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Beberapa hari lalu saya menerima sebuah pesan anonim yang memberitahu
saya penipuan besar global sedang berlangsung yang bisa menimbulkan
kerugian ekonomi yang melampaui keyakinan di sebagian besar dunia.
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Perdana Menteri Malaysia Najib Razak
Awalnya saya menggoyang kepala saya untuk meyakinkan segala sesuatu pada
kenyataannya bekerja dengan benar dan bahwa yang saya baca itu benar, dan
yang saya dengar itu benar dan seterusnya. Kemudian saya berkata okay mari
kita tengok itu dan mencari tahu kemana hal ini membawa kita. – Saya
mengetahui bahwa hanya satu hari lagi tanggal 9 Februari 2015, penipuan ini
akan berlangsung (kesepakatan itu ditunda sampai sesudah Tahun Baru Cina).
Para pelakunya adalah “pemain utama” di panggung Timur yang dimanipulasi
oleh Barat atau mereka yang berpendidikan Barat. Tidak ada pertanyaan kita
sedang berbicara tentang New World Order dan satu orang yang sedang mereka
tekan adalah Perdana Menteri Malaysia: Najib Razak.
Perdana Menteri ini tampaknya seorang pria yang baik yang masuk ke dalam
situasi yang sangat buruk, tapi itu tindakannya yang membuat segala situasi ini.

Anda dapat membaca tentang ini semua di internet tapi ini bukan apa
permasalahannya.
Ini bisa dipandang sebagai masalah internal tapi pada kenyataannya jauh lebih
besar dibanding hanya Malaysia, melihat efeknya banyak negara yang karena ini
menjadi bagian dari penipuan tingkat kedua, atau digoyang-goyang untuk
menemukan dana guna menutupi penipuan pertama.
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Tingkat kedua ini tidak hanya berarti perbudakan masyarakat / ekonomi Malaysia
untuk 49 tahun ke depan oleh penguasa-penguasa asing yang baru, tapi itu
dengan cepat akan mengakhiri Dollar AS dari apa yang kita kenal.
Anda lihat, 14 Triliun Dollar AS dimasukkan sebagai deposito tunai ke dalam
offshore bank, itulah yang sekarang menjadi masalah besar. Itu adalah nyata
dan didepositokan, tapi FED, CIA, Swiss, dll – telah menyatakan dengan jelas
kepada orang ini bahwa dana-dana ini tidak dapat digunakan.

Swiss Attorney General Michael Lauber
Situasi kita sekarang, ini telah menyelinap ke tengah-tengah panggung siap
menelan dunia dan menghancurkan banyak perekonomian – dan siapa yang
bertanggungjawab untuk ini? Tidak lain daripada “Bongbong”, yang merupakan
putra dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos; Ferdinand (Bongbong)
Romualdez Marcos, Jr., lahir 13 September 1957 – dikenal secara luas sebagai
Bongbong Marcos.
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Bongbong Marcos
Seperti yang banyak diketahui dalam lingkungan saya, Presiden Marcos ditunjuk
sebagai M1, tidak terpilih dan dia dicalonkan oleh Dragon Family. Ia tidak
pernah menjadi deposan dari aset-aset tapi seorang pemegang dari aset-aset
itu; dan pada dasarnya adalah aset-aset keluarga yang digunakan untuk
membangun sebagian besar dunia pada saat itu.
Pembayaran terkait penyewaan aset-aset ini disimpan di bunker-bunker di
banyak kawasan Asia dan inilah dari mana munculnya 14 Triliun dollar AS.
Diduga, jumlah yang besar ini berasal dari awal yang jauh lebih kecil; tapi masuk
ke dalam perdagangan (PPP) dan berputar dan berputar lagi dan berputar dan
berputar sampai mencapai jumlah sebesar itu.
Dana itu nyata dan pada tempatnya, tapi itu tidak dapat digunakan karena itu
dapat menghancurkan banyak perekonomian dunia, dan jika tidak
menghancurkan maka merusakkan.
Mengeluarkan dana semacam itu akan menghancurkan cadangan Dollar AS
dunia seperti yang sekarang ini – dan secara paksa sedang menuju jalan
penghancuran dirinya sendiri, dengan tokoh-tokoh mafia Khazar sedang
menjalankan pertunjukan Amerika Serikat – dan berniat melakukan itu.
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Tapi permainan yang dilakukan oleh Bongbong ini mendorong jadual waktu maju
menjadi hari ini bukan besok.
Dia mungkin menjadi bagian dari rencana melihat ia adalah New World Order
seperti ayahnya, tapi jika demikian maka - mengapa ia sengaja tidak
mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan
apa-apa dengan jumlah (uang) itu?
Mengapa? Karena ia mendapat lampu hijau untuk bergerak maju dan jika
demikian maka terserah kepada seluruh dunia untuk menghentikan langkah
tersebut. Hal ini cukup destruktif untuk masing-masing dan setiap negara.
4,5 Ringgit untuk $ 1 USD adalah nilai tukar yang akan berlangsung pada 9
Februari 2016. (Kesepakatan itu sekarang telah ditunda, untuk menyusupkannya
sekitar / setelah Tahun Baru Cina).
30% dari ini akan dikembalikan untuk kickback bagi kroni-kroni Kabala yang
terlibat dalam kesepakatan, dengan sisanya diserahkan kepada Bongbong.

