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Halo, nama saya Richard Montgomerie dan saya dari Group K. Hari ini 7 Juni
2016. Kami telah memproduksi video ini dengan tujuan memberikan aktualisasi
penting tentang di mana Neil Keenan dan Group K saat ini sedang berada,
dalam rangka misi dan langkah-langkah kami berikutnya.
Saya bergabung di sini dengan Neil Keenan, bersama dengan Mark William dan
Dean Chambers, juga dari Group K. Kita juga akan mendengar dari Mark
Thomas, orang yang akan memberi kilasan tentang yayasannya Lords of Light.
Tapi pertama-tama ada pesan dari Neil Keenan ketika ia merefleksi tentang
usaha-usaha dan tantangan-tantangan pada tahun-tahun terakhir ini, ketika ia
mempersiapkan peristiwa-peristiwa pergeseran-paradigma yang akan segera
berlangsung.

Neil Keenan
Halo semua. Nama saya Neil Keenan. Saya ketua Group K. Dan sejujurnya,
saya tidak tahu di mana untuk memulai ini, selain dari awal, yang tentu saja
adalah gugatan. Kira-kira tujuh tahun lalu, saya mengajukan Gugatan Triliun
Dollar (Trillion Dollar Lawsuit) terhadap kabala di pengadilan lebih rendah di
Manhattan, New York. Ben (Benjamin) Fulford pada waktu itu menyebutnya
kasus yang akan meruntuhkan tirani keuangan barat. David Wilcock setelah itu
menulis dan memberinya judul “Financial Tyranny.”
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Dan dari situ mulai pergi berlayar ke tengah-tengah masyarakat kita di mana
seseorang akhirnya membawa ke kabala dan seterusnya. Perang telah dimulai.
Masyarakat atau banyak anggota dari masyarakat, akhirnya membuka mata
mereka. Kasus tetap terbuka selama mungkin. Saya berusaha mendapatkan
segala sesuatu yang diperlukan untuk yurisdiksi. Tapi ketika hakim kami pensiun
tepat di tengah hal-hal berlangsung, saudara pria dari penasihat ekonomi
Presiden Obama, yang telah diberi jabatan hakim – diserahi satu kasus. Dan
kasus pertama yang harus ditanganinya adalah Gugatan Triliun Dollar. Dan
pekerjaannya adalah untuk menyingkirkan itu. Maksud saya hal yang tidak
memungkinkan pada saat itu melanjutkan proses kasus tersebut dalam kondisi
semacam itu.
Yurisdiksi adalah masalah pertama dan sebelum mereka bisa menentukan irama
atas kami, gugatan itu ditarik. Selain itu, dalam semua keadilan, Eropa adalah
medan pertempuran aktual dan Amerika akhirnya sudah membuka mata pada
titik itu sampai sebuah tingkat, yang ingin saya capai dan kami telah
melakukannya. Saya tidak mendengarkan orang-orang penentang itu,
mengetahui mereka tidak pernah melakukan apapun untuk menolong planet kita.
Saya hanya prihatin terhadap planet dan orang-orang kita.
Masih ada orang-orang yang mengklaim bahwa gugatan itu tidak pernah
dilakukan, apa yang saya katakan bullshit. Gugatan itu dilakukan tapi tidak
pernah dilengkapi. Gugatan itu hanya memungkinkan untuk Amerika. Atau
seperti yang dikatakan hakim, hanya untuk diajukan ke ruang sidang
pengadilannya, tidak di tempat lainnya. Tapi dia lupa, dia tidak memiliki otoritas
di negara lain selain di Amerika. Dan Eropa memiliki setiap hak untuk
mengajukan tuntutan, melihat itu semua terjadi tepat di halaman belakang
mereka sendiri. Saya akan memberi tahu Anda satu hal, apa yang terjadi di
Eropa, di halaman belakang mereka sendiri, DaVinci Code itu masih lebih ringan
dibanding kehidupan yang telah kami jalani.
Hal-hal bergerak secara cepat, dari gugatan sampai pertempuran global, sampai
peran kami yang instrumental dalam membuat Perdana Menteri Berlusconi,
Perdana Menteri Sarkozy, Ratu Beatrice, pendiri Kelompok Bildeberg dan masih
banyak lagi apakah dipenjara, dikalahkan atau turun dari posisi-posisi global
mereka. Kami sudah mengunci kepala-kepala dan itu sudah pasti.
Kami beralih dari politik ke keuangan dan mencegah 300.000 metric ton emas
dikapalkan di atas kapal perang U.S.S. George Washingtion ke Wall Street. Hari
yang menyesalkan seperti apa sampai hal itu terjadi, huh? Kami juga mencegah
Obama dari menerima 10.000 metric ton emas dari Thailand. Ya, kami telah
melakukan pekerjaan, dan itu pekerjaan yang berat. Anda lihat kami bukan
blogger. Banyak yang menyampaikan komentar adalah blogger. Kami bekerja di
lapangan, kami berjuang dan kami menang, dan kami tidak memberi jawaban
kepada siapa pun, tidak satu jiwa pun.
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Segera setelah semua ini kami mencegah Clinton menggunakan Clinton
Foundation (Yayasan Clinton) mereka untuk membunuh wakil presiden
Indonesia. Miliaran dollar telah ditransfer ke dalam rekening bank terkenal di
Indonesia, partai politik. Itu dengan tujuan digunakan menciptakan kekacauan
dan menjamin partai yang dipilih kabala untuk memerintah Indonesia. Saya tidak
akan membiarkan itu terjadi. Saya sangat mencintai Indonesia dan orangorangnya fantastis. Bunker-bunker tempat penyimpanan tidak akan pernah aman
jika hal itu sampai terjadi.
Kami mengekspos I.R.S.(Badan Pajak AS) sebagai sebuah perusahaan, di mana
Anda dapat melihatnya dalam kronologi historis kami, menciptakan dan
melaksanakan gagasan dari Monaco Accords dan banyak lagi (Lihat: History and
Events Timeline). Tuhan di atas, lihat apa yang diberikan kepada kita. Itu
membawa kita pada BRICS. Terimakasih Tuhan untuk ide-ide dan
implementasinya. Segera setelah saya berteriak kepada Timur agar memisahkan
diri dari Barat secara keuangan. Barat memperkosa Timur, seperti halnya global
accounts (akun-akun global). Keluarga di Timur mendengarnya dengan keras
dan jelas dan segera setelah bank investasi infrastruktur Asia mereka sendiri
terbentuk, mengambil kekuatan keluar dari B.I.S. (Pusat Bank Sentral
Internasional), I.M.F. (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia.
Perjanjian Bretton Woods, yang merupakan dokumen yang ditandatangani oleh
Timur dan Barat untuk menggunakan global accounts di seluruh dunia, telah
dibajak untuk kedua kalinya oleh Barat, dan semua yang dapat dilakukan Timur
adalah duduk dan melihat sampai gugatan kami, tidak hanya diajukan tapi
bergerak menyerang.
Jadi pada dasarnya, ya, seluruh sistem keuangan sudah dihadang oleh kami
jauh sebelum itu pernah bisa diimplan dalam sebuah rencana, demi melindungi
global collateral accounts dan untuk memveto keluar Perjanjian Bretton Woods
yang palsu. Landasan Barat bergoncang. Anda melihat tidak begitu banyak yang
terlibat dalam korupsi tingkat tinggi tersebut. Kita sedang berbicara tentang
industri perbankan, fasilitas-fasilitas dan organisasi perusahaan negara, dan
banyak lainnya. Tapi setiap orang merasakan ping yang memperingatkan
mereka, waktu mereka akan segera tiba. Mereka merasakan itu dan mereka
terus merasakannya. Panasnya sudah membara.
Di sisi lain, kami punya banyak pengalaman pertama, dan satu yang masih
membuat saya paling tertawa keras adalah ketika kami membuka kotak emas
pertama. Adrenalin kami masih terpompa sampai ke atap setelah mengendarai
mobil di jalan 10 jam bersama dengan kotak itu. Kami memutuskan tiba
waktunya untuk membuka benda itu. Saya meninggalkan malam berikutnya dan
Nelu capai, karena dia sopirnya, pada dasarnya maniak mobil balap. Tapi kami
semua turun dan menjadi kotor dengan Nelu mengemudi dan memalu dan
menggunakan obeng berusaha membuka kotak dari stainless steel, hanya untuk
selanjutnya mengetahui bahwa kotak itu juga memiliki nilai sangat berharga.
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Kotak itu terbuat dari stainless steel. Tapi akhirnya kotak itu terbuka dan
emasnya diekspos, 51 kilogram batangan-batangan emas U.B.S. Kami harus
menunjukkan itu pada setiap orang. Semua orang layak melihat itu. Itu sebabnya
kami membukanya di tempat. Jika tidak mereka akan menunggu satu bulan,
mungkin enam minggu, sebelum mereka punya peluang lain untuk melihatnya.
Kami segera menggunakan batang-batang emas itu sebagai leverage (panjar)
untuk sesuatu yang lebih besar, yang masih menunggu kami hari ini dengan 30
kotak lainnya. Kami akan mengklaim itu segera suatu hari nanti.
Berbicara tentang petualangan, saya benar-benar melalui seluruh skala untuk
yang satu ini. Perjalanan pertama saya ke dalam bunker adalah aneh dan
misterius. Saya akan mengatakan sangat sedikit tentang itu, panjangnya 6 are,
tinggi lima tingkat dan memiliki segala mata uang di permukaan planet di
dalamnya, dokumen-dokumen asli dari perjanjian-perjanjian yang pernah kita
dengar atau kita ketahui tentang itu, yang mengubah kejadian dunia. Mereka
juga ada di dalam situ, dokumen-dokumen yang dapat membantu gugatan. Dan
ya, kami akan mengajukan gugatan sekali lagi ke Amerika Serikat dan itu akan
menjadi monumental. Mereka akan menghadapi insiden internasional silih
berganti dengan kertas-kertas asli di tangan ini, sebelum mereka akhirnya
berurusan dengan kami, yang kemudian akan muncul tanpa terbendung dan
dunia akan berada dalam revolusi atas beberapa, sejumlah individu Khazar
Zionis yang lemah tapi cerdas dan berpikiran kuat, yang dimulai beberapa tahun
lalu. Kami akan membuka segala yang mungkin, sehingga hal-hal menjadi
transparan, apa yang terjadi pada kami dan akhirnya untuk melihat pada kami.
Sejarah tersembunyi kita akan menjadi benar di hadapan mata kita dan bukan
sesuatu yang ditulis Rockefeller bagi kita untuk mencuci otak kita bersama
dengan televisi dan pemberitaannya. Kita mungkin benar-benar mulai berpikir
secara bebas lagi, seandainya bukan untuk yang pertama kalinya. Ya gugatan,
meskipun tampaknya ditempatkan di belakang global accounts, tidak pernah
hilang dari perhatian saya. Hanya Anda yang berpikir begitu, saya tidak. Saya
dan hanya saya yang tahu apa yang sedang saya kerjakan. Itu adalah urusan
Keenan, Anda perlu tahu itu. Dan saya saya tahu kendaraan apa yang akan
membawa saya ke tempat saya menuju.
Seluruh perjalanan ini telah mengalami pasang surut, tapi saya berpikir tentang
hal itu seperti ini – tidak pernah ada waktu yang membosankan. Berpikir tentang
itu, saya telah ditembak, diracun enam kali atau lebih, hampir meledak
terhempas dari hotel, ketika mereka mengatur dengan memutar gas keluar pada
kamar hotel Inchul dan Jo di saat kami sedang tidur, berbagai pertarungan di
jalan, lorong-lorong, perkelahian di lorong jalan di sini, bahkan di dalam rumah,
ditabrak mobil dengan plat nomor Italia, diserang oleh dua warga Belanda di
jalan dengan pisau, dan masih banyak lagi. Saya hanya bisa menggelengkan
kepala saya pada yang di atas menyadari saya punya lebih banyak hidup
dibanding Leprechaun (peri laki-laki Irlandia). Sungguh.
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Di sisi lain dari mata uang, saya hanya bisa menyatakan bahwa saya menjadi
terpesona dengan hal-hal spiritual yang ambil bagian dalam segala hal yang
saya lakukan. Anda tahu, saya telah diupacarai di Bali. Saya telah menjadi satusatunya orang Kaukasia dalam bunker-bunker itu. Saya telah menerima hadiahhadiah dari para sesepuh dan banyak yang menunggu untuk saya kembali, bila
garis-garis bintang berjajar dengan benar. Saya telah mendengar cerita-cerita
tentang keberadaan saya di dimensi keempat seperti yang satu ini dan
menemukan terlalu banyak kesamaan untuk hanya tidak mempedulikan apa
yang telah mereka katakan tentang ini. Perjalanan ini telah menjadi buas, dan
secara jujur, jika bukan untuk orang-orang, saya sudah meninggalkan ini sejak
lama. Saya tidak bisa meninggalkan Anda, jadi saya tidak akan meninggalkan
Anda. Dengan satu cara atau lainnya, saya akan menyelesaikan hal-hal dan kita
akan berdiri dengan bangga bersama-sama. Itu adalah jalan yang terjal, seperti
dikatakan M2, tapi saya memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya meskipun
jika hanya di atas satu kaki. Ingat, saya punya satu kaki, kaki saya sakit, tapi kita
tetap berjalan, kita tetap bergerak dan saya tetap bergerak di atas jalan itu. Ini
adalah jalan kita menuju garis finish. Ini adalah tujuan kita dan kita akan
melintasinya lebih cepat dibanding lebih lambat.
Berbicara tentang M2, saya harus mengatakan M2 baru-baru ini menarik kerah
baju saya dan mengatakan kepada saya untuk mengubah sikap dan kembali ke
pertarungan atau berpindah dan membangun pusat pensiun saya. Saya tidak
percaya saya mendengar hal ini. Saya telah berjalan sedemikian jauh dan tinggal
begitu sedikit untuk ditempuh, saya diberitahu saya mungkin siap untuk tanah
rumput, tidak ada lagi yang tersisa dalam tangki. Respon saya adalah, “persetan
tidak, saya tidak ingin pergi.” Saya ada di sini selama masa waktu orang-orang.
