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Tem coisas que acontecem que poderiam mudar o mundo . 
 

 
Aqui você aprenderá a verdade sobre alguns incidentes históricos 
desconhecidos publicamente (até agora); ofertas que poderiam ter ajudado 
muito os Estados Unidos da América - e o mundo. 
 
Isso poderia ter levado a uma grande recuperação financeira e econômica, 
MAS as ofertas foram recusadas. 
 
Poucas pessoas em todo o mundo financeiro têm uma noção do que realmente 
é a base da riqueza global e menos ainda sabem quem são as pessoas que 
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realmente a controlam. 
 
Neil coloca isso na linha, nomeando o império financeiro corporativo da 
Khazarian Cabala Rothschild, dos agentes do Deep State, cujo objetivo é a 
aniquilação de 90% da humanidade por meio do caos econômico e da 
destruição, conforme planejado na Agenda 21 e 30 - e sendo atualmente 
implementado por meio de um falsa pandemia. 

A maioria das pessoas fica confusa com o sistema financeiro ocidental 
baseado em fraude, em que o dinheiro é criado do nada, SEM BENS DE 
ATIVO. 
 
Isso cria papel colorido FIAT sem valor de todas as denominações que são 
vendidos em mercados de cassino manipulados. 

Eles pensam que o FED, o BIS, o FMI e o Banco Mundial controlam a oferta de 
dinheiro por meio das DÍVIDAS e os principais bancos comerciais internacionais 
e suas subsidiárias financeiras simplesmente rolam o novo dinheiro 100 a 1.000 
vezes antes de permitir que parte dele entre na economia real. 

Isso é o que a maioria das pessoas vê e pensa, mas há um nível muito mais alto 
que não é visto. 
 
Em primeiro lugar, é necessária uma breve compreensão do contexto histórico. 
Tradicionalmente, e até o século XX, o DINHEIRO era baseado em OURO, 
metais preciosos e outros ativos tangíveis reais. 

Ao longo de séculos de comércio, a maior parte do ouro fez o seu caminho 
através da estrada da seda para a Ásia e, finalmente, sob o controle da Golden 
Dragon Family, um grupo de antigos representantes de famílias asiáticas que 
poucos conhecem e menos ainda os encontram. 

O ouro do Ocidente está limitado a um pouco mais mantido nos bancos centrais 
dos Rothschilds e está limitado a mais ou menos 800.000 toneladas métricas 
"reconhecidas" e que supostamente sustenta trilhões de papel colorido de todos 
os mercados. 

Agora, assista à entrevista de Neil de perto e você o verá mostrar na câmera um 
dos vários certificados autênticos de "moeda de ouro" de 1928 que a Golden 
Dragon Family tem colocado em custódia com o Tesouro dos EUA. 
 
Cada “moeda de ouro” vale 10,0 MILHÕES DE TONELADAS MÉTRICAS DE 
OURO, AVALIADAS EM EXCESSO DE US $ 800 TRILHÕES. 
 
Pense nisso por um minuto… 
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Isso e muito mais foi oferecido ao presidente Obama e VP Biden e outros 
em 2009 para estimular os setores automotivo, aéreo e de infraestrutura 
dos Estados Unidos. 
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Isso foi RECUSADO. Em vez disso, a administração Obama / Biden iniciou 
uma campanha de 8 anos para destruir as indústrias americanas, as 
Forças Armadas e a indústria de saúde. 
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Dragon Family letter (Portuguese translation) 

Estimado Senhor Presidente, 
 
Agradeço lhe pessoalmente por seus esforços para resolver as questões 
financeiras da Dragon Family e dos japoneses aqui em Tóquio. Suas equipes 
financeiras estão trabalhando com honestidade, diligência e muito empenho. Eu 
sei que é difícil para eles baterem de frente com o Ministério das Finanças 
japonês, que recebeu ordens do ex-PM Nakasone para atrasar intencionalmente 
e sabotar os seus esforços a cada passo. Compreensivelmente, suas equipes 
agora estão frustradas e precisam de ajuda para completar sua missão e acabar 
com esta crise financeira mortal. 
 