Kesepakatan asli dari 1MBD Deal begitu labil sehingga bahkan Goldman Sachs
pun menghindarinya, dimana pimpinan Tim Leissner mengundurkan diri dari
jabatannya di Singapura.
Ia telah mengambil “pengunduran diri pribadi” di tengah-tengah skandal korupsi
dalam kaitan dana negara milik Malaysia 1 MDB, dimana Goldman Sachs
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bekerja sama erat dengan itu, dan mereka tampaknya memilih untuk
menghindari situasi tersebut.
Di sisi lain PM akan senang untuk mengakhiri ini TAPI ia tidak memiliki tempat
untuk pergi.
Mr Razak menjadi kambing hitam untuk seluruh kegagalan ini dan ia tidak
berdaya. Mereka telah menyudutkannya dan sedang berusaha melemparkan dia
ke bawah bis 'dunia'.
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Sementara itu telah berlangsung pertarungan politik untuk posisi PM serta
Gubernur Bank dan ini bau-baunya seperti sesuatu yang kita sudah terbiasa menjadi New World Order.
Ya, mereka akan senang untuk mendapatkan orang mereka masuk ke posisi PM
atau Gubernur bank dan jika demikian, maka mereka mengendalikan Malaysia
dan akan mulai dengan penaklukan Asia mereka.
Yang satu ini tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengetahuinya, tapi mungkin sulit
untuk mencegah hal ini terjadi, sehingga setiap orang perlu untuk menelepon
kantor Gubernur Bank Sentral dan membiarkan mereka tahu bahwa kita sadar
akan penipuan ini, dan "Semua mata tertuju pada Anda "- dan kami tidak
menginginkannya atau membutuhkannya. Piring kami penuh terima kasih!
Ingat ini bukan aksi sulap David Copperfield - ini hanya fakta bahwa sekarang
Anda melihatnya dan sekarang Anda tidak. Dalam satu menit Malaysia akan
memiliki 14 Triliun Dollar AS minus 30% kickback dan pada hari berikutnya
mereka tidak akan memiliki apa-apa. Itu akan meninggalkan Mr. Marcos dengan
Triliun dalam Ringgit, dan Pemerintah Malaysia dengan sama sekali Kosong,
dan Broker New World Order dengan 30%.
Apa lagi yang harus dikatakan? Di sisi lain ya Anda akan memiliki PM baru dan
atau Gubernur Bank Sentral dan saya kira Anda bisa bertaruh, mereka akan
diposisikan ke tempat itu oleh NWO, mirip dengan apa yang telah kita lihat di
Italia dan Yunani.
Ingat, dari apa yang saya lihat dari accounts; Bongbong tidak pernah memegang
jumlah tersebut di akun apapun dan jika sesuatu telah ditinggalkan kepadanya
atas kehendak ayahnya (Saya telah membaca kehendak itu) maka ia harus
memahami ayahnya adalah seorang Calon bukan Deposan - dan di situ ada
perbedaan besar.
Jika sesuatu terjadi pada jumlah tersebut, maka bank-bank itu harus
bertanggung jawab secara pribadi; bersama dengan Bongbong dan pemain di
tingkat yang lebih rendah yang dibayar untuk tutup mulut, dan mereka semua
harus dilempar ke dalam campuran dan dibawa ke pengadilan.
Malaysia – tangan Anda sudah penuh tetapi Anda dapat melakukannya hanya
dengan beberapa telepon ke PM dan kantor AG dengan segera.
Anda harus menghentikan ini. Dunia harus menghentikan ini. Biarkan mereka
tahu Anda menyaksikan mereka karena sekarang ketika saya menulis ini, satelitsatelit di langit sedang menyorot pada mereka dan penjara sedang melakukan
pemanasan bagi mereka.
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Satu catatan terakhir dan saya ingin orang-orang yang terlibat dalam hal ini
untuk berpikir tentang apa yang saya katakan:
"Kalau saya tahu hal di atas maka dapat Anda bayangkan apa yang mereka
ketahui dan yang akan dilakukan terhadap Anda ketika mereka menangkap
Anda?"
"Saya hanya pembawa pesan tetapi saya ingin mencegah hal ini, jadi inilah
mengapa saya mengirimkannya bagi dunia secara luas untuk melihat." Neil Keenan
Gambar grafik di bawah ini menyediakan nama-nama, perusahaan dan
perwakilan pemerintah Malaysia yang terlibat dengan 1MDB, Anda dapat melihat
sendiri who’s who dalam permainan ini. Banyak yang melarikan diri atau akan
melarikan diri, tetapi yang lain tetap bagi keserakahan.
1MDB Saga: Para Pemain: (Tapi dalam banyak hal mereka juga kambing
hitam)

Klik di sini untuk versi lebih besar dari gambar ini di halaman baru
http://wakeupkiwi.com/images/1mdb-players-3840.jpg

Satu pertanyaan lebih lanjut yang saya miliki adalah “Jika mereka diijinkan
untuk membuang 14 Triliun Dollar AS ke Pasar hanya berapa banyak nilai
yang akan dimiliki Dollar AS?”
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Saya akan memberitahu Anda berapa banyak ... dan saya tidak tahu lagi tentang
permainan uang itu ... Tidak sama sekali!
Neil Keenan & Group K.
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