Dengan status M1 di jalan ini, lebih di antara hal-hal lainnya, saya harus
menyelesaikan ini.
Jadi tidak peduli apa yang terjadi pada saya, hidup akan berlanjut dalam kondisi
yang lebih baik, terima kasih untuk Group K yang mengagumkan. Betapa sebuah
kelompok pria dan perempuan, kedua tidak untuk apapun atau siapapun. Luar
biasa, saya begitu bangga mengatakan saya bekerja dengan masing-masing
dan setiap dari mereka, mencintai mereka seperti saudara laki-laki atau
perempuan, tidak peduli apa hasil-hasilnya. Individu-individu yang fantastis,
masing-masing dan setiap dari mereka. Saya menghormati mereka.
Saya telah mendengar bahwa segelintir orang-orang yang cemburu dan iri telah
mengatakan, bahwa orang lain telah membiayai segala yang saya lakukan dan
ini tidak mendekati kenyataan sedikitpun. Ini tidak benar. Saya secara pribadi
telah membiayai hampir 100 persen usaha ini dari jutaan dollar uang saya
sendiri. Tidak ada yang datang dengan uang berjumlah besar, saya
mengeluarkan jumlah jutaan itu. Mereka juga bahkan tidak akan mengetahui
seperti apa bentuknya satu juta dollar itu. Ketika saya meninggalkan Indonesia
pada akhir musim panas tahun 2015 lalu, saya mengetahui sesudahnya, sesuatu
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telah berubah ketika saya keluar dari pintu kamar hotel. Karena pagi itu saya
punya jumlah uang besar dalam kartu debit saya, beberapa jam kemudian siang
harinya, sebagian besar dari jumlah itu telah dilucuti dari account saya. Ketika
saya kembali ke rumah, saya memeriksa dengan bank dan menemukan hal yang
bahkan lebih buruk daripada yang saya pikirkan. Ketahuilah ini, ketika saya
berbicara dengan bankir, pelaku berusaha membersihkan jumlah yang tersisa di
rekening bank saya. Bank tentu saja segera menutupnya. Pencuri ini telah
ditangkap.
Kedua, account lainnya telah dicuri pada waktu yang sama di Perancis. Pria ini
juga tertangkap, yang menguraikan di hadapan pengadilan siapa dia dan
bagaimana dia yang akan memutuskan apa yang terjadi di pengadilan, dan
bukan hakim. Ia mengatakan kepada pengadilan, dia akan membayar saya
kembali tapi ia mewakili banyak individu-individu yang ingin mematahkan saya
dan hakim itu sendiri bekerja bagi dirinya dan orang lain yang berada di
bawahnya. Saya mendengarkan seluruh hal dibacakan kepada saya. Ini juga
melibatkan banyak uang tunai yang dimasukkan ke dalam rekening bank saya
hanya untuk dicuri segera setelah uang itu sampai. Jaminan dana yang masih
saya tunggu sehingga itu dapat membawa saya lebih dekat ke akhir perjalanan
buas dan penuh petualangan ini.
Sebagai penutup di sini saya harus menyatakan bahwa M2 benar-benar
menjemput saya kembali dan memberi saya kekuatan yang dibutuhkan,
mendorong punggung saya dan kembali ke pertandingan. Saya berterimakasih
kepada M2 untuk segala hal yang telah dilakukannya bagi saya. Sekarang
biarkan saya menyampaikan lebih jauh dari ini.
Saya juga mendapat uang yang ditransfer ke dalam account saya atau berusaha
untuk ditransfer ke rekening bank saya, dan saya berbicara jumlah tinggi enam
digit, okay, sebenarnya sampai ke tujuh. Dan alasan untuk saya tidak
mendapatkan uang tersebut sangat konyol, benar-benar konyol. Vanguard telah
terlibat, yang merupakan perusahaan Bush, itu adalah penyebab mengapa saya
belum menerimanya.
Jadi sekarang biarkan saya mencerahkan setiap orang dengan menyatakan
bahwa Group K sedang kembali lebih kuat dari sebelumnya dengan sejumlah
tambahan baru dalam tim. Ya, kami sedang mendapat tambahan-tambahan
baru. Kami akan bergerak dalam waktu singkat dan kebanyakan dari semua
ingin setiap orang tahu kami merencanakan menyelesaikan itu. Apa yang belum
disebutkan adalah: Jo, Nelu, Johnno, dan begitu banyak yang lain di Asia,
adalah isi-isi penting untuk membuat ini berhasil. Mereka luar biasa dalam
kebenaran mereka sendiri, kedua bukan untuk apa-apa.
Terima kasih M2 untuk dorongan tersebut, hal itu menyakitkan. Jadi sekarang
saya pikir saya cukup berkata-kata. Dan Tuhan menyertai Anda semua, tetaplah
di sana. Kami akan menyelesaikan ini. Itu akan terselesaikan. Terima kasih
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semua untuk berada di sana dengan saya. Neil Keenan mohon diri. Bye bye.

Mark William
Halo. Nama saya Mark William dan saya berasal dari Kanada. Saya telah ambil
bagian dengan Neil Keenan dan Group K setengah tahun terakhir. Saya bertemu
dengan Neil Keenan secara online dan saya bertemu dia melalui sebuah situasi
di mana saya membeberkan tentang Karen Hudes dan itulah di mana kami
melakukan hubungan dan saya mulai mengenal Neil Keenan lewat online dan
dia menyadari sejumlah keterampilan saya dan tertarik untuk berbicara lebih
lanjut.
Latar belakang saya, berada di bisnis media komunikasi selama 30 tahun, judul
(profesi) saya adalah Director of Photography. Saya seorang sinematografer,
kameraman yang membuat (film) dokumenter. Saya telah mengunjungi sekitar
70 negara selama 30 tahun terakhir untuk membuat film-film historis, film-film
budaya, film spiritual, dan banyak film tentang isu-isu aktual. Saya punya latar
belakang dalam memahami sistem keuangan global dan apa yang terjadi dalam
mengakali orang-orang di dunia.
Jadi saya membawa itu semua ke meja ketika saya bertemu Neil Keenan dan
saya mulai bekerja dengan dia. Saya selalu terkesan olen Neil Keenan hanya
dengan mendengarkan dia dan menyadari pria ini mengambil pekerjaan sangat
besar ini untuk mencoba menyelamatkan global accounts (akun global).
Sekarang kebanyakan orang tidak mengerti tentang global accounts, dan benarbenar hanya sedikit yang telah mendengarkan Neil Keenan dan melalui
Benjamin Fulford atau David Wilcock, yang menulis “Financial Tyranny”, ini
adalah semua pekerjaan yang telah dilakukan Neil Keenan. Orang-orang tidak
menyadari bahwa seluruh sistem keuangan di Barat ditunjang dengan collateral
(agunan) dan agunan itu datang dari Asia, terutama milik dari Dragon Family
Cina, yang dulu disebut organisasi Kuomintang, Nationalist Chinese of China.
Mereka telah menunjang sistem keuangan atau sistem perbankan Rothschild
selama lebih dari 100 tahun, dan kebanyakan orang tidak mengerti hal itu. Dan
bahkan orang-orang di puncak paling atas dari sistem pun tidak mengerti dari
mana collateral (agunan) ini berasal.
Ketika saya mengikuti Neil saya mengetahui sedikit tentang collateral accounts
dan dengan begitu menyadari apa yang dilakukannya dan menyadari bahwa ia
berhubungan dengan Dragon Family, yang mana itu memberi saya perasaan
bahwa ia melakukan hal yang benar dan dengan orang-orang yang benar dan
diberi wewenang oleh orang-orang yang tepat untuk melakukan ini. Ada banyak
kelompok lainnya yang telah tampil di online. Anda akan mendengar nama-nama
mereka, yang disebut OITC, OPPT, SwissIndo, the Red Dragon, the ambassador
of the Red Dragon (duta besar dari Red Dragon).
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Nah kebanyakan dari kelompok ini, jika Anda melihat dokumen-dokumen yang
mereka pampang keluar, dokumen-dokumen mereka sebenarnya sudah
digunakan oleh berbagai kelompok berbeda, kembali dan kembali lagi. Mereka
semua palsu. Kami tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen ini dan mereka
cukup sering menggunakan accounts yang sama yang berasal dari Filipina,
seluruh area dari Marcos dan Who’s Who dan mereka memiliki akun-akun ini
dan mereka semua mengacu pada sebuah account (akun), saya pikir itu adalah
LSM-TVM666.
Sekarang akun-akun ini terbukti palsu dan banyak kelompok masih mencoba
untuk memanfaatkan itu dan kejadian selama satu setengah tahun lalu terlibat
dengan Neil Keenan dan dengan anggota lainnya dari Group K, kami telah
mengekspos kelompok-kelompok ini kembali dan kembali lagi dan membiarkan
orang-orang tahu bahwa mereka tidak nyata. Dan Anda tahu, mereka melakukan
berbagai klaim menentang dia (Neil Keenan), bahwa dia tidak bekerja dengan
Dragon Family atau Neil Keenan adalah mantan narapidana atau dia seorang
pemuka obat bius atau dia seorang agen CIA. Tidak satu pun dari itu adalah
benar dan itu semua bisa dibuktikan, dan tidak ada yang dapat mempertahankan
klaim-klaim mereka.
Mungkin yang terakhir dari orang-orang palsu yang meng-klaim accounts ini
adalah Red Dragon, the Ambassador Red Dragon yang meng-klaim adalah
bagian dari keluarga Cina Asia, walaupun sebetulnya dia adalah seorang Barat,
Eropa, mewakili semacam lembaga dari Barat. Itu juga sudah cukup banyak
keluar (terpublikasi). Jadi akhirnya apa yang terjadi di sini, Neil Keenan selama
tahun-tahun lalu, terutama selama enam atau delapan bulan terakhir, telah
membuktikan dirinya sendiri untuk siapa dia. Dan itu tidak begitu banyak kepada
publik, itu lebih kepada orang-orang yang berada di puncak paling atas dari
sistem, Who’s Who (tokoh utama) dari sistem.
Mereka yang mencoba membawa hal-hal kembali ke dalam tatanan di dunia ini,
mereka telah datang kepada Neil Keenan dan menghargai apa yang dia lakukan
dan banyak di antara mereka tentu saja mengatakan kami ingin terlibat dengan
Anda, dapatkah Anda mendapatkan uang bagi kami, kami perlu uang untuk
proyek-proyek kami atau untuk negara kami, dapatkah Anda mendapatkan uang
bagi kami? Yah itu hal-hal lama yang sama, semua sama -- mereka mau,
mereka mau, mereka mau, dan tidak seorang pun selama satu setengah tahun
terakhir datang hanya untuk mencoba membantu Neil secara finansial dalam apa
yang dilakukannya sekarang. Kini Neil, setelah melakukan hal-hal selama 8
tahun terakhir, telah mengeluarkan jutaan dollar dalam menyelamatkan collateral
accounts ini. Itu dimulai ketika Dragon Family Asia memberi kepada Neil Keenan
sejumlah obligasi senilai 1,4 triliun dollar AS untuk dicairkan, guna dimasukkan
ke dalam program swasta PPP yang merupakan program untuk membiayai
proyek-proyek humaniter. Sekarang saham-saham itu dicegat dan dicuri di Eropa
oleh World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) melalui Dal Bosco, yang
terhubung dengan Berlusconi, mantan perdana menteri Italia, di mana saham-
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saham ini akan ditempatkan dalam akun-akun mereka dalam bank-bank mereka
dan kemudian menggunakannya untuk urusan-urusan mereka.
Neil berputar balik dan melakukan gugatan triliun dollar terhadap organisasiorganisasi ini – Federal Reserve, New York Federal Reserve, Bank Sentral
Eropa, orang-orang kunci dalam sistem Iluminati, semua jalan ke atas sampai
keluarga Rothschild. Ini bagi publik, mereka tidak mengerti betapa besarnya hal
ini dan dampak dari gugatan ini yang ditarik oleh Neil Keenan. Sekarang ia
mengajukannya ke sebuah sistem pengadilan di New York, yang akhirnya harus
diajukan kembali di Swiss, yang merupakan yurisdiksi yang tepat. Tapi
mengajukan gugatan ini di New York mengibarkan bendera di seluruh dunia.
Mereka yang tahu, orang-orang di puncak dalam sistem perbankan, dibawa
kembali mengetahui bahwa orang ini, Neil Keenan, pergi mengejar semua sistem
kabala di dunia. Bagaimana orang ini, bagaimana dia melakukan ini dan
bagaimana dia masih hidup?
Gugatan Triliun Dollar yang diajukan Neil Keenan bersama Group K dan Moyers,
mengguncang sistem dan itu menghasilkan banyak hal yang baik, juga meskipun
Neil menariknya keluar untuk dapat diajukan kembali dengan bukti lebih banyak,
bukti jauh lebih banyak di semua tingkat, untuk mengkonfirmasi bahwa dollar AS
atau Euro semuanya adalah uang fiat (uang berdasarkan regulasi).
Jadi bergerak maju, yang membuka mata dan telinga dari Who’s Who untuk
menyadari bahwa ada collateral accounts (akun-akun agunan) ini dan di
belakang akun-akun agunan ini adalah Dragon Family. Gugatan (yang diajukan)
Neil Keenan adalah mewakili Dragon Family. Neil Keenan diberi wewenang oleh
Dragon Family untuk menyelamatkan obligasi-obligasi yang dicuri darinya.
Sekarang, ia punya pilihan pasca obligasi-obligasi itu dicuri, Dragon Family
datang kembali dan mengatakan; “Neil jangan khawatir, kami dapat
membatalkan obligasi-obligasi itu dan menerbitkan beberapa yang baru dalam
kurun 60 hari. Jadi dalam enampuluh hari kami akan memberi Anda sejumlah
obligasi yang baru dan Anda dapat menempatkannya melalui sistem, lalu
memasukkannya ke dalam program PPP untuk paket-paket proyek
kemanusiaan.” Pada saat itu, hanya di sepanjang tahun itu atau waktu sekitar dia
bekerja sama dengan Dragon Family, dia mengerti lebih banyak tentang
collateral accounts dan apa yang menunjang sistem keuangan dunia. Mereka
menawarkan, seperti saya katakan, mereka menawarkan kepadanya (Neil) untuk
menerbitkan kembali obligasi-obligasi, tapi mereka berkata jika Anda mengambil
obligasi-obligasi ini Anda tidak akan diijinkan mengejar collateral accounts. Entah
kami atau sistem tidak akan mengijinkan Anda untuk mengejar akun-akun
agunan tersebut. Anda akan hanya punya (pilihan) harus pergi.
