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Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak: Pada Detik-Detik Terakhir!
Dengan terungkapnya bahwa Neil Keenan memangku posisi sebagai M1//N1,
kami kembali harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Cukup
dapat disimpulkan, bahwa reaksi perlawanan paling lantang terhadap kabar ini
datang dari individu-individu, yang belum berkontribusi satu hal pun untuk
memperbaiki dunia - tidak dalam satu tindakan yang tampak untuk memperbaiki
kondisi kemanusiaan. Mereka mencari sebuah surat pengumuman, tidak peduli
dari arah mana itu datang.
Jadi marilah kita berkonsentrasi pada tindakan. Kami telah menyusun sebuah
Garis Waktu, yang juga berisi sejumlah sejarah tentang banyak peristiwa,
dimana Neil Keenan dan Group K tidak hanya berpartisipasi di dalamnya, tapi
juga menjadi penyelenggara dan bahkan telah memperingatkan untuk membantu
menghindari bencana-bencana, yang di antaranya dapat menjadi bencana yang
luar biasa. Ini dapat menjadi pembuka mata bagi banyak orang, yang hanya tahu
tentang tuntutan-tuntutan Neil, dan juga bagi mereka yang berbicara tentang halhal yang tidak mereka ketahui.
Ungkapan yang terbaik untuk itu ketika Neil disebut sebagai „kru penghancur
satu orang“: terus beraksi, tidak pernah menyerah, kadang-kadang dapat
terpukul KO, tapi selalu kembali bangkit. Tapi orang tidak dapat menahan pria
yang baik tetap terpuruk.
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Garis Waktu – Kami Biarkan Tindakan Bicara
Garis Waktu (kronologi) historis berikut ini merincikan sejumlah keberhasilan Neil
Keenan dan Group K. Tindakan-tindakan dan tujuan mereka berhasil membawa
pada peristiwa-peristiwa tertentu, dan sebagai imbalannya memicu rangkaian
peristiwa-peristiwa terkait, dimana Neil dan tim telah berintervensi untuk
membantu kita semua (bahkan ketika kita sedang tidur).
Berikut ini hanya sejumlah highlight singkat dari keberhasilan kerja yang
dilakukan Neil. Dengan membaca dokumen lengkap, penelitian Anda sendiri
akan menyingkap bahwa Neil Keenan telah mempersiapkan perubahanperubahan terobosan mendasar dan penyingkapan peristiwa-peristiwa dan
kondisi-kondisi dunia. Dan dimana ia telah “aktif jiwa dan raga” dalam
mempengaruhi perubahan yang signifikan di planet ini:
2008: Neil Keenan diberi otoritas mewakili Keluarga Dragon untuk penerimaan
aset kekayaan mereka
2009: Keenan menerima secara langsung depot penyimpanan Federal Reserve
Notes
2011: Keenan menerima Surat Kuasa dari Dr. Edy Seno Soekanto
2011: Keenan menjadikan "Monaco Accords“ sebagai simbol pertemuan dari 57
menteri global
2011: Keenan mengajukan “Trillion Dollar Lawsuit” (Tuntutan Triliun Dollar) untuk
pengembalian saham-saham yang dicuri
2012: Keenan mengajukan permohonan Lien* terhadap Bank Sentral kelompok
G7 dan 12 Bank dari FED (Federal Reserve = Bank Sentral Amerika) *hak
menguasai benda sampai hutang yang terkait dengan benda itu terlunasi
2012: Keenan menjatuhkan sejumlah pimpinan puncak: Beberapa Perdana
Menteri dan seorang Ratu
2013: Keenan melaporkan, bahwa rudal-rudal Patriot menghentikan sebuah
komplot untuk meledakkan sejumlah hulu ledak nuklir
2013: Keenan mengunjungi sebuah ibukota perbankan dan bertemu dengan
pimpinan-pimpinan utama Kabala
2014: Keenan mengumumkan, bahwa IRS (Internal Revenue Service = Badan
Pajak AS) adalah sebuah entitas asing
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2014: Usulan Keenan untuk “No-Fly Accords,” perjanjian kawasan zona-zona
larangan terbang internasional
2014: Keenan mencegah kesepakatan bisnis Kuadriliun* Dollar antara Sultan
Sulu dan Vatikan *kuadriliun (quadrillion) = ribu x (kali) triliun
2014: Keenan mengumumkan perampokan emas terbesar dalam sejarah terjadi
di Korea Selatan
2014: Keenan mencegah Jepang melakukan invasi ke Indonesia dalam upaya
mencuri emas
2014: Keenan mengungkap komplot Clinton Foundation untuk meruntuhkan
Indonesia
2014: Keenan adalah warga Barat pertama yang memasuki sebuah “bunker”
