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Het is ongelooflijk in hoeverre de dingen zijn veranderd in de loop der jaren. Het is
bewonderenswaardig wat één rechtszaak wel allemaal niet teweeg heeft gebracht, uit
heeft gelokt om vervolgens een reeks gebeurtenissen in te luiden die uiteindelijk de
structuur van onze samenleving zal verbeteren.
Zoals Benjamin Fulford eens zei, “ De miljoenen rechtszaak van Neil Keenan zal
uiteindelijk de ondergang zijn van de westerse financiële tirannie”. Geloof het of niet; het
begint er op te lijken dat hij het bij het juiste eind heeft gehad.
De dag dat de rechtszaak werd ingediend was de dag dat de Cabal gedoemd was. Het
realiseerde niet alleen de mogelijkheid om verdere juridische stappen te ondernemen
maar het ook was een enorme en fundamentele stap voorwaarts ter wille van iedereen.
Dit was het gedeelde gedachtengoed gehoord over de hele wereld!
Dankzij de vele patriotten en anderen die er schoon genoeg van hebben, bevindt de
Cabal zich in een proces van continue ontmanteling elke dag een beetje meer tot op de
dag van vandaag… waar ze zich op een breekpunt bevinden.
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Het is altijd al Neil’s zorg geweest om op een efficiënte manier een opening te vinden en
het gemakkelijker te maken voor het volk. En door dit juist zo te doen heeft hij een
moedige en gezamenlijke inspanning gemaakt.
Wanneer we praten over “het volk”, dan bedoelen we alle inwoners van deze planeet en
niet alleen diegene in een geïsoleerde regio wonen.
Neil is ook al jaren bezig met de samenstelling van verscheidene groepen en
professionele teams omdat hij wist dat deze ooit hard nodig zouden zijn. Deze tijd nadert
meer dan ooit tevoren.
Ondanks het voorafgaande enthousiasme, is de Stichting die een online donatie
voorziening heeft opgezet om er wat snelheid in te brengen, nog niet eens de
startblokken uit om nog meer vertraging te veroorzaken.
En dus is Neil nood gedwongen om weer zelf actie te ondernemen, zijn eigen regels op
te stellen en ondanks zijn ziekte toch “de koe bij de horens te vatten”. Hij laat deze
gouden kans niet zijn vingers ontglippen!
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Hij blijft meedogenloos en zonder enige twijfel en met volle kracht en energie gaat hij er
voor. Weg met aarzelingen en tegenslagen!.
Er is niks ergers voor Neil dan toe te moeten kijken naar hoe anderen valse accusaties
maken over wat hij weet wat van hem is zoals aangewezen door de Familie door hem te
vervullen. Ondertussen maakt het nog langere wachten hem kapot.
Zoals Neil zegt; “Het is van ons en van niemand anders. De Depositors staan
standvastig aan onze zijde, en zonder toestemming van de Depositors ', de
voortdurende, schaamteloze pogingen tot het stelen van de GCA is iets wat het Westen
voor meer dan honderd jaar heeft gedaan. "
Volgens Neil, zal het terug betalen ze duur te komen staan en zal niet van een leien
dakje gaan. Door zijn ruime ervaring in het zakenleven weet hij de ins en outs, weet hij
wat gedaan moet worden en zal hij alles doen wat nodig is. Het woord mislukking komt
niet voor in zijn vocabulaire. Heeft hij het in zich om het te redden? Ik zet alles op Neil!
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Bovendien zijn bepaalde partners en vrienden van Neil bezig met de productie en het
inzetten van nog meer nieuwe medische (en andere zeer geavanceerde) technologieën.
Je zal hier meer over horen in de volgende video.
En natuurlijk heeft Neil beschikking tot zijn dagelijkse briljante team, Group K
(ongeëvenaard) die trouw met hem hand in hand samenwerken. Aankomend bij de
briljante expertise van M2 die Neil blijft steunen terwijl het labyrint zich ontvouwt.
Laten we terwijl de strijd zich voortzet hopen op de beste resultaten ten behoeve van
alles mensen…
Neil laat weten dat zodra dit voorbij is hij naar huis terugkeert.
Group K
https://youtu.be/78La7v1_3wI

https://youtu.be/7z9wd9bS1FM
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