Jadi ia diberi sebuah pilihan Anda bisa mengambil ini, apa yang akan menjadi
triliun dollar, saya maksud obligasi-obligasi yang bernilai satu koma empat miliar
dollar AS. Tapi bunga selama 60 tahun terakhir, bunga yang dikumpukan oleh
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sebuah obligasi berusia 80 tahun mewakili sekitar satu triliun dollar. Jadi itulah
dari mana gugatan triliun dollar bermula.
Jadi dia diberi pilihan untuk mengambil obligasi-obligasi ini dan dia dapat
menggunakannya dan obligasi itu akan diotorisasi oleh Dragon Family dan
kemudian masuk melalui sistem, di mana dia sebenarnya dapat memperolehnya
masuk menjadi uang. Yah, dia memilih untuk mengejar collateral accounts
karena ia menyadari bahwa dengan memburu collateral accounts dia dapat
melepaskan dan membawanya keluar, mengejar itu semua, dan semua itu akan
berjumlah kuadriliun dollar, yang dengan demikian bisa digunakan bagi umat
manusia.
Ketika ia mengajukan gugatan triliun dollar-nya terhadap kabala, para
Rothschild, Ratu Inggris, Ratu Belanda, dan sejumlah nama kabala lainnya, Neil
ditarik ke dalam sebuah pertemuan di London, di sana ada orang-orang seperti
Evelyn Rothschild, pimpinan Barclays Bank dan bank-bank lainnya. Mereka ingin
agar dia (Neil) pergi. Mereka tidak ingin dia terlibat dan mereka ditiup pergi,
terutama Evelyn Rotschild, seorang pria, Neil Keenan, memiliki keuletan untuk
mengejar mereka. Tidak ada yang melakukan ini sebelumnya. Mereka
memberinya tawaran-tawaran, itu dimulai dengan satu triliun dollar. Apa yang
Anda inginkan, Neil Keenan, untuk pergi? Jika ia menerima tawaran itu, ia harus
bergerak pergi, sejumlah dari teman-temannya, dan pergi menghilang entah ke
mana di dunia dan mendirikan toko, sementara kami para kabala, menyingkirkan
dua pertiga, tiga perempat dari populasi dunia.
Ini cukup mengejutkan bagi Neil menyadari bahwa ia dimasukkan ke sebuah
posisi bermain sebagai Tuhan, di mana dia dapat membawa 25.000 orang dan
menghilang di belahan bumi Selatan sementara kabala melakukan apa yang
mereka inginkan untuk melakukan depopulasi. Itu adalah titik di mana ia kembali
diberi tawaran, mereka menawarkan kepadanya cukup banyak, apapun yang dia
inginkan supaya pergi, tapi jika dia menerima tawaran itu, dia tidak dapat
mengejar collateral accounts.
Jadi dia menyadari apa gunanya bagi saya untuk mengambil uang itu, semua
uang ini, yang lebih dari cukup dibanding apa yang benar-benar saya butuhkan,
tapi jika saya menerima uang itu, saya akan pergi keluar dari kemanusiaan. Saya
akan melangkah pergi dari banyak, banyak orang, teman-teman, tetanggatetangga, rakyat negara, Amerika, Anda menyebutnya. Dan itu bukan sesuatu
yang diinginkan siapapun untuk terjadi di pikiran mereka.
Jadi dia tidak mengambil tawaran apa pun dan mereka masih tetap datang,
tawaran-tawaran tetap datang di sepanjang waktu dalam tujuh tahun terakhir.
Mereka tetap datang minggu lalu, dalam dua minggu terakhir, dan dalam bulan
Mei tahun 2016 ini. Bagi mereka yang mendengarkan di sini dan
mempertimbangkan sumbangan bagi Neil Keenan dan Group K, salah satu dari
pertanyaan besar yang muncul dalam proses ini, menaikkan sejumlah uang di
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sini untuk menyelesaikan upaya menyelamatkan collateral accounts. Banyak
orang akan berkata mengapa Neil Keenan perlu sejumlah uang jika ia terlibat di
dalam Collateral Accounts atau Dragon Family dan semua dollar berjumlah
kuadriliun ini? Nah salah satu kesepakatan antara Dragon Family dengan Neil
adalah mengejar collateral accounts atau menerima obligasi-obligasi yang
diterbitkan kembali yang dicuri darinya, Dragon Family mengatakan, “Anda dapat
mengejar collateral accounts, tapi jangan mengharap dana apa pun dari kami.
Dan hal utama dari dana yang diperlukan adalah di mana selama tujuh tahun
terakhir Neil sudah mengeluarkan lebih dari 5 juta dollar AS, jumlah itu naik
sampai tujuh atau delapan juta dollar AS dari uangnya sendiri, uang untuk biaya
gugatan-gugatan dan waktu selama ia berada di Indonesia dengan rekananrekanan lainnya, bankir-bankir, pengacara-pengacara, pertemuan-pertemuan di
Eropa dan Neil sudah selalu melakukan segalanya dengan uangnya sendiri. Dia
tidak pernah meminta uang sebelumnya, dia menolak untuk meminta uang. Itu
bukan sifatnya untuk meminta uang, karena dia sudah selalu berdiri sendiri sejak
ia berumur 17 tahun, dia tidak pernah punya masalah dengan uang.
Sekarang dalam babak terakhir ini, dalam pekerjaan yang telah dia lakukan
dalam satu setengah tahun terakhir, banyak telah berlangsung kejadian di mana
ribuan, ratusan ribu dollar telah dicuri darinya melalui rekening bank di Indonesia,
rekening bank tempat ia tinggal di Bulgaria, dan ini sebagian besar bagian dari
usaha kabala untuk menghambat Neil Keenan. Untuk sejumlah alasan
tampaknya bahwa mereka hanya ingin untuk menghambat dirinya, mereka
orang-orang yang di atas dan saya maksud para Rothschild, mereka hanya ingin
menghambatnya versus orang-orang seperti keluarga Clinton atau Bush yang
membayar orang-orang untuk mencoba membunuhnya.
Tapi sekarang kembali lagi pada mengapa Neil Keenan membutuhkan danadana ini? Ini adalah langkah-langkah terakhir yang mana ia memerlukan
sejumlah dana karena ia kehabisan dana dan sekitar satu setengah tahun lalu ia
memiliki sejumlah masalah, bukan dari fakta bahwa dia tidak bisa mendapatkan
uang dari Amerika. Ada banyak orang di Amerika yang ingin mengiriminya uang.
Tapi kebanyakan orang-orang ini di Amerika atau di Amerika Selatan atau di
Amerika Tengah, orang-orang yang dikenalnya, rekanan-rekanan bisnisnya,
telah diberitahu oleh kabala Obama-Bush-Clinton, jika kamu memberi uang apa
pun kepada Neil Keenan, kamu dan keluargamu akan berada dalam masalah
besar.
Sekarang tempat di mana dia berada, pada titik ini, dia tidak memerlukan banyak
uang. Itu adalah sebuah titik di mana dia mendapat otorisasi penuh dari Dragon
Family. Dragon Family selama tujuh tahun terakhir melihat upaya-upaya yang
dilakukan Neil Keenan, di mana mereka mempercayainya menjadi sheriff bagi
collateral accounts dan terutama di Asia atau Asia Tenggara. Ia telah membuat
landasan di Indonesia selama tiga tahun terakhir dan itu adalah hal yang sulit di
Indonesia. Negara budaya itu, bahkan Dragon Family pun tidak pernah dapat
benar-benar mengakses collateral accounts di Indonesia. Dan mungkin dalam
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sejumlah hal tidak pernah benar-benar penuli karena mereka mewakili sesuatu
yang telah terhenti, jadi Neil Keenan datang ke Indonesia, memulainya sekitar
empat atau lima tahun lalu, dan membuat hubungan-hubungan di Indonesia,
Keluarga Dragon menunjuknya ke arah yang benar. Tapi dia harus
mengerjakannya dengan kakinya sendiri. Dia harus menemukan who is who dan
siapa saja para sesepuh di Indonesia, apa yang Anda sebut para
pemegang/penjaga, mereka yang dipercaya untuk akun-akun ini. Mereka
bukanlah deposan/pemilik, uang yang berada di Indonesia sebagian besar
dimilliki oleh para deposan, yakni Dragon Family, di mana akun-akun ini
ditempatkan di sana dari tahun 1921 sampai 1944, sebagai persiapan dari
Perjanjian Bretton Woods tahun 1944, yang merupakan perjanjian sedunia
dengan seluruh negara, dan semua keluarga kerajaan untuk mendaftarkan
semua aset mereka, semua collateral/agunan mereka, semua kekayaan mereka,
sehingga semua itu dapat diatur dan dimanfaatkan, suku bunga dari agunan itu
kemudian dapat digunakan untuk menciptakan proyek-proyek humaniter di
seluruh dunia.
Ketika Perjanjian Bretton Woods 1944 dibentuk, itu disusun oleh Barat. Dan itu
dibentuk oleh Barat yang sebenarnya merampok dunia. Hanya Barat yang
mendapat akses terhadap collateral accounts ini. Itu adalah uang yang diatur
untuk pergi ke negara-negara dunia ketiga. Perjanjian Bretton Woods 1944
dikudeta oleh Barat yang hanya mengijinkan negara-negara blok kekuasaan dan
negara afiliasi mereka, Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Singapura yang
mendapat akses terhadap uang ini guna membangun kembali perekonomian
mereka. Dan (negara) sisanya yang disebut NAM, Non-Aligning Movement
Nations (Gerakan Non Blok), tidak memperoleh akses apa pun terhadap akunakun ini. Sebenarnya akun-akun ini dicuri perlahan-lahan dari negara-negara ini.
Jadi Perjanjian Bretton Woods yang diatur bagi seluruh dunia sebenarnya hanya
diperuntukkan bagi Barat dan menyangkal sekitar 140 negara yang tidak
mendapatkan akses.
Hal ini penting sehubungan kebanyakan orang tahu sekarang yang menyelidiki
dengan baik atau mencari di internet, hubungan Kennedy-Sukarno dalam
mengatur Green Hilton Agreement (Perjanjian Green Hilton) yang akan
memungkinkan Kennedy untuk mengambil sejumlah dari agunan/collateral ini
dan dengan demikian Departemen Keuangan Amerika Serikat dapat
mengeluarkan mata uang, guna memisahkan diri dari sistem Federal Reserve
(Bank Sentral AS) yang mengawasi Amerika dan berbasis di City of London.
Sukarno, jika Anda tahu sejarahnya, dan memilih referensi bagi orang-orang
yang mendengarkan interview ini, jika mereka ingin menemukan agak lebih
banyak tentang collateral accounts, sejarah dari itu dan juga kronologi dari
peristiwa-peristiwa dan prestasi Neil Keenan dan Group K, cukup mencari di
Google Neil Keenan timeline of events http://neilkeenan-com/history-eventstimeline/ yang akan membawa Anda ke seluruh dokumen yang akan
menunjukkan kepada Anda sejarah dari collateral accounts dan semua alur
kronologi peristiwa dari Neil Keenan selama tujuh tahun terakhir.
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Tapi mengacu pada akun agunan dalam dokumen itu, Anda akan melihat
hubungan dan pentingnya Presiden Sukarno dari Indonesia. Dia terpilih tahun
1944 sebagai Presiden Indonesia, tapi pada waktu yang sama dia dipilih sebagai
M1, pengawas dari collateral accounts, seseorang yang dipilih oleh Barat dan
diberi wewenang oleh Dragon Family, dengan maksud untuk menyelamatkan
collateral accounts dan membantu mendistribusikannya di dunia. Ini terjadi satu
tahun setelah Perjanjian Bretton Woods 1944 di mana kemudian Asia, Dragon
Family, dan pihak-pihak lainnya menyadari bahwa Barat tidak bermain secara
adil (fair) dan ini sebabnya mengapa Sukarno dipilih sebagai M1 untuk collateral
acoounts dan di mana ia mewakili Negara-Negara Non Blok di Dunia yang
menjadi Gerakan Non Blok, NAM (Non-Aligning Movement).
Sejarah itu dapat Anda baca dan menyadari bahwa ketika ia telah membuat
perjanjian itu, Green Hilton Agreement dengan Kennedy, delapan hari kemudian
John F. Kennedy dibunuh. Sukarno, Presiden Sukarno ditempatkan dalam
tahanan rumah di Indonesia dan dalam beberapa tahun kemudian, saya kira
1967, CIA; Barat melakukan sebuah kudeta dan membawa masuk Presiden
Suharto dan melalui itu, jutaan orang terbunuh di Indonesia dalam sebuah
kudeta di Indonesia dan semua pendukung Sukarno dibunuh dan dilikuidasi. Dan
Suharto menjadi eksis dan bekerja bahu-membahu dengan CIA. Itu adalah
sebuah kudeta CIA yang memorak-porandakan Indonesia dan menempatkan
Indonesia benar-benar tidak di jalur yang tepat. Anda tahu itu adalah sebuah
cara untuk mengangkut sumber-sumber alam keluar dari Indonesia. Dan itu
adalah sebagian kecil dari sejarah. Tapi seperti saya katakan, pergilah ke
http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ atau Google Neil Keenan Timeline
of Events dan Anda akan mendapatkan pemahaman yang benar-benar baik
tentang collateral accounts, sejarahnya dan seperti saya katakan peristiwaperistiwa, prestasi-prestasi yang telah terjadi dalam tujuh tahun, delapan tahun
sampai sekarang.
