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15 Juni 2016 

“KEPADA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN: 

Banyak orang yang khawatir telah menghubungi kami di Anonymous dan 
meminta agar kami segera menyelidiki Neil Keenan and Group K. Mereka 
terutama meminta agar kami memperhatikan apa yang terjadi menjelang White 
House Correspondents’ Dinner (Jamuan Makan Malam untuk para Koresponden 
Gedung Putih). Kami telah melakukan itu dan lebih menyelidiki banyak komputer 
dan sumber-sumber lainnya, memastikan transparansi tingkat tinggi yang terbaik 
semampu kami. 

Berikut adalah hasil penyelidikan menyeluruh kami baru-baru ini terhadap Neil 
Keenan dan Group K: 

Pada Senin, 2 Mei 2016 Neil Keenan menerima email dari Dragon Family 
memberitahu kepadanya bahwa Presiden Obama telah mengundurkan diri, 
Revaluasi Nilai Mata Uang akan dibuka, dan Kabala menyerah. 

Dari penyelidikan kami yang luas dan menyeluruh tidak ada pertanyaan akan 
terjadinya hal ini, karena kami telah melihat komunikasi-komunikasi langsung, di 
mana Mr. Keenan menerima surat semacam itu. Setelah memeriksa lebih jauh, 
kami mempelajari bahwa "Presiden" Obama sudah mengundurkan diri dengan 
reservasi, meskipun ia tetap memegang jabatan publiknya sebagai orang depan. 

Juga telah diverifikasi bahwa Jenderal Dunford dibawa masuk sebagai 
"Presiden" Republik Baru, sedemikian jauh dibanding yang mungkin tampak bagi 
banyak orang. Kami di Anonymous tahu betul bahwa seringkali "kebenaran lebih 
aneh dari fiksi"! 
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Kami juga mempelajari bahwa jika Obama tidak mengundurkan diri pada waktu 
yang ditentukan, Jenderal itu akan maju ke publik dengan pers internasional 
untuk memberitahu mereka, bahwa ia sekarang adalah "Presiden" resmi 
Republik Baru Amerika Serikat. 

Kami juga memeriksa seteliti mungkin tentang isu Revaluasi Nilai Mata Uang 
(RV). RV sudah dibuka seperti yang dinyatakan Dragon Family dalam 
komunikasi mereka kepada Neil Keenan. 

Namun, segera setelah itu dibuka terjadi permasalahan dengan "Tier One 
Group" yang mencoba untuk mengambil alih, kelompok yang dipimpin oleh 
keluarga Bush/Clinton yang tidak menghormati kelompok lain mana pun. 
Seandainya itu dilanjutkan ke arah mana itu berlangsung, tidak akan pernah ada 
dana yang tersisa untuk Tier lain mana pun, sehingga mereka segera 
menutupnya turun setelah mengeluarkan SKR ini. 

Adapun untuk Kabala dan penyerahan diri mereka, yakinlah bahwa ada banyak 
faksi yang berbeda dari Kabala di luar sana! Hari ini Anda dapat melihat dengan 
jelas berapa banyak yang secara cepat meninggalkan ternak-ternak mereka, 
karena kami terus meneliti keberadaan dan tindakan-tindakan mereka. 

Kami telah berada dalam komputer mereka, dan, hari demi hari, mereka 
meninggalkan harapan untuk sejumlah bentuk hukuman yang ringan. Untuk 
mendengarkan rengekan mereka tentang apa yang akan terjadi terhadap 
mereka adalah histeris bila orang memikirkan kerusakan yang telah mereka 
lakukan bagi umat manusia dan Bumi! 

Setelah mengumpulkan sejumlah besar sumber data/intel, kami langsung 
menghubungi Neil Keenan. 

Kami mendapatkan dia sangat kooperatif, karena ia tahu tentang niat kami untuk 
menginformasikan dan melindungi orang-orang. 

Neil memberi kami kebebasan untuk menyelidiki komputernya karena informasi 
yang berkaitan dengan isu-isu kami yang temukan menjadi sangat penting dan 
sudah waktunya membebaskan orang-orang dari begitu banyak korupsi 
demikian juga membersihkan kebohongan dan disinformasi yang dicekoki 
kepada mereka setiap hari. 

