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Прелюдия 
 
Аз вярвам, че ме познавате вече, и осъзнавате, че обичам да се шегувам, 
въпреки натиска. Да Ви кажа честно, ако имах избор как да се справя с 
нещата, по-скоро бих се шегувал с цялата бъркотия и бих се справил с нея, 
без да ви се налага на Вас да се справяте с нея, и дори, без да знаете, че 
тя е била уредена - и след това бих се появил отново, изяснявайки целият 
въпрос. 
 
Не е необходимо всеки да чувства натиска, ако някои могат да направят 
така, че той да изчезне. Бих предпочел да бъде човекът, който слуша тази 
музика. Очевидно е, че днешната музиката е позната песен за мен и че 
разбирането на играта която играем в продължение на години определя 
всеки път изхода на нашата цивилизация. 
 
« Изведи ме на мач по бейзбол » [песен-химн на играчите на бейзбол в 
САЩ] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MeekerBallGame.ogg?embedplayer=yes# 

Преди всичко нашата опозиция е утвърдила своята позиция от дълго 
време, докато ние сме близо до заемане на нашата и почти готови да 
действаме, така че най-доброто, което ми идва на ум да кажа е  "дай ми 
тази проклета бухалка, ние няма да изгубиме днес, нито когато и да е "... Аз 
просто трябва да бъде готов за спитъра  [Spitter - специфичен удар в 
бейзбола], защото те не играят честно ... 
 
Реймонд Редингтон разкрива Кликата в неговият свят (в телевизионния 
сериал "Черният списък"), а сега е време и за нас да направим същото в 
нашият, » истинският » свят. 
 
https://youtu.be/bv1wBYQ4fQg 
 
От много години говоря, че Индонезия е в епицентъра на всичко, което 
трябва да се разкрие. Това трябваше да стане. Тя е в центъра от 1950 г., 
когато Западният Съюз и Япония преместиха откраднатите от тях активи 
(най-вече от Китай) през Азия, за да ги използват към по-късна дата. 
 
Тези откраднати активи са истинската награда за войната, която  е била 
планирана най-късно до 1921 г. от императора Хирохито и Западните сили 
в Лондон. Едва завършва Първата световна война, и се появяват 
конспирации за започване на Втора световна война. 
 
Скоро след края на Втората световна война и ограбването и 
(из)насилването на много народи, се появи споразумението Бретън Уудс, 
което даде на Запада, създал вече своя собствена финансова система, 
възможността да открадне всичко онова, което е останало закътано. 
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А те закътаха неща за черни дни, и тези дни са сега, а мястото е 
Индонезия. 
 
Без откраднатите активи, скрити в места като Индонезия, Запада ще 
претърпи ужасно поражение.  
Китай стъпи на крака, заедно с Русия, Индия и други, включително 
обичайните приятели Англия и Германия, и да бъда откровен "те няма да 
издържат още дълго Западните глупости". 
 
Те им събличаха и последната риза от гърба, без куршум да пролеят и то 
много ловко. Тогава пак САЩ избра лаик за президент и той ще бъде този, в 
учебниците по история, който ще поеме вината за всичко, което се е 
случило и въпреки че е неоснователно, все пак е правилно да се види, че 
говорителя на Запада няма представа какво прави ( или може би има?). 
 
В следващият предговор ще видите не само, че точките се свързват с това, 
което се случва сега в Индонезия, но и как всичко това съвпада с 
президентските избори на Доналд Тръмп; единственият човек, който може и 
би бил в състояние да ни помогне. 
 
На нас не са ни нужни повече демократи или републиканци, и двете са от 
една и съща миризлива пасмина така или иначе (Сорос / Ротшилд) и 
въпреки, че г-н Тръмп е кандидат на Републиканците, спомнете си, че 
преди няколко месеца беше готов да напусне партията, ако тя продължава 
да играе игри. 
 
Той не е един от техните момчета, той е просто свой човек, който върви по 
собствен път. И на тази световна сцена, имайки впредвид играта в залог и 
ударната готовност на Индонезия, можете да видите ясно реплика на съюза  
Сукарно / Kенеди, да се появяви в най-близко бъдеще между Тръмп и 
Уидодо (настоящият президент на Индонезия). 
 
Аз прекарах много време в Индонезия и виждам как те могат да бъдат (и не 
само те, а всички) тясно свързани, правейки този свят по-добро място, така 
като би трябвало да бъде. 
 
Съществуват необходими мерки, които трябва да бъдат предприети, и 
неща, които трябва да бъдат извършени от индонезийският народ, за да се 
стигне до някои конкретни резултати; но когато всичко това свърши и не 
само Индонезия, но и Изтока спечели тази игра, то всички ние ще 
победиме. 
 
