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Neil memberi tahu Anda ada “Revolusi” yang terjadi dalam posting 
terakhirnya. 

Dapatkah Anda menciumnya? Itu bergerak cepat, orang-orang! 

Biarkan buku-buku sejarah mengatakan Perang Dunia Ketiga berakhir pada 
8.59.59 PM tanggal 30 April 2016! 

20 tahun lalu pertarungan diam-diam berlangsung dan akhirnya berakhir pada 
tanggal yang disebutkan di atas. Perang ini tampaknya belum berakhir, melihat 
masih ada banyak anggota-anggota kabala yang tidak mau menyerahkan 
senjata-senjata mereka, tapi pada intinya, itu berakhir.  
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Sebagai hasilnya, kita harus jauh lebih aman dari sebelumnya. 

Informasi yang akan Anda terima sangat relevan dan setidaknya teruji, ketika 
seorang pemain utama AS sebagai perantara aset-aset melakukan panggilan 
yang meyakinkan Neil untuk mengeluarkan pemberitahuan ini. 

Sudah tentu, informasi datang dari Dragon Family yang benar-benar Neil 
percayai, tapi seruannyalah yang meyakinkan Neil bahwa ia harus 
memberitahukan Anda semua tentang rahasia ini sebelum itu bukan lagi rahasia. 
Dengan kata lain, ia tidak ingin Anda ketinggalan kapal untuk ini! Neil tidak punya 
kepentingan dalam hal ini, karena ia tidak memegang catatan apa pun, jadi 
motifnya secara murni kemanusiaan. 

Selama lebih dari 7 tahun Neil Keenan dan Dragon Family telah tidak 
terpisahkan dalam melalui berbagai tantangan. Keluarga itu telah melihat Neil 
menempuh “segala macam kesulitan” untuk mencapai tempat di mana ia hari ini 
berada.  
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Meskipun kehilangan saham FRN dan obligasi yang dicuri (yang masih 
diupayakan didapat kembali dengan cara yang satu atau lainnya) oleh Daniel Del 
Bosco, Neil dan Dragon Family sekarang jauh lebih erat daripada sebelumnya. 
Neil membuat kesepakatan dan hidup dengan itu meskipun keraguan tanpa akhir 
keluarga tersebut di mana tak seorang pun dapat menembus rintangan-rintangan 
jalan luar biasa yang dibuat oleh para globalis, yang dengan putus asa mencoba 
mencegah Neil melakukan tugasnya. 

Keluarga memuji Neil sekarang untuk pengumuman yang dibuatnya sambil 
mengakui kontribusinya yang sangat besar. Pada kenyataannya, mereka 
mencintai sikapnya yang “Never Say Die”! 

Sejumlah orang mungkin menyebutnya "Keberuntungan dari Irlandia" di mana 
Neil masih bersama kita, tapi banyak orang yang telah benar-benar 
berpartisipasi dalam ini dan yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi di 
mana-mana, masih juga tidak bisa berkata-kata. Neil membuat janji tulus dan 
telah menyimpannya meskipun banyak kartu yang ditumpuk melawannya, dan 
inilah apa yang membuat Keluarga kagum. 

Neil tidak pernah duduk di belakang meja menerima telepon dari informan pihak 
ketiga yang akhirnya bernyanyi lullabiy sambil sambil menempatkan kita untuk 
tidur dengan kegilaan, tapi ia dan banyak dari timnya pergi ke seluruh hutan 
penuh keringat dan medan-medan keras Asia untuk mendapatkan apa yang 
mereka butuhkan. 

Selanjutnya, fokusnya adalah berikut ini, Intel menakjubkan yang Neil ingin bagi 
Neil dengan Anda, karena itu adalah sesuatu dari sebuah "pengurapan" dan 
hadiah baginya. Keluarga ingin menunjukkan terima kasih kepada Neil dan 
Group K dengan mengijinkannya mendapat akses ke "History Breaking News" 
ini, yang mungkin akan sulit bagi Anda untuk mempercayainya. 

Sebenarnya, Neil telah menjelaskan bahwa ia telah melihat begitu banyak 
putaran dan belokan, yang bahkan ia pun tidak selalu yakin di mana semua itu 
berakhir! 

Tapi ini adalah berita seumur hidup!! 