Neil Keenan benar-benar adalah seorang foot soldier (tentara darat) yang
melaksanakan pekerjaannya. Tidak ada orang lainnya yang telah melakukan hal
ini sebelumnya, tidak satu orang pun. Orang lainnya hanya melakukan hal-hal
secara illegal, dan hanya mencoba untuk merampok Indonesia. Telah terjadi
masalah besar selama beberapa tahun dan diharapkan itu menjadi reda karena
Clinton, Bush, group Soros telah mencoba masuk ke Indonesia, bahkan
beberapa tahun terakhir. Neil telah mematahkan banyak intel di Asia Tenggara,
di mana Anda dapat membacanya dalam timeline of events, tapi secara umum
keluarga Clinton dan Soros menempatkan sekitar 8 juta dollar AS ke Indonesia
untuk menciptakan kudeta di Indonesia, menarik keluar wakil presiden dan
memasukkan wakil presiden lainnya yang akan berada sehaluan dengan agenda
CIA. Adalah Neil Keenan yang mempublikasikan hal ini.
Jadi ia telah menunjukkan dirinya sendiri ke negara-negara Asia Tenggara,
khususnya kepada Dragon Family, bahwa ia telah melakukan lebih banyak
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dibanding yang telah dilakukan kebanyakan orang lainnya untuk melindungi atau
menjaga pencurian yang dilakukan kelompok Kabala Barat dengan cara-cara
yang berbeda. Seperti saya katakan, Neil Keenan adalah foot soldier (tentara
darat).
Saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Indonesia dan bekerja bersama Neil,
untuk sekitar satu setengah bulan saya ada di sana. Jadi saya dapat melihat apa
yang sebenarnya berlangsung dan melihat kesepakatan yang Neil Keenan buat
dengan para sesepuh. Dibutuhkan tiga atau empat tahun bagi Neil untuk benarbenar berhubungan dengan sesepuh yang tepat, para sesepuh kunci dari
collateral accounts. Mengertilah masih ada banyak, banyak sesepuh, pemegang
dari collateral accounts ini dalam berbagai bentuk di Indonesia. Ada ratusan, jika
tidak ribuan dari bunker-bunker yang diisi dengan kekayaan dan emas. Tapi
dalam upaya itu, dia bertemu satu dari asisten utamanya, Nelu, yang sayangnya
direkayasa sedemikian rupa oleh seseorang dengan memberinya obligasiobligasi palsu, yang kemudian menempatkan Nelu dalam penjara untuk sekitar
satu setengah tahun. Neil membutuhkan Nelu untuk melakukan apa yang perlu
untuk dikerjakannya di Indonesia. Itu adalah Nelu yang mengetahui sesepuh
yang berbeda-beda dan who was who, dan Nelu jugalah yang memperkenalkan
Neil kepada Dr. Edy Seno, yang merupakan orang yang dipercayai untuk
Sukarno Trust (Dana Amanah Sukarno). Ada banyak orang, bahkan orang-orang
di Indonesia yang tidak mempercayai keberadaan collateral accounts dengan
bunker-bunker emas atau adanya semacam Sukarno Trust (Dana Amanah
Sukarno).
Yah, itu benar-benar hanya Barat yang membuat yakin Indonesia agar tidak
terbangun (menjadi sadar) untuk hal ini. Pada kenyataannya bahkan presiden
saat ini pun, sejauh kami ketahui, sejauh yang Neil ketahui, dia tidak benar-benar
cukup mengetahui tentang collateral accounts dan bahwa semua itu ada di sana
di Indonesia. Juga meskipun sang presiden mungkin menempuh pendidikan di
Ivy League, universitas dari Barat dan mereka mungkin telah mengatakan
kepadanya, tidak, tidak, tidak ada hal semacam itu dan begini dan begitu. Dan
sebenarnya itu ada. Dan saya benar-benar telah melihat dokumen-dokumen dan
saya bertemu Edy Seno, wali dari Sukarno Trust, dan saya telah melihat semua
dokumen secara rinci.
Dan menengok kembali ke belakang, Neil telah mencoba mengeluarkan Nelu
dari penjara, sehingga ia dapat melanjutkan pekerjaannya, apa yang telah
dilakukannya selama satu setengah tahun. Tekanan dari Neil, pengacarapengacara, publik untuk dalam masalah itu melakukan tekanan demi
melepaskan Nelu, karena ia telah direkayasa, dikenai fitnah. Jadi ketika Nelu
keluar (dari tahanan), mereka dapat melanjutkan pekerjaan. Jadi dari peristiwa
yang terjadi pertengahan tahun 2015, semua jalan sampai menuju tahun 2016
sekarang, mereka telah membuat hubungan-hubungan yang tepat. Edy Seno
telah memberi otoritas kepada Neil Keenan dengan Sukarno Trust, yang
sekarang mulai akan dilakukan tindakan dan akun-akun ini disimpan dalam
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sistem perbankan UBS dan mereka telah berada di sana selama 30 atau 40
tahun. Jumlahnya mencapai sekitar tigaperempat triliun dollar AS dan jumlah itu
real. Dana itu sudah diotorisasi oleh UBS Bank untuk diketahui bahwa hal itu
nyata dan mereka akan melakukan kesepakatan dan mereka akan melepaskan
akun-akun ini.
Sekarang Sukarno Trust (Dana Amanah Sukarno) telah terpisah dari collateral
accounts. Kembali ke collateral accounts, ini adalah agunan yang dibentuk
Dragon Family, Dragon Family Asia. Global Accounts (akun-akun global) ini
dimaksudkan untuk dikeluarkan ke dunia, secara khusus bagi negara-negara
non blok, 144, setidaknya 144 negara, seandainya tidak lebih. Ya, sejumlah dari
akun-akun ini ada di sana untuk Barat. Sekarang Indonesia adalah negara yang
mengagumkan, bagi mereka yang belum pernah berkunjung ke sana. Itu adalah
sebuah negara besar dengan gugusan pulau-pulau yang memiliki populasi
280.000.000 orang. Dan itu adalah negara muslim. Negara muslim terbesar di
dunia. Tapi Indonesia memiliki budaya yang tua. Itu adalah budaya Hindu, tapi
memiliki segala jenis suku, budaya suku bangsa yang luar biasa. Dan tentu saja
Indonesia telah melalui banyak kejadian dalam kurun waktu 60 tahun. Sukarno
ditempatkan dalam tahanan rumah dan Barat melakukan kudeta terhadap
Indonesia. Jadi para sesepuh tidak begitu mempercayai Barat dan apa yang
mereka inginkan. Apakah mereka datang hanya untuk mencuri akun-akun dan
mencuri uang? Apakah mereka hanya datang dan membuat janji-janji dan
kemudian menghilang dengan uang?
Jadi mereka sangat mencurigai orang-orang yang mendekati mereka, karena
banyak orang lainnya seperti Tony Blair (mantan perdana menteri) dari Inggris
atau Soros atau para Rothschild atau keluarga Clinton telah datang ke sana.
Mereka telah mendapat uang, mereka telah mencuri uang, mengelabui para
sesepuh. Jadi diperlukan waktu lama selama satu setengah tahun bagi Neil
untuk dipercayai, untuk diketahui bahwa dia berada di sana untuk alasan-alasan
yang benar. Para sesepuh Indonesia adalah pemegang akun-akun ini. Mereka
bukanlah pemilik atau deposan dari akun-akun ini. Seperti telah saya katakan
sebelumnya, akun-akun ini telah dibentuk oleh Dragon Family. Tapi selama
perjalanan 60 tahun ada banyak sesepuh di negara itu dan ada generasi yang
telah berlalu. Dan sesepuh-sesepuh ini atau sesepuh yang lebih muda ini
mengatakan; “ya, ini uang kami. Ini bukan milik siapa-siapa. Itu uang kami.“
Tapi itu tidak terjadi dan Neil telah memperingatkan kepada semua sesepuh ini
bahwa mereka sebaiknya berhati-hati dalam hal itu, mengingat bahwa akun-akun
ini kepunyaan Dragon Family dan itu ada di sana bukan untuk Anda gunakan.
Tapi secara sekaligus para sesepuh, para pemegang di Indonesia, untuk
sebagian besar telah melakukan pekerjaan mereka dalam melindungi akun-akun
ini dan saya maksud sebagian besar. Kebanyakan dari para sesepuh ini telah
melakukan due diligence (orang-orang yang melakukan tindakan untuk standar
penjagaan). Banyak di antara mereka tidak punya dan mereka telah mencuri dari
itu untuk alasan-alasan yang salah atau hanya untuk memberi makan orang-
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orangnya, untuk memberi mereka makanan dan beras yang cukup dan untuk
mempertahankan hidup mereka sendiri karena perekonomian, Jakarta adalah
kota yang sangat kaya dan makmur, dalam sejumlah aspek modern seperti
sejumlah tempat di Barat. Tapi di daerah pedesaan adalah sangat miskin dan
mereka tersisih dan terputus dari ekonomi riil Indonesia.
Jadi kembali ke cerita, Neil telah melewatkan waktu dengan uangnya sendiri
selama delapan tahun terakhir dan mengeluarkan jumlah yang mencapai
delapan atau sembilan juta dollar dari uangnya sendiri. Ia telah dirampok dari
rekening banknya sebesar 300.000 dollar AS atau 400.000 dollar AS,
seandainya tidak lebih, dan penolakan rekening bank yang dimilikinya di Amerika
Selatan, Amerika Tengah, dan itu berjumlah jutaan. Ia kemungkinan tidak akan
pernah melihat uang tersebut. Itu mungkin sudah diambil. Jadi dia datang ke
tempat ini tahun 2016 di mana ia harus mencoba menjangkau orang lain, orangorang yang mau mengerti collateral accounts ini, mengerti apa yang sebenarnya
dia kerjakan. Jika Anda tidak benar-benar mengerti apa yang dia lakukan dan
pentingnya dari collateral accounts, dan bahwa semua itu nyata, dan bahwa Neil
Keenan telah diberi wewenang oleh para deposan. Tidak ada yang memiliki
wewenang itu, tidak seorang pun.
Tidak ada satu pun, tidak dari lembaga palsu ini OPPT, SwissIndo, Red Dragon,
OITC, tidak satu pun dari mereka telah diberi wewenang oleh Dragon Family;
Neil Keenan punya (otoritas) itu. Dia tidak mengunduh dokumen-dokumen itu ke
internet, karena orang-orang akan mengkopinya dan menggunakannya untuk
kepentingan mereka sendiri. Jadi dia telah bertindak cerdik dengan tidak
menunjukkan semua kartunya. Itu telah meninggalkan keraguan pada orangorang dan pembantah di luar sana yang mengatakan, “oh Neil Keenan adalah
seorang pencuri. Dia ada di sana, pergi ke dalam sana dan menyambar kotakkotak dan mencuri uang.“
Selama kejadian tahun lalu, ketika ia mengatakan membina landasan di
Indonesia dan ia melakukan hubungan-hubungan dengan orang-orang kunci.
Terutama satu orang yang akan kami akan sebut “the Prince” (Pangeran). Ia
memiliki nama Indonesia lainnya, tapi kami cukup menyebutnya demikian dan
memanggilnya “Pangeran” karena ia adalah penjaga pintu menuju bunker utama
penyimpanan collateral account di mana akun (account) masuk. Dan bunkerbunker ini, bunker yang khusus ini besarnya kira-kira enam* are dalam lima
tingkatan yang berbeda berisi emas, mirah delima (batu rubi) dan berlian. Saya
belum pernah berada di dalam bunker-bunker itu, tapi saya tahu tentang itu, di
mana itu berada, dan Neil sudah pernah masuk dalam bunker-bunker itu – Dia,
Nelu dan satu atau dua orang lainnya telah melihat apa yang ada di bunkerbunker ini. Hal yang membingungkan logika untuk melihat dan mengerti apa
yang ada di bunker-bunker ini. Dan semua itu sudah ada di sana sejak tahun
1944, setidaknya, hanya disimpan, tidak disentuh. Semua dokumentasi yang
berkaitan dengan agunan/collateral ada di sana.
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*Enam are adalah koreksi dalam transkripsi ini (dalam video Mark Willam menyebutkan
16 are / sixteen acres) - Group K.
Anda tahu, bahwa agunan ini masih digunakan untuk negara-negara yang
berbeda. Jadi uang masuk dan keluar dan orang-orang membayar bunga atas
akun-akun ini dan ada Euro dan dollar Amerika dan berbagai mata uang dari
negara-negara Asia. Saya sendiri melalui pertemuan dengan Pangeran bersama
Neil di berbagai kesempatan dan saya tidak dilibatkan dengan Neil pada saat ia
menarik kotak pertama keluar dari salah satu bunker, yang diberikan kepadanya
sebagai hadiah berupa emas dan saya percaya, saya pikir di sana apa yang ada
di area itu bernilai sekitar 15 juta dollar AS, saya mungkin salah.
Tapi kotak dari emas itu yang semua dilapis, apa pun unsur-unsur lainnya yang
ada di dalam kotak yang melapisi emas itu, tapi jika Anda membersihkan emas
itu, mereka adalah batang-batang USB nyata, emas batangan satu kilogram.
Emas itu diberikan kepadanya, ia mencoba menjadikan emas itu leverage
(panjar) untuk kotak-kotak yang lebih besar lainnya. Pada saat itu Neil perlahanlahan membina kepercayaan terhadap sesepuh atau Pangeran. Pangeran
memberinya kotak ini dan di balik itu ada sejumlah masalah lainnya, sejumlah
orang (yang berfungsi sebagai) perantara lain menjaga jalan pada transaksi
berikutnya yang sedang berlangsung dan mengacaukan segalanya. Ada banyak
kebingungan yang terjadi antara para sesepuh dengan orang-orang perantara ini
dan masalah mulai terjadi di sekitar itu, sehingga hal-hal menjadi agak lebih sulit
dan saya pikir sesepuh dan Pangeran seperti agak menarik diri.