Но ключът към победата е същият като във всяка игра, а това е силен коз. 
Бъдете сигурни, Съединените щати притежават единственият уникален коз 
(Тръмп на англ.) в света. 
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Предговор 
 
По типичният си непринуден начин Нийл започва, представяйки ни неговият 
снежен човек, по скоро снежна жена, Тася, която има M&M’s за очи и миди 
от Бали за копчета. 
 
Нейл отбелязва, че за съжаление настоящият коментар е направен доста 
краткосрочно, но че има няколко сериозни въпроси, които трябва да бъдат 
обсъдени. 
 
Атаката на мола в Джакарта, няма нищо общо с чужденци. Тази атака е още 
един опит да се разпространи по-нататък по света създадената от Кликата 
марка "Ислямска държава" и ислямският екстремизъм. Това беше и 
посланието на Кликата, че те не искат Активите на Глобалните Обезпечени 
Сметки да бъдат освободени. 
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Но те нямат избор по въпроса. Истината е, че тази последна операция под 
фалшив флаг е била извършена от един индонезийски гражданин - който е 
работил за « Ислямската държава" в Сирия. Този човек вече е прекарал две 
години в затвора в Индонезия по обвинения в тероризъм. 
 
Нийл също ни напомня за въстанието в Индонезия, което бе финансирано 
от Ротшилдовият пласьор на средства Джордж Сорос - на което 
индонезийските военни трябваше да сложат край. 
 
Той припомня, как фондация на Бил Клинтън « Aрканзас » изсипваше 
парите от наркотици в страната, с цел да се опитат да убият 
вицепрезидента на Индонезия - с план да се назначи на негово място 
вицепрезидент управляван от Западната Клика. 
 
Нийл ни напомня, че японската армия се мобилизира за първи път след 
Втората Световна Война, в опит да нахлуе и да открадне Индонезийското 
злато; при което те бяха дерайлирани от Кинан който публично разоткри 
планираната атака. 
 
Нийл излага в допълнение заговора по отношение на колумбийските пари 
от наркотици, изпращани от фондацията на Клинтън « Aрканзас » директно 
към индонезийски глобалисти и политици, в опита да се създаде паника и 
хаос в Индонезия и да се постави правителство, контролирано от Кликата. 
Не забравяйте, планът беше да се убие индонезийският вицепрезидент. 
 
Бандата на Клинтън беше долетяля на своите частни самолети, сестрата 
на японският император също беше долетя на своя самолет с 
индонезийският си съпруг, и парични преводи са били извършени чрез 
фондацията на Бил Клинтън « Арканзас » - директно на политическа 
партия. 
 
Споменатите средства са били незаконни, конфискувани колумбийските 
средства от наркотици, които по някакъв начин преминават от хазната на 
Американската Aгенция за Борба с Наркотиците през Фондацията 
« Арканзас » в Индонезия, с цел да се открадне това, което не принадлежи 
нито на Клинтън, нито  на  сестрата на японският император.  Активите 
принадлежат на вложителите. 
 
Ние предупредихме отдавна, че това беше планът, и че разбира се, 
японската армия е в режим на готовност. В случай, че не бъдат в състояние 
да купят злато, Запада и техните съюзници ще се опитат да вземат 
активите, по един или друг начин. 
 
Нийл припомня срещата на Световния Икономически Форум в Джакарта и 
усилията им, да вмъкнат своите лепкави бейзболни ръкавици по-навътре в 
Индонезия. Важно е да се отбележи, че  Световният Икономически Форум е 
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другото име на мрежата Билдерберг. Двете организации са еднакви, но и 
различни, в някои отношения. 
 
Във всеки случай, ние знаем със сигурност, че начинът, по който тези 
бандити инфилтрират различни държави е под формата на големи 
инвестиции - инвестиции с известни непочтени условия. И тогава съвсем 
скоро, когато един народ не може да изплати задълженията си към 
Световният Икономически Форум, искането за плащане се погасява с 
ресурси и активи, включително и политически пласменти. 
 
Нийл отново подчертава, че Китай и други страни са били достатъчно ясни, 
че те вече не искат тези щатски долари и банкноти на « Федералният 
Резерв". Те ги дъмпират и работят за отстраняването на американския 
долар като световна резервна валута, изисквайки плащанията на стоки и 
услуги да бъдат извършвани в националните им валути. 
 
Това допълнително отслаби хватката на Кликата по отношение на техният 
вече потъващ кораб. Доларът на Корпорацията на  Обединените Щати 
можеше да бъде спасен в миналото, но сега той трябва да си отиде; тъй 
като той отиде твърде далеч. 
 
