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Gruppe K mottok nylig en melding der Neil inviteres av FN for å diskutere finansiering, nye teknologier,
og the global Collateral accounts. FN venter på Neils beslutning om hvorvidt han vil akseptere
invitasjonen eller ikke.
Som vi alle vet så anerkjenner ikke Neil FN som hverken en juridisk eller en lovlig organisasjon;
snarere er det bare et annet kabal drevet selskap.
Han mener Østen vil sette ting bedre opp på en mye mer solid og robust måte for folk som lever på
planeten vår.

Neil sier at de eneste omstendighetene han ville akseptere en slik invitasjon, ville være fordi FN hadde
akseptert kravet hans for de fleste av setene i FN komiteen; dermed etablerer Neil at det er den gylne
regelen som gjelder: "Den som har gullet lager reglene". En annen forutsetning er at de mange
aggressive selskapene som utgir seg selv for og være regjeringer, disse må gå av. Neil og Gruppe K
finansierer utplassering av nye teknologier fra Global Collateral accounts over hele verden; for dermed
å lindre byrdene av fattigdom som rammer folk overalt.
Neil sier også at de første par kontoene som blir åpnet vil gå rett inn og backe nye teknologier, som
tiltak for umiddelbar stans av chemtrail sprøyting, geoengineering og formidling av andre miljøgifter
inkludert weaponized mat, vaksiner og GMO etc.
Bevilgningene vil også være rettet mot utrydding av hjemløshet, og inn i klargjøring av riktige
helsetjenester, rent drikkevann, trygg mat og ta vare på militære veteraner.
Til slutt, Neil vil kreve FN's verdensomspennende immunitet i forhold til alle sakene som gjelder seg
selv og alle som representerer hans team.
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Hvis FN godtar vilkårene ovenfor, vil Neil fly til FN med sine advokater, og M2 for å finne ut av ting.
Selvfølgelig, er sannsynligheten for en cabal operasjon som får FN til å godta slike vilkår liten.
Neil krever ingen møter med FN for å oppnå det han har sagt at han ville gjøre hele tiden.
Dette er Neils svar på invitasjon fra FN.
Neil Keenan
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