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Asian Insider Berbicara Keluar
Halo sekali lagi,
Saya memiliki perasaan, saya akan kembali untuk pengulangan, tapi saya
mengharap kali ini akal sehat akan lebih unggul.
Bagaimanapun, dari warga Asia lulusan pendidikan Barat yang sangat lelah ini,
saya harus mengatakan bahwa bukan komposisi kimia saya untuk membiarkan
hal-hal penting yang harus disampaikan dalam tujuan menyelamatkan planet
kita. Anda tahu, saya punya keluarga yang indah dan rumah di sini di Asia, dan
saya berniat untuk menjaga hal-hal dengan apa saya diberkahi.
Jika Anda adalah penghalang, seperti kata Neil, maka Anda harus disingkirkan.
Setelah membaca post(-ing) terakhir dari Mr. Keenan / Group K, saya harus
memasang sabuk pengaman saya untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa
saya tidak jatuh dari kursi saya! Kemungkinan-kemungkinan saya untuk
menyaksikan hari-hari terakhir saya di planet ini berkelibat di depan mata saya
dan saya berkata, “Tidak! Tidak begini! Saya akan mengambil pena maha kuasa
(computer) saya dan menyampaikan hal-hal sekali lagi. Jika ini hal terakhir yang
saya lakukan, saya akan menyampaikan kata-kata saya.”
Anda tahu, saya mengenal Malaysia sebaik saya mengenal punggung tangan
saya. Saya kenal mantan Perdana Menteri Mr. Mahathir, saya kenal teman Mr.
Keenan Alex Li Ling Soon, yang memiliki tambang emas di Kalimantan,
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Indonesia. Dan saya kenal teman dari Mr. Benjamin Fulford, Mr. Kawase yang
tidak pernah ingin menjadi salah satu dari tiga orang yang membentuk White
Dragon Society (WDS). Mr. Mahathir adalah politisi negara yang luar biasa, yang
meskipun usianya mencoba memasuki arena politik sekali lagi.
Berbicara secara politis, saya telah terlibat dalam politik Asia dalam seluruh
hidup saya, meskipun menjadi anggota keluarga. Dan dengan begitu, ketika
saya menyaksikan perisitiwa-peristiwa terjadi, yang mana saya benar-benar
memiliki kekuasaan untuk itu, dan laporan-laporan tidak dibuat dengan
sebenarnya, saya, meskipun menjadi tua, masih mempunyai kekuatan dan
kemampuan untuk mengoreksi laporan itu.
Laporan harus selalu lurus ke depan, dan transparan.
Saya tidak punya motif, tidak punya maksud tertentu. Saya hanya percaya
bahwa orang-orang selalu layak mendapat lebih baik daripada apa yang mereka
terima. Kita adalah manusia sedunia, sebagai satu, dan lebih cepat kita dapat
menyadari bahwa kita sama-sama berada di dalam wadah yang kotor, kita akan
lebih cepat memanjat keluar dari situ.
Blogger hanyalah blogger. Mereka memberi tahu kepada Anda apa yang mereka
pikirkan; sekarang bagaimana mereka dapat berpikir tentang apa yang tidak
akan pernah bisa mereka mengerti secara mendasar, dan memberitakan proses,
dan informasi kotor, dalam informasi yang baik bersih? Mereka tidak
berkualifikasi untuk menganalisa situasi-situasi, jika mereka tidak memiliki fakta
untuk mengolahnya.
Ini adalah salah satu alasan saya menulis, untuk menginformasikan. Yang
lainnya ditujukan langsung bagi Mr. Keenan dan (grupnya) Group K.
Haruskah saya mulai dengan menjadi baik atau jahat? Apakah Anda ingin
mendengar yang baik atau yang buruk? Saya melempar koin dan yang
kasar/buruk menang.
Baik, kita dapat mulai dengan post(-ing) paling baru dari Ben Fulford, yang
secara jelas terdengar mirip dengan apa yang NK sampaikan terkait serangan
Sarinah Mall di Jakarta. Post(ing) itu menjelaskan bahwa George Soros
membiayai teroris-teroris dan dimana mereka telah dilatih di Suriah, bukan
Amerika, walaupun Amerika memiliki pusat-pusat latihan teroris. Tolong baca
lagi itu atau “cari di Google” untuk menemukan, bahwa nama dari teroris yang
dilatih di Suriah dan pernah mendekam di penjara Indonesia adalah Bahrun
Naim.
Ini adalah teroris yang terlibat dalam ledakan di Sarinah Mall. Tidak hanya Mr.
