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NEIL KEENAN UPDATE | De Verenigde Naties nodigen Neil 
Keenan uit om te praten over financiering, nieuwe technologieën 
& de Global Collateral Accounts 
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Groep K heeft kortgeleden een uitnodiging ontvangen van de Verenigde Naties 

om te praten over financiering, nieuwe technologieën en de Global Collateral 

Accounts. Op dit moment wacht de VN Neils beslissing af of hij de uitnodiging 

accepteert of niet. 

Zoals we allemaal weten, erkent Neil de VN niet als legale of wettelijke 

organisatie; in tegendeel, het is een van de vele door de Cabal bestuurde 

bedrijven. 

Hij is van mening dat vanuit het Oosten de benodigde zaken beter, met meer 

structuur, en degelijker opgezet kunnen worden voor de bevolking van onze 

planeet. 

Neil stelt dat hij deze uitnodiging alleen zou accepteren, als de VN zijn eis om 

een meerderheid van de zetels in de VN commissie zou inwilligen; dat zou Neil’s 

overtuiging bevestigen dat de Gouden Regel geldt: “Wie het goud bezit, bepaalt 

de regels”.  

Een andere voorwaarde zou zijn dat de veelheid aan agressieve corporaties die 

zichzelf voordoen als regeringen moeten aftreden, wanneer Neil en Groep K 

wereldwijd de uitrol van nieuwe technologieën financieren vanuit de Global 
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Collateral Accounts; om daarmee lastenverlichting te brengen aan door armoede 

getroffen bevolking over de gehele wereld. 

Neil stelt ook dat de eerste Accounts die geopend zullen worden onmiddellijk 

gebruikt zullen worden voor het ondersteunen van nieuwe technologieën, om 

onmiddellijk een einde te maken aan het sproeien van chemtrails, geo-

engineering en de verspreiding van elke andere vorm van milieuvergiftiging, 

waaronder weaponized food, vaccins, GMO etc. 

Financiering zal ook gebruikt worden voor het uitroeien van dakloosheid, en voor 

het opzetten van fatsoenlijke gezondheidszorg, schoon drinkwater, veilig voedsel 

en de zorg voor militaire veteranen. 

Tot slot eist Neil van de VN ook wereldwijde immuniteit voor hemzelf en iedereen 

die namens zijn team handelt. 
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Als de VN akkoord zou gaan met de hierboven gestelde eisen, dan zou Neil met 

zijn advocaten en M2 naar de Verenigde Naties vliegen, om de plannen verder 

uit te werken. 

Natuurlijk is de kans dat een door de Cabal gestuurde organisatie als de VN 

akkoord zou gaan met zulke eisen verwaarloosbaar. 

Neil heeft geen ontmoeting nodig met de Verenigde Naties om hetgeen te 

bereiken wat hij altijd al heeft aangegeven. 

Dit is Neil’s antwoord op de uitnodiging van de VN. 

Neil Keenan 
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