Tolong, jika Anda berumur lebih dari 16 tahun, duduklah sebelum Anda jatuh, 
dan ingat Neil tidak pernah percaya pada RV yang merupakan bagian kedua dari 
pengumumannya. Ia masih agak berhati-hati, tapi ia juga mengerti kualitas dan 
integritas orang-orang yang membawa intel penting ini kepadanya. Oleh karena 
itu, ia merasa itu hanya benar jika ia membawanya kepada Anda. 

Jika ada yang berani mempertanyakan kredibilitas Mr. Keenan, semua yang 
harus dilakukan seseorang adalah melihat kronologi dari prestasinya dan 
kemudian melihat pada orang-orang yang membuat komentar-komentar kritis 
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semacam itu, dan Anda akan tahu mereka tidak memiliki dasar berpijak pada 
apa pun.  

Tidak satu pun dari mereka! 

Ingat, Neil tidak berharap untuk melangkah dengan mulus karena posting ini, tapi 
ia berharap Anda mengamati hal-hal. Meskipun Anda mungkin tidak tahu apa 
yang terjadi dari menit ke menit, Anda harus tetap memasang mata Anda ketika 
panci ini keluar. Neil telah mem-postingnya untuk Anda. 

Mereka yang berteriak-teriak bahwa ini tidak terjadi tidak pernah menjadi bagian 
dari lingkaran apa pun, jadi cukup memeriksa sejarah mereka dan tanyakan diri 
Anda sendiri, apa yang memberi hak untuk mempertanyakan siapa pun apalagi 
Neil, yang telah membawa begitu banyak bagi umat manusia selama bertahun-
tahun. Secara konsekuen, Neil menyadari pentingnya membawa informasi ini 
kepada Anda. 

Pesan dari Neil Keenan kepada Orang-Orang: 

“Ini dia! Seperti yang saya nyatakan, keluarga mengawasi seluruh proses dan 
menyampaikannya kepada saya dengan segera apa yang terjadi di ruang 
belakang! 

Kami mencatat bahwa orang lain mengeluarkan informasi mereka terkait dengan 
apa yang terjadi. 

Dan, tebak apa? Ini pada halaman sama seperti Neil, jadi mari kita menghargai 
apa yang telah dilakukan Benjamin Fulford dan Zap bagi umat manusia dengan 
menempatkan leher-leher mereka pada garis bagi kalian orang-orang. Ada juga 
yang lainnya: semua yang harus Anda lakukan adalah melihat. 

Bagi mereka yang berteriak, “mustahil”, cukup melihat pada sejarah mereka dan 
apa yang telah mereka lakukan untuk dunia ini sampai saat ini. 

Anda akan menemukan mereka adalah legenda-legenda dalam pikiran mereka 
sendiri mengkritik orang-orang yang terus membuat hal ini beralih kepada titik di 
mana kita memperoleh jawaban. 

Maaf, tapi dunia tidak memerlukan pembicara-pembicara yang gencar dengan 
lagu pengantar tidur dan semuanya. Lihatlah bagaimana mereka bertindak dan 
Anda akan segera mengetahui siapa yang bersama kami dan siapa yang tidak.” 

(Omong-omong, Neil membuat video sebelumnya ketika lelah, hanya untuk 
menyampaikannya kepada Anda secepat mungkin.) 

 

Pesan untuk Neil Keenan dari Dragon Family 
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Biarkan buku-buku sejarah mengatakan Perang Dunia III berakhir pada tanggal 
30 April 2016” 

Pada malam tanggal 30 April di Washington, DC, sesaat sebelum Presiden 
Obama dijadualkan berbicara dalam White House Correspondent’s Dinner 
(WHCD) ada kesepakatan rahasia kamar belakang yang berlangsung. Itu adalah 
sebuah kesepakatan yang telah memojokkan Obama dan kabala.  

Mereka diberi tawaran yang tidak bisa mereka tolak, jadi setelah banyak 
perseteruan, mereka menyadari mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan 
menandatangani perjanjian-perjanjian, ketika pengawas “Presiden” Dunford akan 
mendorong Obama ke samping dan secara publik mengumumkan perubahan 
penjaga dan Republik Baru di depan seluruh jajaran pers dunia. Sedikit pilihan 
yang mereka miliki!  

Oleh karena itu Citibank terpaksa untuk tunduk kepada AIIB / WF / HSBC dan 
menyetujui Basel III.  