На всички им е омръзнала марионетката Обама и машинациите на найните 
« кукловоди ». 
 
Хора като Барак Обама в САЩ, Дейвид Камерън във Великобритания, Джон 
Кий в Нова Зеландия, и който и да е сегашният премиер на Австралия - те 
правят само това, което техните «  кукловоди » ги инструктират да 
правят. 
 
Хора като Барак Обама в САЩ, Дейвид Камерън във Великобритания, Джон 
Кий в Нова Зеландия, и който и да е сегашният премиер на Австралия - те 
правят само това, което техните «  кукловоди » ги инструктират да 
правят. 
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Нийл обсъжда текущата президентската надпревара в САЩ и твърди 
убедено, че само един от кандидатите ще бъде от полза на народа на 
Америка и на света, а това е Доналд Тръмп. 
 
Макар че има много хора, които все още се опитват да възприемат идеята 
за "президента Тръмп », той е единственият кандидат, който отказва да се 
занимава с богати лобисти и корпоративно финансиране. Той финансира 
[своята кампания] напълно самостоятелно, и няма да позволи на никого да 
му прикрепи конци [на кукла на конци], такива, които те биха искали да 
теглят. 
 
Останалата част от кандидатите са президентски лъжеподобия от 
безнадеждната "двупартийна система"  - а що се отнася до Хилъри, тя ще 
приключи в затвора. 
 
Нийл посочва, че без Тръмп в ролята на президент,  ще бъде изключително 
трудно да се получат активите от Глобалните Обезпечени Сметки в САЩ, 
без да попаднат в ръцете на Кликата. 
 
Следователно Доналд Тръмп не само трябва да бъде официално избран за 
президент на Съединените Американски Щати, но и трябва да бъде за "нас, 
хората на Америка », и "нaс, хората на света »  - той трябва да стане 
известен като карта коз [Тръмп на англ.]. 
 
А както знаем козът замества всички други карти. 
 
Той ще ни отърве от паразитите, които заемат,  контролират и живеят в 
системата. И по същество, ние говорим често за Pied Piper [персонаж от 
англ. детска приказка, който извежда с чудесната си музика всички деца 
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извън града Хамелин, защото отказват да му платят да изведе 
плъховете от града], но това е един човек, който ще изчисти бъркотията, 
която създадоха други. Той е победител, но преди всичко, той е Доналд 
Тръмп, и това е, което го прави уникален. 
 

 

Нийл отбелязва отново увеличаването на броя на имотите, закупени в Нова 
Зеландия, защото Кликата сега осъзнава, че крепостите, установени в 
места като Коста Рика не са  достатъчно далеч за тях; от бъркотията, която 
те умишлено създадоха. И Кликата осъзнава напълно, че тази бъркотия 
скоро ще я погълне. 
 
Стана ясно, че много от членовете на Кликата са планирали да се 
преместят в отдалечената Нова Зеландия и да унищожат местното 
население на маорите - те възнамеряват да поемат контрола на техните 
отдалечени племенни земевладения, за да установят крепостите си там. 
 
Но маорите са раса на воини, а има и много хора в Нова Зеландия, които са 
много добре запознати с играта. 
 
Нийл отбелязва, че финансирането и проектите, които ще дойдат в Нова 
Зеландия от Активите на Глобалните Обезпечени Сметки, ще дойдат само 
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чрез Ричард, който е член на Група K, който е роден и живее в Нова 
Зеландия. 
 
В Нова Зеландия, както и във всички места, Активите на Глобалните 
Обезпечени Сметки ще бъдат разпределени под формата на фондации, 
които ще бъдат специално създадени, за да предотвратят достъпа на 
Кликата и техните помощници до всички активи на ГОС. 
 
Нийл разсъждава, че можехме да постигнем всичко това по-рано, и че в 
ранните дни ресурсите не са били, може би, използвани винаги по най-
добрите възможни начини - но това може да се очаква, когато човек 
получава задача да определи началните понятия, като какъв е релефа на 
земята и какви са животните в зоопарка. 
 
Освен това, действията на многобройни мошеници като италианеца Даниел 
Дал Боско, който попадна на пътя ни и създаде проблеми от името на П2 
Ложа / Ватикана, допринасят към факта, че все още не сме излезли от 
капана. 
 
Това всичко е публикувано неотдавна на ‘History and Events Timeline’.  
в раздела « Хронология на Историята и Събитията"  на нашия уебсайт. 
(Могат да се свалят PDF версии на този материал, и към момента на 
написването, те са на разположение на английски и руски език. Преводи на 
неотдавни публикации са в процес на подготовка ). 
 