Keenan menyebutkan bahwa George Soros membiayai kelompok teroris, tapi
juga, tidakkah ia membuat poin ini sangat jelas? Apakah Mr. Keenan tidak
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berbicara tentang George Soros sudah pernah diusir sebelumnya dari Indonesia
dengan bantuannya, ketika Soros mendanai sekelompok teroris dimana militer
Indonesia mengepung sebuah desa?
Mr. Fulford, berita Anda adalah berita lama. Mr. Keenan tentunya sudah
memberi tahu Anda untuk membawanya langsung dan menggunakannya. Saya
masih dapat terus menulis, tapi mengapa saya membuang waktu saya?
Ada hal-hal lebih baik untuk menjadi fokus seperti pada Mr. Keenan dan Group
K. Saya dalam waktu yang panjang selama bertahun-tahun dari orang yang
percaya, untuk menjadi langsung terheran-heran, bagaimana pria ini dan timnya
meraih informasi, padahal seluruh waktu tetap terfokus pada Collateral Accounts.
Tidak satu detik pun mereka kehilangan fokus.
Juga Mr. Keenan tidak kehilangan pandangan pada kenyataan bahwa Timur,
dan terutama khusunya Indonesia, telah disalah gunakan oleh Barat selama 6080 tahun. Orang-orang di Indonesia diperlakukan secara fair dan benar dan akan
dikompensasi lebih besar bagi ketidakadilan yang telah diperlakukan
terhadapnya di masa lalu.
Apa yang harus dikhawatirkan semua orang sekarang adalah dollar AS telah
melampaui batas bawahnya. Jika dollar AS ambruk, maka tidak ada hadiah bagi
semua, dengan begitu kita harus membuat para Tetua segera menyingkir dari
kursinya dengan tujuan menyelesaikan hal-hal ini. Lebih dari 80 tahun
memegang tentunya sesuatu yang berharga, jadi siapa pun yang dapat
mencapai telinga mereka harus mengatakan kepada mereka, bahwa jendela
kesempatan sedang menutup, dan dengan sangat cepat.
Dan jendela juga menutup cepat pada Sesepuh di Jawa Timur, yang secara
keseluruhan telah mengabaikan setiap orang yang terkait dengan Collateral
Accounts. Mereka percaya bahwa tidak seorang pun, dan saya maksud tidak
ada yang mengetahui apa yang mereka lakukan.
Dan mereka juga akan menyadari bahwa keluarga kami tidak mengizinkan siapa
pun untuk memindahkan aset tanpa persetujuan eksplisit.
Mr. Keenan memiliki persetujuan itu. Dengan kata lain, kami melihat Anda,
melihat Anda, tahu siapa Anda berurusan dengan, berbicara dengan, menjual
ke, dan kita pasti tahu di mana emas kita, bahkan jika dijual, setiap saat.
Namun, semua yang pernah mereka lakukan adalah menjaga. Jika mereka
terhubung secara spiritual seperti yang mereka nyatakan, mereka akan
menyadari pada fakta, bahwa bunker-bunker yang mereka jaga telah diteruskan
oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga untuk mengawasi. Dan mereka
juga akan menyadari bahwa keluarga kami tidak akan mengijinkan siapa pun
untuk memindahkan aset-aset tanpa persetujuan yang eksplisit.
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Mr. Keenan memiliki persetujuan itu. Dengan kata lain, kami mengawasi Anda,
melihat Anda, mengetahui dengan siapa Anda melakukan kesepakatan,
melakukan pembicaraan, dan kami mengetahui dengan pasti di mana emas kami
berada, bahkan jika itu dijual, di sepanjang waktu.
Anda dengan ini diberitahu bahwa setiap detail dan setiap gerakan diikuti!
Sayangnya, orang-orang ini telah mengambil emas satu demi satu dalam usahausaha mereka menguangkannya dari simpanan orang lain. Apakah kalian
Sesepuh atau pencuri-pencuri? Pemegang atau deposan?
Mungkin akan ada baiknya bila salah satu dari drone-drone kami mengunjungi
keluarga Anda? Ini tidak terlalu berlebihan, hanya menyampaikan pesan kami
sebagai siapa deposan-deposan itu.
Apa yang milik kami adalah miliki kami!
BUKAN kalian!
Maaf saya keluar dari jalur, tapi masalah ini harus disampaikan dengan jelas.
Tolong mengerti, Mr. Keenan, bahwa sejak hari-hari Bretoon Woods 1 dan 2,
Barat telah memotong kami seluruhnya dari aset kami sendiri sementara, pada
waktu yang sama, secara ilegal menggunakan aset-aset yang sama ini untuk
kepentingan pribadi mereka sendiri.