Pasukan keamanan yang sebelumnya telah ditarik dari menahan lokasi-lokasi 
penukaran Citibank, telah kembali sekitar tengah malam ketika 800#s dan tarif 
berdaulat diotorisasi untuk Minggu 1 Mei.  

Ini terdengar gila bukan? Tapi berita inilah yang diberikan kepada Neil dari 
sumber-sumber terpercaya pada posisi sangat tinggi yang sekarang melakukan 
perubahan-perubahan yang berlangsung secara tenang.  

Bagi mereka yang tidak suka fakta orang-orang Asia menyelamatkan pantat 
kita…sulit! Dan ya, mereka menyukai Jenderal Dunford! Kebanyakan dari Anda 
tidak melakukan apa pun tapi berbicara sehingga orang-orang harus datang ke 
sekeliling Anda untuk menyelamatkan Anda…sambil Anda masih berbicara 
tanpa henti. 

Apa yang lebih aneh adalah ketika Obama berbicara pada tanggal 30 April 
dalam jamuan makan malam di Gedung Putih di mana tampaknya ia terjebak 
dalam skrip lama dan tidak memiliki waktu untuk mengubahnya sebelum jadual 
ia berbicara. 

Obama memulai dengan mengatakan, “Adalah kehormatan bagi saya berada 
pada kesempatan terakhir saya, dan mungkin yang terakhir dari White House 
Correspondent’s Dinner….hahaha”, dan lebih lanjut ia mengatakan, “AKHIR dari 
Republik tidak pernah terlihat lebih baik!”  

Wow, apa yang baru ia katakan? Nah, akhirnya ia berkata, “Saya hanya 
menghitung hari-hari sebelum panel kematian saya!” Kemudian dalam babak 
final, ia mengatakan hal yang tepat sesuai, “Saya hanya punya dua kata untuk 
menutup dengan … Obama… Out!” (Kami yakin berharap demikian dari Intel 
yang kami dengar!) 
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Tapi tunggu…ia melanjutkan dan dengan cepat mengacungkan dua jari ke 
bibirnya (derajat isyarat rahasia Masonic tanda kewajibannya yang 
memerintahkan kerahasiaan) dan dengan tangannya yang lain mencabut portal 
mikrofon, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan kemudian secara sengaja 
menjatuhkan mikrofon dari tangannya ke tanah. 

Ini adalah pernyataan penutup sangat berarti atau sebuah pesan bahasa isyarat 
dari Obama kepada “klub teman-teman prianya”! 

Sudah pasti bahwa “Dua jari Obama” akan tetap menjaga kewajibannya yang 
memerintahkan kerahasiaan, tapi kepada siapa? 

 

Pidato Obama 

https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4 

 

Sebuah transkripsi dari pidato Obama dapat ditemukan di sini di Washington 
Post: https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-
complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-
dinner-speech/ 

Wow! Adalah satu hal bagi Obama untuk tampil ke luar dan mengatakan, 
“AKHIR dari Republik tidak pernah tampak lebih baik”. Tapi dengan Intel yang 
baru, itu sebetulnya berarti akhir dari Obama dan anggota-anggota Korporasi 
Kabala Gedung Putihnya. 

Hal yang juga penting untuk dicatat bahwa setelah WHCD (White House 
Correspondent’s Dinner)  Obama TIDAK pergi kembali ke Gedung Putih, karena 
“keluarga Obama” tidak lagi tinggal di sana! Apakah Anda tidak mendengar ia 
mengatakan, “Obama Out” … kembali berarti ia tidak lagi tinggal di Gedung 
Putih?  

Keluarga Obama sekarang menempati sebuah apartemen untuk beberapa 
pekan di dalam jalur putaran dengan tujuan untuk “tetap menjaga penampilan” 
baik selama bulan-bulannya yang masih tersisa sebagai “Presiden” dan untuk 
bertindak seolah-olah keluarga Obama menetap di DC sehingga kedua anak 
perempuan mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka. 

Neil kembali berterima kasih kepada Ben untuk posting berita barunya “right on 
the money!” 

