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Nakatanggap ng mensahe ang Grupo K kamakailan lang na iniimbitahan ng
United Nation si Neil Keenan para pag-usapan ang tungkol sa pinansiyal
,bagong teknolohiya, at ang Global Collateral Accounts. Hinihintay ng United
Nations ang kasagutan o desisyon kung tanggapin o hindi nito ang paanyaya.
Ngunit sa pagkaka-alam natin ay hindi kinikilala ni Neil ang UN na isang legal o
naaayon sa batas na organisation kundi isa lamang galamay ng mga Cabal.
Naniniwala si Neil na ang Silangan ang mas may kakayahan na itaguyod sa
katuparan ang mga bagay bagay sa maayos at matibay na paraan para sa
ikabubuti ng mamayaman ng buong mundo.
Inilahad ni Neil na pauunlakan nya ang imbitasyon ng UN sa kundisyon na
ibibigay ng UN and mayoryang position sa particular na UN committee; ng sa
ganon ma ipamukha ni Neil ang ginintuang kasabihan na " Kung sino ang may
ginto ay ang syang may kapangyarihan,". Ang isa pang kahilingan nya na ang
ibang agresibo na Agensya na umaaktong gobyerno ay manahimik na lamang
habang pupunduhan ni Neil ang paglunsad ng bagong teknolohiya galing sa
Global Collateral Accounts, upang sa ganon maihango ang paghihirap ng
maraming tao sa iba't-ibang parte sa buong mundo.
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Sinabi din ni Neil na ang mga mauunang accounts na bubuksan ay kaagad agad
mapupunta sa pag aalalay sa bagong teknolohiya patungo sa pagpapatigil ng
pagpapakalat ng chemtrail sa himpapawid, Geoengineering, at para pigilin ang
pagpapakalat sa anomang lason sa kalikasan at kalusugan ng tao katulad ng
bakuna, GMO at iba pa.
Ang pundo ay gagamitin din para sa pagpapatayo ng mga bahay sa mga taong
walang masisilongan, mas mabuting sistema sa pangkalusugan ,malinis na
tubig, pagkaing ligtas sa anomang nakakapinsala sa katawan at pa-aaruga ng
mga veterano ng militar.

Ang huling hihilingin ni Neil sa UN ay magkaroon sya ng worldwide na
proteksyon o immunity sa anomang banta sa mga gagawin nyang mga bagay
bagay na may kinalaman sa kanya o sino mang magrerepresenta ng kanyang
grupo.
Sa panahong pumayag ang UN sa kanyang mga kundsiyon ay kaagad agad
syang lilipad papuntang UN kasama ang kanyang abogado at M2 para maisaayos ang lahat.
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Pero alam na rin nating malayong mangyari ito na ibigay ang lahat ng kahilingan
ni Neil. Dagdag pahayag ni Neil, na di nya kailangan ang Pagpaunlak ng UN
para maisakatuparan ang mga pangunahin nyang plano na matagal na nyang
inilalahad mula noon.
Ito ang kasagutan ni Neil sa nasabing imbitasyon ng UN.
Neil Keenan
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