Como você sabe, tenho $ 1.700.000.000.000.000,00 em minha conta pessoal / 
conta DF (em Tóquio) que deve ser considerado. Como você pode contabilizar 
isso quando o MOF japonês foi instruído a atrasá-lo a todo custo! Eu lhe tem 
dado os nomes dos políticos, banqueiros, etc., que são responsáveis por isso. 
Meu amigo Neil Keenan forneceu a você uma lista completa em meu nome. Não 
tenho certeza porque, se você já sabe, que esse dinheiro está disponível (assim 
como meus fundos na FED nos dois lugares, em NY e em Washington), você 
não o faz imediatamente. Para sobreviver, você tem que agir, porque os céus 
não vão abrir chovendo dinheiro para ninguém tão cedo. 
 
Eu tenho oferecido a você minha ajuda aqui. Estou disposto a recomprar todos 
os títulos do Tesouro dos EUA da China e do Japão em seu nome. Isso totaliza 
aproximadamente 1,5 trilhão. Também estou pronto para ajudá-lo com a 
indústria automotiva, AIG, Citi Bank, companhias aéreas e muito mais, por 
meio do meu grupo americano liderado pelo Sr. Keenan, Sr. Guy Dufault e Sr. 
Joseph Bendana. 
 
Deixe-me traçar um plano para você, Sr. Presidente, do qual participarei de 
todo o coração: 
 
1). Eu acredito que é melhor se eu me encontrar com o diretor financeiro 
responsável pela auditoria das contas nos Estados Unidos, aqui em Tóquio. 
Como você sabe, não gosto de me encontrar com ninguém, mas neste caso os 
problemas do mundo estão em jogo e vale a pena tentar salvar a todos. 
Portanto, sugiro uma reunião na US Base Yokota entre os diretores. Posso 
expor os pontos fracos do MOF, permitindo que você conclua seus trabalhos. 
 
2). Você precisará excluir o MOF da auditoria. Você está monitorando nossos 
fundos basicamente e não precisa da permissão do MOF para monitorar os 
nossos fundos. Concordamos em dar a você o direito de auditar nossas contas e 
descobrir o que temos e o que podemos usar para ajudar os Estados Unidos e o 
mundo neste momento tão terrível. 
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Assumimos que 5 bancos precisem ser auditados, incluindo o Banco do Japão, e 
que precisem de pelo menos 250 auditores. A Dragon Family pagará por esses 
auditores após a conclusão da tarefa. 
 
3). A forma alternativa que pode excluir a auditoria, é, prender as seguintes 
pessoas imediatamente: 
 
1. Ex PM Nakasone 
2. Ex PM Koizumi 
3.  O irmão mais novo do Imperador, Mr. Kokubo 
4. Mr. Toshiro Muto, Ex V.P. of the Bank of Japan 
5. Mr. Kazumasa Iwata, Ex V.P. of the Bank of Japan 
6. Mr. Fukui, Ex-President of the Bank of Japan 
7.  Mr. Heizo Takenaka, Ex Finance Minister 
8. Mr. Yoshifumi Nishikawa, Ex-President of Sumitomo-Mitsui Banking Corp. 
9.  Mr. Toshiro Muto, Ex V.P. of the Bank of Japan 
 
