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Sebuah pertemuan rahasia telah berlangsung di dalam tembok-tembok dari
restoran terkenal ini dalam sebuah bagian ditempatkan bersama-sama dengan
keamanan tingkat tinggi hanya bagi mereka.
Di dalamnya duduk sejumlah politisi-politisi yang lebih selebritis dan para globalis
di planet ini. Yang satu telah memiliki semua dan yang lainnya pernah memiliki.
Sepatu-sepatu telah berganti kaki sekarang dan Anda dapat melihat pria tua
yang lemah yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal PBB, menggeliat di
kursinya berharap untuk menipu Presiden dari negara besar Cina setelah
sebelumnya mengunjungi Presiden Korea Selatan Park.
Tujuan Ban Ki moon berada di sana adalah suatu upaya agar NWO atau Agenda
para Globalis tetap bertahan hidup. Presiden Xi Jinping duduk terhibur dengan
tawaran-tawaran itu.
Setelah selama hampir 75 tahun Cina dan Asia harus duduk di kursi belakang
terhadap organisasi yang benar-benar korup ini yang berjudul Perserikatan
Bangsa-Bangsa.
Hampir 75 tahun setelah Pemerkosaan (dan Pembantaian) Nanking masih
berbau segar tidak hanya di ruang itu tapi juga di seluruh Asia. (Catatan
Penerjemah: Pemerkosaan / Pembantaian Nanking dilakukan tentara Jepang terhadap
penduduk Nanking, Tiongkok, Desember 1937 – Januari 1938).
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“Tolong maafkan kami karena kami telah berdosa“ adalah kata-kata yang tidak
pernah keluar dari mulut Ban Ki moon. Ia tidak pernah mencoba mengeluarkan
kata-kata itu! Tapi mungkin itulah kata-kata yang telah ditunggu Cina untuk
didengar. Atau mungkin ini hanya salah satu pemerkosaan lain yang
direncanakan oleh Barat.
Presiden Xi Jinping melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk duduk
tenang dan tidak mencekik dia atas kekurang-ajarannya.
Dragon Family tidak berada di garis kedua di sini karena mereka berjuang untuk
jajaran depan. Hal yang tidak punya malu dari Moonie ini [ Lihat: Moon Moving
In On United Nations?
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/sunmoon.html ] berpakaian
seperti sesuatu yang istimewa (namun hanya seorang pembunuh bersiap-siap
untuk memutuskan siapa yang akan makan dan siapa yang tidak akan makan di
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam waktu dekat, seperti rencana PBB untuk
membawa keluar masalah makanan Monsanto).
Ya, betul pria kecil apakah Anda terlihat seperti Tuhan? Tidak! Anda terlihat
seperti wannabee yang putus asa sejak lama, sementara orang-orang Anda
sendiri akan membawa Anda turun setelah semua kesalahan yang Anda lakukan
terhadap mereka.
Anda punya kekuatan dalam kantong-kantong kecil Anda untuk membantu, tapi
cepat berdiri dan menentang mereka yang telah menaikkan Anda. Ya, akan
mudah melihat bagaimana Anda bersembunyi di dalam gunung-gunung selama
Perang Dunia Ke-2. Ukuran Anda membuat bersembunyi sebagai kekuatan; di
bawah tempat tidur, karpet-karpet, di lubang-lubang tembok, dll.
Jas empat ribu dolar yang dikenakan Ban Ki moon tidak mengubah penampilan
pria itu dalam kasus ini. Kegemetarannya dapat dilihat dan Keluarga
Cina/Dragon Family menganggap ini sangat menyenangkan, di mana pria
(dengan berat) 120 pound ini basah kuyup berani datang ke ruang tamu mereka
tapi senang dia telah melakukannya “datanglah ke ruang tamu saya kata labalaba kepada lalat!”
Ban Ki moon hampir tidak dapat menggerakkan kakinya. Apakah kakinya masih
di sana?
Dia tampak tua dan lelah. Orang dapat melihat dia berkedut tidak nyaman,
bertanya-tanya apakah dia akan dapat menutupi apa yang dilakukannya di
hadapan orang-orang Cina?
Sementara orang-orang Cina duduk di sana mengatakan kepada diri mereka
sendiri “apa yang kamu inginkan kali ini pencuri tua?”
