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1 AUGUSTUS 2016 

Een ander Stukje van de Puzzel 

Het Nieuwe Financiële Systeem 

Depopulatie Agenda Gaat Gewoon Door – EMP (Electronic Magnetic 
Pulse) Aanval op stapel voor Noord Amerika 

UN gaat uitmaken Wie Eet en Wie Sterft (Obama heeft de bevelen 
ondertekend, als dat niets wil zeggen…) 

Oproep tot Actie 

Al meer dan 7 jaar lang, zit Neil Keenan achter de Kabal / Globalisten dieven aan 
over de hele wereld, in zijn poging om hen te stoppen. Kathy M., die de 
rechterhand is van Ray C. Dam (OITC), heeft in één klap vele fouten rechtgezet. 

Neil heeft nu de nodige informatie waarmee hij in vele opzichten verder kan. 

Het opnieuw aanspannen van de Financiële Tirannie Rechtszaak was nog nooit 
zo ver weg, door het rechtzetten van de fouten, wordt het waarom, hoe en wat er 
gebeurd is in een duidelijker perspectief gezet.  

Het opnieuw aanspannen van deze rechtszaak is de broodnodige actie die 
ervoor zal zorgen dat de Westerse Tirannie tot een einde komt, en het lijkt erop 
dat het precies tot gevolg gehad heeft wat Ben Fulford en David Wilcock al jaren 
geleden voorspelden.  



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

2 

De Bijzondere Ontmoeting van Drie 

Zoals de meeste onder ons nu wel weten, is Neil recentelijk op een zakenreis 
geweest waartoe hij uitgenodigd was om deel te nemen aan een belangrijke 
bijeenkomst. De voorwaarden waren zo dringend, dat de initiatiefnemers van de 
bijeenkomst hun eigen privévliegtuig stuurden. Onder zeer zware beveiliging, 
hebben Neil en M2 een ontmoeting gehad met één van de belangrijkste 
vertegenwoordigers uit de top van de Globalisten / “Nieuwe Wereld Orde” 
beweging.  

Voor diegenen die nog meer informatie willen, dacht Neil dat deze reis hem naar 
Zwitserland zou voeren, maar het bracht hem naar een bestemming veel 
dichterbij gelegen.  

De beveiliging was meer dan 60 man sterk en de bijeenkomst vond plaats in een 
zwaar beveiligd hotel, waar niet meer dan vier mensen bijeen kwamen per keer. 

Eén van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van deze bijeenkomst was 
het bespreken van het oprichten van een Nieuw Financieel Systeem, zoals het 
systeem waaraan Neil, met help van partners en vrienden, al had gewerkt. 

De basis voor deze bijeenkomst is voor het grootste deel, de al vastgelegde 
kwestie, dat Neil toegang zal hebben (niet eigenaar is van) tot tussen de 400.000 
en 600.000 metrische tonnen Goud, om het fundament te leggen voor een solide 
financieel systeem dat ons in leven zal houden en ons ten goede zal komen en 
het zal het systeem van de voormalige NWO / Globalisten / Kabal vervangen. (Er 
zijn natuurlijk ook diegenen die willen dat Neil zijn positie zal gebruiken om het 
oude systeem nieuw leven in te blazen. Hij heeft veel simpelere opties dan het 
helpen van de Wereld, en dat zou hem geen cent kosten).  

Volgens Neil zou dit betekenen: geen fiat-geld meer in omloop en vaarwel wat 
betreft de Westerse Bankiers; en de Wereld Bank, het IMF of BIS zullen 
ophouden te bestaan.  

Er zullen ook 2 thuisbases zijn: Eén in Azië, welke de bezittingen/tegoeden zal 
omvatten, en de andere basis zal in Europa zijn, en die het Westen zal 
vertegenwoordigen. 

Een andere zaak die zich tijdens de bijeenkomst aanmeldde, schetsen iets heel 
“duivels”, en waarbij Neil en M2 de waarschuwing kregen dat er een 
samenzwering is die plannen omvatten van de UN en de Obama Regering voor 
de Verenigde Staten.  

Neil kreeg het advies, dat de mogelijkheden om de VS te helpen helaas met de 
dag minder worden. Het is blijkbaar Obama’s plan om nog een “False Flag” te 
creëren; maar dit keer op een nog nooit vertoonde massale schaal. Neil en M2 
werd verteld dat het gaat om een tijdsbestek van 2 maanden gezien de toestand, 
hoewel Neil gelooft dat deze situatie af te wenden is.  
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Het plan voorziet erin dat de schuld voor een EMP (Electronic Magnetic 
Pulse) aanval, op het Noord Amerikaanse electriciteitsnetwerk, gelegd zal 
worden bij “buitenlandse terroristen”. 

