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Neil ontving dit bericht door iemand die anoniem wenst te blijven. We zullen hem 
'The English insider' (de Engelse insider)  noemen. 

“Zodra ik begon met schrijven was ik me ervan bewust dat ik niet mijn ware 
naam kon gebruiken. Velen van de gevestigde orde weten wie ik ben en waar ik 
werk. Neil Keenan en z'n team hebben het nodige naar voor gebracht om een 
onderzoek te rechtvaardigen naar de vele top bankiers die betrokken zijn in de 
“Eén miljoen metrische ton goud deal”. 

Er is geen twijfel mogelijk aan de echtheid ervan gezien ik persoonlijk een 
aandeel in de vorm van een klein commissie op de transactie zou krijgen. Het 
pseudoniem 'The English Insider' bevalt me wel gezien we andere insiders 
hadden die met Neil en z'n team hadden samen gewerkt zoals “The Asian 
Insiders” . 

Zero Hedge en de britse pers hebben ook al ingezien dat Mark Carney, de 
gouverneur van de Britse bank van Engeland (BOE), een dubbel agenda heeft. 
Ze hinten dat hij mogelijks vroeger dan verwacht zal aftreden, wellicht al in het 
begin van de volgende week. 
 
De hoge waarschijnlijkheid van zijn ontslag werd ondertussen al door menige 
mainstream media bericht zoals in één van onderstaande voorbeelden. 

Dit verhaal is in realiteit een dekmantel voor het naderend onderzoek: 

The Telegraph: Speculation grows about Mark Carney’s future at the Bank 
of England 
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The Guardian: Mark Carney may end speculation about future this week 

The Daily Mail: Mark Carney could quit his Bank of England role within 
DAYS after his ‘Project Fear’ predictions were repeatedly proven wrong  

The Sun: ‘BANK BOSS TO RESIGN’ Bank of England Governor Mark 
Carney could QUIT next week after fear-mongering predictions over Brexit 
were proven wrong 

Je moet je afvragen waarom iemand die zich in zo'n verheven en invloedrijke 
positie van de bank gemeenschap bevind, zulke prestigieuze ambt op zo'n jonge 
leeftijd naast zich neer wil leggen. Misschien duiken er uitzonderlijke 
omstandigheden van persoonlijke, fysische of fiscale aard op.  
Toen men hem deze vraag stelde zei hij : “Er zijn persoonlijke omstandigheden 
die mijn aandacht vragen”. 
 
Misschien zoekt Mr. Carney naar een uitweg goed wetende dat een onderzoek 
nabij is. 
 
De meeste hier in Engeland die “op de hoogte” zijn nemen voorzorgen om 
zichzelf te distanciëren van de personen die in het recente artikel van Neil 
Keenan vermeld werden. Dat artikel was op zich zelf zo onthullend dat iedereen 
die ermee te maken heeft maar goed beseft dat er omstandigheden zijn die 
automatisch tot je opsluiting leiden. 

De diefstal van één miljoen metrische ton aan goud is zelfs niet lichtzinnig 
grappig tenzij je George H.W. Bush heet en je handwringend hoopt dat deze deal 
niet door gaat omdat hij er niet bij betrokken is. 

Stel je voor, Donald Trump zou wel eens de voorstander kunnen zijn van zo'n 
onderzoek dat dwars door Azië, Europe en de VS loopt. Het is de moeite waard 
dit te overwegen. 

Het recent artikel van Neil zorgde voor een ondergrondse oproer in Engeland. Er 
zijn er die zich afvragen waarom we ooit maar iemand zulke transaktie laten 
uitvoeren, gezien het gevolg daarvan voor de bevolking iets heel wat erger is dan 
enkel eeuwen aan slavernij. 

Met dit weet je nu dus maar al te goed dat deze transaktie synoniem is voor de 
vernietiging van iedereen op deze planeet. Hoeveel gelijkaardige gruweldaden 
met zo een dieptegang hebben Neil en z'n team tot nu toe al onthuld? 