Se esses homens forem detidos, nossos fundos serão liberados. Não haverá 
mais ninguém para submeter demandas e ordens aos bancos e banqueiros de 
confiança já existentes. Não haverá ninguém para ameaçá-los se você estiver a 
pedido dos banqueiros, protegendo-os. Eles são continuamente ameaçados pelo 
Sr. Nakasone e essas ameaças devem ser levadas a sério. Eu acredito que 
você está tendo problemas com a Diplomacia de prender ex-digni-tários 
estrangeiros, não importa quantos problemas eles tenham criado para o nosso 
mundo. Você entende agora que Nakasone é responsável por todos os 
problemas criados pelo Japão nesta crise financeira e que Kissinger, 
Greenspan, Rubin, Snow, Reid e muitos outros são responsáveis pelo lado dos 
EUA. Há vinte anos, os EUA recebem dinheiro de Nakasone e de sua equipe. 
Esse dinheiro pertencia à Dragon Family e ninguém estava autorizado a usá-lo. 
O seu ex-presidente sabia que era ilegal tomá-lo, mas não hesitou em tomá-lo. 
Ele ainda possui nossos títulos (os que lhe foram dados ilegalmente), a menos 
que os tenha devolvido ao governo dos Estados Unidos. 
 
Estamos cientes de que você entende tudo acima agora e que somos a única 
organização neste mundo que pode ajudar as pessoas que vivem nele. 
Compreensivelmente, uma vez que os ativos sejam monitorados, todos nós 
saberemos exatamente para onde eles foram e para quem, e essa bagunça 
financeira criada por Nakasone e seus amigos americanos, finalmente será 
exposta. Eles criaram uma crise financeira mediante os roubos, Sr. Presidente, e 
temos que desembaraçar-nos de 20 anos disso. Você está à altura desta tarefa? 
Para sobreviver, você está disposto e pronto para agir rapidamente para salvar 
seu povo? Para salvar as pessoas neste mundo? Esta é sua única opção. Onde 
mais você vai encontrar dinheiro? Não há mais ninguém pronto para comprar 
títulos americanos ou qualquer coisa americana. Você descobriu isso na China. 
No Japão, eles deram a você 20 bilhões, mas o que é isso além de uma 
saliência em um tronco, em comparação com o que você precisa. Eles sabiam o 
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que você precisava, mas não podiam o dar a você, visto que foram nossos 
fundos que financiaram a maior parte deste mundo durante os últimos 60 anos. 
Durante os últimos 20 anos, nossos fundos congelados, roubados, foram 
emitidos para muitos bancos americanos, japoneses, suíços, etc., e foi assim 
que todos tiveram aquele repentino boom financeiro de que se fala dos anos 90. 
Eles estavam usando nossos fundos sem nossa aprovação. O Sr. Nakasone era 
o rei, certo? Todo mundo diz que é um grande homem. Quão grande foi ele ao 
usar dinheiro roubado e quão grandes foram os políticos americanos que vieram 
ao Japão e partiram com malas cheias com nosso dinheiro para trazer de volta 
aos Estados Unidos? 
 
Você conhece nossa história, então não há razão para repeti-la. Temos que 
desvendar nossas finanças agora por meio de auditoria profissional e isso só 
pode ser feito mediante os Estados Unidos. Pagaremos para que os auditores 
façam isso. Além disso, compraremos, assim que eles concluírem seus 
trabalhos, todos os títulos do Tesouro dos EUA, na China e no Japão, aliviando 
os EUA de pelo menos 1,5 trilhão em dívidas. E, conforme prometido, nosso 
grupo americano ajudará com as companhias aéreas, indústria automotiva, 
indústria bancária, indústria de seguros (AIG), etc. Como sempre, manteremos 
todas as nossas promessas, mas primeiro está em suas mãos, fazer o que deve 
ser feito, para liberar nossos fundos às nossas 40 contas, como já mencionamos 
várias vezes. 
 
Além disso, o General Haan depositou 5 trilhões de dólares no Banco do Japão 
em meu nome e eu gostaria que fosse transferido para minhas 40 contas o mais 
rápido possível. Você poderia providenciar a liberação total ou parcial o mais 
rápido possível para minhas despesas? 
 
Por favor, providencie tudo através do Sr. Keenan em ncainc50@hotmail.com tel. 
número 359-897-322262. 
 