De aanval zou een bereik moeten hebben van een brede strook land die reikt 
van de Oostkust tot aan de Westkust van de VS, en van de Noord- tot aan de 
Zuidkust, tot zelfs over de grenzen van Canada en Centraal Amerika aan toe.  

Neil en M2 werd verteld dat alles in positie gebracht is in de VS om het 
“Grid” (netwerk) te verwoesten en zodoende een depopulatie programma in 
werking te stellen dat 80% van de Amerikaanse bevolking zou moeten 
uitroeiien door middel van hongersnood en chaos onder de 
burgerbevolking.  

Door te wachten met het uitdelen van noodvoedsel, zal de UN beslissen wie te 
eten krijgt en wie niet. Dit uitvoeringsbesluit is al door Obama ondertekend.  

Mochten we nog gedacht hebben dat dit veel langer zou gaan duren om uit te 
voeren (Agenda 30), kan men nu zien dat Obama en de UN haast hebben, 
waarschijnlijk in een poging om zo een “Staat van Beleg” in te voeren om zo voor 
altijd aan de macht te kunnen blijven.  

Als dit zou gebeuren, zou dat de doodssteek zijn voor het grootse land, 
bekend als de Verenigde Staten en zou volgens plan, Europa en de rest van 
de Westerse Wereld zijn ondergang, als vallende dominostenen, tegemoet 
gaan. 

De Globalisten hebben hun plannen en als ze kunnen zullen ze deze kost wat 
kost ten uitvoer brengen.  

Iets positiever, zijn er daarentegen velen onder ons die er zich van bewust zijn 
dat er technologieën bestaan die al heel lang geleden ingevoerd hadden moeten 
worden voor het welzijn van de hele mensheid.  

In de volgende video laat Neil ons hiervan een voorbeeld zien; een medisch 
apparaat dat frequenties gebruikt om vele gezondheidsproblemen te genezen, 
waar we dagelijks mee te maken hebben. Groep K heeft ook toegang tot een 
assortiment van andere geavanceerde technologieën, met inbegrip van vrije 
energie – welke duidelijk een bedreiging is voor de fossiele-brandstof-
industrieën.  

Echter, belangrijker is het, dat, met de juiste hulp, Neil in staat wordt gesteld om 
het Nieuwe Financiële Systeem in te voeren en dat het zo mogelijk is voor deze 
planeet om de Globalisten te verslaan.  

Niemand kan dat in zijn eentje doen, maar het is wel mogelijk. Waar komt de 
essentiële financiële hulp vandaan op dit kritieke tijdstip? 
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Verrassenderwijs zijn er maar weinig mensen bereid om bij te dragen aan deze 
alsmaar toenemende urgente inspanningen – inspanningen gedaan door Neil en 
Groep K – om ons en degenen waar we van houden te redden.  

Het lijkt erop dat de meeste mensen er op wachten dat anderen zich gaan 
bezighouden met zaken die beslissen over ons aller leven en dood. Dat is de 
huidige situatie.  

Onze keuzes, in de zeer nabije toekomst, liggen nu in de handen van de 
mensen; Neil en Groep K zullen er alles aandoen wat ze kunnen, met wat er voor 
handen is… 

Neil krijgt zoveel emails waarin hem wordt gezegd: “Neem ze te grazen!” 

Neil werkt hieraan en aan nog veel meer dingen, maar zijn eerlijke antwoord is: 
“met wat?” 

Hij heeft al miljoenen dollars hieraan uitgegeven van zijn eigen geld en de rest 
van zijn geld is meermaals gestolen of bij banken “bevroren”; herhaaldelijk zijn er 
overschrijvingen geblokkeerd en ongedaan gemaakt. Natuurlijk steekt de Kabal 
hier achter.  

Het gevolg hiervan is dat voldoende tussentijdse financiering absoluut nodig is 
om onmiddellijke actie te kunnen ondernemen om deze klus te klaren en tot een 
goed einde te brengen.  

Ondanks aanzienlijke tijd wachten op financiële hulp, heeft Neil de mensen niet 
in de steek gelaten. Hij is van velen gaan houden, die wachten op de bevrijding 
van de schuldenslavernij en op betere levens.  

Maar nu is de tijd toch echt aangebroken voor diegenen die de middelen hebben 
om een bijdrage te doen aan deze uiterst belangrijke zaak voor Ons De Mensen. 

Het moment van afwachten is nu echt afgelopen! 

Group K 

https://youtu.be/QmRsWdK0PRI 

Video 

https://youtu.be/AhnvlcVyIp8 
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