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Fakta di mana Neil Keenan telah berteriak untuk Keluarga Cina/Dragon Family
belum begitu lama ini untuk membentuk sistem keuangan dan bank-bank
mereka sendiri (AIIB) telah benar-benar membuahkan hasil.
Mereka mendengarkan dan sekarang mereka tidak memerlukan apapun dari
Barat. Ya sepatu-sepatu telah berganti dan wakil-wakil Barat / Globalis ibaratnya
telah mengirimi seseorang hadiah yang tidak mereka inginkan.

Ketika berada di Korea Selatan, Ban Ki moon juga tidak menipu siapa pun. Tentu
saja, Sekretaris Jenderal dari organisasi terkenal ini (yang tidak lebih dari sebuah
perusahaan) terbang masuk dan mereka telah siap untuk bullshit-nya sekali lagi
(itu sudah terjadi berkali-kali di masa lalu) – ingat dia adalah seorang Moonie –
sebuah organisasi korup lainnya yang bisa disebut organisasi keagamaaan.
Setelah menghabiskan waktu di Korea Selatan dia mengungkapkan tujuannya
kepada Presiden Park – ini terjadi di mana dia mempersiapkan usahanya untuk
maju menjadi presiden Korea Selatan.
Mengapa Presiden Park ‘harus pergi’ ada kaitannya dengan dia tidak mengirim
emas kepada Jeb Bush dan Departemen keuangan AS /US Treasury (lagi-lagi
Neil Keenan dan tim telah menghentikannya).
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Dia tidak bisa dan tidak menyerah setelah berkali-kali diminta untuk melakukan
itu. Dia berdiri kuat sebagai seorang Korea yang harus mendukung orangorangnya.
Dia ingin utang nasional dan internasional Korea dibayar dan lebih dari apapun
dia mengharap dan menginginkan reunifikasi Korea. Seperti mereka semua.
Dia telah bersatu dan menggabungkan kekuatan dengan banyak yang dikenal
dan tidak dikenal untuk alasan ini, tanpa sepengetahuan Dunia Barat (Globalis).
Sekarang mereka ingin memindahkannya. Berdiri kuat di tanah Presiden Park,
para Globalis akan runtuh di sekitar Anda dan Korea akan tetap berdiri.
Anda lihat, para Globalis tidak dapat mengawasi dunia kecuali mereka
menaklukkan Asia; dan mereka mengira bahwa Ban Ki moon dengan bantuan
jahat mereka, akan mengambil alih Korea Selatan dengan mudah. Atau`itu
begitu?
Tapi mereka perlu uang untuk menempatkan dia ke dalam posisi.
Tuhan laranglah mereka untuk pernah menggunakan dana beraneka ragam
yang dicuri dari planet ini untuk membantu usaha-usaha selanjutnya dalam
membajaknya. Musang-musang ini akan disajikan kepada orang-orang di atas
piring dingin dalam waktu sangat dekat dan Anda dapat mendengar mereka
menangis minta ampun.
Ya pengampunan itu. Kamp-kamp FEMA (Badan Urusan Bencana Darurat AS)
dan makanan Monsanto bagi kalian dan keluarga-keluarga kalian. Kami juga
ingin membebaskan dunia dari garis-garis darah kalian (sekonyol apapun yang
mungkin) seperti yang kalian lakukan kepada kami.
Mereka di masa lalu telah berusaha untuk mencuri emas-emas batangan isi dari
bunker-bunker Korea dengan menggunakan Jeb Bush di latar belakang dan
Scott Nelson dari Departemen Keuangan AS untuk membelinya. [ Lihat:
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-how-many-times-how-many-ways/ ]
Mereka kebanyakan mengincar aset-aset Gaddafi (mantan presiden Libya), asetaset Mei Hua dan berusaha untuk melakukan jalan putar bila tidak ada yang
melihatnya, tapi sayangnya bagi mereka, kami memainkan permainan yang
sama (hanya lebih baik) selama bertahun-tahun dan menghentikan mereka di
jalur mereka – bahkan meskipun mereka mengambil jalur melalui agen mereka
Katsumi Kamiya dari Immuganda Trading Limited Corporation di Hong Kong.
KETAHUAN! Dan beberapa hari kemudian kami mendengar mereka akan
datang dengan cara yang lain.
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Jeb Bush telah ditolak.
