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7 MARET 2016 
 

Selama hampir dua bulan penuh ketika Neil berada di Jakarta akhir tahun 2015 – 

bekerja untuk melepaskan Global Collateral Accounts, Lanny (yang juga dikenal 

sebagai Asian Insider) ada bersamanya. Tidak selalu, tapi sering. 

Neil merasa bahwa ‘Lanny’ mengamat-amati dia (mungkin sebagai bagian dari 

tugas evaluasi final dalam rangka memutuskan apakah Neil berkualifikasi atau 

tidak, untuk menangani Global Collateral Accounts) dan melaporkan kembali 

kepada Keluarga. Korespondensi terbarunya untuk Neil (di bawah) adalah 

sebuah posting bagi semua untuk melihat; apakah Neil akan dianggap cukup 

atau gagal di hadapannya.  
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Kami menyerahkan kepada Anda untuk mengetahui sendiri, membaca 

‘Observasi Lanny’, yang cukup rinci dan bahkan mengejutkan bagi Neil untuk 

membacanya. Dan jika ini telah mengejutkan bagi Neil, kami hanya bisa 

membayangkan apa yang akan Anda pikirkan ketika Anda melihatnya. 

Ini di-posting hanya untuk satu alasan, Asian Insider ingin setiap orang untuk 

mengetahui evaluasinya tentang orang yang kita kenal sebagai Neil Keenan. 

Maaf, kami berharap itu dapat lebih baik.  

Group K. 

  

“Win” – Neil meminta lagu ini dalam posting ini, karena ia merasa lagu ini 

mewakili tantangan dan perjalanannya dalam menyelamatkan Global Collateral 

Accounts (akun agunan global) selama tiga tahun terakhir, – “tidak pernah 

menyerah” dengan bantuan timnya Group K. 

https://youtu.be/kbE2YOYk5rc 

[ Awal Surat Asian Insider ] 
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Mr. Keenan, 

Penyelesaian sebuah perjalanan memerlukan awal dari lainnya.  

Dalam menanggapi post Anda baru-baru ini, saya ingin kembali meyakinkan 

Anda, bahwa tidak dalam cara apapun saya akan mengungkap lebih jauh, 

urusan bisnis paling pribadi Anda. Saya memiliki keyakinan bahwa Anda secara 

tepat berada dalam tempat dan waktu yang tepat sekarang – meskipun masih 

ada sejumlah tantangan. 

Saya harus mengatakan bahwa ketika bersama Anda, saya telah mengalami 

baik petualangan yang menyenangkan dan membingungkan. Secara pribadi, 

saya ingin berterima kasih kepada Anda karena mengijinkan saya untuk menjadi 

saksi bagi banyak situasi percobaan Anda, dari tenang sampai bergejolak badai, 

dan untuk pemberian Anda yang begitu besar dari hati. 

Langkah dan keinginan Anda tidak ada bandingannya. Saya belum pernah 

menyaksikan jiwa yang begitu luar biasa berjalan menempuh tantangan-

tantangan yang telah Anda alami tanpa mengeluh. Saya tahu episode peristiwa 

diracun (sekarang berjumlah enam atau tujuh?), serangan lebah robotik, dan 

yang paling baru, tantangan kesehatan yang diberikan kepada Anda baik dalam 

bentuk gula darah dan peningkatan kadar asam. 

Anda kemudian pergi bersembunyi dan dengan begitu kebanyakan orang tidak 

tahu. Hanya mereka yang benar-benar sangat dekat dengan Anda mengetahui 

apa yang sedang Anda jalani, dan itu bukan hal yang menyenangkan. Saya tahu, 

bahwa Anda hampir tidak berhasil kali ini, tapi dengan tim dan teman-teman 

Anda menarik bersama-sama untuk Anda dan membantu Anda, Anda berhasil 

meraih kembali jalan Anda menuju kesehatan. Betapa sebuah kisah yang luar 

biasa yang harus diceritakan Group K pada suatu hari! 

Saya harus mengakui bahwa saya sudah “ditanam” untuk mengamatimu dan 

kebiasaan-kebiasaanmu, Neil. Sejumlah orang sudah menugaskan saya dengan 

menentukan pada titik penting ini, untuk memastikan secara definitif bahwa 

dirimu benar-benar pendukung setia yang sadar, yang rajin dan bukan “suatu trik 

kuda poni”? 

