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NEIL KEENAN UPDATE | 
Vie skutočne niekto aký  je čas? 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-does-anyone-really-know-what-time-it-is/ 
 
Marec 28, 2016  
 
Je čas ked každý bojuje o pozíciu, ak vôbec niekto mohol bojovať o nejakú . 
Môžete vidieť zúfalstvo v akom píšu.Ano už to je! 
Neil-ova najnovšia pošta väčšinou postupuje korektné niektoré materiály ktoré 
má bol vrhne von tam ako fakt a pridá trochu k čo stane sa že sotva bol ťuknutý 
ale je reálny.Stratil úplne kus casu s niektorými chorobami które dostal zatiaľčo 
bol v Ázii, s niektorý nielen pretrvávanie ale tesne obopínajúci na – a hryzavý mu 
ako though they by nikdy ne- pustilo. 
 
Ale nechať nás nezabudnúť, že Neil nieje podvodník tu a on obyčajne nájde jeho 
pasáž nemoci oni vrhli na neho. Tento je žiadny rozdielny! Dr. Skupina je len 
skala-ovo premárni keď Neil vedie si uderený s niečo – a ako obvykle prišiel cez 
s lietajúci farby a dostali lúčiny Neil pravý pred veci mohli zahrať jednu hru pre 
horšia. 
 
Ahoj senior Skupina! Na prvom mieste jedna len pozeral sa a kus domácej práce 
na newyorskej zmluve (kde holandčina bola napálená Američanmi a indonézsky) 
a vy porozumiete minulý vedúci do súčasnej doby. 
 
Nechať nás čeliť tomu indonézsky nie sú šťastní s ich zmluvou s Freeport 
McMoRan a rozhodol sa zobrať ich dohodu niekde inde, a aké lepšie miesto než 
národ totiž ozdobený US – Holandsko? 
 
Prečo prezident Jokowi kedy stretne sa s P2 Lodge, organizácia that Benjamin 
pozná?  The P2 Lodge  nikdy nebola zapríčinena  vládnymi zmluvami a je v 
skutočnosti časť západných úkladov! 
 
Prečo Vatican bol obsiahnutý v tejto skutočnosti inej než fakt Benjamín je vždy 
priaznivým hovorením temného pápeža (iste nie náš pápež) a ja hovorím o 
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novinárskej kačici pápež menoval Františekov? Mohol by som hovoriť o tento po 
nejakú dobu ale to je najlepší len pre stanoviť čo je reálny a to je Jokowi je 
investovanie finančných prostriedkov jeho národy pozícia a oprávnene tak 
prinášaním tohoto balíka dookola k holandčine. 
 
Ak holandania ponúknu lepšiu dohodu pre indonézsku vládu a ľudia to by sa 
malo patriť k ich alebo nejaký iný týkať sa že zdvihne stávky naďalej s výhradou 
indonézština s silnejšou odpoveďou na jeho ponúkanie; obzvlášť v západnej 
Papui. 
 
Related: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer 
 
Related: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency 
 
Po druhé, ľudia sú pľuzgier hore z každého kúta a štrbina, všetké úklady - in 
podpora niekto ale dobráčisko. Predstaviť si, že celé roky každý zázrak ktorí títo 
klzkí hady boli a dobre, teraz viete. 
 
Len stráži nejaká primárna debata a vy máte ich ustálení. Pokračovať zdá sa 
akoby Ted Cruz ležal bol v ceste krát, Národ sa spyta s ním and now že jeho 
manželka a jej obchod bol odkrytý, we všetko poznať obracať spadať do ich 
balíka. On je NWO! Ona je tiež. Ona je členom CFR a on bol zaplateny s 
Goldman Sachs. 
 
Pekné dievča, len druh vy chcete priviesť domov mama. Potom zasa s obracať-
ovo zlomyseľná fígle nedávno povrchová úprava, vy ste najradšej dostanie konca 
pozerá sa na ich dysfunkčný vzťah. Tento tiahnuť sa až Biely dom? 
 
My máme iný výkrik od doo udalosti podobnej na čo my máme s Obama a jeho 
trans-gramatický rod iný? Potom my máme iný nový gýč zastupovať starú 
novinársku kačicu v tomto čase, by meno Kamaran Abdul Rakim Faily. Faily 
nároky on je konzultant k kráľovska rodinám ale zabudne povedať vám, že on 
hovorí o západných kráľovska rodinách ak je nejaký vôbec – a on je úklady sám. 
 
