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Neil disse que estava acontecendo uma revolução em seu último post.
Você não pode sentir o cheiro? Ele está se movendo rápido, pessoal!
Deixe os livros de história dizerem que a Terceira Guerra Mundial terminou em
8:59:59 em 30 de abril de 2016!
Por 20 anos, esta batalha silenciosa está em curso e, finalmente, chegou ao fim
na data acima mencionada. Esta guerra pode não parecer longa, vendo ainda há
muitos membros cabal que não desejam abrir mão de suas armas, mas, na
essência, é acabar com isto.
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Como resultado, devemos estar muito mais seguro do que antes.
A informação que você está prestes a receber é altamente relevante e pouco
testado, como um grande jogador dos Estados Unidos em ativos de corretagem
fez a chamada que convenceu Neil colocar este aviso de fora.
Claro, a informação veio da família do dragão, a quem Neil realmente confia,
mas era a sua chamada que assegurou Neil que ele deve deixar que todos
saibam do segredo antes que seja tarde. Em outras palavras, ele não quer que
você perca o time sobre isso! Neil não tem interesse nisso, pois ele não é titular
de notas, assim sua motivação é puramente humanitário.
Por mais de 7 anos Neil Keenan e da Família do dragão têm sido inseparáveis
por muitos desafios. A família assistiu Neil passar por "inferno" para chegar onde
está hoje.
Apesar da perda dos FRNs e Bonds roubados (que ainda será recuperada de
uma forma ou outra) por Daniel Del Bosco, Neil e a família agora são mais
apertado do que nunca. Neil fez o seu negócio e viveu com ele, apesar
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intermináveis dúvidas da família que qualquer um poderia obter através dos
obstáculos tremendos criados pelas Globalistas tentando desesperadamente
impedir Neil de fazer tal tarefa.
A família aplaude Neil agora para este anúncio a ser feito embora reconhecendo
suas enormes contribuições. Na verdade, eles amam a sua atitude "nunca
desista!"
Alguns podem falar que somos sortudos de que Neil ainda está conosco, mas
muitas pessoas, que realmente participaram deste e que está ciente do que
realmente aconteceu por toda parte, ainda estão sem fala. Neil fez uma
promessa sincera e tem mantido apesar das muitas cartas empilhadas contra
ele, e isso é o que a família é no temor.
Neil nunca se sentava atrás de uma mesa para receber telefonemas de
informantes de terceiros que acabaram cantando ao mesmo tempo colocandonos para dormir com a loucura, mas ele e muitos de sua equipe passou por
selvas suadas e o terreno asiático áspero para conseguir o que eles precisavam.
Em seguida, o foco é sobre o seguinte, uma incrível informação que Neil quer
compartilhar com você, pois é algo de uma "unção" e presente para ele. A
família queria mostrar seus agradecimentos a Neil e do Grupo K, permitindo-lhe
acesso a esta "História de Grandes Novidades", que você vai achar
incrivelmente difícil de acreditar.
Na verdade, Neil deixou claro que ele tem visto tantas voltas e mais voltas que,
mesmo para ele nem sempre é certeza de qual será o final!
Mas esta é a notícia de uma vida !!
Por favor, se tiver mais de 16 anos, sente-se antes de cair, e lembre-se Neil
nunca acreditou na RV que é a segunda parte de seu anúncio. Ele ainda
mantém reservas, mas ele também entende a qualidade e integridade das
pessoas que trouxeram este importante informação para ele. Portanto, ele sente
que é justo trazer isso para você.
Se ninguém se atreve a questionar a credibilidade do Sr. Keenan, o que todos
tem que fazer é olhar para o seu cronograma de realizações e, em seguida olhar
para aqueles que fazem tais comentários críticos, e você saberá que eles não
têm condições para criticar.
Nenhum deles!
Lembre-se Neil não esperava sair ileso por causa desta postagem, mas ele
espera que você mantenha um olho nas coisas. Mesmo que você pode não
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saber minuto a minuto o que está acontecendo, você deve manter seus olhos
atentos. Neil colocou isso para você.
Aqueles gritando que isso não está acontecendo nunca foram parte de qualquer
investigação para verificar a sua história e se perguntar o que dá o direito a
questionarem Neil que trouxe muito para a humanidade ao longo dos
anos. Consequentemente, Neil percebe a importância de trazer esta informação
para você.
Mensagem do Neil Keenan ao Povo:
"Aqui está! Assim como eu disse, a família controlou todo o processo e tenho-me
imediatamente, pois estava acontecendo na sala de ao lado!
Notamos que os outros estão saindo com sua informação relacionada com o que
aconteceu.
E adivinha? É na mesma página como Neil então vamos apreciar o que
Benjamin Fulford e Zap ter feito para a humanidade, colocando seus pescoços
na linha para você as pessoas. Há também outros; tudo que você tem a fazer é
olhar.