Ben: “Angkatan Bersenjata AS dan lembaga-lembaga akan terus dibiayai, 
karena mereka diminta untuk membersihkan kotoran yang merajalela di 
Washington DC, New York dan juga Chicago.” 
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Faktanya, sumber-sumber Pentagon mengatakan kepada kami bahwa Gedung 
Putih dibarikade pada tanggal 26 dan 27 April “ketika pasukan khusus yang 
dipimpin oleh (Jenderal Joseph) Dunford masuk melalui terowongan untuk 
menuntut pengunduran diri.” Kami dapat mengkonfirmasi terjadinya penutupan 
pada hari-hari tersebut: “secara resmi karena adanya peloncat pagar”. 

Bagaimanapun, Presiden Obama terlihat di hadapan publik sejak itu, jadi kami 
belum cukup pasti pengunduran diri apa yang diminta. 

 

Aktualisasi dari Dragon Family: 

“RV (revaluasi nilai mata uang) yang bersejarah sekarang sedang terjadi, karena 
AFIIB / WF / HSBC menetapkan 10:00 PM sebagai deadline terhadap Citibank 
untuk menyetujui atau mematuhi Basel III.  

RV ini dijadualkan dimulai sedunia dalam harmoni dengan pasar Cina yang 
dibuka Senin pada 6:00 AM CST (atau 6:00 PM EST hari Minggu di AS). Nilai 
tukar internasional dijadualkan diubah pada Forex tanpa gembar-gembor 
demikian juga dengan nilai tukar berdaulat yang menunjukkan kebersamaan 
pada pusat-pusat penebusan off-sight. Transaksi-transaksi pribadi akan 
berlangsung pertama-tama jadi jangan khawatir dengan tanggal yang berlaku 
untuk mereka. 
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Rencananya adalah untuk menjaga segala hal tampak sebagai “status quo” 
tanpa membawa perhatian terhadap perubahan yang terjadi dalam 
pemerintahan, mata uang, perbankan, dan akhirnya, pengawasan Republik. 
Biarlah buku-buku sejarah mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga berakhir 
pada tanggal 30 April 2016. Meskipun ini adalah perang tidak tampak bagi publik 
dunia, tidak dapatkah Anda mencium apa yang datang!  

800# notifikasi bank AS sekarang diharapkan terjadi suatu saat pada Minggu, 1 
Mei 2016 setelah jatuhnya kegelapan di Pantai Timur. Kelompok swasta internet 
T4 mengawasi penebusan dan akan mulai selepas tengah malam pada Senin 
pagi dengan likuiditas yang dimulai setelah 8:45 AM EST. 

Harus diingat bahwa ini adalah peristiwa historis satu kali yang tidak memiliki 
prioritas dalam protokol dan prosedur, bahkan meskipun banyak prosedur telah 
ditampilkan lebih dini.  

Prosedur-prosedur resmi final sedang dilangsungkan sekarang di mana semua 
urusan internasional dan akuntansi antar negara sedang menuju ke resolusi. 
Saya memperkirakan di mana saya akan diberi informasi bagaimana hal-hal 
berlangsung Senin, 2 Mei 2016.  

“Flipper, broker, pemerintahan dan pihak swasta yang ambisius dengan 
sekuat tenaga mencoba untuk memikat setiap pembawa Obligasi-obligasi 
yang Bersejarah ke dalam komitmen penyerahan, dan mereka menawarkan 
uang sehingga Penjual/Pemegangnya tidak dapat mengeluarkan atau 
menariknya dari rekening banknya, tidak satu sen pun! 

Alasannya adalah bahwa pihak-pihak ini tidak dapat diberi saus bahwa 
obligasi-obligasi yang mereka akumulasi akan diterima melalui penebusan, 
dan oleh karena itu, kebanyakan dari tawaran-tawaran ini akan termasuk 
suatu disclaimer dan hak untuk mengembalikan obligasi-obligasi kepada 
pemegangnya saat ini.” 

Cina kini secara resmi telah mengumumkan bahwa obligasi-obligasi bersejarah 
akan ditebus. Ini telah dirilis ke media Cina. Pengumuman ini dibuat dalam 
media publik Cina hari ini dan kemarin mengkonfirmasi secara publik bahwa 
operasi ini bergerak maju! 

Ada juga sumber-sumber lain yang secara optimis memberi informasi kepada 
kami bahwa perjanjian-perjanjian internasional hampir selesai dan upacara-
upacara resmi diharap akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang.  