Saya mengerti Mr. Keenan, bahwa Anda telah memiliki semua Kode-Kode BARU
untuk Buku Hitam (Black Book), jadi kami, keluarga aman. Tidak lagi Perjanjian
Bretton woods berlaku untuk negara Asia. Barat secara terang-terangan telah
melanggar ketentuan perjanjian-perjanjian itu, dengan demikian membuatnya
nihil dan tidak berlaku. Kami memiliki hukum internasional yang jelas
menunjukkan ini.
Anda pihak-pihak Barat memiliki satu suara bulat, mengaku wakil dari World
Bank bernama Karen Hudes, yang dimaksudkan untuk mewakili Global
Collateral Accounts. Yakinlah bahwa dia sama sekali tidak ada urusan dengan
kepemilikan kami di Asia.
Saya secara pribadi juga ingin berterima kasih kepada Mr. Keenan untuk
menyelamatkan Malaysia dari jalur kehancurannya sendiri. Demikian juga untuk
mencegak kolaps-nya dollar AS yang – sebagai konsekuensinya, akan
membawa kolaps di banyak negara.
Mr. Keenan dan Group K telah banyak melakukan penyelamatan terhadap planet
ini dan terutama di tempat-tempat yang masih yakin, dan masih percaya pada
dollar AS. Sekali lagi, seperti halnya dengan emas di Korea Selatan, Thailand
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dan Indonesia, ia telah menyelamatkan planet dari beban sirkulasi keuangannya
yang terlalu berat.
Transaksi 14 Triliun Dollar AS yang gagal baru-baru ini akan jauh lebih dari itu
dibanding apa yang dapat dunia terima pada saat ini tanpa memberikan pukulan
mematikan. Jika hal itu terjadi, itu akan menjadi “Swan Song” (nyanyian terakhir
sebelum kematian) kita.
Meninjau kembali kronologi peristiwa-peristiwa dari Group K yang luar biasa,
prestasi-prestasi dan tantangan-tantangan yang berlanjut, saya bertanya-tanya
mengapa Mr. Keenan melakukannya sendirian? Sejauh yang saya ketahui, ia
tidak pernah meminta bantuan siapa-siapa, dan menunggu sampai ia
menemukan strateginya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Karena, dengan
Mr. Keenan, hal-hal berubah secara konstan dan pikirannya bergerak begitu
cepat, dimana tidak ada hal yang dapat tidak berubah. Dia selalu berada 10
langkah di depan lawan-lawannya, dan saya benci memikirkan apa yang akan
terjadi padanya (dan kita) jika bukan dia.
Tapi ini adalah masalah dunia, masalah kita, bukan hanya masalah Mr. Keenan,
dan secara realistis, banyak dollar yang diperlukan untuk melengkapi semua
upaya yang harus dilakukan. Bila bantuan dan dukungan keuangan yang paling
diperlukan sekarang datang, dari orang-orang dengan keinginan dan maksud
untuk membantu, maka penantian harus berakhir untuk membuat hal ini selesai.
Neil sekarang mendekati pengeluaran delapan angka, yang tampaknya belum
cukup membuat hal ini terjadi, atau seseorang punya cukup harapan agar itu
terjadi. Banyak negara yang telah menghabiskan miliaran dollar untuk bertarung
dalam pertempuran ini, di satu segi atau lainnya, tidak mencapai apa-apa
dibanding Group K dengan anggaran mereka yang terbatas. Anda harus
bertanya-tanya bagaimana kuatnya mereka telah mencoba? Group K harus
mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan mereka harus meminta bantuan, namun
Anda bahkan tidak mendengar apapun kecuali Anda berada di dalam lingkaran
dalam.
Timnya, yang oleh sejumlah orang baru-baru ini disebut sebagai “ragamuffins”,
jauh dari sebutan itu. Sebagai fakta, pemerintah Cina demikian juga pihak resmi
Pentagon, telah menyatakan Group K adalah organisasi kemanusiaan paling
kompeten di planet pada saat ini. Sekarang, tim ini masih memburu dana-dana
tersebut untuk menyelesaikan pencariannya, pencarian kita.
Kami adalah Timur, dan kami solvent. Kami telah menunggu dengan sabar
hampir 100 tahun untuk menggunakan aset-aset kami sendiri, sambil
menyaksikan Barat secara illegal menggunakannya, sementara melihat
masyarakat kami sendiri menderita di saat Barat memakan uang kami.