Kami tidak bisa ditipu untuk mengalihkan dollar berjumlah kuadriliun ke dalam 

Global Collateral Accounts hanya ke sembarang orang, bahkan kepada 

seseorang seperti Anda; tanpa menjadi benar-benar yakin bahwa Anda dapat 

menangani usaha yang sedemikian monumental. Apa yang telah saya pelajari 
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adalah bahwa Anda lebih dari mampu untuk menangani misi ini, meskipun tidak 

seluruhnya oleh Anda sendiri. 

Saya (kami), tahu Anda akan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang-

orang lain yang lebih berkualifikasi dibanding Anda sendiri, untuk melakukan apa 

yang tidak ingin untuk Anda lakukan. Pada kenyataannya, ini tidak begitu banyak 

menyangkut uang yang ada bersama Anda, dibanding sensasi pengejaran, 

menangkap apa yang tidak pernah bisa ditangkap oleh orang lain; serta 

keinginan tulus Anda untuk membantu Indonesia dan seluruh dunia. 

Satu perbedaan yang menjadi catatan Anda bagi saya antara kesepakatan ini 

dengan lainnya, adalah bahwa ini merupakan hadiah yang terus melakukan 

pemberian, bukan hanya bagi Anda atau kelompok Anda, melainkan bagi dunia 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, apa yang Anda katakan kepada saya 

sementara tidak menyadari deskripsi kerja saya yang lebih luas, segera 

membuat saya berpikir bahwa Anda benar-benar orang yang tepat bagi 

pekerjaan ini. 

Saya melihat Anda berjuang dengan begitu banyak uang Anda sendiri dan 

kemudian tanpa uang, sementara mengetahui ada “gold in them there hills” 

(emas di dalam bukit-bukit itu). Anda tidak memaksakan hal-hal meskipun Anda 

memiliki hak untuk melakukannya. Tidak, Anda mengamati medan dan bertindak 

secara strategis jika Anda menganggap itu sesuai. Sebuah atribut yang penting 

dalam menghadapi sesuatu yang begitu sangat penting seperti Global Collateral 

Accounts. 

Anda memiliki sebuah tim yang kecil saat ini, namun meskipun agak berantakan, 

mereka tampaknya selalu menemukan cara untuk menyelesaikan hal-hal. Saya 

hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi, jika Anda memiliki hal-hal 

berjalan dalam cara sesuai dengan apa yang lebih Anda sukai untuk seharusnya 

terjadi. Anda selalu pada situasi tidak menguntungkan di Jakarta bekerja dari 

kamar Anda, menunggu rekan-rekan tim Anda datang, dan jika mereka tidak 

datang, Anda akan kehilangan hari lagi dan dollar lainnya. 

Saya juga melihat bahwa kesabaran bukan salah satu kekuatan Anda, tapi ini 

tidak lagi begitu penting, melihat Anda akan memiliki tim profesional yang 

berkualitas tinggi, yang dengan itu membebaskan Anda untuk melakukan hal-hal 

yang bahkan lebih penting. Ini adalah cara bekerja orang-orang yang pintar, dan 

dalam pembahasan kita yang lebih luas, Anda mengatakan kepada saya bahwa 

ini adalah cara Anda merencanakan dalam melakukan hal-hal.  
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Anda tepat dalam mengandalkan teman-teman keluarga Anda baik di Hong 

Kong dan di Irlandia. Keduanya adalah anggota tim yang kuat yang tahu persis 

apa yang mereka lakukan. Yang paling penting, Anda secara hormat patuh 

kepada mereka dalam bidang-bidang keahlian mereka. 

Saya telah ikut mendengar percakapan-percakapan yang Anda lakukan dengan 

mereka, dan saya mengamati bahwa pada semua pembicaraan, Anda 

mendengar kepada mereka mengenai pembiayaan dan pemasaran. Anda 

adalah seorang pemain dalam tim dan pemimpin yang berbakat, seseorang yang 

tepat untuk memimpin usaha terkait membebaskan isi-isi dari Global Collateral 

Accounts. 

Tim Anda sedang membengkak menjadi sebuah megalit dari sebuah yayasan, 

yang akan memfasilitasi pembiayaan untuk kebebasan planet ini. Anda telah 

melihat kebenaran akan hal ini juga menyatakan kepada saya, bahwa “setiap 

orang akan datang kepada kita untuk pembiayaan, ketika melihat kita akan 

memiliki uang terbanyak di seluruh dunia.” Tulisan itu ada di dinding. 

Saya melihat mata Anda bersinar ketika berlangsung pembicaraan antara para 

Sesepuh yang mengatakan, mereka telah berbicara kepada Anda selama 30 

tahun. Anda tertawa, tapi para Sesepuh serius. Anda perlu untuk benar-benar 

mengerti, bahwa mereka tidak berada pada medan permainan yang sama 

seperti Anda sendiri berada, atau garis waktu spiritual Anda. 