Para aqueles gritando, "impossível", basta olhar para as suas histórias e o que
eles têm feito para este mundo até esta data.
Você vai descobrir que eles são lendas em suas próprias mentes criticando as
pessoas que têm mantido esta coisa se voltando para o ponto onde nós temos
uma resposta.
Desculpe, mas o mundo não precisa de locutores incessantes com canções de
ninar e tudo. Veja como eles agem e você vai notar de imediato quem está
conosco e quem não é. "
(Por isso, Neil fez o vídeo antes, enquanto exausto apenas para tirá-lo o mais
breve possível.)
Mensagem para Neil Keenan da família Dragon:
"Deixe os livros de história dizerem que WWW III terminou em 30 de abril de
2016."
Na noite de 30 de abril, em Washington DC, o presidente Obama estava
programado para falar com seu correspondente na Casa Branca(WHCD), houve
um acordo secreto. Foi um negócio que Obama e a cabala forma encurralados.
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Eles receberam uma oferta que não poderia recusar, por isso depois de muita
briga, eles perceberam que não tinham escolha senão render-se e assinar os
acordos, para supervisionar o "presidente" Dunford iria empurrar Obama para o
lado e anunciar publicamente a troca da guarda e do Novo República na frente
de todos corpo de imprensa do mundo. Pouca escolha eles tinham!
Citibank foi, portanto, obrigados a usar como padrão AIIB / WF / HSBC e tornarse compatível com base III,
Forças de segurança que anteriormente tinham sido extraídos de reter os locais
de resgate Citibank foram devolvidos pela meia-noite como 800#s e taxas
soberanos autorizadas para a liberação domingo, 1º de maio..
Isso parece loucura, não é? Mas esta notícia foi dada a Neil partir de fontes
confiáveis do topo, que estão agora a fazer as mudanças que estão ocorrendo
em silêncio.
Como para aqueles que não gostam do fato de os asiáticos estão salvando
nossas vidas... difícil! E, sim, eles gostam Geral Dunford! A maioria de vocês
não fizeram nada, mas falar que alguém tinha que vir ao redor para te salvar ...
enquanto você ainda está sem parar de falar.
O que foi ainda mais estranho foi quando Obama falou em 30 de abril Casa
Branca jantar onde parece que ele estava preso com o velho roteiro e não tinha
tempo para mudá-lo antes de sua conversa programada.
Obama começa por dizer, "É uma honra estar no meu último, e talvez o último,
Jantar da Casa Branca Correspondente ... hahaha", e ele ao lado diz: "O fim
da República nunca soou melhor!"
Uau, o que ele acabou de dizer? Bem, pelo menos ele disse, "Eu apenas estou
contando os dias antes do meu painel da morte!" Em seguida, no ato final, ele
disse que o bem-encaixe, "Eu tenho apenas 2 palavras para fechar com ...
Obama ... para fora!" (Temos certeza espero que a partir da informação. Nós
ouvimos!)
Mas espere ... ele continua e rapidamente levanta dois dedos para os lábios
(sinam maçon de segredo de obrigação que impõe sigilo) e com a outra mão
pega o microfone portátil, levanta-a sobre a cabeça, e então deixa cair
intencionalmente o microfone fora de a mão para o chão.
Esta foi uma declaração de encerramento muito significativo ou uma mensagem
de língua de sinais de Obama ao seu "clube companheiros dos homens"!
É certo que "Dois dedos Obama" vai manter a sua obrigação que impõe o sigilo,
mas para quem?
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Obama de Discurso
https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4
A transcription of the Obama speech can be found here at the Washington Post.

Uau! É uma coisa para Obama para sair e dizer, "O fim da República nunca
esteve melhor". Mas com o novo Intel, que realmente significa é o fim de
Obama e sua Casa Branca corporativa de membros da cabala!
É também importante notar que, após a WHCD, Obama não voltar para a Casa
Branca, porque o "Obamas" já não vive lá! Você não ouvi-lo dizer, "Obama
Out" ... Mais uma vez que significa que ele não está mais vivendo na Casa
Branca?
A família Obama tem agora ocupado um apartamento por várias semanas
dentro do anel viário, a fim de "manter as aparências" tanto durante os meses
restantes como "presidente" e agir como se a família Obama está hospedada
em DC para que suas 2 filhas possam terminar a sua Educação.
Neil novamente graças a Ben para sua recente coletiva após ser "Certo sobre o
dinheiro!"