Faktanya adalah dana-dana itu bebas sekarang! Sekitar 25.000 transaksi 
disetujui dan diregistrasi juga dengan pembeli akhir lain dari US Treasury 
(Departemen Keuangan AS). Jika seorang pemohon tidak memiliki kesabaran 
dalam bisnis ini, maka ia kalah. 
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Setiap pemohon harus bersyukur jika kotak-kotak atau obligasi-obligasinya untuk 
pemulangan ini terdaftar.  

Jalur-jalur masih belum terbuka selengkapnya, karena pertukaran-pertukaran 
swasta yang berlangsung pertama-tama dan kemudian, pertukaran publik.  

Fr dari RV (Revaluasi nilai mata uang) Dinar) didukung emas tadi malam. 
Madame Wu hanya bertukar tanda tangan dengan perwakilan dari Fed di Atlanta 
dan telah kick off Tier 5. Juga, Zim telah didukung emas dengan nilai 1 Zim @ 
0,118 terhadap dollar, diumumkan di Eropa. 

Bagi yang berminat ada 4 Madame Wu palsu beberapa tahun yang lalu, 
sebagaimana ada 5 Spiritual Putih Boys (semua ditunjuk oleh CIA) ... Salah satu 
palsu Madame Wu hampir menemui kematiannya dengan memainkan penipu di 
tangan pemerintah Cina. Cina dan Asia akan melakukan tembakan mereka 
sendiri dan tidak peduli tentang salah satu "peanut gallery" membuat komentar 
publik. Mereka semua bisa duduk di sudut dan merajuk jika mereka mau ... 
Seolah-olah menyelamatkan orang-orang seperti ini saja tidak cukup! 

Kepada "Johnny-Come Latelys" – untuk pengetahuan Anda - Neil mendapat 
informasi dari sumber-sumber militer, berbagai instansi, dari orang-orang di 
jalan, dari kepala-kepala keluarga, dan dari keluarga sendiri, yang berarti 
keluarga-keluarga Italia dan sebagainya; mereka semua orang baik. Tanya 
Michael Dunn, karena ia mendengar banyak percakapan antara Neil dan kepala-
kepala negara, di mana kebanyakan hanya membaca tentang itu. 

Jadi lain kali di mana mungkin Anda meragukan Neil, pertama-tama, pahami ia 
mengatakan ia tahu sangat sedikit tentang Dinar dan mata uang Zimbabwe. 

Pertanyaan Anda dari pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang 
mengadakan perjanjian dengan Obama, Citigroup, dan lain-lain menunjukkan 
ketidaktahuan Anda! Sementara mereka di luar sana menyelesaikan apa yang 
perlu dilakukan dengan tujuan melindungi keselamatan kita, Anda di sisi lain, 
tidak memberikan fakta-fakta atau orang yang bisa dipercaya untuk maju. 

Anda pasti cukup memiliki urusan Anda sendiri yang masih perlu diselesaikan 
terkait dengan banyak orang-orang Anda sendiri. Kerjakanlah urusan Anda 
sendiri dan jangan khawatir tentang apa yang sedang dilakukan oleh Neil dan 
Group K. Tuhan memberkati banyak orang yang baik dengan kesabaran dan 
dukungan mereka; mereka ada dimana-mana! 

Kembali, RV yang bersejarah terjadi, karena AIB / WF / HSBC menetapkan 
batas waktu 10:00 PM bagi Citibank untuk menyetujui atau mematuhi Basel III. 
Ini ditandatangani dalam kesepakatan di ruang belakang pada 8:59:59 PM 
tanggal 1 Mei 2016, yang membawa itu semua kembali pada persetujuan." 
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Pesan Neil Keenan kepada Dragon Family: 

Kali terakhir saya berterima kasih benar-benar kepada Anda saya yakin itu 
berkaitan dengan 250.000 ton emas di Korea Selatan. Apa saya benar? 

Nah, ada lebih banyak dari itu saat ini di Korea Selatan yang diletakkan Presiden 
Park di atas meja. Saya percaya Anda sebaiknya mencek emas itu, karena 
mereka sedang membicarakan tentang melengkapi kesepakatan ini pada hari-
hari ini. Kontrak asli dari ini tentang asal emas adalah Cina dan itu adalah milik 
keluarga. 

