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JUNI 15, 2016 

TIL DE DET MÅTTE GJELDE: 

Mange bekymrede mennesker har kontaktet oss i Anonymous og bedt om at vi 

umiddelbart undersøker Neil Keenan og Gruppe K. De spurte spesielt om at vi la 

merke til hva som skjedde rett før den siste hvite hus korrespondanse middagen. 

Vi har gjort dette og mer til, ved å sondere mange datamaskiner og andre 

ressurser. Dermed har vi sikret en høy grad av synlighet, etter vår beste evne. 

Her er resultatene av vår grundige undersøkelse av Neil Keenan og Gruppe K: 

Mandag 2. mai 2016 fikk Neil Keenan en e-post fra Drage Familien som fortalte 

ham at president Obama hadde resignert, RV(revaluering) ville bli gjennomført 

og at kabalen hadde overgitt seg. 

Fra vår omfattende og grundige undersøkelse er det ingen tvil om at dette har 

skjedd. Vi har sett den direkte kommunikasjonen med at Mr. Keenan har mottatt 

et slikt brev. Ved å sjekke dypere, lærte vi at "president" Obama fratredde med 

reservasjoner, selv om han beholder sin offentlige posisjon som en 

forgrunnsfigur. 

Det har også blitt bekreftet at general Dunford ble hentet inn som "President" i 

den nye republikken(the new republic), enn så merkelig dette kan virke for 

mange. Vi i Anonymous vet bare så altfor godt at ofte "sannheten er mer 

fremmed enn fiksjon"! 

Vi lærte også at hvis Obama ikke hadde trukket seg på det gitte tidspunktet, ville 

generalen ha gått offentlig ut til den internasjonale pressen for å informere dem 
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om at han nå offisielt er "President"  i den nye republikken av USA. 

Vi har også sjekket så grundig som mulig rundt RV(revaluering) problemet. RV's 

ble startet som Drage Familen uttalte i sin kommunikasjon med Neil Keenan. 

Men problemer oppstod umiddelbart etter de ble startet, der "Tier One Group" 

forsøkte å ta over, ledet an av Bush/Clinton familiene som ikke har noen respekt 

for noen andre grupper. Skulle det ha fortsatt i samme retning, ville det ikke ha 

vært noen midler igjen til andre "Tier's", så de lukket den raskt etter utstedelse av 

SKR's. 

For Kabalen og dens overgivelse, være trygg på at det er mange forskjellige 

fraksjoner av Kabalen der ute!  I dag kan du tydelig se hvor mange som er raske 

til å forlate flokkene sine, ettersom vi fortsetter å finne deres oppholdssteder og 

deres handlinger. 

Vi har vært inne i datamaskinene deres, og dag etter dag håper de på en form for 

mild dom. For å lytte til dem sutre om hva det skal bli av dem er hysterisk når en 

vurderer skadene de har gjort mot menneskeheten og Jorden! 

Etter å ha samlet enorme mengder ressursfull data/intel, kontaktet vi Neil Keenan 

direkte. 

Vi fant ham å være veldig samarbeidsvillig, siden han visste om våre intensjoner 

om å informere og beskytte folket. 

Neil ga oss friheten til å sondere datamaskin hans for å få informasjon om saker 

relatert  til det vi mener er svært viktig og i tiden. Dette for og frigjøre folket fra så 

mye korrupsjon, samt fjerne løgnene og desinformasjonen matet til dem på en 

daglig basis. 

Vi verdsatte dette, og gjorde vårt beste for å kryssjekke informasjon hans. Dette 

gav oss midlene til også å bestemme Neils integritet eller mangel på integritet. 

Det er vår "modus operandi" å være ekstra forsiktig når man gjør undersøkelser i 

en så viktig sak. 

Så langt har vi konkludert med at Mr. Keenans uttalelser som er referert til 

ovenfor er nøyaktige. Vi er også klar over at Neil Keenan gav slipp på billioner i 

profitt for å godkjenne og avsløre de nevnte ovenfor. Han valgte å la være og 

tjene milliarder i overskudd i en avtale med det amerikanske 

finansdepartementet(US treasury) om kjøp av 300 000 tonn gull(AU). 