Pada waktu saya berada di sana, tahun 2015, saya bertemu dengan Pangeran
bersama Neil Keenan dan mereka menata kembali hubungan mereka dan
kesalahpahaman. Dan saya melihat sendiri Pangeran menyadari bahwa ada
sejumlah masalah dan di mana mereka sekarang kembali ke jalur bekerja sama
untuk mencoba membuka collateral accounts ini. Tugas dari Pangeran sangat
besar, apa yang harus dilakukannya dan tanggungjawab yang dimilikinya tidak
hanya terhadap komunitasnya tapi juga bagi banyak orang lain di Indonesia. Dia
memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan hal-hal berkembang dan
kembali saya ada di sana untuk menyadari dan bertemu dan duduk di rumah
Pangeran, perjanjian-perjanjian diatur di mana mereka sekarang menyadari
bahwa Neil Keenan adalah orang yang tepat.
Mereka telah melakukan due diligence (analisa untuk mengkaji peluang dan
risiko) dan dan seperti saya katakan, Indonesia memiliki budaya tua yang sangat
mengesankan, sangat mistis, budaya spiritual. Mereka sangat terlibat secara
spiritual. Mereka mengetahui bahwa Neil Keenan telah berada dalam psikis
mereka. Mereka menyadari bahwa sedemikian rupa sulit untuk mempercayai
bahwa mereka telah berbicara kepada Neil Keenan dan mereka telah
mengetahui 30 tahun sebelumnya bahwa dia akan datang. Ketika Neil Keenan
bertemu dengan mereka, mereka menyadari bahwa ini adalah spirit, atau ini
adalah orang kulit putih, inilah orang kulit putih dari Barat yang telah mereka
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tunggu-tunggu. Dalam hal itu, mereka masih perlu memeriksa Neil Keenan
secara fisik dan apa yang telah dilakukannya dan prestasi-prestasinya.
Sekarang pada titik ini, melalui Pangeran, Neil Keenan diperkenalkan kepada
para sesepuh utama di atas Pangeran dan ini adalah perjanjian yang telah
dipersiapkan, di mana para sesepuh yang mengawasi Pangeran mengatakan,
kami sebenarnya ingin Pangeran memberikan kepada Anda dokumen-dokumen
ini akhir tahun 2014 ketika Anda bertemu pertama kali dengannya. Tapi itu tidak
berlangsung, saya tidak tahu semua detail, tapi tahun 2015 Neil Keenan
sebenarnya direncanakan untuk diberi dokumen-dokumen yang akan
mengijinkannya, menghargainya sebagai apa yang dikatakan orang-orang
Indonesia “nomor satu.” Yakni M1, pengawas moneter yang akan membantu
collateral accounts ini keluar (terdistribusi) ke dunia.
Tapi pertama-tama dan terutama, di mana orang-orang Indonesia yang mulamula harus dihargai, karena mereka layak untuk dihormati pertama kali, karena
mereka telah melindungi akun-akun ini selama lebih dari 70 tahun. Kami telah
mempersiapkan dokumen-dokumen untuk Anda, dan kesempatan mendatang
Anda datang ke Indonesia kami akan mempersiapkannya untuk ditandatangani,
dengan itu Anda dapat bergerak maju. Dan selama Anda menghargai kami dan
menghargai Indonesia, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk membawa
collateral accounts ini ke dunia. Itu terjadi pertengahan tahun 2015, Agustus
2015 di mana semua ini terjadi.
Itu adalah saat ketika seseorang di Indonesia menguras Neil dari kartu debitnya.
Kami sekarang tahu siapa dan di mana pencurian itu berlangsung, tapi mereka
menguras Neil sekitar 250.000 dollar AS, yang membuatnya kehabisan uang
dalam perjuangan terakhir di Indonesia dan harus kembali ke Bulgaria. Ketika dia
kembali ke Bulgaria, tidak langsung, tapi terjadi satu tahun sebelumnya, tapi
untuk kedua kalinya rekening banknya di Bulgaria lenyap, dikuras. Itu pada
akhinya sebuah Bank Rothschild. Bank itu sendiri perampoknya, itu adalah
sistem yang dapat masuk ke dalam sistem perbankan dan secara harfiah
menyapu keluar akun-akun ini, yang mana kembali 200.000 dollar AS sampai
300.000 dollar AS diambil dari rekening banknya.
Kita sekarang berada pada musim semi 2016, Neil telah kehabisan semua dana.
Ini saat pertama kalinya di mana dia tidak punya dana dan orang lain di dunia
telah diperingatkan untuk tidak memberi dana kepada Neil Keenan. Jadi ada
beberapa pemikiran penggalangan dana publik pada musim semi 2016, tapi
sungguh Neil tidak ingin melakukan apapun untuk itu. Dia tidak ingin
mengumpulkan uang, mencari dana dari publik yang mungkin lebih
membutuhkan uang untuk diri mereka sendiri dan mempertahankan hidup atau
untuk keluarga mereka. Dia tidak merasa bahwa itu hal yang benar.
Pada enam bulan terakhir atau satu tahun terakhir seorang pria lain tampil ke
depan yang sudah sangat menarik dan mengapa kami melakukan wawancara
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ini. Mark Thomas sudah mencoba mendapatkan Neil Keenan dalam beberapa
tahun terakhir dan di mana dia telah menawarkan sumbangan dari Lords of Light
untuk menjadi sarana guna mendukung Neil Keenan dan juga untuk menyiapkan
sebuah operasi di Amerika Serikat untuk memiliki sarana dan melalui amal,
semua berlangsung secara legal dan mulai menghasilkan sejumlah dana. Ini
adalah sarana baru yang mengijinkan orang-orang menjadi bagian dari apa yang
Neil Keenan lakukan dan membantunya. Dan mereka yang mengerti apa yang
dilakukannya dan mengerti betapa pentingnya collateral accounts ini. Secara
realistis uang yang diperlukan Neil untuk menyelesaikan collateral accounts ini
berjumlah sekitar setengah juta dollar akan menjadi sokongan untuk
menyelesaikan hal ini, untuk melakukan hal-hal di Indonesia, untuk melakukan
due diligence di Eropa dan untuk akuntan-akuntan, pengacara-pengacara dan
bankir-bankir. Ia kemungkinan dalam waktu dekat, artinya akhir bulan depan,
mungkin akan bisa memperoleh uang yang diperlukannya ini.
Ia telah mendapat banyak sambutan dan orang-orang muncul ke depan dan
kami akan melihat apa yang terjadi. Tapi mengatur dukungan melalui amal ini
adalah benar-benar baik untuk saat ini atau selanjutnya di masa depan di mana
itu memungkinkan sebuah sarana di Amerika Serikat, badan sumbangan
nasional, jadi ketika Neil Keenan membuka akun-akun sudah ada lembaga amal
di Amerika Serikat untuk benar-benar menempatkan uang melaluinya atau
mengijinkan orang-orang untuk membawa ke depan proyek-proyek kemanusiaan
mereka dan ditampilkan untuk memperoleh dana.
Jadi setiap orang, Neil dan Group K, semua merasa bahwa tawaran Mark
Thomas telah membawa ke depan, dengan lembaga amal Lords of Light-nya
adalah sarana sangat baik untuk mengijinkan orang-orang terlibat dan
memungkinkan sebuah sarana bergerak maju di mana uang dapat masuk
melalui Amerika Serikat.
Hal yang sama sedang diatur di Indonesia, sebuah yayasan, sebuah lembaga
amal. Anda tahu bila collateral accounts dibuka dan perjanjian-perjanjian
ditandatangani, dokumen-dokumen sudah disiapkan di sana untuk
ditandatangani Neil Keenan oleh para sesepuh yang mengawasi bunker
penyimpanan terbesar di Indonesia. Mereka menunggu Neil Keenan kembali ke
Indonesia.
Mereka sebenarnya sudah melakukan kontak dengan Neil – “tolong datang,
tolong datang segera, kami perlu untuk membuat ini maju.” Jadi kami sudah
dekat dalam melakukan langkah-langkah ini untuk membuat hal-hal bergerak
maju. Dan karena dunia berubah begitu banyak, bahkan selama kejadian tahun
lalu Anda melihat bahwa sistem Barat, sistem federal, sistem sentral perbankan,
tidak memiliki kekuatan yang mereka miliki sebelumnya. Pada kenyataannya
mereka runtuh. Mereka tidak memiliki uang, sistem fiat semuanya sudah
terhempas, mereka kehabisan uang, mandat sudah terjadi. Sistem Timur, Sistem
Asia sedang berkembang. Mereka telah menyiapkan akun SWIFT baru mereka
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CIPS untuk memindahkan uang melalui sistem.
Jadi Asia, Cina, Rusia, Anda tahu Brasil, negara-negara BRICS bergerak maju.
Dan collateral accounts ini akan diatur berlandaskan Asia, Timur, karena mereka
akan aman. Sekarang ini tidak ada yang aman di Barat. Segala sesuatu sedang
berada dalam ambang. Tahun 2016 ini akan menjadi tahun yang menarik dan
hal yang penting di mana Neil Keenan dapat memperolah dana-dana tersebut
untuk bergerak maju secara cepat. Dan setiap hari yang hilang dapat merugikan
dunia dan terutama bagi Barat. Setiap hari di mana kita tetap bergerak maju, di
mana di luar sana yang tersebar bukan uang real, dapat sangat merusak bagi
dunia Barat dan khususnya bagi Amerika Serikat dalam transaksi yang
berlangsung ini.
Jadi kami harap orang-orang dan mereka yang punya sejumlah pengetahuan
dan latar belakang dan telah melakukan penelitiannya terhadap Neil Keenan,
terhadap collateral accounts, adalah penting di mana Anda memiliki dasar itu
dan mengerti apa yang Neil Keenan lakukan untuk benar-benar mengerti dan
percaya dalam bergerak ke depan dan mungkin menyampaikan sumbangan
yang akan dapat menyelesaikan sejumlah operasi, atau mungkin pengacarapengacara, akuntan-akuntan, bankir-bankir yang harus dibawa untuk benarbenar menghasilkan uang dari bunker-bunker yang sedang dilindungi para
sesepuh.
Telah menjadi hal yang menarik selama satu setengah tahun terakhir menjadi
bagian dari Group K dan cukup sering berbicara dengan Neil. Banyak orang
telah meneleponnya dan saya maksud orang-orang top, Who’s Who di seluruh
dunia, baik apa yang Anda sebut kabala dan mereka yang mewakili orang-orang
baik, dan sedang melakukan hubungan online ketika wakil Dragon Familiy
menelepon dan saya telah melakukan chat kecil dengannya. Tapi juga saat
terhubung online dan Neil mendapat sebuah telepon dan dia mengatakan, “kamu
tahu, diamlah ketika saya bicara kepada orang ini.” Dan saya tidak akan
menyebutkan nama-nama, karena saya tidak berpikir ini tepat dalam hal ini, tapi
Anda tahu, mereka yang merupakan kabala di Amerika Serikat, anggotanya
berbeda-beda, banyak anggota yang berbeda-beda. Nah masing-masing dari
mereka telah menelepon Neil Keenan. Dan tentu saja mereka berkata,
“bergabunglah dengan tim kami. Anda dapat menggabung tim kami.” Dan tentu
saja Neil Keenan akan berkata; “mengapa saya akan mau bergabung dengan
tim Anda, ember kotor? Mengapa saya akan mau menggabung tim kamu?“
Neil Keenan tidak punya takut. Tidak ada yang mengintimidasi dia dan saya
maksud tidak satu pun, tidak ada, tidak semua jalan sampai ke puncak para
Rothschild. Orang-orang yang di puncak itu, dan saya maksud yang berada
sangat di puncak, mereka benar-benar menghargai Neil Keenan. Mereka melihat
dan mengakui kegigihan dirinya. Mereka suka bahwa dia berdiri kuat dan tidak
akan mengambil sapi jantan apapun dari orang lain. Jadi saya sudah melihat itu,
saya mendengar percakapan itu, dan saya telah mendengar moral yang rendah
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dari sekelompok orang, orang-orang yang kita semua tahu, seperti keluarga
Clinton atau Bush muncul, para Lord di London. Dan di sisi yang baik Anda
memiliki orang-orang di Rusia, orang-orang top, dan saya maksud di puncak,
semua jalan sampai ke Putin telah tampil ke depan, ingin membantu Neil dalam
berbagai cara, melalui keamanan, memastikan bahwa dirinya terlindungi dengan
baik.
Jadi sungguh, Neil Keenan adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Dia
telah memiliki training. Dia melihat pada segala hal seolah-olah itu sebuah
permainan yang harus ditempuh, menang atau kalah Anda belajar melaluinya,
Anda tahu, tantangan-tantangan hidup. Dan dia melakukan ini dalam cara yang
benar, di mana dengan itu dia dihargai dan diberi otoritas oleh para deposan.
Kunci untuk ini, hubungan dengan Dragon Family. Dan ia memberikan waktu dan
upayanya untuk membuat hubungan dengan para sesepuh guna memperoleh
kepercayaan mereka di Indonesia, benar-benar orang pertama, orang pertama
dari Barat yang telah diijinkan masuk ke bunker-bunker secara legal, tanpa
mencuri. Jadi para sesepuh sekarang menyadari bahwa Neil Keenan adalah pria
untuk melakukan pekerjaan itu. Ia melakukan apa yang mereka katakan dan
mereka sekarang maju ke depan, para sesepuh utama dan menawarkan
kepadanya posisi itu untuk menjadi wali yang diberi otoritas untuk collateral
accounts.
Jadi Neil memiliki baik otorisasi dari keluarga-keluarga deposan (pemilik) dan dia
akan menandatangani surat-surat untuk diberi wewenang oleh para (penjaga)
akun-akun ini, yang dilakukan secara legal. Tak ada seorang pun yang
melakukan itu sebelumnya. Setiap orang lainnya hanya mencoba untuk mencuri
dan menipu para sesepuh Indonesia dan, untuk sebagian besar, (mencuri dan
menipu) Dragon Family selama lebih dari 100 tahun.
Jadi saya harap itu membuat orang-orang mengerti sedikit tentang Neil Keenan,
global collateral accounts (akun agunan global). Untuk pengertian lebih lanjut
atau rinci, seperti telah saya katakana, Anda dapat mengunjungi
www.neilkeenan.com dan cara tercepat untuk mendapatkan sejarahnya atau
kronologi, sebenarnya hanya meng-google “Neil Keenan Timeline of Events” dan
itu akan menjadi dokumen pertama yang akan muncul di mana Anda dapat
memperoleh akses untuk itu.
