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Ini adalah waktu di mana setiap orang tampaknya memperjuangkan posisi, jika
mereka pernah memiliki itu untuk dimulai. Anda dapat melihat keputusasaan dalam
apa yang mereka tulis dan bagaimana itu sama sekali tidak punya pijakan atau
alasan mengapa itu begitu. Namun begitulah adanya!
Posting terakhir Neil sebagian besar ada untuk mengoreksi sejumlah hal yang telah
dilemparkan ke luar sebagai fakta dan menambahkan sedikit apa yang telah terjadi,
yang hampir tidak pernah disentuh tapi adalah real. Ia telah kehilangan waktu cukup
lama akibat sejumlah penyakit yang diperolehnya selama di Asia, dengan sejumlah
yang tidak hanya lama menjangkitinya tapi juga melekat – dan menggigitnya seolah
mereka tidak mau melepaskannya.
Tapi jangan lupa, bahwa Neil adalah penggigit di sini dan ia biasanya menemukan
jalannya melewati penyakit yang telah mereka lemparkan kepadanya. Yang satu ini
tidak berbeda! Dr. Group hanya terpaut jarak satu lemparan batu, ketika Neil terpukul
dengan sesuatu – dan seperti biasa ia berhasil melaluinya dengan gemilang dan
obat-obatan sampai kepada Neil tepat sebelum hal-hal bisa berubah menjadi buruk.
Gracias Sr. Group! (Terima kasih Sr. Group)! Hal yang pertama dan terutama hanya
untuk melihat dan melakukan sedikit pekerjaan rumah terkait Perjanjian New York (di
mana Belanda dikelabui oleh Amerika dan Indonesia) dan Anda akan memahami
masa lalu yang membawa pada masa kini.
Mari kita lihat, orang Indonesia tidak puas dengan kesepakatan mereka dengan
Freeport McMoRan dan telah memutuskan, untuk melakukan kesepakatan bisnis
mereka di tempat lain, dan tempat mana yang lebih baik dibanding bangsa yang
telah ditipu oleh Amerika Serikat – Belanda?

Mengapa Presiden Jokowi harus pernah bertemu dengan P2 Lodge, sebuah
organisasi yang akrab dengan Benjamin? – P2 Lodge tidak pernah terlibat dalam
kesepakatan pemerintahan dan pada kenyataanya bagian dari Kabala Barat!
Mengapa Vatikan akan terlibat dalam masalah ini secara berbeda, sementara
faktanya Ben selalu berbicara positif tentang Sri Paus Hitam (yang sudah pasti bukan
Sri Paus kita) dan saya berbicara tentang Paus palsu bernama Francis? Saya dapat
berbicara tentang ini untuk beberapa lama, tapi yang terbaik hanya untuk
menyatakan, bahwa ini adalah real dan bahwa Jokowi sedang mengangkat posisi
negaranya dan secara tepatnya, dengan membawa berputar paket ini kepada
Belanda.
Jika Belanda menawarkan kesepakatan yang lebih baik bagi pemerintah dan orangorang Indonesia, itu harus menjadi masalah mereka atau yang lain, yang
meningkatkan usaha mereka dalam pertaruhan menyediakan Indonesia dengan
pengembalian lebih kuat dalam tawarannya; terutama di Papua Barat.
Lihat laporan terkait: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer
http://www.radionz.co.nz/news/pacific/294629/jakarta-unhappy-with-freeportdivestment-offer
Lihat laporan terkait: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency
http://thediplomat.com/2015/01/papuas-hidden-past-haunts-jokowi-presidency/
Kedua, orang-orang bermunculan dari setiap sudut dan celah, semua kabala – untuk
mendukung siapapun kecuali Trump. Bayangkan bahwa sejak bertahun-tahun setiap
orang bertanya-tanya siapa ular-ular berlendir ini dan ya, sekarang Anda tahu.
Cukup menonton setiap debat primer dan Anda telah membekuk mereka. Lebih jauh
seperti sudah diduga Ted Cruz berbohong terlalu sering, The National Enquirer
tertangkap dengannya dan sekarang di mana istrinya dan bisnis istrinya dieskpos,
kita semua tahu TED juga termasuk dalam paket mereka. Ia adalah NWO (New
World Order)! Demikian juga istrinya. Istrinya adalah anggota dari CFR dan terlibat
dalam Goldman Sachs.
Nice girl, hanya dalam jenis yang ingin Anda bawa ke rumah kepada Ibu. Kemudian
lagi dengan permainan Ted yang muncul baru-baru ini, Anda kemungkinan semakin
dapat melihat lebih jelas hubungan mereka yang disfungsi. Akankah ini meluas ke
Gedung Putih?
Akankah kita memiliki skandal Whoop de doo lain, yang mirip dengan apa yang kita
miliki dengan Obama dan transgender lainnya? Kemudian kita memiliki kepalsuan
baru yang berlangsung atas kepalsuan lama saat ini, di bawah nama Kamaran Abdul
Rakim Faily. Faily mengklaim, ia adalah seorang konsultan bagi keluarga-keluarga
Kerajaan, tapi lupa untuk memberitahu Anda, bahwa ia berbicara tentang Keluarga
Kerajaan Barat, seandainya pun - dan dia sendiri adalah Kabala.
Faily memberitahu Anda bagaimana menurut perjanjian Bretton Woods, aset-aset
masih berada di dalam pengawasan Global accounts? Hahahah - Mustahil melihat
Timur yang memiliki mayoritas dari Global Accounts sebagai deposan (dalam BIS),