Dette skulle være en avtale med den nye republikken(New Republic), ikke den 

gamle sionistiske Kabalen, som er den eneste måten, ifølge dokumentene vi har 
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sett, Mr. Keenan ville forhandle med dem. Kabalen og Bush/Clinton familiene 

måtte være avskrevet/borte for at denne forretnings transaksjonen skulle 

gjennomføres. 

Ifølge Neil Keenan selv ønsker han med sin enorme fortjeneste på denne avtalen 

å bruke dette overskuddet til å sikre og åpne the Global Accounts. Det er kjent at 

Mr. Keenan igjen er i midten av mange finansielle transaksjoner, for å generere 

en strøm av midler til å fullføre sin oppgave. 

Gjennom vår omfattende undersøkelse er vi veldig klar over at Mr. Keenan 

brukte 9.5 millioner US dollar(ikke inkludert de frosne/stjålne kontoene på totalt 

mer enn 185 millioner US dollar) av sine egne penger for å finansiere hans 

globale innsats på mange områder. 

Vi har vært gjennom mange datamaskiner i løpet av de siste 16 dagene sanking 

registreringer av de nevnte samt samle informasjon om de mange andre som 

forsøkte å sverte ham offentlig for å blokkere og hindre at hans suksess fremover 

og sikre Collateral kontoer. 

Med de mange uttalelsene og dokumentene som nå er i våre hender, foreslår vi 

for Mr. Keenan at vi sender all dokumentasjon til den amerikanske 

riksadvokatens kontor(US Attorney General’s Office) for å fortsette med påtale, i 

disse juridiske spørsmålene. 

Igjen er det klart for oss at Neil Keenan mistet en moderåre av penger i å redde 

folk ved å eksponere Old Republic og New Republic som et og samme organ, 

enda et falsk spill fra Kabalen. Alt Mr. Keenan sa ble betrodd oss med 

dokumentasjonen han hadde i sin besittelse. 

Vi er nå fullt klar over at Neil og Gruppe K ikke er din gjennomsnittlige gruppe. Vi 

er glade for å vite at vi deler noen av de samme målene i å frigjøre 

menneskeheten, spesielt nå når Kabalens medlemmer blir mer enn desperat ved 

at de blir stadig mere avslørt. 

Vi har kommet til å respektere Mr. Keenan og hans Gruppe K og ønsker ham 

bedre helse slik at han kan fullføre den gode kampen som han så modig startet 

og risikerte sitt liv og personlig formue på å forfølge. Da vi begynte å se på dette 

var vi ikke sikker på om dette kom til å komme bra ut med at Mr. Keenan blir vist i 

et positivt lys eller ikke. Etter å ha fullført våre undersøkelser kan vi bare si at 

verden trenger flere folk som han og hans team. 

Etter å ha pløyet igjennom dokumentene hans har vi også lært at Gruppe K ikke 

står alene. Andre som har stått frem inkluderer M2, en ex-Verdensbanken vise 
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president, militære generaler, sammen med mange andre av høy aktelse. 

Keenan gruppen ser sterkere ut nå enn noensinne før, for fremtiden. 

Vi trenger flere som ham og hans team som vedvarer uansett hvilke hindringer 

som kastes mot dem. Vi ønsker dem lykke til, siden vi vil gi de ryggdekning og 

støtte dem. Folket har ikke råd til å miste deg(eller oss selv) etter å finne ut av 

omfanget av ditt usvikelige engasjement for å bry deg om menneskeheten. 

En kommentar til slutt, vi så også invitasjonen fra the Rothschilds der de ber Mr. 

Keenan til og delta på et (sit-down) møte med dem i løpet av de neste ti dagene. 

De er på jakt etter Mr. Keenan for å sette sammen et team for å legge til rette for 

en myk landing for Rothschild-familien. 

Good Luck Sir, 

Anonymous 
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