Saya menghargai Anda yang mendengarkan di sini dan saya harap kami
mendengar dari mereka yang mengerti apa yang kami pada Group K sedang
kerjakan dan apa yang Neil Keenan telah usahakan di sini atas kemauannya
sendiri selama tujuh tahun terakhir dengan dananya sendiri, tidak meminta satu
sen pun dalam seluruh jalan sampai titik ini. Dia harus menjadi rendah hati dan
menyadari, bahwa dia membutuhkan orang lain di sana untuk membantunya dan
di mana orang lain menolongnya dalam proses ini, orang-orang ini atau
kebanyakan orang, yang tampil ke depan, akan memiliki proyek-proyek
kemanusiaan atau mereka memiliki keahlian yang diperlukan Group K untuk
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maju secara berkesinambungan sehingga Group K akan berkembang menjadi
sebuah organisasi. Itu akan menjadi sebuah yayasan. Tidak ada uang dari
collateral accounts yang akan pergi ke bank-bank. Itu semua akan mengalir
melalui sebuah yayasan yang dapat menjadi landasan pengawas untuk
meyakinkan, bahwa collateral accounts ini akan bergerak keluar ke orang-orang
yang tepat dan apa yang benar-benar secara asli tujuan mereka, untuk tujuan
kemanusiaan. Itu sudah dimaksudkan sejak tahun 1944, sebenarnya Perjanjian
Bretton Woods dimaksudkan untuk membantu seluruh dunia secara keuangan
dan membangun infrastruktur, dan negara-negara Non Blok telah dihalangi dari
aspek ini dan dimasukkan dalam terminologi “negara-negara dunia ketiga”.
Terima kasih untuk mendengarkan dan salam terbaik sampai kami berbicara
kepada Anda waktu mendatang.
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Dean Chambers
Saya berkenalan dengan internet dan sosial media (sosmed) dan menyadari
pentingnya nilai berita itu. Pertama yang saya sadari adalah Occupy Wall Street
(menduduki wall street), yang mana tidak ada berita utama media yang meliput
apa pun dari informasinya. Saya mengetahui 3,4 juta orang di Mesir
menggulingkan pemerintah mereka dan tidak ada sedikit pun tentang hal itu
dalam pemberitaan media. Dan bersama itu saya juga menemukan Dave
Wilcock dan mendegar wawancara dengan Drake Bailey, yang menjadi teman
saya. Itu selama periode waktu ketika saya menemukan orang ini, Neil Keenan.
Dan pada awalnya saya hanya melakukan sangat, sangat sedikit percakapan
dan itu secara langsung melalui Drake di mana saya sampai bertemu orang ini
dan menjadi sangat tertarik dengan apa yang sedang dilakukannya. Saya
berbicara dengannya secara teratur dan saya tahu salah satu hal yang dia minta
dari saya untuk mengungkapkan kepada para pendengar adalah sejumlah latar
belakang,
Jadi saya akan membagi kepada Anda sejumlah hal yang telah dipersiapkan dan
kemudian juga menambahkan beberapa komentar dari saya sendiri. Jadi saya
akan memulai dengan latar belakang. Neil Keenan dan Global Collateral
Accounts (akun agunan global). Siapakah Neil Keenan? Dia adalah pebisnis
internasional yang telah melakukan perjalanan di dunia dan melakukan berbagai
jenis perdagangan dan proyek-proyek rekonstrukturisasi yang orang lain tidak
akan pernah berani untuk menanganinya. Dia bekerja dengan presiden-presiden
di negara-negara berkembang mulai dari (pegunungan) Andes sampai Santo
Domingo dan selama itu melakukan hubungan dengan berbagai macam orang
dari semua segi kehidupan, termasuk bisnis, perdagangan, investasi dan
perbankan. Siapa yang sebetulnya mengetahui sesuatu tentang global collateral
accounts sebelum delapan tahun lalu? Sangat sedikit, dan bahkan jika Anda
bertanya kepada Neil kala itu, dia akan mengatakan, dia tidak tahu apa-apa
tentang itu atau kepentingannya.
Dia menjadi terlibat, berpikir bahwa itu hanya sebuah kesepakatan bisnis lain.
Namun Neil mempelajari cukup cepat betapa kesepakatan ini jauh lebih besar,
demikian juga pentingnya dan waktu untuk membantu umat manusia itu sendiri.
Selama tujuh tahun terakhir, Neil telah menyelamatkan global collateral accounts
bagi para deposan-deposan Asia, yakni Dragon Family, Golden Dragon Family,
dan juga selama kurun waktu ini dia telah berhubungan dengan lingkup penuh
tokoh-tokoh penting. Mereka adalah para penggerak, pembuat, pemicu bisnis,
perdagangan, kepala-kepala negara, keluarga-keluarga kerajaan dan sesepuh
Asia yang berbeda-beda.
Sebagai catatan, saya ingin Anda tahu bahwa saya telah mendapat
keistimewaan mendengarkan sejumlah percakapan dan mengetahui ini semua
sangat, sangat benar. Mereka semua tahu sekarang siapa Neil Keenan dan
tentu saja pemain tingkat tinggi dunia permainan keuangan dan berurusan
dengan tingkat tertinggi dalam kriminal-kriminal kabala. Keenan telah bertahan
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dan memperoleh jalannya untuk menjadi seorang patriot dunia bagi
kemanusiaan dengan pengalaman bisnisnya yang luas, dikombinasi dengan sifat
alaminya yang seorang olahragawan dan pejuang, Neil telah selalu berjuang
bagi orang biasa dan yang lemah bagi kebaikan lebih besar demi kemanusiaan.
Track record-nya yang unik membuatnya secara ideal cocok untuk pekerjaan
berkelanjutan dengan mengakses dan memulihkan kembali global collateral
accounts bagi para deposannya, yang mana imbalannya membantu
membebaskan umat manusia dari sistem perbudakan utang kabala.
Munculnya Neil Keenan. Peristiwa-peristiwa dapat ditelusuri ke saat pencurian di
tahun 2009 yang dilakukan oleh orang dalam keuangan Vatikan. Daniele dal
Bosco sebesar 144,5 miliar dollar dalam bentuk Federal Reserve Notes
(Sertifikat utang Bank Sentral AS), yang dipercayakan kepada Mr. Keenan oleh
Dragon Family, kelompok dari klan kuno yang kaya raya di Asia, yang
merupakan pemilik-pemilik legitim emas berjumlah sangat besar dalam rekening
beku akun global.
Dragon Family telah mencoba berdekade-dekade untuk memanfaatkan akunakun itu guna tujuan sebenarnya yakni proyek-proyek kemanusiaan, dan
mencari bantuan Keenan karena reputasinya dan hubungan-hubungannya yang
baik, berpendirian kuat dan bakat bisnis internasionalnya. Kisah dari pencurian
ini dan pengajuan gugatan Mr. Keenan, Gugatan Tiga Triliun ditujukan terhadap
tokoh-tokoh dan institusi-institusi elit, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Forum Ekonomi Dunia, Bank Dunia, pemerintah Italia, polisi keuangan Italia,
Silvio Berlusconi dan lain-lainnya.
Gugatan 110 halaman, pertama pada Pengadilan Federal New York, dapat
dilihat pada kasus gugatan triliun dollar dan Anda dapat melihat gugatan triliun
dollar ini dengan mengunjungi www.neilkeenan.com dan meng-klik History and
Events Timeline dan melihat peristiwa (kronologi) November 2011. Selain
gugatan ini, yang kemudian ditarik untuk diajukan kembali dalam yurisdiksi yang
lebih efektif, Keenan juga mengajukan Cease and Desist Order atas nama
Dragon Family melawan Who’s Who dari struktur kekuatan Kabala, memberi
mereka catatan bahwa mereka telah menipu global accounts dan mereka akan
dituntut untuk penipuan lebih lanjut apa pun. Nama-nama yang masuk dalam
Cease and Desist* Order ini adalah George Herbert Walker Bush, George W.
Bush, Ratu Elizabeth II, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon, David
Rockefeller, Hillary Clinton dan sejumlah organisasi yang terdapat di lingkaran
dalam dari kabala.
*Keterangan dari penerjemah: Ceast and Desist, adalah catatan yang
dikeluarkan suatu pihak yang berwenang terkait perintah untuk perbaikan
langkah-langkah operasional
Obligasi-obligasi yang dicuri dari Mr. Keenan adalah Sertifikat Utang Federal
Reserve yang diberikan kepada Dragon Family sebagai pembayaran untuk emas
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yang dideposito dalam akun-akun (global accounts), sertifikat-sertifikat utang
yang secara kontinyu diblokir oleh Federal Reserve, diblokir dari
pemanfaatannya. Gugatan Mr. Keenan merupakan upaya tangguh pertama
untuk menahan pencurian ini. Mr. Keenan berada dalam kepemilikan dokumendokumen kunci seperti Perjanjian Green Hilton Memorial yang asli antara
Kennedy dan Sukarno, yang merupakan M1 yang asli, dan Buku Hitam, catatancatatan rahasia dari akun-akun itu. Banyak bukti-bukti lain dapat disediakan.
Sebagai tambahan untuk partisipasi Mr. Keenan, pemain-pemain kunci lainnya
dapat dibawa ke meja sebagai bagian dari proses wawancara selanjutnya,
termasuk orang-orang Indonesia yang terlibat dalam penjagaan aset-aset,
pejabat resmi keuangan Asia berkuasa dan lainnya.
Kami mengusulkan diskusi segera untuk mengeksplorasi kemungkinankemungkinan. “Misi asli saya adalah mengungkap tentang pencuri dari obligasiobligasi yang dipercayakan kepada saya,” dikatakan Neil. “Tapi saya menjadi
melihat secara jelas bahwa saya harus melakukan lebih banyak, jauh lebih
banyak. Apa yang tampak dan apa yang terjadi adalah dua hal yang berbeda.
Mereka memanfaatkan kita. Pemerintah-pemerintah kita telah berubah menjadi
sebuah perusahaan palsu yang besar, scam (penipuan) besar-besaran sedunia
yang diabadikan oleh keluarga Rothschild, Rockefeller, Morgan kartel, dan
berbagai macam agen zionis Nazi dan Khazar mereka.” “Obligasi-obligasi
miliaran dollar,” dikatakannya lebih lanjut, “meskipun penting, harus mengambil
tempat di kursi belakang, umat manusia sedang berseru-seru meminta bantuan
dan saya akan melawan binatang ini bahkan jika sampai dibunuh, membunuh
saya sendiri. Tidak seorang pun layak untuk dibutakan dalam hidup mereka.
Tidak satu pun yang layak dilatih dan diperlakukan seperti manusia ternak.” --Neil Keenan.
Sebagai contoh. Neil telah mendemonstrasikan dengan jelas bahwa satu orang
dapat berbuat jika ditantang untuk mengambil kekuasaan/dominasi global oleh
mereka yang tampaknya mencoba untuk merancang kematian secara lengkap
umat manusia di planet. Neil Keenan dan Group K telah menyiapkan perubahanperubahan yang menjadi landasan terobosan dan memaparkan peristiwaperistiwa dan kondisi-kondisi dunia. Dan mereka adalah jiwa dan raga yang
bertindak dalam mempengaruhi secara signifikan perubahan di planet.
Saya akan menambahkan semacam ringkasan singkat dari sejumlah peristiwa
yang telah terjadi. Pada tahun 2008 Neil Keenan diberi otorisasi untuk mewakili
aset-aset Dragon Family yang diserahkan kepadanya. Tahun 2009—Keenan
secara pribadi menerima kepemilikan Sertifikat-sertifikat Utang Federal Reserve.
Tahun 2011 Keenan menerima Surat Wewenang (POA) dari Dr. Edy Seno
Soekanto. Ia telah menginisiasi pertemuan Monaco Accords dari 57 menterimenteri global. Keenan mengajukan gugatan triliun dollar untuk pengembalian
obligasi-obligasi yang dicuri. Keenan mengajukan Hak Gadai (Liens) terhadap
Bank Sentral (kelompok) G7 dan 12 bank lainnya.
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Saya ingin Anda kembali ke awal ketika kita berbicara tentang Monaco Accords,
yang mana ia merupakan bagian dari itu dan juga menjadi bagian dari NAM,
yakni gerakan negara-negara non blok, yang merupakan landasan untuk apa
yang kita miliki hari ini, BRICS, dan sekarang disebut BRICS—Brazil, Rusia,
India, Cina, Afrika Selatan. Mereka memerangi Barat.
2012 -- Keenan menarik turun sejumlah tokoh di puncak – beberapa perdana
menteri dan seorang ratu.
2013 – Keenan melaporkan bahwa para pahlawan menghentikan sebuah
rencana untuk meledakkan hulu ledak nuklir.
Keenan pergi ke ibukota perbankan dan bertemu dengan para kepala suku
kabala.
2014 – ia mengekspos IRS (Badan Pajak AS) adalah entitas asing. Ia juga
mengusulkan bagi No Fly Accords, Zona Larangan Terbang internasional. Ia
mencegah kesepakatan kuadriliun dollar antara Sultan Sulu dengan Vatikan. Ia
mengekspos perampokan emas terbesar dalam sejarah terjadi di Korea Selatan.
Ia mencegah Jepang dari menginvasi Indonesia, dalam tujuan untuk mencuri
emas. Ia mengeskpos Clinton Foundation berencana untuk mengacaukan
Indonesia. Dia adalah orang Barat petama yang memasuki bunker penyimpanan
kekayaan. Ia mengeluarkan sebuah catatan cease dan desist terhadap
perusahaan Amerika Serikat (U.S. Corporation). Dan dia mengekspos rencana
kabala untuk mencuri emas dari Thailand.