penyimpanan kekayaan
2014: Keenan mengeluarkan catatan "Cease & Desist" (catatan dalam rangka
pembinaan untuk perbaikan langkah operasional) kepada perusahaan Amerika
Serikat
2014: Keenan mengumumkan rencana perluasan Kabala untuk mengambil
emas dari Thailand
2015: Keenan menawarkan Buku Kode-Kode & Maklumat kepada penerima(penerima) yang sesuai
2015: Keenan melaporkan informasi tentang pesawat Germanwings ditembak
jatuh oleh AS/NATO
2015: Keenan mengumumkan, bahwa Forum Ekonomi Dunia (WEF)
berlangsung di Jakarta
2015: Dengan penandatanganan dokumen-dokumen, Keenan akan dikenal
sebagai Nomor 1 (N1 dari GCA - Global Collateral Account)
Klik link di bawah ini untuk membaca sejarah lengkap dan kronologi peristiwaperistiwa:
Neil Keenan: History & Events Timeline
[ Informasi ini meliputi sebuah bidang yang sama sekali baru dari situs, dapat diakses
dari navigasi utama ]
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Kutipan dari pejabat tinggi Pentagon: “Kelompok kecil dari ragamuffins ini
yang dikenal sebagai Group K, sebetulnya melakukan lebih banyak dari
apa, yang akan menjadi kebutuhan biaya kami dan agen-agen kami – dalam
jumlah 100 kali lipat jutaan dollar.”
Ketika bangsa-bangsa utama telah mencabik-cabik dunia, "para penjahit wanita”
pada Group K disibukkan dengan menyambung mereka kembali menjadi satu.
Sementara kelompok Kabala sedang memimpin orkestra agar bangsa-bangsa
utama saling berkonfrontasi dalam pertarungan kekuasaan yang terbesar di
planet ini, mereka tidak memberi perhatian pada sebuah kelompok kecil, yang
telah menyusup melalui celah dan mengoyak fondasi mereka. Itu adalah jendela
peluang kami – dan kami selalu menarik manfaat dari keuntungan-keuntungan
kami.
Pemenuhan Garis Waktu ini sedang dalam proses. Para tetua sudah menunggu
dengan sabar seratus tahun dan akhirnya mereka akan melihat bagaimana
kekayaan ini dipergunakan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam
penandatanganan Perjanjian Bretton Woods.
Kini para tetua akan dapat bangga di antara negara mereka dan bangsawanbangsawan dunia, dan akhirnya mereka dapat mengatakan apa yang tidak dapat
dikatakan siapa pun dalam sejarah aset kekayaan tersebut: “Kami akhirnya telah
melakukannya!” Mereka telah menemukan siapa yang menurut mereka pilihan
mereka yang satu, “Nomor 1” mereka, yang akan memimpin jalan untuk
memenuhi visi-visi dan impian-impian mereka.
Ketika kami menunggu untuk menambahkan peristiwa “final” ke dalam Kronologi
ini, semua usaha-usaha ini dapat jelas dilihat sebagai apa mereka adanya –
melindungi kemanusiaan, memperluas kesadaran terhadap apa yang
sebenarnya terjadi di planet ini dan berinteraksi dengan mereka, yang berada
dalam posisi untuk melakukan perubahan-perubahan di seluruh dunia.
Semua pekerjaan ini berhasil dilakukan melalui pengorbanan pribadi yang besar
dari Neil dan juga dari tim. Sebagai contoh, inilah apa yang dapat dilakukan agar
kita semua berkembang dalam sebuah dunia tanpa perbudakan dan tanpa
pembasmian secara paksa.
Kami melakukan apa yang kami lakukan, karena inilah siapa kami adanya. Ini
tidak menyangkut realisasi harapan-harapan dan impian-impian. Ini menyangkut
hak kelahiran kami dan jalur kokoh yang kami bentuk, agar yang lain dapat
mengikuti dan mendukung.
Jika mereka, yang dalam ketidakberdayaan berteriak menyatakan "Tidak ada
apa-apa yang terjadi!", kami mengundang para pembaca untuk menjadi sadar
tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Adalah harapan kami, dimana
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kesadaran kalian menginspirasi dan memotivasi lebih banyak orang untuk
bergabung dengan kami menyusuri jalan ini yang diraih dengan sangat keras,
yang dipersiapkan Neil dan tim bagi manusia dan planet.
Untuk merayakan liburan yang akan datang dan tahun baru, kami mengharapkan
Damai, Cinta, Sukacita dan Kebaikan bagi semua!
THE KEENAN TEAM
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