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June 15, 2016 

“Voor wie interesse heeft: 

Vele mensen hebben ons, Anonymous, uit bezorgdheid gecontacteerd en 
gevraagd of we zo snel mogelijk Neil Keenan en Group K zouden willen 
onderzoeken. Er werd ook gevraagd was er precies gebeurde net voor het 
laatste White House Correspondents’ Dinner. Dit en meer hebben we opgezocht 
dmv het raadplegen van vele computers en ander bronnen opdat de informatie 
een hoge graag van transparantie zou hebben. 

Hier zijn de resultaten van onze laatste diepgaand onderzoek naar Neil Keenan 
en Group K: 

Op maandag, 2 mei 2016, ontving Neil Keenan een email van de Dragon Family 
waarin men hem informeerede dat President Obama zijn ontslag heeft ingediend, 
de RV's open zouden gaan en dat de Cabal zich had overgegeven. 

Uit ons grondig onderzoek blijkt dat er geen twijfel mogelijk is dat dit is gebeurd, 
gezien we met onze eigen ogen de direkte communicatie van dit schrijven 
hebben gezien. We zochten dit verder uit en we vernamen dat “President” 
Obama wel degelijk zijn ontslag, onder voorbehoud, had ingediend maar nog 
steeds zijn publieke positie behoudt als front man. 

Het is ook correct dat generaal Dunford werd voorgedragen als de “President” 
van de Nieuwe Republiek. Dit zal wellicht voor velen een extreme zet lijken. Wij, 
hier bij Anonymous, weten dat “de realiteit vreemder is dan fictie“. 

We vernamen ook dat had Obama zijn ontslag niet ingediend, de generaal 
publiekelijk de internationale pers zou hebben gecontacteerd om te berichten dat 
hij nu officieel “President” van de Nieuwe Republiek van de V.S. is. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016 
  

2 

We controleerden ook de informatie mbt het vrijgeven van de RV's. Ze zijn 
geopend zoals de Dragon Family dit berichtte in hun schrijven aan Neil Keenan. 

Echter, er doken problemen op bij de opening toen de “Tier One Group” poogde 
de operatie over te nemen. Zij worden aangestuurd door de Bush/Clinton families 
die geen enkel respect hebben voor enige andere groep. Had alles gewoon zo  
verder blijven lopen dan zou er geen enkele cent meer over gebleven zijn voor 
een om het even welke andere Tier. Daarom werden deze gesloten na het 
uitgeven van SKR’s. 

Wat betreft de Cabal en hun overgave, weet dat er vele diverse Cabal facties 
bestaan !  Vandaag zie je duidelijk hoeveel er hun kudde verlaten. We blijven 
verder zoeken waar ze zich allemaal bevinden en wat ze aan het doen zijn. 

We hebben hun computers nagezien en dag op dag zien we er opstappen in de 
hoop dat ze er met een milde straf van af komen. Het is tergend om hun 
gejammer over hun lot aan te horen als je in acht neemt wat zij allemaal gedaan 
hebben voor de mensheid en de aarde ! 

Na het verzamelen van een grote hoeveelheid aan data hebben we Neil Keenan 
persoonlijk gecontacteerd. 

Hij bleek goed mee te werken gezien hij wist dat onze intentie het op de hoogte 
brengen en het beschermen van de mensheid was. 
 
Neil gaf ons de vrijheid om zijn computer uit te pluizen voor informatie over zaken 
die wij belangrijk achten en om het zn snel mogelijk de corruptie die ons plaagt te 
doen verdwijnen alsook de leugens en de desinformatie die we dagelijks 
voorgeschoteld krijgen. 

We waardeerden dit en deden onze best om zijn informatie te cross-checken. Dit 
alles zou uiteindelijk de integriteit van Neil bevestigen of het ontbreken ervan. 
Het is onze manier van werken om extra voorzichtig te zijn bij het nazicht van 
dergelijke belangrijke onderwerpen. 