Нийл ни напомня за заплахата, направена от Джон Кери, когато той посети 
Индонезия; той поиска златото - и когато му се каза, че не би могъл да го 
получи - той подхвърли за климатични и земетръсни технологии, до които 
Запада (ционистко нацистката фракцията на Кликата) има достъп. 
Kерри индиректно заплаши да « потопи » Индонезия (и всяка друга страна, 
която се опита да застане на пътя им) и тази заплаха е записана ... просто 
да знаете.  
 
Още едно сведение - Индонезия вече усети гнева на машините HAARP, 
както Турция и редица южноамерикански държави. 
 
Кликата няма да превземе Индонезия. 
 
Нийл отбелязва, че той е много наясно за стъпките, които трябва да се 
предприемат от тук нататък. Ние сме там, и ние ще спечелим. Няма други 
варианти, ние ще спечелим. 
 
Нийл припомня, че когато Джон Кенеди се завръща у дома от последната си 
среща с президента Сукарно в Индонезия, свързана с усилията за 
създаване на нова финансова система на САЩ - че по това време вече 
имаше две удара срещу JFK. 
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Първият е завръщането на Западна Папуа от холандците към 
индонезийците чрез Кенеди; отчуждавайки по този начин  петрола и 
корпоративните магнати, които са имали значителен контрол върху 
стратегически места, с набелязани депозити в злато. 
На второ място, Kенеди пренебрегва измамата по отношение на неговия 
собствен вицепрезидент Линдън Джонсън, който  получава цялата 
информация, отнасяща се до процесите в Индонезия и който я изпращане 
до своите кукловоди; информация, свързана с разпускането на ЦРУ и на 
Банките на Федералният Резерв. 
 
Това директно води до убийството на Джон Ф. Кенеди. 
И двамата президенти, Кенеди и Сукарно, работиха по множество проекти, 
за да направят своите народи по-силни и по-велики.  Един такъв проект, по-
специално беше новата американска финансова система; премахването на 
частното печатане на валута и книжа от Федералният резерв - и връщането 
на властта за издаването на националната валута обратно в ръцете на  
американското правителство. 
 
На 4 юни 1963 г., на практика непознат президентски указ, Изпълнителна 
заповед 11110, бе подписан от органите, с указ да се отнеме на банката 
правомощието да дава заем на пари на федералното правителство на САЩ 
срещу лихви. 
 
С един подпис, президентът Кенеди постанови, че частната банка 
Федерална Резервна Ванка скоро ще бъде извън строя. 
 
Текстът на Изпълнителната заповед 11110 на президента Кенеди  
модифицира предшестващата Изпълнителна Заповед 10289, издадена от 
президента на САЩ Хари Труман на 17 септември 1951 г., и постановява 
следното: 
 
С настоящото се възлага и се предоставя правомощие на Секретарят на 
Министерството на Финансите да изпълнява ниже описаните функции на 
Президента, без одобрение, ратификация, или друго действие на 
Президента ... 
 
Заповедта след това изброява задачи (а) до (з), които Секретарят може да 
изпълнява без указания от Президента. Нито едно от правомощията, 
възложени на Министерството на финансите в ИЗ 10 289 не са свързани с 
пари или с парична политика. ИЗ 11110 на  Кенеди  след това инструктира, 
че: РАЗДЕЛ 1. Изпълнителната Заповед № 10289 от 9ти септември 1951, с 
изменениятя, се изменя допълнително (а) Чрез добавяне в края на 
параграф 1 на следната алинея: 
 
Властта  поверена на Президента в съответствие с параграф (б) от точка 43 
от Акта от 12-ти Май 1933 г, с измененията (31 USC 821 (б)), да издава 
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сребърни сертификати срещу сребърни кюлчета, сребро или стандартни 
сребърни долари в Трезора, не отнасящо се към обратното изкупуване на 
неплатени сребърни сертификати, да предписва наименованията на такива 
сребърни сертификати, да сече стандартни сребърни долари и 
допълнителна валута в сребро за обратното им изкупуване, "и (б) Чрез 
отнемане на буквите (б) и (в ) от параграф 2 от него. РАЗДЕЛ 2. 
Измененията, внесени с настоящата наредба не засягат извършени 
действия, или съществуващи или придобити права, или съдебни процеси 
или разследвания по гражданска или наказателна причина датирани преди 
датата на тази заповед, като и всички задължения, произлизащи от тях, те 
продължават своята важност и могат да бъдат прилагани сякаш не са били 
направени изменения. 

Neil Keenan and Group K. 

  

Video Part One 

https://vimeo.com/152650430 

Video Part Two 

https://vimeo.com/152650429 
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