2015 – Ia mengumumkan Book of Codes (Buku Maklumat) kepada penerima
yang cocok. Ia melaporkan intel tentang pesawat German Wings jatuh ditembak
oleh NATO Amerika Serikat. Ia mengekspos Forum Ekonomi Dunia digelar di
Jakarta. Tentang penandatanganan dokumen-dokumen. Mr. Keenan akan
dikenal sebagai No. 1 atau M1 (pengawas moneter) untuk Global Collateral
Accounts.
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Wawancara dengan Dean Chambers dllakukan oleh Richard Montgomerie

Dean: Saya berkenalan dengan Neil melalui Drake Bailey dan diperkenalkan
kepada Drake melalui wawancara David Wilcock. Ia berbicara tentang
penangkapan massal di Washington dan global collateral accounts (akun agunan
global). Itu adalah pertama kalinya hal tersebut menjadi perhatian saya. Jadi
saya akan mengatakan itu mungkin tiga atau empat tahun lalu, secara tidak
langsung, saya telah membagi laporan-laporan yang dikeluarkan Group K, tapi
sampai baru-baru ini, sekitar satu bulan lalu, saya mengundurkan diri dari
jabatan saya dan datang ke Group K dan saya bekerja secara langsung dengan
mereka dan dengan Neil.
Richard: Dan apa yang Anda pikir tentang operasi mereka sejak datang
bergabung?
Dean: Saya pikir bahwa Neil mengumpulkan sekelompok profesional yang brilian
dari seluruh dunia. Saya telah memiliki peluang untuk bekerja sama, khususnya
mendengarkan mereka menggabungkan sejumlah tawaran-tawaran yang akan
mereka tempatkan dalam post (laporan) yang mereka keluarkan atas nama
Keenan Group dan seberapa keras dan teliti usaha mereka menyampaikan
keluar informasi yang paling akurat yang dapat mereka lakukan. Dan kemudian
Neil akan mengambilnya dan biasanya menambahkan daging untuk itu pada
akhir, dan kemudian seperti yang Anda ketahui dengan baik, Richard, Anda akan
menggabung semua hal dan mempublikasikannya.

Richard: Dalam rangka hubungan-hubungan mereka, apa yang akan Anda
katakan tentang koneksi-koneksi Group K? Apakah mereka sebaik seperti yang
mereka nyatakan?
Dean: Di waktu lalu saya akan selalu menanyakan sumber-sumber ketika saya
melihat pada CV (Daftar riwayat hidup) dan saya selalu mendapat jawaban yang
sama, di mana mereka ingin tetap anonim. Mereka tidak akan pernah memberi
saya sumber-sumber apa pun, cukup banyak di seluruh lapisan. Datang ke
Group K, mereka selalu memiliki sumber-sumber. Sebagai fakta, Neil selalu yang
pertama kali akan mengatakan, “baik di sini, bicaralah dengan orang ini” dan
menelepon mereka dan kami melakukan konferensi via telefon dan saya akan
dapat berbicara dengan Mr. ini dan itu dan saya hanya dapat terkesan pada
berapa banyak orang yang terhubung dengan Neil Keenan di seluruh dunia.

Richard: Jadi Anda bisa menyampaikan setiap detail dari sejumlah pembicaraan
yang telah Anda ketahui secara rahasia dengan Neil, menyebutkan konten tapi
tidak nama-nama?
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Dean: Hal yang paling saya kagumi pada hal ini adalah berapa banyak negara
yang berbeda-beda di seluruh dunia telah berbicara langsung dengan Neil. Kita
sedang berbicara tentang tingkat pemerintahan tertinggi berbicara secara
langsung dengannya dan mereka hampir semua memiliki banyak tujuan yang
sama. Mereka ingin memberikan kepada Neil apa pun yang dia inginkan dalam
rangka pembiayaan agar ia dapat membuka collateral accounts dengan satu
kendala. Mereka semua ingin hasil. Dan Neil secara mutlak menolak melakukan
itu. Dia adalah orang Amerika, ingin membantu orang-orang Amerika, ingin
membantu orang-orang di Indonesia. Tapi kembali ke poin, kami mendapatkan
orang-orang yang ada di Asia, kami mendapatkan orang-orang yang ada di
Eropa, kami mendapatkan orang-orang yang ada di negara-negara Skandinavia,
kita melangkah lebih tinggi ke Inggris. Saya telah mendengar pembicaraanpembicaraan dari Amerika Selatan, dari setidaknya tiga negara yang berbeda.
Anda tahu setelah beberapa waktu, Anda menyadari besarnya lingkup dari apa
yang sebenarnya terjadi pada tingkat dunia dan tanggung jawab yang dipanggul
Neil dan diperjuangkannya bagi dunia.
Richard: Yah dan denominator utama dari semua negara-negara ini dan orangorang tampaknya bahwa semua tawaran-tawaran ini datang dengan persyaratan
dan sikap bersikeras Neil bahwa ini perlu dilakukan secara independen (bebas)
dari pemerintah nasional mana pun dan itu sebabnya dia telah berjuang secara
mandiri untuk mendapatkan dana untuk kembali ke Indonesia dan membuka
akun-akun itu.
Dean: Itu benar secara mutlak dan ada aspek lain untuk hal ini dan di mana
semua koneksi kabala di seluruh dunia sibuk berusaha membeli dia. Namanama top dalam kabala, dan setiap orang yang tahu sesuatu tentang tugasnya
dan saya tidak akan menyebut nama apa pun, orang-orang top meneleponnya
secara langsung dan menawarkan kepadanya uang dalam jumlah yang sangat
besar untuk membeli dia. Bahkan beberapa, belum lama ini dengan kegemparan
dengan mempublikasikan post (laporan) baru-baru ini tentang New Republic/Old
Republic (Republik Baru/Republik lama). Washington kehilangan akal dan
mencoba menariknya keluar dari skenario dan hanya berusaha menariknya
keluar. Dan saya dapat mengulangi bagaimana ia mematahkan mereka semua.
Dia begitu terfokus. Dia adalah orang yang telah menempuh begitu, begitu
banyak hal. Saya maksud, dia diracun enam kali, dia diserang secara fisik juga
secara spiritual. Dia dikejar tentara-tentara bayaran. Dia menolak upaya suap
mereka dan siap melakukan hal-hal ini dengan integritas dan etika-etika tertinggi.
Itu membentuk saya. Saya merasa bangga menjadi bagian dari seluruh proyek
ini dan bangga menjadi bagian dari Tim (Group) K. Profesionalitas yang selalu
didemonstrasikannya, sungguh mengagumkan, itu begitu positif, itu menular.
Sekarang Neil telah mengalami sejumlah besar dana dicuri langsung dari
rekening banknya.
Richard: Ya, itu hanya sejumlah rekening bank, belum disebutkan akun-akun
yang telah dibekukan.
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Dean: Benar sepenuhnya. Ada orang-orang yang mencoba mengiriminya uang,
memasoknya uang dan itu secara total dibekukan di bank-bank melalui sistem
SWIFT. Mereka hanya tidak ingin dia punya uang itu karena mereka tahu
implikasi apa jika sekali domino pertama jatuh. Jika kepala-kepala bergulir, tidak
akan ada lagi yang sama selamanya. Dia telah bertekad, mereka hanya ingin dia
pergi dan dia tidak akan pergi.
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Mark Thomas
OK jadi untuk memberi pengantar singkat. Nama saya Mark Thomas. Saya
adalah pendiri Lords of Light Foundation (Yayasan Lords of Light). Itu ada visi
yang telah saya miliki ketika saya berusia 22 tahun sebagai sebuah cara untuk
memanfaatkan beberapa bentuk sarana, pada saat di mana saya tidak
menyadari akan menjadi apa hal itu sampai kemudian dalam hidup, saya
menyadari bahwa sebuah yayasan non profit adalah sarana yang saya pilih. Itu
adalah sebuah yayasan swasta, itu adalah 501(c)(3) yang diaplikasikan untuk
dan disetujui oleh IRS bulan September 2007. Ini merupakan sebuah pekerjaan
yang saya lakukan bersama dengan keluarga saya, yang melibatkan anak-anak
saya, keponakan-keponakan saya, anggota-anggota keluarga saya. Jadi itu
sejenis yayasan keluarga, demikian saya menyebutnya. Itu adalah sebuah
yayasan swasta yang mana kami baru memutuskan Juni 2015 membawanya ke
publik, pertama kalinya kami benar-benar melakukan hal-hal di luar tatanan
keluarga.
Kami punya URL sejak lama, www.lordsoflight.org dan itu sudah menjadi URL
kami sejak tahun 2007, tapi kami tidak benar-benar punya laman yang aktif di
luar plakat (domain) itu sampai kira-kira November tahun lalu.
Jadi saya mulai bekerja dalam berbagai hal dalam hidup saya. Saya menemukan
seluruh hal yang sangat menarik dan melewatkan mungkin 30 tahun mengamati
keuangan, melihat bagaimana kreatur dari Jekyll Island sampai ke seluruh
penelitian saya sendiri, mencoba mengerti bagaimana uang bekerja, mencoba
mengerti dari mana uang itu datang, siapa yang menghasilkan itu, bagaimana itu
diawasi, semua jenis tentang hal-hal tersebut.
Salah satu yang menjadi hal-hal kunci bagi saya adalah saya telah mendengar
sebuah interview yang dilakukan oleh David Wilcock mewawancarai Drake
Bailey dan itu pada tahun 2012 dan itu adalah salah satu kunci utama bagi saya,
karena saya bisa, untuk apapun alasannya, beresonansi dengan jenis dari pesan
itu. Dan saya melanjutkan mengikuti cerita itu dan mulai lebih terbiasa dengan
seorang pria yang saya temukan dalam lingkaran itu dan namanya adalah Neil
Keenan. Dan bagi saya Neil adalah teman yang cukup menarik dan saya terus
berusaha dengan sangat rajin untuk mencoba mengenal Neil, dan itu tidak
mudah bagi saya. Karena saya tidak mengenal dia, dia tidak mengenal saya, dia
terlalu sibuk, saya sibuk. Saya ingin menemukan cara untuk berhubungan
dengannya dan saya berusaha sangat keras sekitar tiga tahun untuk mencoba
mendapatkannya.
Jadi panggung yang ingin saya siapkan untuk di sini adalah sejenis ide yang
saya sampaikan kepada Mr. Keenan dan ide itu adalah untuk menggunakan
503(c)(3) saya, atau yayasan itu, sebagai sarana untuk menggalang sumbersumber daya untuk mendukung usaha-usahanya. Dan saya pikir itu cara yang
sangat solid untuk dilakukan.
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Jadi apa yang unik tentang Lords of Light, supaya orang-orang mengerti adalah
saya disetujui untuk tujuh bidang pendanaan. Kebanyakan yayasan non profit
memiliki satu, mungkin dua, tapi kami disetujui untuk tujuh bidang. Jadi itu
semacam menciptakan layanan tipe payung (naungan) di mana Anda dapat
menggunakannya untuk bisa melakukan berbagai penempatan sumber daya
yang berbeda.
Tapi salah satu bidang yang berada dalam layanan di bawah payung (naungan)
saya disebut Healing Arts. Jadi dalam perkiraan saya itu adalah kategori yang
akan saya gunakan untuk proyek khusus ini. Setelah waktu berjalan tiga tahun
mendengarkannya dan Anda tahu, berinteraksi dengan Mr. Keenan, saya
mengiriminya sebuah pesan, saya mencoba untuk berhubungan dengannya.
Saya akhirnya juga mendapat peluang itu, pada Februari 2016. Saya masuk
dalam dialog lebih lanjut. Saya mendapat kesempatan berhubungan dengan Mr.
Keenan lewat telepon dan kami berbicara berjam-jam, sekarang setiap hari untuk
beberapa saat sejak Februari. Dan semakin saya mengenal pria ini, Anda tahu
saya menemukan dia, Anda tahu, seorang manusia hidup yang nyata. Anda tahu
dia eksis dan banyak orang telah mengatakan pada waktu lalu di internet apakah
dia ada di sana, apakah dia nyata, apakah dia orang yang nyata? Baik ya, dia
adalah manusia yang nyata. Dan saya telah melewatkan banyak waktu
dengannya di telepon dan saya pikir, dia telah mengerjakan pekerjaan neraka
dalam mengorganisir dan menyusun sesuatu di mana dia mengorbankan lebih
banyak daripada yang pernah terjadi atau yang akan terjadi. Dan saya pikir dia
mengeluarkan uangnya di mana mulutnya berada.
Dan apa yang ada di pikiran saya adalah mencoba menolongnya mendukung
usahanya dalam membuka akun-akun ini dan membuat hal-hal terorganisir dan
menempatkannya di sana sehingga mereka (akun-akun) ini dapat menolong
semua orang. Tujuan utama bagi saya adalah untuk memanfaatkan yayasan
saya sebagai sarana guna menolong orang-orang. Di mana keseluruhan ide
adalah agar dana dapat masuk dan melakukan apa yang perlu dilakukan,
sehingga orang-orang dapat memiliki energi yang bersih, mereka dapat memiliki
air yang bersih, mereka dapat memiliki pendidikan, mereka bisa punya
perumahan, mereka dapat memiliki pelestarian dan perlindungan alam. Anda
bisa mendapat penyembuhan tanpa pengobatan farmasi. Anda akan dapat
memiliki semua hal-hal yang diperlukan, makanan untuk dimakan orang-orang
tanpa terisi dengan GMO (organisme yang dimodifikasi secara genetika), dan
seterusnya.
Jadi semangat yang sama dari rencana yayasan selaras dengan sangat indah
dengan apa yang telah dilakukan Neil. Dan keluarga yang mana Neil bekerja
sama dengannya, begitu sangat terfokus pada melakukan apa yang terbaik bagi
umat manusia dan apa yang mereka ingin lihat adalah setiap orang memiliki
sumber daya, setiap orang memiliki hal-hal yang mereka perlukan, tidak hanya
segelintir orang di puncak di Barat.