O encontro na US Base Yokota é muito importante. 
Atenciosamente 
_____________________ 
Akihiko Yamaguchi 
Signatário da Dragon Family  
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Deve ser entendido que este grupo relativamente pequeno de membros de elite 
da Golden Dragon Family, essencialmente, detém o apoio colateral fundamental 
para todo o sistema financeiro global. 

Seus recursos são enormes. Estima-se que 85% das Contas de Garantia Global 
do Ocidente (Rothschilds) são, na verdade, propriedade da Golden Dragon 
Family e seus depositantes. 

E isso é apenas uma pequena parte de seus ativos garantidos. 

Também deve ser visto que a Golden Dragon Family se dedica a apoiar o 
crescimento global e projetos humanitários. 

Eles monitoram constantemente os governos nacionais e oferecem 
assistência quando e onde necessário. Este é agora o trabalho de Neil 
como AMANAH. 
 
O financiamento das Contas Globais de Garantia após a Segunda Guerra 
Mundial e o apoio contínuo das instituições financeiras ocidentais e os principais 
desenvolvimentos econômicos podem ser vistos claramente, embora os 
fraudadores financeiros ocidentais tenham abusado ilegalmente e usurpado sua 
autoridade. 

As famílias do crime apoiadas pela Cabal que controlam o governo 
corporativo dos EUA, é claro, rejeitaram a oferta de 2009, pois isso 
fortaleceria financeira e economicamente os EUA, o que ia contra sua 
agenda. 

Portanto, agora é óbvio que a Gange dos Rosy Boys liderada por Soros, o 
sindicato do crime de Bush / Clinton / Obama e todos os seus políticos 
comprados e pagos, chefes corporativos e amigos de banqueiros - certamente 
não querem deixar o gato sair da bolsa. Opa! Neil acabou de fazer isso - de 
novo! 

Observe e veja-o tirar mais alguns gatos desagradáveis de seu saco de truques 
também! 

Vejam vocês mesmos quão diabólicos os planos deles têm sido e continuarão a 
ser se NÓS, O POVO, permitirmos. 

Neil está correndo em paralelo com o presidente Donald Trump em 
esforços incansáveis para LIMPAR O PÂNTANO. 
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Ele apoia fortemente a administração Trump e cabe a todos os que podem 
votar para votar no HOMEM. 

A oferta humanitária apresentada ao ex-presidente dos EUA foi feita pelo Sr. 
Neil F. Keenan e pelo Sr. Yamaguchi, para e em nome da Golden Dragon 
Family. 

A oferta foi feita ao governo corporativo dos Estados Unidos e foi, de fato, uma 
transação bastante fácil de lidar, pois o FED detinha muitas das notas. 

Apesar da necessidade de cuidar de tais problemas imediatamente, eles 
negligenciaram a oferta e afirmaram que não queriam consertar os 
problemas e que queriam que os EUA desmoronassem para que eles 
pudessem montar seus cavalos no centro de tudo e reclamar para uma 
nova era. 

A vinda de sua NOVA ORDEM MUNDIAL. 
 
Se for assim, estaremos todos mortos e, para evitar tudo isso, devemos sair 
imediatamente e votar em nosso presidente Donald Trump. 

Não há mais amanhãs se ele perder de alguma maneira ou forma. 

É uma vitória obrigatória para nós, as pessoas deste planeta. 

Neil Keenan lutou contra a Cabal por mais de doze anos e os conhece muito 
bem. Eles também o conhecem. 

Não há amanhãs apenas hoje neste momento e é melhor você sair e votar e 
estar pensando em seus entes queridos ao fazê-lo. 

Do contrário, não podemos chorar quando nossos entes queridos são tirados de 
nós pela Nova Ordem Mundial para nunca mais serem vistos. Lembre-se de 90 
por cento da população será eliminada e sabe que eles farão isso. 

Eles têm feito isso conosco o tempo todo. 

Novamente, não há amanhãs, apenas hoje. 

SAIA E VOTE TRUMP! 

Suas vidas dependem disso. 
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VIDEO: 

https://youtu.be/RINX7R6kNb4 
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