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Este é um momento em que todos parecem lutar por uma posição, se eles
nunca tiveram uma então a buscam. Você pode ver o desespero em que eles
escrevem e como eles simplesmente não possuem nenhuma clareza ou
razão. É isso!
A última mensagem de Neil visa principalmente corrigir algumas questões que
foram lançados como fato e esclarecer um pouco o que aconteceu, que mal foi
falado, mas é real. Ele perdeu um pouco de tempo com algumas doenças que o
assolou enquanto esteve na Ásia, com algumas não só persistente mas crônicas
- e derrubando-o como se elas nunca passassem.
Mas não vamos esquecer que Neil é um lutador e ele geralmente encontra o seu
caminho através das enfermidades que têm enfrentado. Esta não é diferente! O
medico do grupo esta apenas a poucos passos de distância, quando Neil é
golpeado com algo - e, como de costume, ele veio no momento certo e tem os
remédios para Neil melhorar antes que as coisas pudessem tomar um rumo pior.
Obrigado senhores! Em primeiro lugar e acima de tudo só tem de olhar e fazer
um pouco de lição de casa sobre o Acordo de Nova Iorque (onde os holandeses
foram enganados pelos americanos e indonésios) e você vai entender o
passado que conduziu ao presente.
Vamos enfrentá-lo, os indonésios não estão satisfeitos com o seu acordo com a
Freeport McMoRan e decidiram levar seu negócio para outro lugar, e qual lugar
melhor do que a nação que foi enganada pelos EUA - A Holanda?
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Por que o presidente Jokowi nunca se encontrou com a loja P2, uma
organização que Benjamin está familiarizado? - A Loja P2 nunca se envolveu em
acordos governamentais e é de fato parte da Cabala ocidental!
Por que o Vaticano se envolveria neste assunto alem do fato de Ben sempre ser
favorável falando do Papa Negro (certamente não o nosso Papa) e estou
falando do falso Papa chamado Francisco? Eu poderia falar sobre isso há algum
tempo, mas é melhor apenas indicar o que é real e o que é Jokowi está
alavancando a posição das nações e justamente por isso, trazendo esse pacote
de volta para os holandeses.
Se os holandeses oferecerem um negócio melhor para o governo da Indonésia e
as pessoas pertencem a ele ou qualquer outra preocupação que aumenta os
riscos de agora em diante fornecendo a Indonésia um retorno maior forte sobre
a sua oferta; especialmente em Papua Ocidental.
Relacionados: Jakarta infeliz com oferta de desinvestimento de Freeport
Relacionados: Papua passado a Presidencia a Haunts Jokowi escondido
Em segundo lugar, as pessoas estão surgindo a partir de todos os cantos, toda a
Cabala - com apoio de ninguém a Trump. Imagine que durante anos todos
imaginaram quem eram essas cobras venenosos e bem, agora você sabe.
Basta ver qualquer debate preliminar e você vê-los envolvidos. Indo além,
parece que Ted Cruz mentiu muitas vezes, The National Enquirer pegou-o e
agora que sua esposa e seu negócio tem sido exposto, todos nós sabemos TED
está incluído no seu pacote. Ele é NOM! Ela é assim. Ela é membro do CFR e
estava envolvida com Goldman Sachs.
A menina agradável, apenas o tipo que você quer levar para casa e apresenta-la
a sua mãe. Em seguida, novamente com falcatruas de Ted recentemente vêem
à tona, é mais provável você conseguir um olhar mais atento sobre seu
relacionamento disfuncional. Será que isso se estenderá a Casa Branca?
Será que nós temos caso semelhante ao que temos com Obama e sua
transgenero? Então nós temos um novo falso tomando o lugar do antigo falso
desta vez, com o nome de Kamaran Abdul Rakim Faily. Faily afirma que ele é
um consultor para as famílias reais, mas esquece-se de dizer-lhe que ele fala
das Famílias reais ocidentais se houver a todos - e ele é a própria Cabala.
