu a ira das máquinas 
HAARP, assim como a Turquia e várias nações sul-americanas. 

A cabala não assumirá a Indonésia. ” 

De: NEIL KEENAN UPDATE | Indonesia At Bat: “Connect The Dots” 

Pouco tempo depois, os japoneses militarizaram seu exército pela primeira vez 
desde a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de invadir a Indonésia, para 
pegar o ouro que não lhes pertencia. 
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Veja também: NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here 

É interessante notar que isso ocorreu em um momento e não houve atividade 
sísmica detectada. 

É hora de juntar tudo e lutar a Khazarian Gangsters bem debaixo de 
nossos próprios telhados. 

NÓS, NÓS, O POVO, estamos fazendo isso agora em todo este NOSSO 
belo. E O POVO estão fazendo isso agora em todo este NOSSO belo 
mundo. 

Vamos criar nossas próprias equipes de ação e dar apoio aos líderes que 
nos apoiam e são responsáveis perante você e para mim. 

Tenho certeza de que os sorrateiros lagartos encontrarão uma maneira de 
escapar, mas o "Chamado Calvaryl" está a caminho.  
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Então fique alerta. Ajude onde pode não importa onde você esteja e esteja 
preparado para um mundo melhor. 

Neil Keenan and Group K 

  

Video: 

https://youtu.be/TcD5O12iH-U 

ATUALIZAÇÃO: Mensagem vital de um membro Holandês-Indonésio - 
Insider 

“Minha herança é a de uma antiga família holandesa que vive por gerações na 
Indonésia e, como muitos de meus amigos políticos e financeiros da Indonésia, 
seguimos de perto as atividades de Neil Keenan e certamente apreciamos além das 
palavras, o que ele como único homem fez para proteger nosso país. 

Ele se esforçou muito para salvar a soberania e a riqueza de nossa nação. Ele fez isso 
desinteressadamente e às suas próprias custas. Nós realmente o respeitamos como 
nosso Amanah. 

Aqueles de nós nos escalões mais altos da nossa sociedade ficam surpresos e 
agradecidos por Neil transmitir informações pertinentes e oportunas sobre os planos e 
ações da Cabala Globalista em suas tentativas de roubar nossos bens e arruinar nosso 
país, não apenas pela ganância, mas também de fato com outras intenções muito mais 
insidiosas. 

Agradecemos profundamente sua proteção e defesa de nossa herança e da riqueza da 
Indonésia; os holandeses e as nações da Ásia que confiaram sua riqueza em custódia 
aqui. Sabemos que estamos sob ataque e que Neil interveio em nosso nome. 

Em quase uma dúzia de ocasiões, nenhuma outra pessoa ou coletivo entrou na frente 
dessas entidades malignas para bater a porta na frente delas. Agradecemos a você, Sr. 
Keenan. Também sabemos que a guerra contra a cabala continua em andamento e que 
devemos manter a diligência. Escusado será dizer que haverá mais ataques, no 
entanto, Keenan faz "gado-gado" e "e mexe bem o jogo". 

E isso me leva ao ponto principal: eu sei que você está por aí e você sabe quem você é. 
E eu sei que você está lendo isso: 

Nossos patriotas holandeses e indonésios precisam intensificar e proteger nosso 
Amanah e fazer justiça sobre os Nelu e Younus (etcetera); todos aqueles que se 
tornaram traidores, traidores não apenas para o nosso país, mas para o mundo 
em geral. 
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Está na hora de todos nós, com os meios necessários, fazer uma investigação 
mais aprofundada para expor toda e qualquer tentativa de puxar as cordas para 
roubar nosso poder e riqueza. 

O Sr. Keenan ajudará a tornar nosso país uma nação verdadeiramente grande e 
precisamos nos juntar aos esforços dele de qualquer maneira possível. Fui 
informado de que Neil está no país há quase seis semanas trabalhando para 
concluir seus deveres como deveres de Amanah. 

Existem remanescentes com intenções de bloquear e adiar as coisas. De nossa 
parte, faremos o máximo possível para ajudar. 

Esta é a oportunidade de nossa vida para vencer o adversário global (agora cada 
vez mais referido). Então, o que esperamos? Aqueles de nós que ainda tem 
algumas ferramentas em seus mão? 

O equilíbrio de poder caiu e chegou a hora de aqueles com meios de aproveitar a 
oportunidade e avançar neste impulso final. 

A consciência desse ponto crucial na história é fundamental. Muitos podem se 
tornar corajosos quando o demônio [está sendo alavancado para] fugir. ” 

– Dutch Indonesian Insider 
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