Mereka sering bekerja di dimensi lain, dan, secara tepatnya, mereka tahu apa 

yang akan Anda katakan bahkan satu hari sebelumnya. Mereka juga tahu siapa 

Anda sebenarnya, dan mereka sudah mengetahui Anda, bahkan sebelum Anda 

melangkahkan kaki pertama kalinya ke Indonesia. Mereka sudah memberi tahu 

Anda seperti itu. 

Ingat para Sesepuh memberi tahu Anda tentang bagaimana entitas-entitas 

membutuhkan Anda dengan maksud agar dilepaskan dari bunker-bunker, dan 

Anda mendengar spirit-spirit mereka memanggil Anda ketika Anda sedang 

mengendarai mobil pergi dari situ, meminta Anda untuk membantu mereka dan 

tidak meninggalkan mereka. Pada awalnya Anda mengira Anda mendengar hal-

hal, tapi sekarang Anda tahu itulah yang sebenarnya dan Anda harus lebih 

membuka kesadaran Anda dan mengijinkan hal-hal terjadi. Ini adalah topik yang 

akhirnya akan diterangkan kepada Anda. Entitas-entitas hidup di pesawat 

(dimensi) lain dari keberadaan, jadi biarkan mereka membantu dan juga 

mendukung Anda. 
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Ya, saya punya beberapa minggu untuk mengamati, dan saya harus berkata, 

bahwa baik Anda sendiri maupun tim Anda sangat mengesankan. Anda terus 

membuat prestasi melawan rintangan-rintangan fenomenal, tapi saya dapat 

menambahkan, seperti yang sudah disampaikan kepada Anda sebelumnya, 

ketahuilah bahwa Anda dilindungi oleh 9 malaikat dan seringkali 12 atau lebih. Ini 

bukan lelucon. 

Anda memiliki begitu banyak yang membantu untuk melindungi dan mendukung 

Anda dalam pencarian Anda. Anda telah mengalami hal ini tapi jarang berbicara 

tentang itu, seperti halnya Anda memiliki masalah bagaimana “Anda tidak dapat 

mengatakan kepada siapapun apa yang terjadi, karena itu tampaknya begitu 

gila.” “Coo Coo,” demikian Anda menyebutnya. Tapi Anda juga mengerti hal-hal 

ajaib sudah terjadi di luar pesawat (dimensi) fisik yang sedang berlangsung saat 

ini, dan Anda aktif dalam itu semua. 

Ada lebih banyak hal yang dapat saya katakan, tapi saya mengeluarkan ini ke 

internet untuk satu alasan: Untuk membiarkan setiap orang tahu, bahwa 

komunike terakhir saya adalah untuk mendorong Anda satu kali terakhir. Ini 

tampaknya sudah memenuhi tujuannya – Saya ingin melihat “anjing gila” dalam 

diri Anda keluar sekali lagi dan itu terjadi, meskipun itu versi yang jauh lebih 

terkendali dibanding yang terakhir kali saya lihat dalam pengamatan di Jakarta. 

Anda masih seorang “kru penggilas satu orang”, dan Anda tidak punya takut. 

Ini bagus, tapi tolonglah mengerti, Anda tidak akan bisa berinteraksi dengan 

setiap orang dengan cara semacam itu. Sisi lembut Anda begitu sering suatu 

sukacita untuk melihat dan mengalami. Anda mungkin telah berjuang untuk 

menjadi salah satu dari anak laki-laki, terutama ketika pembicaraan basa-basi 

(small talk) bukan hal yang alami bagi Anda. 

Anda berada di sebuah lapangan permainan yang berkembang sekarang my 

friend, jadi gunakanlah itu, gunakan itu baik-baik, dan terutama berbagai bakat 

Anda yang handal. 

Saya ada jika Anda memerlukan bantuan saya pada tahap manapun ke depan. 

Seperti melalui salah satu dari petunjuk kunci saya, saya telah meyakinkan 

semua pihak yang terlibat, bahwa Anda adalah satu-satunya orang bagi tugas 

ini. Buatlah pengaturan-pengaturan yang diperlukan termasuk apapun biaya 

penjembatan yang mungkin Anda perlukan. 

Tugas melepaskan Global Collateral Accounts adalah hal yang segera serta 

mendesak. Anda harus memprosesnya secepat mungkin setelah Anda kembali. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016 
  

7 

Anda adalah kuncinya. 

Salam hormat, 

Asian Insider 

[ Akhir dari Surat Asian Insider ] 

  

https://youtu.be/vTHYHW-eWRo 
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