Faily hovori ze vy ako podľa Bretton zmluvy konkurzná podstaty sú stále v 
kontrole nad celkovými účtovnými uzávierkami? Hahahah  Impossible pretože 
orient ktorí vlastníci ako deponenti (v dva razy) majorita celkových účtovných 
uzávierok, and have never podieľať sa nejakú takú nečestnú zmluvu z dátumu 
podpisu. 
 
Pred zmluvami bol vysmädnutý západ bolo až ich staré lešenie a unieslo systém 
financovania nie po prvýkrát ale druhý. On dodá Vatican a výbor 300 a čo vy 
dostanete? Ten istý starý Smorgasbord mali ste viac ako 60 rokov. 
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Jednoduchý nezmysel a pamätá tohoto vtipkára ako (reálna) rodina volané mu 
(iné meno pre klauna) chce, aby ste príkaz dostaviť sa mu a ponúkne váš 
zásobník na uhlie nohavice jemu, mal by si byť starší ľudia? 
 
Čo on nepovie vám je to, že západ klamal nielen deponenti konkurzná podstat 
ale aj ľudia tejto planéty ktorej predpokladali dostať humanitárne projekty s týmto 
investíciou. Jediný kto urobil peniaze alebo projekty s povedia aktíva sme tí my 
príkaz dostavíme sa ' 1 Percenters'. 
Nie niekto iný a najviac isto nie vy! 
 
Úklady-ov dni sú spočítané. 
 
Nie ďakuje vám pán Faily my si neneprajeme napájať vašich neskutočných 
priateľov dlhších. V skutočnosti my priať si ich peklo mimo našej krajiny. 
Rozprávať vašim priateľom Juraja a pradeno a mnoho iní that they potrebuje na 
hľadanie inej dojná kravy a dostane sa z úskoku pred nášho nového prezidenta 
alebo K skupinovým ihliciam ich somári – ako oni urobené pre nás pre kto vie 
koľko rokov. 
 
Bruselské letisko je všade tu naokolo RV-ovo ktorý bolo domnelý byť otvorený 
tento minulý týždeň. Kvôli roztrhnutiu RV-ovo sú stále zatvorený. 
 
Historický aktíva byť obnovený skoro po. Nový dátum je ustálený. Som zvedavý 
prečo Faily nevedel toto videnie, napokon, on je západná kráľovska rodina 
konzultant (podľa neho)? Potom zasa my máme mnoho názvov vychádzajúcich z 
Filipíny. Mnoho zaviazaný do bieleho duchovného chlapca pokus o urobiť právo 
k konkurzná podstatám. 
 
Čože stalo sa chlapcovi, ktorý údajne riadený tak veľa svetových konkurzná 
podstat? Faily zmieni sa výbor 300 ale nikdy duchovný maznáčik alebo skutočne 
1 z 5 z nich! Sú tam skutočne 5. 
 
nie jeden z nich je reálny Anton Martin kto odchádzal rokov skôr. Vidíte, keď vy 
vediete systém tak ako západ vy môžete robíte všetko čo chcete a ľudí môže byť 
vidieť ako niečo nie nie sú. 
 
Náš systém je zaplavený s takými ľuďmi a vy nikdy ne- poznáte iba ak niekto 
exponuje ich. V iných slovách vy by ste boli ste milovali sa Satana bez znalosti. 
 
Systém úplný dolu tvrdý vedľa ich v tomto okamihu. Môžeme internetový 
rozhovor celý deň o takých veciach ale reálna sporná otázka je (3.p.) otvoriť 
naše oči a dostane veci robili. Nedovoliť ich robiť také odporné veci nám s 
imunitou. 
 
To začína a končí s kto my doplníme kanceláriu a by mala jeden korisť koniec 
pozerá sa na kto je bežiaci tam je jediná voľba a či chce alebo nie to je naša 
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"jedinečný voľba". Byť rýchly, byť usilovní a ste opatrný pretože vaše životy 
závisia na tom! 
 
Naproti tomu modliť sa že dostaneme náš džob robil a utiahnuť sa ich peňažné 
peňaženky.  raz my získame naše financovanie " zodpovednosť za toto je na 
nás!"  tak nechaj to tak.. 
 
A ďakujem vám zasa Jo  a Neelovi za ich namahu! 
 
Group K. 

WE ARE NOT BLIND IN MATTER OF FACT WE UNDERSTAND VERY FEW 
KNOW WHAT TIME IT IS 
 
https://youtu.be/Q0iqg2UanEc 
 
 
Video 
 
https://youtu.be/JhiUAobCodk 
 
 
Chicago – Does Anybody Really Know What Time It Is? 
 
https://youtu.be/7uy0ldI_1HA 
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