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Jadi apa yang saya kumpulkan bersama dalam usaha pengadaan saya, proyek
pertama saya bagi Lords of Light Foundation adalah apa yang disebut “Funding
the Foot Soldiers” (Mendanai Para Tentara Darat). Anda dapat pergi ke situs
kami, Anda dapat membaca tentang konsep foot soldier (tentara darat), tentang
apa itu semua. Anda tahu, sering orang-orang semacam itu dirugikan. Mereka
adalah orang-orang pertama yang pergi ke garis depan. Ya, jika seseorang
adalah foot soldier dalam situasi ini, itu adalah Neil Keenan. Dan dia adalah
orang yang cocok dengan model itu dan menjadi kehormatan bagi saya untuk
dapat membantunya. Dan saya ingin menarik orang-orang di sekitar Neil, orangorang di sekitar saya, dan orang-orang di seluruh dunia untuk mendukung
usahanya. Dan apa yang dapat saya lakukan adalah menawarkan sumbangan
yang bisa dikompensasi pada pajak. Jadi jika Anda berkontribusi bagi Lords of
Light, sebagian besar uang akan pergi untuk Mr. Keenan dan dia selanjutnya
akan memiliki sumber daya yang ia perlukan untuk menyelesaikan tugasnya.
Jadi saya sangat puas dengan segala hal. Saya telah melakukan due diligence
saya. Saya sangat nyaman dengan pria ini dan apa yang sedang dilakukannya
dan legitimasi dari seluruh hal. Jadi segala hal yang saya dapat lakukan untuk
membantu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan. Jadi orang-orang di
Amerika Serikat yang memiliki pajak yang mereka bayar kepada I.R.S., bahkan
jika Anda memiliki perusahaan dari negara lain yang membayar pajak-pajak
Amerika Serikat, ada cara-cara untuk melakukan sumbangan yang akan
mengijinkan Anda menerima kompensasi (deduksi) pajak. Jika ada kasus unik,
kami akan melakukan penelitian dan menemukan bagaimana mendapatkan
deduksi pajak bagi orang tersebut. Dalam sejumlah kasus, seperti warga Kanada
dan lain-lainnya, ada cara-cara bagi IRS untuk memberi Anda deduksi jika Anda
berasal dari negara lain. Itu adalah landasan dari kasus per kasus. Jika Anda
adalah warganegara Amerika Serikat, pembayar pajak Amerika Serikat dan
Anda membayar pajak kepada I.R.S. kami sudah pasti dapat memberi Anda
deduksi pajak tanpa masalah atau pertimbangan apa pun.
Nah itulah presentasi saya. Jika masih ada pertanyaan atau apa pun yang Anda
perlukan, alamat email saya tersedia dalam situs itu. Sekali lagi situs itu adalah
www.lordsoflight.org. Dan satu hal sebelum saya mohon diri, saya ingin
menjelaskan sesuatu bagi setiap orang karena orang-orang banyak mengajukan
kepada saya pertanyaan tentang nama itu. Nama Lords of Light (PengawalPengawal Cahaya) datang dari buku “Keys of Enoch” Dan dalam Keys of Enoch,
mahluk-mahluk yang diijinkan bepergian di antara alam semesta, dikenal
sebagai Lords of Light. Juga menurut (Archangel) Metatron, yang tercatat
sebagai malaikat atau pemimpin Surga, mengatakan kepada saya bahwa
Pengawal-Pengawal Cahaya ini layak untuk duduk di hadapan Bapa, tapi
mereka secara periodik memilih untuk meninggalkan tempatnya berada dan
pergi keluar dan menciptakan dunia-dunia lain dari cahaya, dikenal sebagai
Worlds of Elohim (Dunia-Dunia Elohim), salah satu nama bagi Tuhan yang biasa
dipakai dalam Kitab Suci Ibrani.
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Tidak dalam cara apa pun ini merupakan suatu organisasi keagamaan. Itu tidak
terkait dengan agama dalam hal apapun. Kutipan-kutipan yang baru saya
bacakan itu adalah kutipan yang saya dapatkan sebagai definisi tentang apa itu
Lords of Light. Struktur Yayasan Lords of Light dipublikasikan pada situs kami
demikian pula dengan distribusi dana-dana. Jadi bila satu dollar datang via
PayPal, jika itu datang dengan cara itu, PayPal akan mengenakan biaya, berapa
pun harganya itu biaya mereka, itu dikurangi dari dana sumbangan dan
kemudian apa pun yang masuk ke akun-akun (accounts) saya pada Lords of
Light, kami membagi 75/25 pada tingkat pertama pendanaan. Jika kami
menerima dana lebih besar, kemudian skala 75 sen itu naik ke 80 dan naik ke 80
dan naik ke 90. Dan dana-dana itu, dana 75 sen naik sampai 90 sen pada
akhirnya, dana-dana itu disebarkan ke proyek tentara darat (Foot Soldier Project)
atau jika Anda mau disumbangkan keluar. 25 sen dari satu dollar, 20 sen dari
satu dollar, 15 dan sampai 10 sen dari satu dollar, tetap berada pada Lords of
Light (Foundation) untuk biaya-biaya operasional, untuk menata organisasi kami,
karena organisasi kami tidak dibentuk dengan kekayaan yayasan, seperti banyak
organisasi non profit lainnya.
Jadi untuk jelasnya, jika seseorang memberikan sumbangan, singa membagi,
Anda tahu, 75 sen dari (satu) dollar akan pergi ke foot soldiers (tentara darat),
dalam hal ini Mr. Keenan menjadi foot soldier. Jadi dana-dana itu jelas dan saya
akan terbuka dan transparan dalam melakukan tata buku sumber-sumber dana,
membuatnya tersedia bagi berbagai pihak. Itu sesuatu yang harus Anda lakukan
sebagai bisnis yang baik. Jadi tidak ada kekhawatiran dari pihak saya untuk
kalkulasi tata buku. Saya mengatur untuk melakukan segala hal. Sudah ada
informasi yang dipublikasikan. Saya tidak khawatir atau cemas tentang
kredibilitas dan ke mana dana-dana itu akan pergi, dan semua pertanyaan
lainnya yang secara umum dimiliki orang-orang. Saya sangat nyaman bekerja
dalam bidang itu, jadi siapa pun yang memiliki pertanyaan, kembali mereka
dalam menghubungi saya via email atau situs kami. Anda dapat meng-klik dan
mengirim email dari situs itu.
Neil adalah seorang foot soldier (tentara darat). Setiap orang yang bekerja untuk
Group K telah menjadi tentara-tentara darat (foot soldiers) di dalam organisasi
Neil. Jadi setiap orang yang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan ini mulai
dari Nelu sampai semua pihak yang terlibat. Okay?
Jadi pada dasarnya konsep foot soldier, merupakan konsep yang berasal dari
ide putri saya, menengok ke hari-hari lalu ketika ketika Martin Luther King
melakukan pekerjaannya. Pada saat itu ada tentara-tentara darat (foot soldiers),
seperti Anda tahu seperti salah satunya Rosa Parks dan orang-orang yang hadir
dan orang-orang mengatakan tidak. Mereka adalah orang-orang di garis depan,
jadi dalam dunia non profit kami dalam dunia yayasan, ada banyak, dua tipe
orang yang berbeda. Satu adalah keluarga yang telah memiliki sumber-sumber
daya di dunia dan mereka menggunakan struktur yayasan untuk meraih
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keuntungan pajak. Jadi mereka mentransfer aset-aset dari kekayaan pribadi atau
kekayaan perusahaan ke dalam yayasan keluarga. Itu dibentuk bagi mereka oleh
perusahaan pengacara atau perusahaan akunting, dll. Dan mereka kemudian
pergi ke dalam struktur yayasan tersebut. Itu lebih baik dibanding mereka
menulis cek besar bagi IRS untuk mereka, karena mereka masih mengawasi
uang dalam yayasan. Mereka tidak perlu membayar IRS pajak-pajak itu. Mereka
memperoleh deduksi/keringanan pajak dengan membentuk sebuah yayasan.
Tipe yang satu itu adalah dalam industri.
Tipe lainnya dalam industri adalah orang-orang yang hanya senang untuk
menolong orang. Itu adalah foot soldier. Itu adalah orang yang ada di dalam
yayasan untuk alasan-alasan yang tepat. Itu adalah orang-orang yang saya
dalam Lord’s of Light ingin temukan, karena saya ingin pergi keluar dan
menemukan para tentara darat (foot soldiers) ini dan memberi mereka sumber
daya-sumber daya yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
mereka sehingga dunia “menjadi tempat yang lebih baik” setelah mereka
menyelesaikan pekerjaannya.
Hal yang sulit untuk mengumpulkan uang bagi kebanyakan orang. Mereka tidak
mengerti apa itu fundraising. Mereka takut bahkan untuk meminta uang.
Kebanyakan orang mengalami waktu yang berat dalam seluruh hal-hal
keuangan. Ya saya telah melakukan itu selama 30 tahun di sektor swasta. Saya
mengumpulkan kapital dari para investor untuk bisnis-bisnis untuk profit (for
profit), melakukan kerja riset dan pengembangan, sehingga saya harus
mempelajari keterampilan mengatur dan mengatasi ketakutan dan semua hal
yang berkaitan dengan itu. Jadi peran saya pada Lords of Light adalah untuk
mengumpulkan bersama dana itu. Sekali saya mengumpulkan dana itu, saya
kemudian pergi dan menemukan tentara-tentara darat (foot soldiers). Saya
membayar tim dari orang-orang untuk pergi dan mencari foot soldiers. Dan itu
terjadi begitu saja, saya menemukan salah satu dari “foot soldiers terbesar“, dia
adalah Neil Keenan.
Dan ia telah melakukan lebih banyak dalam periode waktu di mana ia melakukan
pekerjaannya ini dbanding siapa pun di sektor media alternatif. Dan dia
melakukan itu semua dengan sumber dayanya sendiri. Saya pikir tiba waktunya
bagi sisa dunia untuk berdiri, dan memberi aplaus bagi pria ini dan mendukung
usaha-usaha yang dilakukannya dan membuat dia mendapatkan tujuannya. Itu
sebabnya saya menelepon.
Neil mengatakan ini pada hari yang lain, “sekali kita melakukan proses ini, tidak
ada alasan untuk menghentikannya.” Dengan kata lain, kami meraih tujuan untuk
biaya-biaya itu, apa pun itu dan hanya terus maju. Anda tahu, ini Neil Keenan
atau Group K, memerlukan yayasan itu seperti yang mereka perlukan di
Indonesia.
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Sekarang saya juga bisa melakukan hal-hal melalui Amerika Serikat seperti
ketika saya pertama kali mengorganisir Lords of Light, saya telah memiliki
dokumen-dokumen saya, mengatur semuanya menjadi badan amal
internasional. Jadi ketika Anda mulai, Anda mulai di Amerika Serikat dan
kemudian saya dapat memperluas ini secara global, itu tidak sulit. Dan cara
apapun saya dapat membantunya, saya mau, bila dia meinginkan saya
meningkatkan sebuah organisasi internasional dari awal, akhirnya menjadi
sebuah badan amal internasional adalah tujuan dari organisasi ketika itu selesai.
(Pertanyaan dari) orang yang tidak dikenal: Jadi template platform di mana
Anda sekarang berada, apakah itu membuat lebih mudah untuk melakukan
pengaturan internasional?
Mark Thomas: Ya, itu dirancang seperti itu dari awal. Salah satu dari proyek
yang saya tampilkan, untuk memberi Anda suatu pengertian, kembali ketika saya
bekerja di R&D (Riset dan Pengembangan), kami menemukan sebuah
gelombang lautan mengendalikan sistem pompa sehingga teknologi itu, alat itu,
saya punya sekitar 12 persen dari saham modal dalam bisnis itu. Organisasiorganisasi itu karena memiliki kurang dari 30 persen, saya dapat melakukan
kesepakatan-kesepakatan dengan yayasan di mana saya mendapat lisensi dari
organisasi itu untuk menggunakan teknologi tersebut. Jadi saya pergi ke Afrika
Selatan dan saya bertemu dengan pimpinan bisnis Afrika Selatan, diperkenalkan
dengan bank-bank besar di sana. Secara harfiah, Anda tahu, itu adalah
organisasi Rothschild. Saya duduk di sana dengan orang-orang itu dan
menampilkan SEADOG™ sebagai sebuah teknologi, di mana saya telah
memperoleh lisensinya, mereka akan ditempatkan dengan sumber daya, dan
kami akan meluncurkan energi terbarukan di Afrika Selatan. Sekarang tentu saja
mereka bukan mitra yang tepat dan saya tidak ingin melakukan bisnis dengan
mereka. Saya hanya mengatakan kepada Anda, orang-orang mereka adalah
yayasan terbesar di negara itu dan mengapa saya asalnya mulai bekerja dengan
yayasan itu adalah untuk membantu orang-orang di sana memperoleh itu,
karena Afika memerlukan air. Anda tahu apa yang sedang saya katakan? Ada
tempat-tempat di seluruh dunia yang memerlukan makanan dan air dan segala
macam hal. Jadi gagasan asli saya adalah bekerja dari Amerika Serikat untuk
seluruh dunia.
Ketika konsep foot soldier dimulai, saya mencoba untuk mulai membuka badan
amal itu. Saya ingin untuk menempatkannya ke luar, menaikannya ke dalam
situs, dan mulai berbicara kepada dunia dari swasta secara lebih terbuka ke
bisnis publik. Dan ketika saya melakukan itu, saya memiliki ide di kepala saya
bahwa saya ingin memanfaatkan itu, gambar (visi) yang saya lihat, dan saya
menghubungi putri tertua saya yang berada pada jajaran direksi. Dia akan
menjadi doktor dalam satu tahun dan dua bulan. Dan saya menjelaskan
kepadanya konsep saya adalah memberikan dana bagi orang-orang lewat
orang-orang dan berkata “Jean apa pendapatmu?” Dia berkata, “Ayah, itu
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mengerikan.” Dan saya berkata kira-kira, okay, “jadi dapatkah kamu membantu
saya?” Ia berkata, “ya, apa yang kamu cari Ayah adalah mendanai foot soldier.
Itu seperti halnya Martin Luther King ayah, Anda mengerti?
Jadi saya menghargai waktu. Mari kita mengumpulkannya bersama dan
menempatkan ini untuk mencapai tujuan. Terima kasih banyak untuk waktu
Anda.
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