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http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-newt-gingrich-exposes-the-republican-party/ 

Ini adalah pengantar yang agak tidak lazim, sehubungan dengan situasi yang 

sangat penting. Dalam pengantar singkat ini Anda akan mengetahui bahwa Neil 

Keenan memiliki pikiran-pikirannya sendiri tentang bagaimana hal-hal bergerak 

maju, dan meskipun waktu bergerak dengan cepat, ia menyadari bahwa satu 

gerakan salah akan mengacaukan seluruh paket. 

Seperti dikatakan Neil, "Saya telah membawanya lebih jauh daripada orang lain 

mana pun dalam sejarah dengan sebagian besar uang saya sendiri, tenaga saya 

dan waktu saya (dengan tim saya). Saya kira jika ada yang akan membuat 

kesalahan, itu seharusnya saya. Bukan orang lain. "Lebih dari semua itu, siapa 

yang tahu lebih baik dari Neil? Tidak satu pun! 

Ini termasuk sebuah video yang agak lunak di mana Neil berterima kasih kepada 

Asian Insider yang disebut Neil dengan nama "Lanny". Ya, Neil berterima kasih 

kepada Lanny untuk apa yang tampaknya dimaksud baik, bantuan dari hati. 

Namun, pada kenyataannya, Neil telah melalui ini berkali-kali dan mengetahui 

naik turunnya; dimana ada lebih banyak downs daripada ups. 

Neil menyadari bahwa Lanny mendengar tentang rekening bank Neil yang 

dirampok, tapi, di sisi lain, Lanny tidak mendengar bahwa Neil melakukan kontak 

dengan Keluarga. Mereka mengatakan kepadanya, bahwa dia telah melakukan 

dengan baik dan untuk melakukan hal-hal perlahan-lahan, hati-hati dan penuh 

pertimbangan. Lebih penting lagi, satu kesalahan, dan itu berakhir! Tidak ada 

ruang untuk kesalahan sekarang. 
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Dalam cara yang tidak biasa, Neil menghadapi pos dari Asian Insider yang 

menasihati Neil bahwa ia harus "membiarkan orang lain masuk". Tanggapan Neil 

adalah, "Siapa yang saya biarkan masuk? Di mana mereka? Apa yang mereka 

tawarkan? Dan atas biaya siapa? Sekarang jika Anda ingin memberitahu saya 

bahwa Anda, Asian Insider, siap, atau memiliki seseorang siapa; untuk 

membiayai operasi ini lebih jauh, itu bagus sekali! 

Mari kita memeriksanya dan melihat apakah itu sesuai. Jika tidak, maka apakah 

Anda tidak berpikir hal yang terbaik hanya untuk membiarkan saya melanjutkan 

apa yang telah saya lakukan sejak awal ... yang adalah melakukan hal-hal 

sendirian? Dengan cara itu tidak ada kesalahan pada menit terakhir, dan 

kesepakatan ini terselesaikan untuk planet secara luas." 

Akan ada banyak perubahan dengan jangkauan panjang terjadi di masa depan 

yang sangat dekat. Anda tidak akan banyak percaya tentang apa yang sudah 

terjadi, tapi ini adalah tugas Neil untuk memberitahu Anda. Bahkan sekarang pun 

AS berusaha membuat kesepakatan dengan Cina untuk utang Amerika Serikat 

dengan uang kertas baru AS. 

Uang FIAT! Bagaimana hal ini mempengaruhi kita semua jika AS membeli utang 

dengan lebih banyak uang Fiat? Ini menempatkan kembali AS di puncak 

permainan dengan masih lebih banyak penipuan yang dilakukan ini. 

Apakah itu memberi AS lebih banyak kekuatan adidaya? Jawabannya adalah 

TIDAK, karena "House of Cards" akan ambruk dengan cepat. Neil akan berada 

di sana untuk mengambilnya jika itu terjadi sampai sejauh ini. 

Ada banyak alasan untuk khawatir di sini. Jika hal-hal seperti itu terjadi, maka 

kita semua berada dalam kesulitan! Dolar AS dibatalkan pada tanggal 2 Januari 

2016, namun informasi ini masih belum dirilis. Hal ini berkaitan langsung dengan 

uang Fiat "baru" yang sekarang sedang dibahas di sini. 

Apa "Syarat-Syarat Perjanjian" untuk melepaskan mereka dari utang Cina? 

Apakah mereka menyerahkan rumah? Kapal? Apa? Kita perlu tahu sekarang, 

dan TRUMP perlu tahu sehingga ia dapat mengoreksi setiap tindakan putus asa 

yang diambil oleh Kabala dan kelompok Obama di tengah kepanikan mereka. 

Anda lihat, jika TRUMP mengambil alih jabatan sebagai Presiden, mereka beres! 

Lenyap! 
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Keluarga Bush, Keluarga Clinton, Obama dan semua lainnya yang sedang 

dalam masalah besar! 

TRUMP akan memveto dan menihilkan setiap dan SEMUA perjanjian yang 

mereka buat atas nama mereka sendiri. Mereka akan dihajar dalam setiap 

kesepakatan yang mereka buat sekarang yang tidak dalam kaitan kepentingan 

rakyat. Ini adalah apa yang harus diyakini setiap bangsa, jadi berhati-hatilah 

kepada semua orang yang berharap untuk mengambil tulang-tulang burung 

Amerika! 

Burung ini tidak siap untuk dimasak, dan akan kembali dengan pembalasan! 

Sekali lagi, Anda dapat meyakini ini dengan mantap. 

Akhirnya, Neil mengakui bahwa ia akan membutuhkan bantuan cerdik dan 

efektif. Kelompok K akan tumbuh secara eksponensial. Sebuah organisasi yang 

akan melakukan pekerjaan dari jutaan akan mengambil ribuan atau lebih pada 

skala dunia. Jadi sekarang, "Bantu" itu, dan bantulah yang baik pada itu! 

Tapi pintu-pintu selalu terbuka, Asian Insider, seperti yang Anda minta secara 

hormat. 

Sedikit yang Anda ketahui bahwa pintu selalu terbuka, tapi seperti yang 

dinyatakan Keluarga, "Selangkah demi selangkah." Juga, bantuan yang baik sulit 

untuk ditemukan! 

Lain kali, my friend, silakan mengetuk pintu, dan pintu akan dibuka… 

 

https://youtu.be/1PWk3i9WT-8 

Salam untuk Ringo… 

Neil Keenan and Group K. 

Video: 

https://youtu.be/hf1sIkkL_CA 
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