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Dan sekarang kami masih cukup murah hati mengulurkan tangan kami untuk
membantu Mr. Keenan dan Group K, sehingga kita akhirnya dapat membuat halhal bergerak yang mana seharusnya sudah terjadi lama sebelumnya –
menyediakan Barat mengambil tanggungjawabnya sendiri untuk masalahmasalah mereka. Dunia perlu untuk membebaskan diri mereka sendiri dari
Kabala Barat yang kriminal, para bankir, dan pemimpin-pemimpin “konyol”
seperti Obama. Dan jika Barat melakukan ini, maka Anda dapat menarik nafas
dalam-dalam.
Kami akan membantu Mr. Keenan, tapi ini adalah perjuangan Barat. Ingatlah itu!
Jika pertempuran pindah ke sebuah arena Asia, Anda dapat bergantung pada
kami untuk mengambil alih masalah itu segera.
Jadi bagaimana Anda bisa membuat Mr. Keenan meminta bantuan keuangan?
Dia tidak akan memintanya dan dengan begitu apa yang dapat dilakukan?
Cukup membayangkan betapa jauh lebih banyak yang ia dan Group K dapat
lakukan, jika mereka telah mendapatkan dana yang dperlukan untuk
menyelesaikan pencarian mereka guna membuka Global Collateral Accounts.
Bagaimana hidup akan lebih mudah karenanya, terutama tindakan-tindakan
pencegahan yang dapat diambil melawan Kabala dan sistem Barat.
Saya tidak memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan dollar-dollar
Anda, tapi tanpa Mr. Keenan, dollar-dollar kalian sudah kaput (rusak) pekan lalu!
Ia menyelamatkannya untuk Anda. Ia juga menyelamatkan Malaysia. Ia tidak
pernah mengharap sebuah ‘Terima Kasih’.
Sungguh, Group K, kalian adalah group yang mengesankan dari orang-orang
loyal yang terjalin bersama untuk membuat dunia ini sebagai tempat yang lebih
baik, dan kami berterima kasih untuk itu. Menyangkut mitra Mr. Keenan, Mr.
Drake Kent, hari-hari Anda akan segera tiba. Kami mengenal Anda melalui Mr.
Keenan.
Saya tidak yakin bila NK dan timnya dapat melanjutkan menyelamatkan planet
ini, tapi hingga sekarang, ia secara pasti sudah mencapai sukses tingkat tinggi.
Bagaimana jika ia menjadi terdesak secara finansial, dan ia gagal? Seluruh Barat
bisa bangkrut, dan mengapa? Karena kita tergantung pada Mr. Keenan untuk
menjaga semua urusan-urusan keuangan atas dirinya sendiri. Mungkin sudah
waktunya untuk membantu agar kita sampai pada ujung jalan ini.
Kita tidak akan menjadi yang menang atau yang kalah; tapi Anda semua yang
paling pasti tidak akan menjadi penonton.
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Maaf Neil, tapi Anda perlu diletakkan di tempat Anda di sini dan mengijinkan
yang lain untuk berbagi beban. Orang-orang sedang menunggu Anda untuk
diminta bantuan meskipun Anda tidak memintanya. Ini adalah kelemahan Anda
dan, menghabiskan jutaan dollar milik Anda sendiri, ini lebih dari cukup. Lupakan
itu, bukalah pintu-pintu Anda, dan biarkan beberapa masuk dan marilah kita
menyelesaikan ini. Setiap orang sedang menunggu untuk “happy ending” bagi
semuanya.
Mr. Keenan, saya telah disarankan untuk menyampaikan dan membuat
pernyataan-pernyataan. Tiba waktunya untuk mengakhiri permainan menunggu
ini! Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Segala sesuatu bergerak cepat
sekarang; setiap detik, setiap menit, setiap jam – seseorang kehilangan orang
yang dicintainya karena situasi yang sedang Anda hadapi.
Waktu menjadi tidak hanya mahal tapi berharga. Anda telah membawa setiap
orang sedemikian jauh, dan kami berdoa Anda membawa setiap orang bersama
Anda sampai awal baru kita, dan kemudian, biarkan Dunia Baru ANDA mulai
bernafas.
Terima kasih Mr. Keenan, untuk semua yang Anda dan tim Anda lakukan. Anda
secara pasti bukan blogger, tapi pelaku. Kami semua begitu senang Anda
menemukan pencarian Anda, dan ini menyangkut penyelamatan, tidak hanya
bagi kehidupan kita semua, tapi bagi planet itu sendiri. Dan kami menjadi lebih
senang, karena Anda menemukan orang-orang terbaik di sepanjang perjalanan
yang kini terbentuk dalam Group K.
Terima kasih.
Asian Insider
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