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Hur storslaget saker och ting har förändrats under de gångna åren. Det är ganska 

fantastiskt vad en rättegång har åstadkommit för att utmana och sätta igång en följd av 

händelser som slutligen kommer att förändra vår samhällsstruktur, till det bättre. 

Som Benjamin Fulford sa, “Neil Keenans biljondollarrättegång kommer slutligen att vara 

undergången för västerländsk finansiell tyranni”.  Och tro det eller ej, han kan ha haft 

helt rätt! 

Den dag då stämningen lämnades in var dagen då Kabalet var dömt. Det öppnade inte 

bara dörren för Neils fortsatta rättsliga åtgärder, utan det var också ett stort och 

fundamentalt steg framåt för alla andra. Detta var startskottet som hördes världen över! 

Tack till alla patrioter och människor som har fått nog, Kabalet har varit i processen av 

nedmontering dag för dag i åratal ända tills idag … när de nu har nått brytpunkten. 
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Neils fokus har alltid legat på att få saker effektivt igångsatta för att göra det lättare för 

oss, folket. Och han har gjort en modig och samordnad insats för att åstadkomma just 

detta. 

När vi säger 'folket', så menar vi alla levande människor på denna jord, inte bara ett 

specifikt område. 

Neil har också samlat ihop grupper och professionella team i åratal, för han visste att när 

tiden väl var inne så skulle de komma att behövas. Den tidpunkten är närmare nu än 

någonsin.  

Olyckligtvis, trots stor entusiasm i startskedet, så har Stiftelsen som skapade 

donationsprojektet online för att hjälpa till med att nå målinjen knappt lämnat 

startblocken, och det har skapat ännu fler förseningar. 

Så Neil tar nu “tjuren vid hornen” och genomför själv återigen saker efter eget 

huvud. Oavsett vad. Neil tänker inte låta detta gyllene tilfälle gå förlorat för planeten. 
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Han förblir obeveklig i jakten på det goda utan att bry sig om riskerna. Åt fanders med 

tvekan och bakslag. 

Inget är värre för Neil än att behöva vänta och se andra göra falska fordringar på sådant 

som han vet är hans, som han utsetts av Familjen att sköta. Under tiden, så driver den 

utdragna väntan honom till vansinne. 

Som Neil säger, “Det tillhör oss, ingen annan. Insättarna är stabilt med oss, och utan 

Insättarnas tillstånd, så sker upprepade försök att stjäla dom Globala Kollaterala 

Kontona, GCA, och det är vad västvärlden har hållit på med i över hundra år.” 

Enligt Neil så kommer återbetalningen att bli tuff. Efter att ha varit en framgångsrik 

affärsman i många år så vet han vad som måste utföras, och han kommer att göra allt 

som krävs. Ordet "misslyckande" finns inte i hans ordförråd. Kommer han att klara 

det? Jag har full tillit till Neil! 
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För ytterligare information så håller Neil och några av hans vänner och 

samarbetspartner på att tillverka och ta fram ännu fler nya medicinska (och andra väldigt 

avancerade) tekniker. De håller på att introduceras i nuläget. Ni kommer att höra mer om 

det i den kommande videon. 

Neil har som vanligt också sitt briljanta team, Grupp K (oöverträffat), i troget 

samarbete. Med sin professionella expertis så fortsätter M2 att assistera Neil hela vägen 

genom denna labyrint. 

Låt oss under tiden be om bästa möjliga resultat för alla människor… 

Neil säger att så snart detta är över så kommer han att åka hem igen. 

Group K 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 

 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 
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