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Hvor mektig ting har endret seg gjennom årene. Det er ganske utrolig hva en rettssak 
gjorde for å utfordre, og begynne en serie av hendelser som til slutt vil endre strukturen i 
vårt samfunn; for det bedre. 

Som Benjamin Fulford sa: "Neil Keenans Trillion Dollar Søksmål vil til slutt være 
avviklingen av Vestens finansielle tyranny". Tro det eller ei, han kan ha truffet midt i 
blinken!  Den dagen søksmål ble innlevert var den dagen Kabalen var dømt til 
undergang. Det ble ikke bare åpnet en dør for Neils videre rettslige skritt, men det var et 
stort og grunnleggende skritt fremover for alle andre også. Dette var skuddet som ble 
hørt rundt om i hele verden! 

Takket være så mange Patrioter og opprørte folk, har Kabalen vært i ferd med å bli 
demontert dag for dag i mange år, helt opp til i dag ... hvor de nå er, på bristepunktet. 
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Neils bekymring har alltid vært å få ting effektivt åpnet opp for å gjøre det enklere for deg 
som er folket, og han har gjort en modig, felles innsats for å gjøre nettopp dette. 
 
Når vi sier "folk", mener vi de som bor på denne planeten, ikke bare i noen isolerte 
regioner. 
 
Neil har også satt grupper og profesjonelle team sammen i mange år, fordi han visste at 
tiden ville komme når de ville være nødvendig. Den tiden er mye nærmere enn noen 
gang før. 
 
Dessverre , til tross for innledende entusiastisk retorikk, har plattformen som setter opp 
online donasjon fasiliteteringen, for å bidra til å få ting til mållinjen knapt forlatt 
startgropa. Det har forårsaket enda flere forsinkelser. 
 
Neil tar nå "tyren ved hornene" og, til tross for å være syk, så gjør han tingene selv, igjen 
etter sine egne regler. Uansett hva, Neil kommer ikke til å la denne "gyldne" muligheten 
glippe for planeten. 
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Han er fortsatt nådeløse og går for gledelig styrke mens han kaster unødvendig 
forsiktighet til vinden. Til helvete med nøling og set-backs. 

Ingenting er verre for Neil enn å vente og se på at andre gjør falske krav til det han vet er 
hans, som er utpekt av familien for å oppfylles. I mellomtiden har denne forlengende 
ventetiden holdt på og rive ham fra hverandre.  

Som Neil sier, "Den tilhører oss; ingen andre. Eierne er solid med oss, og uten Eiernes 
godkjenning, har de pågående, blatante forsøkene på å stjele GCA fortsatt. Det er det 
Vesten har gjort i over hundre år. " 

Ifølge Neil, er payback kommer til å bli mer enn en bitch. Etter å ha lyktes i business i så 
mange år, vet han hva som må gjøres, og han vil gjøre uansett hva som kreves. Det 
finnes ikke et ord som å tape i hans vokabular. Vil han ha nok momentum til å gjøre det? 
Jeg setter min innsats på Neil! 
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I tillegg er noen av Neils venner og bekjente i prosessen av å produsere og distribuere 
enda flere nye medisinske (og andre svært avanserte) teknologier. Disse blir realisert i 
dette øyeblikk. Du vil høre mer om dette i neste video. 

Neil har sitt usedvanlige brilliante lag, Gruppe K (uten sidestykke) som trofast har 
arbeidet hånd i hånd med ham. I tillegg til hans strålende kompetanse har M2 fortsatt å 
hjulpet Neil gjennom hele denne labyrinten som utfolder seg. 

I mellomtiden, la oss håpe på det beste resultatet på vegne av alle mennesker ... 

Neil sier at når kampen er over så vender han hjem. 

Gruppe K 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 

 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 
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