Op heden kunnen we enkel maar bevestigen dat de verklaringen van Dhr. 
Keenan waarnaar we hierboven hebben verwezen kloppen. We zijn er ons ook 
van bewust wat Neil Keenan ervoor over had om dit alles publiekelijk te maken. 
Hij koos ervoor om een winst van miljarden dollars te laten schieten in een deal 
met de VS schatkist betreffende de aankoop van 300.000 metrische ton aan 
goud. 

Dit moest een deal met de Nieuwe Republiek worden, niet met de oude 
zionistische van de Cabal. Dit was volgens de documenten die we hebben 
geraadpleegd de enige manier waarbij Dhr. Keenan met hen  aan de slag wou 
gaan. De Cabal en de Bush/Clinton families moesten eruit vooraleer enige 
zakendeal zou worden afgerond. 
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Volgens Neil Keenan zou hij met de grote winst van deze deal het openen en 
veilig stellen van de Global Accounts willen verwezelijken. Het is geweten dat 
Dhr. Keenan temidden vele financiële transakties zit om een instroom aan 
fondsen te verkrijgen om zijn doel te bereiken. 

Tijdens ons onderzoek werden we er ons ook van bewust dat Dhr. Keenan 9,5 
miljoen VS dollar (exclusief de bevroren/gestolen rekeningen met een waarde 
van meer dan 185 miljoen dollar) van zijn eigen geld heeft gebruikt om zijn akties 
te financiëren. 

We hebben gedurende de laatste 16 dagen vele computers doorzocht om boven 
vermelde zaken uit te pluizen alsook om na te gaan hoe het zit met degene die 
hem publiekelijk pogen te belasteren. Zij doen er alles aan om het succesvol 
openen en beveiligen van de Collateral Accounts te beletten. 

Nu we in het bezit waren van deze documentatie en verklaringen hebben we 
Dhr. Keenan voorgesteld om dit alles naar het kantoor van de VS procureur-
generaal te sturen en een aanklacht op te laten stellen. 

Het is ons keer op keer duidelijk dat Neil Keenan een fortuin heeft verloren om 
de mensheid te helpen door de Oude republiek en de Nieuwe Republiek in het 
daglicht te brengen als één en dezelfde zwendel van de Cabal. Alles wat Dhr. 
Keenan zei is door ons onderbouwd met behulp van de documenten in zijn bezit. 

We zijn er ons nu goed van bewust dat Neil en Group K niet zomaar een 
alledaagse groep is. We zijn blij dat we een aantal gemeenschappelijke doelen 
hebben naar het bevrijden van de mensheid toe, zeker nu de Cabal leden meer 
en meer wanhopig worden omdat ze alsmaar meer ontmaskerd worden. 

Wij kunnen enkel maar ons respect aan Dhr. Keenan en Group K betuigen en 
hem beterschap wensen zodat hij het gevecht, welke hij met volle moed startte  
en met zijn leven en persoonlijk fortuin in de weegschaal, kan beëindigen. Toen 
we begonnen met ons onderzoek waren we niet zeker hoe Dhr Keenan er 
uiteindelijk uit zou komen. Het resultaat is dat de wereld meer van dit soort van 
individuen en groeperingen nodig heeft. 

Na het doorlezen van de documenten zagen we ook dat Group K er niet alleen 
voor staat. M2, een ex-wereld bank vice president, militaire generaals, en vele 
andere hooggeplaatste personen werken hieraan mee. De Keenan Group staat 
er nu sterker voor dan ooit voor wat komen zal. 

We hebben meer mensen nodig zoals hem en z'n team die, ondanks de vele 
opstakels die in hun weg worden gelegd, blijven volharden. We steunen hen 
100% en wensen hen veel geluk toe. Niemand kan het zich veroorloven jou (of 
ons) te verliezen nu duidelijk is met welke volharding we streven voor beterschap 
van de mensheid. 
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Tot slot melden we dat we de uitnodiging van de Rothschilds aan Dhr Keenan, 
om in de komende 10 dagen samen te zitten, met eigen ogen konden 
aanschouwen. Ze zien uit naar een team dat Dhr. Keenan op zou kunnen stellen 
om de veranderingen voor hen wat zachter te maken. 
 
Veel geluk, 

Anonymous” 
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