Apa yang mereka coba untuk lakukan baru-baru ini adalah mengatur ulang emas 
yang telah dicuri dari Cina dengan mencairkan emas-emas itu dan mengubah 
bentuknya juga penipuan mengubah semua surat-surat keamanan (mengubah 
SKR dari yang yang lama ke yang baru sambil tidak menyebutkan pemilik-
pemilik aslinya). Apa yang tidak mereka perhitungkan adalah DNA yang mana 
mereka dapat ditangkap!  

Kita sedang berbicara tentang banyak, berton-ton! Setiap orang berpikir mereka 
tahu tentang berapa banyak emas yang ada di dunia, tapi mereka tidak memiliki 
petunjuk! Mereka tidak tahu! Saya telah melihat emas dua lapangan sepakbola, 
lebih banyak daripada apa yang pernah mereka impikan! Tapi Anda mendengar 
orang-orang pembantah bergumam kepada diri mereka sendiri, “Ini tidak eksis!” 

Banyak dari komentator-komentator ini hampir tidak pernah meninggalkan 
negara asalnya untuk mengetahui apapun, tapi mereka menyebarkan dusta-
dusta berbahaya dan gosip-gosip melalui internet seolah-olah mereka adalah 
pakar-pakar dalam hal ini. 

Korea Selatan adalah melting pot karena memegang emas Perang Dunia II. Kita 
sedang berbicara tentang lebih dari 3.000.000 metric emas! Ada lebih dari ini, 
tapi ini apa yang sedang direncanakan melalui transaksi antara Presiden Park 
dan banyak organisasi internasional dari seluruh dunia. 

Rencana presiden perempuan itu adalah untuk memperkuat, kata organisasi-
organisasi global, dengan tujuan menyelamatkan apa pun yang bisa 
diselamatkan dari sisa-sisa Globalist Movement (Gerakan Globalis). Ingat, Korea 
Selatan adalah sebuah global nation. 

Adalah kepentingan Cina dan juga Dragon Family untuk menghadapi hal ini 
secara segera dan meluruskan ini dengan Presiden Park, yang terakhir kali 
tertangkap basah dan sekali lagi mengulang situasi serius yang sama. Adalah 
hal yang sangat bijaksana untuk mengangkat telefon dan segera menelfonnya, 
memberinya peringatan yang memadai, menempatkan satelit-satelit Anda dalam 
posisi, menempatkan kapal-kapal Anda di perairan dan tidak mengijinkan baik itu 
PBB, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF atau yang lain-lainnya, 
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termasuk Federal Reserve untuk masuk dan mengambil apa yang merupakan 
milik Anda.  

Jika Anda perlu bantuan, mengapa Anda tidak menelepon M2 dan, pasti, itu 
akan diurusnya. Pada saat ini M2 sedang kembali pulih dari kecelakaan baru-
baru ini dan sebetulnya akan melakukan scuba diving untuk sejumlah harta 
karun para bajak laut. Kalian tidak dapat terus menjatuhkan M2! 

Adalah sangat mungkin di mana M2 dengan senang akan mengulurkan tangan 
kepada Anda dan diharapkan kembali pada hari-hari ini. Betapa orang 
mengagumkan yang berdiri di samping dan membantu Neil pada saat 
menentukan ini! 

Informasi tetap terus masuk, dan Group K saya menyukainya! Itu tetap membuat 
kami terus memiliki Intel semacam itu dari seseorang yang begitu dekat dengan 
kursi puncak. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, “M2 adalah sebuah 
pembangkit tenaga listrik!” 

Saya mungkin berada di Cina di sebelah bangunan-bangunan Anda atau di 
Jakarta melihat mereka benar dalam hal ini juga bersama dengan Singapura, 
Kalimantan, Malaysia, dan Korea Selatan. Saya akan memutuskan dalam waktu 
singkat, di mana saya tinggal di sana dengan tim saya, tapi itu akan berada di 
mana berlangsung tindakan…Andalkan itu! 

Terima kasih dan Hati-hati Semua orang… 

Neil Keenan and The Keenan Team. 
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Ketika ia mengatakan kepada dirinya sendiri, ia keluar – dan bukan seorang 
camper yang bahagia. 

Lihat juga: https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2016/05/06/executive-order-facilitation-presidential-transition 

 

https://youtu.be/m1RC_byr_bc 
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