dan tidak pernah berpartisipasi dalam perjanjian tipuan semacam itu sejak tanggal
penandatanganan.
Sebelum perjanjian-perjanjian itu kering, Barat masuk ke cara-cara lama mereka dan
membajak sistem keuangan bukan untuk pertama kalinya tapi untuk kedua kalinya.
Ia melemparkannya ke Vatikan dan Komite 300, dan apa yang Anda dapatkan?
Smorgasbord lama yang sama yang telah Anda miliki lebih dari 60 tahun.
Sekedar omong kosong dan ingat joker ini seperti keluarga (yang real) menyebutnya
(sebagai nama lain untuk badut) ingin agar Anda menelponnya dan menawarkan
batang-batang bunker Anda kepadanya, haruskah Anda menjadi seorang
SESEPUH?
Apa yang tidak diberitahukannya kepada Anda adalah, bahwa Barat telah menipu
tidak hanya para deposan aset-aset, melainkan juga orang-orang di planet ini yang
seharusnya menerima proyek-proyek kemanusiaan dengan investasi ini. Satusatunya yang membuat uang atau melaksanakan proyek dengan aset itu adalah
orang-orang yang kami sebut '1 Percenters'.
Bukan orang lainnya dan yang paling pasti bukan Anda!
Hari-hari Kabala sudah dihitung.
Tidak, terima kasih Mr. Faily, kami tidak ingin memberi makan lagi kepada apa yang
diduga sebagai teman-teman Anda. Pada kenyataannya, kami ingin mereka enyah
dari negara kami. Katakan kepada teman-teman Anda George dan Hank dan masih
banyak lainnya, bahwa mereka tidak perlu mencari cash cow lainnya dan segera
pergi sebelum Presiden Baru kami atau tusuk sate Group K menyodok pantat
mereka – seperti yang telah mereka lakukan terhadap kami untuk entah selama
berapa tahun.
Bandara Brussel semuanya menyangkut RV, yang seharusnya dibuka pekan lalu.
Akibat gangguan itu RV masih ditutup.
Aset-aset historis akan dicairkan dalam waktu dekat. Sebuah tanggal baru sedang
ditentukan. Saya bertanya-tanya mengapa Faily tidak mengetahui rencana ini,
terlebih lagi, dia adalah konsultan Keluarga Kerajaan Barat (menurut dia)? Kemudian
kami kembali melihat munculnya nama-nama dari Filipina. Banyak yang terkait
dengan White Spiritual Boy mencoba melakukan klaim terhadap aset-aset itu.
Saya heran apa yang terjadi pada Boy yang diduga mengawasi sebegitu banyak
aset dunia? Faily menyebut tentang Komitee 300 tapi tidak pernah tentang Spiritual
White Boy atau sebenarnya 1 dari 5! Mereka sebetulnya ada 5.
Tidak satu pun dari mereka adalah Anthony Martin yang real, yang meninggal
beberapa tahun lalu. Anda lihat, jika Anda mengawasi sebuah sistem seperti Barat
Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan dan orang-orang dapat dilihat
sebagai sesuatu yang bukan mereka.

Sistem kita dibanjiri dengan orang-orang semacam itu, dan Anda tidak akan pernah
tahu, kecuali seseorang mengkesposnya. Dengan kata lain, Anda dapat tidur
bersama iblis tanpa mengetahuinya.
Sistem itu sedang mengalami keruntuhan hebat di samping mereka pada saat ini.
Kita dapat melakukan chatting sehari penuh tentang hal-hal tersebut, tapi masalah
sebenarnya adalah membuka mata kita dan menyelesaikan hal-hal. Tidak
mengijinkan mereka melakukan hal-hal keji semacam itu terhadap kita dengan
imunitas.
Itu dimulai dan berakhir dengan siapa yang kita tempatkan di kantor dan jika
seseorang melihat dengan jelas pada siapa yang sedang berlari di sana hanya ada
satu opsi dan apakah Anda menyukai hal ini atau tidak ini adalah “satu-satunya
pilihan” kita. Jadilah cerdik, jadilah rajin dan berhati-hatilah karena hidup kalian
tergantung atas itu!
Di sisi lain, berdoalah agar kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami dan
memperketat dompet-dompet keuangan mereka. Setelah kami memperoleh
pembiayaan kami "tanggung jawab untuk ini berada pada kami!" Jadi biarkanlah
terjadi…
Dan terima kasih lagi kepada Jo dan Nelu karena menjaga benteng!
Group K.
KAMI TIDAK BUTA DALAM KENYATAAN KAMI MENGERTI SANGAT SEDIKIT
MENGETAHUI JAM BERAPA SEKARANG
https://youtu.be/Q0iqg2UanEc

Video
https://youtu.be/JhiUAobCodk

Chicago – Does Anybody Really Know What Time It Is?
https://youtu.be/7uy0ldI_1HA
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