Anda harus ingat ketika Anda menghubungkan titik-titik yang merupakan
operator-operator ini, semuanya satu dan sama; semua bagian dari sebuah
perusahaan raksasa yang mengurus bagian-bagian penyusunnya dengan
berbagai bail-in dan bail-out dengan semua kelicikan dan pencurian dapat
berayun pada waktu yang sama.
Seluruh saat Anda membayar pajak-pajak yang tidak sah dan tidak diberi
mandat oleh pemerintah negara manapun, karena hanya ada tiga negara
berdaulat di planet ini.
Anda membayar pajak-pajak kepada sebuah perusahaan.
Namun Anda mengurus perusahaan-perusahaan asing, bank-bank, keluargakeluarga kerajaan, organisasi-organisasi internasional dan segala aspek lain dari
bisnis yang dapat mereka (para globalis) impikan, sementara mereka
menemukan cara-cara selanjutnya untuk mencuri dari Anda.
Ban Ki moon adalah bagian dari saga bersambung ini sejak awal. Pencuri dari
Sertifikat utang Federal Reserve (Bank Sentral AS) dicuri dari Neil oleh Daniel
Dal Bosco.
Selama menyelidiki ini dan hal-hal lainya, teman terbaik dan rekanan Neil,
Joseph Bendana, membuat salinan-salinan sertifikat dari gugatan (triliun dollar)
dan menyerahkan sebuah salinan kepada Ban Ki moon di Gedung PBB di New
York City dengan harapan kelanjutan hal-hal. Joseph menindaklanjuti
penyerahan tersebut dengan sebuah hubungan telepon kepada Ban Ki moon di
Gedung PBB di New York.
Tentu saja Joe tidak terhubung langsung dengannya, tapi apa yang tidak
disangka seorang pun termasuk saudara iparnya - adanya telepon balik dari Ban
Ki moon; sebuah pembicaraan yang berlangsung 45 menit yang berisi dengan
detail-detail dan informasi eksplosif.
Joe menghubungi Neil Keenan dan mengatakan “Holy shit! Tunggu sampai
kamu mendengar apa yang dikatakan kepada saya. Saya akan bertemu kamu
dalam dua hari, tidak dapat berbicara tentang itu di telepon.”
Apa yang tidak disadari Joe adalah Ban Ki moon sudah direkam dan dua hari
setelah itu Joseph Bendana ditemukan tewas di rumahnya, segera setelah
menyelesaikan rekening kesehatan untuk perjalanan. [ Lihat:
http://benjaminfulford.blog.shinobi.jp/weekly/the%20trillion%20dollar%20criminal
%20case%20against%20top%20davos-%20un%20officials%20%20others%20will%20go%20ahead%20despite%20sudden%20death%20of%20
key%20witness ]
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Kami masih menunggu munculnya kebenaran tentang hal ini dan kami yakin itu
akan terjadi. Itu masih diurus sebagai sebuah Pembunuhan dan kami akan
memastikan hasil itu pada akhirnya. Andalkan itu Joe!
Menghubungkan titik-titik itu juga membawa kita pada yang akan menjadi
persembunyian keluarga Bush dan Moon – dan percaya atau tidak mereka saling
bertetangga di Paraguay [ http://behindtheveiloflies.blogspot.de/2008/08/re-bushnazi-will-escape-to-paraguay.html?m=1 ] yang kebetulan berada dalam segitiga
obat bius dengan Pangkalan Udara AS Mariscal Estigarribia
[http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush53.htm]
sebagai pendukung dan protektorat mereka.

Menambahkan makanan ternak selanjutnya untuk ini keluarga Bush benarbenar telah membeli Hitler Estate (di mana Hitler tinggal sampai
kematiannya).
Ini adalah tempat tujuan mereka untuk bersembunyi dari Anda, bila mereka tidak
memiliki tempat lain lagi untuk lari.
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Dan sekarang mereka sedang berusaha lagi untuk mencuri dari Global
Accounts; pada saat banyak pertimbangan dekat dengan kematian segera
mereka (Neil tidak percaya ini).
Ya, mungkin ini usaha terakhir mereka mencuri dari Asia. Mungkin tidak! Orangorang seperti ini tidak pernah berhenti. Kerakusan adalah segalanya.
