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Her er den nyeste etterretningsrapporten som ble sendt direkte til Neil:  

Gentlemen: 

I interessen av å påskynde gjensidig forståelse har jeg organisert denne 
nøkkelinformasjonen: 

1. Det "USA" som har vært årsaken til alle problemene, er egentlig bare 
"territoriene i distriktet Columbia". Det "United States" som er kjent som lille 
United States of America (Minor) har begått bedrageri mot det store United 
States of Amerika (Major) og hele resten av verden. 

2. Som et resultat, har USA Major fortsatt ikke kommet til bordet med hensyn til 
de eminente endringene i det finansielle systemet. 

3. USA Major utstedte nye suverenitets patentbrev november 2015 og utnevnte 
nye føderale myndigheters representanter. Mr. Jacob Rothschild som 
representerer FN corporation og pave Frans som tillitsmann. De har begge fått 
beskjed om at United States of America, Inc. har ingen kontrakt og opptrer kun 
på en utleie basis. J. Rotchild er forpliktet til å respektere vilkårene og 
betingelsene for selve grunnloven mens han represnterer disse. 

4. Den høyt kontraherende makten(The High Contracting Powers) har likeledes 
blitt informert om at ingen av de statlige stiftelsene oppkalt etter levende 
amerikanere og skapt av USA INC., kun til egen fordel er kontraktsmessig 
gyldige. Disse private kontraktene har blitt skapt og sikret under forhold med 
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ikke-avsløring(non-disclosure) og semantisk svik. 

5. Den høyt kontraherende makteliten(The High Contracting Powers) har også 
blitt informert om at vi har handlet som de rettmessige Eierne(beneficaries) og 
prioriterte kreditorer(priority Creditors). Vi har godkjent sletting av den "Nasjonale 
gjelden"(National dept) som skyldes av USA, INC mot vår allerede påløpte 
"Nasjonale Kreditt"(National Credit), settes det en stopper for alle påskudd for 
konflikt med, eller og ha gyldige kommersielle krav mot det amerikanske folket og 
deres faktiske eiendom assets. 

6. Posisjonen til United States  Major er en av beskyttet optimisme. Etter nå å ha 
klart og definere problemet med svindel og helt feilaktig fremstilling, framstilt av 
United States of America Minor, er det nå mulig å overvinne dem. Når det er sagt 
er vi enige om at gull alltid har vært et internasjonalt byttemiddel i moderne tid, 
og vi forstår at andre nasjoner kan ønske eller kreve gull i betaling for varer og 
tjenester. Vi er enige om at en standard for edle metaller kan tjene til å 
gjenopprette en grad av ærlighet og stabilitet til det internasjonale markedet. Nye 
og strengere bankreguleringsmekanismer er sårt nødvendig for å hindre 
spekulasjon, forsikrings svindel, råvare rigging og en rekke andre onder. 

7. Vi trekker alles oppmerksomhet til det faktum at USA Majors lovlige penger er 
og har alltid vært USA Silver Dollar. Vi ser ingen grunn til at vår valuta ville være 
på noen måte uforenlig med den foreslåtte internasjonale returen til et 
edelmetall-basert system. 

8. Vi ønsker velkommen forståelsen og hjelp fra det internasjonale samfunnet, nå 
som vi setter vårt hus i orden. Det påpekes at når vi har fått godkjent av våre 
Trustees til å slette all gjeld utstedt av USA, INC.  kan det ikke være noen klager 
eller anklager som holdes mot det amerikanske folket og heller kan det ikke være 
noen løpende krav mot deres eiendeler basert på falske fremstillinger av United 
States of America, Minor. 

9. Hva som gjenstår å løses er en voldgifts(arbitration) prosess  der USA Major 
er kreditert tilbake kostnadene som vi har pådratt oss ved å dekke USA, INC. sin 
gjeld og som aldri ble avtalt med av noen av tillits varamedlemmene(fiduciary 
deputies) fra oss. 

10. Vi stoler på at bankene er godt klar over hvor regnskapet faktisk står, 
Svindelen som har blitt begått mot USA Major, og for sitt eget tillitsforhold skyld. 
En rask og rettferdig løsning på disse problemene er i de beste interesser for 
hele planeten.  Vi står klar for å gjøre vår del. 

Vi håper på at dette sammendrag av situasjonen, klargjør den for alle som bryr 
seg. 

[Konfidensielt saksbehandler] 
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