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Faily diz-lhe que de acordo com o Acordo de Bretton Woods ativos ainda estão
no controle das contas globais? Hahahah - Impossível ver o Oriente que possui
como depositantes (no BIS) a maioria das Contas Globais, e nunca participou de
qualquer acordo dessa natureza fraudulenta partir da data de assinatura.
Antes que os contratos estavam secos o Ocidente foi a seus velhos hábitos e
sequestrado o sistema financeiro não pela primeira vez, mas a segunda. Ele
joga no Vaticano e ao Comité das 300 e o que você recebe? O mesmo velho
imbróglio que teve há mais de 60 anos.
Simplesmente besteira e lembre-se esse palhaço como a família (real) chamouo (outro nome para um palhaço) quer que você chamá-lo e oferecer a seus
troncos bancas com ele, você deve ser uma pessoa idosa?
O que ele não diz é que o Ocidente tem defraudado não só os depositantes dos
ativos, mas também as pessoas deste planeta que deveriam receber projetos
humanitários com este investimento. Os únicos que fizeram o dinheiro ou fez
projetos com os referidos ativos são aqueles que chamamos de ”1 Por cento”.
Não a qualquer outra pessoa e com toda a certeza não a você!
Os dias da cabalas estão contados.
Não, obrigado Sr. Faily não queremos mais alimentar seus supostos amigos por
mais tempo. Em questão de fato queremos esse o inferno fora de nosso país.
Diga a seus amigos George e Hank e os muitos outros que eles precisam
procurar mina de dinheiro e sair de rodeio antes de nosso Novo Presidente ou o
Grupo K chute suas bundas - como têm feito para nós, por quem sabe quantos
anos.
O Aeroporto de Bruxelas é tudo sobre os trailers que foram deve ser aberto na
semana passada. Por causa da interrupção das RV ainda estão fechados.
Os valores históricos serão resgatadas logo depois. Uma nova data está sendo
definida. Eu me pergunto por Faily não sabia que essa visão, afinal, ele é o
consultor da Família Real Ocidental (segundo ele)? Então, novamente, temos
muitos nomes que emanam para fora das Filipinas. Muitos amarrado na Boy
Espiritual Branco tentando fazer reivindicação de bens.
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Pergunto-me o que aconteceu com o menino que supostamente controla tantos
de ativos do mundo? Faily menciona o Comitê dos 300, mas nunca o Espiritual
White Boy ou realmente 1 de 5 deles! Na verdade, existem 5.
Nenhum deles é o verdadeiro Anthony Martin, que faleceu anos atrás. Você vê,
quando você controla um sistema como o Ocidente que pode fazer o que quiser
e as pessoas pode ser visto como algo que não são.
Nosso sistema é inundado com essas pessoas e você nunca saberá a menos
que alguém as expõe. Em outras palavras, você poderia estar dormindo com o
inimigo sem saber.
O sistema está caindo duro ao lado deles neste momento. Podemos conversar
durante todo o dia sobre essas coisas, mas a verdadeira questão é abrir nossos
olhos e fazer as coisas. Não permitir que eles façam essas coisas odiosas para
nós com imunidade.
Ele começa e termina com que nós colocamos no escritório e se deve dar uma
olhada em quem está em execução há apenas uma opção e quer se queira ou
não esta é a nossa "única opção". Seja inteligente, seja diligente e seja
cauteloso, porque a sua vida depende disso!
Por outro lado, ore para que nós tenhamos o nosso trabalho feito e apertar suas
bolsas financeiras. Assim que adquirir nosso financiamento "a responsabilidade
para isso é por nossa conta!" Então deixe-o ser ..
E obrigado novamente para Jo e Nelu para a forte realização!
Group K.
NÓS NÃO ESTAMOS CEGOS NAS QUESTÕES DE FATO, NOS
ENTENDEMOS MUITO BEM QUE TEMPO É AGORA

https://youtu.be/Q0iqg2UanEc

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