Ben: "As forças armadas e agências norte-americanas continuarão a ser
financiados, como eles estão sendo convidados a limpar a sujeira
infestando Washington DC, Nova Iorque, e também, de Chicago. "
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De fato, fontes do Pentágono nos dizem que a Casa Branca estava sob bloqueio
entre 26 de Abril e 27 das "Forças especiais liderados por (General Joseph)
Dunford entrou através do túnel para exigir demissões." Nós podemos
confirmar que havia um bloqueio, nesses dias; "Oficialmente por causa de uma
cerca-ligação em ponte".
No entanto, o presidente Obama foi visto em público desde então por isso não
temos certeza do que demissões foram exigidas.
Atualizaçao a partir da Família Dragon:
"A RV histórico está acontecendo agora, porque o AFIIB / WF / HSBC colocou
um prazo até 22:00 para o Citibank se tornar compatível com o
padrão Basileia III.
A RV está programado para começar em todo o mundo em harmonia com a
abertura do mercado chinês na segunda-feira às 06h00 CST (ou as 18:00 EST
do domingo nosEUA). Taxas internacionais estão programadas para mudar de
Forex sem alarde, bem como com as taxas soberanas mostrando
simultaneamente em centros de resgate off-vista. Transações privadas terá lugar
primeiro, para não se preocupar com a data em que se aplica a eles.
O plano é para manter tudo aparecendo "status quo", sem chamar a atenção
para a transição do governo, moeda, bancos e, em última análise, o controle da
República. Deixe os livros de história lhe dizerem que a Terceira Guerra Mundial
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terminou em 30 de Abril de 2016. Embora esta foi uma guerra invisível para o
público do mundo, você não poderia ter visto!
Notificações bancárias 800 # americanas estão agora esperado algum momento
em 01 de maio de 2016, domingo, após a escuridão cair na Costa Leste. Grupos
de resgate privado são considerados T4 e devem começar depois da meia-noite
de segunda-feira com o início de liquidez após 08:45 EST.
Deve ser lembrado que este é um evento histórico único que não tem
precedentes em protocolos e procedimentos, mesmo que muitos procedimentos
foram prematuramente apresentados.
Os procedimentos oficiais finais estão sendo postos em prática agora que todos
os assuntos internacionais e de contabilidade entre as nações estão vindo a se
resolver. Prevejo que eu vou estar informado de como as coisas vão proceder
por segunda-feira, maio 2, 2016.
"Flippers Aspirantes, corretores, governo e privado da mesma forma, estão
tentando desesperadamente para atrair qualquer portador de laços históricos em
um compromisso de submissão, e estão oferecendo dinheiro que o vendedor /
titular não pode gastar ou retirar de sua conta bancária, nem um centavo!
A razão é que esses partidos não pode ser molhos que os laços se acumulam
serão aceites pela redenção, e, portanto, a maioria destas ofertas irá incluir um
aviso de isenção e o direito de devolver os títulos ao actual titular ".
China já anunciou oficialmente que os laços históricos serão resgatadas. Isso já
foi liberado para a mídia chinesa. Estes anúncios feitos na mídia aberta chinesa
hoje e ontem à tarde confirmar publicamente que esta operação está a avançar!
Há também outras fontes que estão com otimismo nos informando que os
acordos internacionais estão quase concluídos e espera-se cerimonias oficiais
nos próximos dias.
O fato é que os fundos são livres agora! Cerca de 25.000 transações são
aprovados e registrados também com o outro comprador final
do Tesouro dos EUA. Se o candidato não tem paciência nesta área de negócios,
então ele está perdido.
Cada candidato deveria ser grato se suas caixas ou obrigações para essas
repatriações foram registrados.
As linhas não estão ainda completamente aberta, como as trocas privadas estão
passando em primeiro lugar e, em seguida, as públicas.
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FR O RV do Dinar foi apoiada pelo ouro na última noite. Madame Wu assinou
trocadas com representantes do Fed em Atlanta que foi expulso de Nível 5.
Além disso, o Zim foi ouro-backed com um valor de 1 Zim @ 0,118 por dólar,
anunciou na Europa.
Para os interessados foram 4 falsas Madame Wu, há alguns anos, como havia 5
meninos espirituais brancos (todos nomeados pela CIA) ... Um quase conheceu
seu desaparecimento por jogar o impostor nas mãos do governo chinês da falsa
Madame Wu . Os chineses e asiáticos vai chamar seus próprios tiros e não
estão preocupados com qualquer um dos "falsarios" fazendo comentários
públicos. Todos eles podem sentar em um canto com mau humor, se o
desejarem ... Como se salvar tais pessoas não é suficiente para si mesmo!
Para o "Latelys Johnny-Come" - para o seu conhecimento - Neil recebe sua
informação de fontes militares, várias agências, de pessoas na rua, de chefes de
família, e dos próprios, ou seja, famílias italianas e assim por diante; todos eles
são boas pessoas. Peça Michael Dunn, quando ouviu muitos uma conversa
entre Neil e chefes de estado que leia mais sobre.