Jadi mari kita kembali ke Ban Ki moon di Cina.
Cina memiliki banyak orang-orang yang cerdas dan pandai, dan mereka tidak
berbicara terlalu banyak. Mereka percaya pada pepatah lama “kamu bahkan
tidak akan dapat menangkap seekor ikan jika ia tetap menutup mulutnya”, jadi
mereka tersenyum membiarkan Anda mengoceh dan Ban Ki Moon hanya punya
dua cara untuk pergi.
Dia membutuhkan uang atau bunker-bunker itu sehingga ia dapat
mempertahankan PBB dan banyak Bangsa tetap hidup jika tidak Cina akan
kehilangan minatnya.
Pertama, Neil tidak percaya Cina akan cemas terhadp hal ini dan kedua, Ban Ki
moon mungkin hanya menyatakan bahwa ia butuh uang untuk maju pada
pemilihan presiden di Korea Selatan – yang mana kembali Neil tidak percaya
Cina akan peduli atau mendukungnya.
Anda lihat Keluarga Cina/ Dragon Family memiliki jari-jari mereka pada nadi
terhadap apa yang terjadi dan mereka tahu keputusasaan para globalis, sambil
juga menyadari bahwa para globalis pada kenyataannya tidak memiliki apa-apa,
dan memberi mereka uang kertas dan surat-surat bank palsu – apakah itu dalam
bentuk dollar atau sertifikat properti.
Cina menyadari mereka perlu melakukan kesepakatan dengan mereka yang bisa
membuat perbedaan dan para Globalis/Zionis tidak lagi dalam pergerakan dan
memiliki nilai kecil diri mereka sendiri pada saat ini.
Tembok-tembok sedang runtuh di sekeliling mereka.
Ketiga, Keluarga Cina/Dragon Family sadar akan banyaknya usaha untuk
mencuri Aset-aset agunan, yang telah dihentikan oleh Neil Keenan dan Group K.
Mereka sangat menghargai dan menyadari bahwa kunjungan Ban Ki moon
adalah lebih sekedar sebuah usaha untuk mengisi koper-kopernya sekali lagi
sebelum kabur ke Paraguay.
Ada gosip-gosip di luar sana bahwa Neil Keenan sedang melakukan gerakan
besar dan bila demikian; itu akan mengurangi kebutuhan akan gangguan
oligarki/globalis.
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Cina mengetahui bahwa Neil sedang merencanakan dan hampir pasti Ban Ki
moon sendiri juga mendengar dan dalam suatu usaha untuk menyelamatkan
Organisasi PBB palsunya, terbang masuk (dalam keputusasaan) untuk
menjamin keamanan masa depannya sambil berusaha menghentikan Neil
Keenan.
Ini tidak dan tidak akan terjadi.
Saat ini kami percaya Ban Ki moon sedang dalam risiko besar, memberaki
dirinya sendiri, dengan Obama di bilik sebelah saling bertukar catatan satu sama
lain di bawah papan pemisah.
Ban Ki moon dapat pulang ke rumah dengan tangan kosong. Jika begitu,
upayakan hal-hal untuk dipercepat sebelum hama perusak ini mulai terbang,
dengan membiarkan banyak di belakangnya mengambil alih kasus. Keluarkan
jala-jala ikanmu pria-pria, kita semua pergi memancing ikan dan mulut-mulut
mereka tidak berhenti membuka.
Satu catatan akhir yang menjijikkan: Apa yang terjadi seandainya Ban Ki moon
menjadi Presiden Korea Selatan?
Yah, satu chip berikutnya jatuh ke dalam tempat bagi globalisasi planet
seandainya itu masih bertahan hidup.
Anda kemudian melihat Ban Ki moon akan memerkosa Semenanjung Korea
pada setiap dan semua bunker dan aset-aset yang akan melayani para globalis
sekali lagi.
Sebagai tambahan, sejumlah orang sangat mengganggu kemungkinan besar
bernama Obama atau Clinton kemudian akan mengambil alih PBB dan saya
bahkan tidak mau pergi ke sana. Itu sakit.
Cukup.
Dan Asia, lindungi dirimu sendiri dari hiena-hiena itu. Kalian tidak sendirian.
Omong-omong Ban Ki, jangan lupa sepatu Anda.
Group K
Copyright © 2016, GROUP K, Ltd.
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