Wellicht kan je de relevante hyperlinks van die akties terugvinden op de site van 
Neil Keenan en ze zelf eens gaan optellen. Er zijn talloze pogingen geblokkeerd 
die als doel hadden de wereld te veroveren passend bij de krankzinnige 
slechterik van de James Bond films.  
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Het moét een mathematische zekerheid zijn dat Dhr Carney zal pogen om te 
vluchten. Iedereen die erbij gebrokken is en de gesprekken mbt deze 
samenzwering volgen hebben goede reden om nerveus te zijn. 

Ze vragen zich best af of hij, indien het nog niet zou zijn gebeurd, zal overlopen 
en met de hulp van politie zal ontkomen tot de tijd rijp is om intieme details vrij te 
geven. 

Mogelijk heeft het recent onderzoek van Neil Keenan en Group K over de 
Federal Reserve en de Bank of England - Eén miljoen metrische ton aan goud 
met een biljoen dollars aan commissies – Dhr Carney's beslissing om er vandoor 
te gaan versneld. 
 
Vluchten vooraleer de guillotine neer valt een natuurlijk goed idee. 
Het is ook aan te raden om zo'n uitgebreide vakantie zo geïsoleerd en 
afgezonderd mogelijk door te brengen en te zorgen dat er geen telefoon 
verbindingen noch uitleverings verdragen zijn. 

De volgende vraag is : als Dhr Carney op de hoogte was van deze goudkraak  
(hij moet wel gezien zijn positie als gouverneur van de bank of England), hoe zit 
het dan met zijn medestanders bi jde Federal Reserve ? Wanneer zal “Zotte 
Dame” Yellen de pers te woord staan met haar onovertuigende ontkenningen? 

Het is duidelijk dat de Bank of England en de Federal Reserve weinig onderpand 
hebben. Zonder echte activa met een tastbare waarde om hun fiat munt te 
ondersteunen zal het bijdrukken van monopoly geld leiden tot hyper inflatie en 
leiden tot de ondergang van zowel de Britse pond als de VS dollar. 

Het is niet verwonderlijk dat het etablissement gevaarlijk wanhopig  is om goud 
aan te kopen, zelfs van zij die niet wettelijk de eigenaar zijn.  

Als we de Malaysiaande eerste minister Najib Razak aan deze hebzuchtige troep 
voegen dan is dit duidelijk een sein om Zuidoost-Azië in de hoogste staat van 
paraatheid te brengen. Deze diefstal van de Dragon Family activa heeft serieuze 
gevolgen die de direkte aandacht van het Malaysiaanse volk en hun regering 
eisen. 
 
De experten die vertrouwd zijn om op het niveau van regering en centrale 
banken met dergelijke grote hoeveelheden aan edelmetalen om te gaan, weten 
maar al te goed dat er bij zulke afspraken grote kortingen aan te pas komen, en 
dat de marges persoonlijk verdeeld worden tussen de betrokken partijen, 
vooraleer het goud aan de gevestigde kopers wordt verhandeld voor de volledige 
marktprijs. 

De commissies voor één miljoen metrische ton goud zouden vrij hoog zijn 
volgens Dhr Keenan's berekeningen. Bereken eens de commissie van 1% van 
een quadriljoen dollars van de nieuwe door activa ondersteunde fiat dollars? 
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Mr. Carney, het ziet ernaar uit dat je op korte termijn verplicht kan worden om de 
“persoonlijke omstandheden” die jouw aandacht vroegen uit te leggen. 
Jouw kostbare Bank of England zal eens binnenste buiten worden gedraaid en 
wat zullen we vinden? Jullie zijn verantwoordelijk voor alles wat er verkeerd gaat 
in deze wereld.  

Met de nakende verkiezingen van de VS in de schijnwerper, heeft iemand eraan 
gedacht om Neil Keekan te “verkiezen” als de eervolle Sheriff van Nottingham? 
Hij zou geen tijd verspillen om de “Robbing Hoods” van Engeland  te arresteren 
en hen voor het gerecht te brengen.  
 
O wee! Een echte held voor onze fiscaal onrechtvaardige en chaotische tijden.. 
 
Bedankt Neil en Group K voor jullie nieuwe inspanningen. 
Er zijn veranderingen op komst. 

Een bezorgd Engelman” 
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