Então da próxima vez que você duvidar Neil, em primeiro lugar, entendo que ele
diz que sabe muito pouco sobre dinares e Zimbabwe.
Seu questionamento das observações feitas por aqueles que entraram em
acordo com Obama, com Citigroup e outros que mostram sua
ignorância! Enquanto eles estão lá fora, completando o que precisa ser feito
para proteger nossa segurança, você, por outro lado, não têm fatos ou pessoas
credíveis para vir para a frente.
Você deve ter o suficiente em seu próprio país que ainda precisa ser terminado
no que diz respeito a muitos dos seus próprios povos. Começar a trabalhar em
seu próprio negócio e não se preocupe com o que Neil e Grupo K estão
fazendo. Deus abençoe as muitas pessoas boas com sua paciência e
apoio; eles estão em toda parte!
Novamente, a RV histórico está acontecendo, porque a AIB / WF / HSBC colocar
um prazo 22:00 no Citibank para chegar Basil III compatível ou padrão. Esta foi
assinado em que acordo de bastidores em 8:59:59 em 01 de maio de 2016, que
trouxe tudo de volta em conformidade "
Mensagem de Neil Keenan à família Dragon:
A última vez que eu agradeci creio que foi com as 250.000 toneladas de ouro
na Coreia do Sul. Estou certo?
Bem, há muito mais do que agora na Coreia do Sul que o presidente Park está
colocando sobre a mesa. Eu acredito que você iria verificar melhor que o ouro,
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porque eles estão falando sobre a conclusão deste acordo a qualquer
momento. O contrato original de origem do ouro é chinês e que pertence à
família.
O que eles estão tentando recentemente fazer é redefinir o ouro que foi roubado
da China, fusão do ouro e mudando sua aparência, bem como de forma
fraudulenta mudando todos os papéis de segurança (mudança SKR de antigos
para novos sem mencionar os proprietários originais ). O que eles não contam é
que eles serão capturados pelo DNA!
Estamos falando de muitas, muitas toneladas! Todo mundo pensa que eles
sabem sobre a quantidade de ouro que existe no mundo, mas eles não têm
idéia! Eles não sabem! Eu vi 2 campos de futebol de ouro, mais do que jamais
poderia sonhar! Mas você ouvir os pessimistas murmurando para si
mesmos, "Isso não existe!"
Muitos destes que comentam provavelmente nunca deixou seu estado de
origem e não sabem de coisa alguma, mas eles espalhar mentiras maliciosas e
rumores em toda a Internet como se eles fossem especialistas nestas matérias.
Coreia do Sul é o caldeirão para a realização da Segunda Guerra Mundial do
ouro. Estamos a falar de mais de 3.000.000 toneladas de ouro! Há mais do que
isso, mas isso é o que está sendo planejado através da transação entre
o presidente Park e inúmeras organizações internacionais de todo o mundo.
Seus planos são para reforçar as organizações globais, a fim de salvar o que
pode ser salvo dos restos do Movimento Globalista. Lembre: Coreia do Sul é
uma nação global.
É do interesse da China e também a família do dragão lidar com isso
imediatamente e endireitar isto com o Presidente Park que última vez foi pego
em flagrante e está mais uma vez repetir a mesma situação. É muito sábio para
pegar o telefone e prontamente chamá-la, dar-lhe o aviso justo, colocar os
satélites no lugar, colocar os barcos na água, e não permitir que seja a ONU, o
Banco Mundial, o FMI, ou qualquer um dos os outros, incluindo a Reserva
Federal, de entrar e tomar o que pertence a você.
Se precisar de ajuda, por que não chamar M2 e, com certeza, vai ter
cuidado! Neste momento M2 está se recuperando da recente acidente e
realmente quer ir mergulhar atrás de algum tesouro pirata. Você simplesmente
não pode manter M2 para baixo!
É muito provável que M2 de bom grado dar-lhe uma mão e é esperado para
retornar a qualquer momento. O que uma pessoa incrível para ficar ao lado e
ajudar Neil neste momento crucial!
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As informações só continuam a entrar, e meu grupo K adora! Ele nos mantém
indo ter tais informações de alguém tão perto do assento superior. Como dito
antes, "M2 é uma potência!"
Eu poderia ficar mais na China ao lado de seus edifícios ou em Jacarta vendo
que eles estão certos nisso também, juntamente
com Singapura, Bornéu, Malásia e Coreia do Sul. Vou decidir logo onde eu ficar
ali com a minha equipe, mas será onde a ação está ... Conte com isso!
Obrigado e cuidem todos ...
Neil Keenan e equipe de Keenan.

As he says himself, he is out – and not a happy camper.
Also See: Executive Order – Facilitation of a Presidential Transition
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https://youtu.be/m1RC_byr_bc
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