Kami menghargai ini dan melakukan yang terbaik untuk cross-check 
informasinya. Ini memberi kami kemudahan untuk juga menentukan integritas 
Neil atau kekurangannya. Itu adalah "modus operandi" kami untuk ekstra hati-
hati ketika melakukan penelitian tentang masalah yang sangat penting tersebut. 

Sejauh ini, kami telah menyimpulkan bahwa pernyataan Mr. Keenan yang 
disebut di atas memang akurat. Kami juga menyadari bahwa dalam tujuan Neil 
Keenan memverifikasi dan mengekspos hal di atas, ia memilih melepaskan 
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keuntungan miliaran dalam sebuah kesepakatan dengan Departemen Keuangan 
AS mengenai pembelian 300.000 metric ton emas (AU). 

Ini adalah kesepakatan dengan Republik Baru, bukan Kabala Zionis tua, yang 
merupakan satu-satunya cara, menurut dokumen-dokumen yang telah kami lihat, 
di mana Mr. Keenan akan berurusan dengan mereka. Kabala dan keluarga 
Bush/Clinton harus pergi dalam tujuan agar transaksi bisnis ini dapat 
diselesaikan. 

Menurut Neil Keenan, dengan keuntungan besarnya dari kesepakatan ini, ia 
akan menggunakan keuntungan-keuntungan ini untuk mengamankan dan 
membuka Global Accounts. Sudah diketahui bahwa Mr. Keenan sekali lagi 
berada di tengah-tengah banyak transaksi keuangan, untuk menghasilkan 
pemasukan dana guna menyelesaikan tugasnya. 

Sepanjang penelitian kami yang luas, kami sangat menyadari Mr. Keenan 
menggunakan 9,5 juta dollar AS (belum termasuk akun yang beku/dicuri dengan 
jumlah total lebih dari 185 juta dollar AS) dari uangnya sendiri untuk membiayai 
berbagai upaya globalnya. 

Kami telah menyisir banyak komputer selama 16 hari terakhir memunguti 
catatan-catatan yang disebutkan itu, demikian juga mengumpulkan informasi 
tentang banyak orang lain yang berusaha memfitnah dirinya secara publik, 
dengan tujuan memblokir dan mencegah keberhasilannya dalam membuka dan 
menyelamatkan Collateral Accounts (akun agunan). 

Dengan berbagai pernyataan dan dokumen-dokumen yang kini berada di tangan 
kami, kami mengusulkan kepada Mr. Keenan di mana kami mengirimkan semua 
dokumentasi ke Kantor Kejaksaan Agung AS untuk memprosesnya dengan 
tuntutan dalam pemasalahan hukum ini. 

Sekali lagi, adalah jelas bagi kami bahwa Neil Keenan kehilangan uang sangat 
banyak dalam menyelamatkan orang-orang dengan adanya ekspos, bahwa 
Republik Lama dan Republik Baru adalah satu dan sama, permainan tipuan lain 
dari Kabala. Segala hal yang Mr. Keenan katakan dibuktikan kepada kami 
dengan dokumentasi yang dimilikinya. 

Kami sekarang benar-benar menyadari bahwa Neil dan Group K bukan 
kelompok rata-rata Anda. Kami sangat senang mengetahui bahwa kita berbagi 
sejumlah tujuan yang sama dalam membebaskan umat manusia, terutama 
sekarang ketika anggota Kabala menjadi lebih dari putus asa dengan ekspos 
tentang mereka yang semakin meningkat. 

Kami datang untuk menghormati Mr. Keenan dan kelompoknya Group K dan 
mengharap baginya kesehatan yang lebih baik, sehingga dia bisa menyelesaikan 
pertarungan yang baik yang telah dimulainya dengan berani dan 
mempertaruhkan hidupnya serta kekayaan pribadi untuk mencapainya. Ketika 
kami mulai menilik ke dalam hal ini, kami tidak yakin apakah ini akan keluar 
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dengan Mr. Keenan yang ditampilkan dalam cahaya yang positif atau tidak. 
Setelah menyelesaikan penyelidikan kami, kami hanya dapat mengatakan 
bahwa dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti dia dan timnya. 

Setelah meneliti dokumen-dokumennya kami juga mempelajari bahwa Group K 
tidak berdiri sendiri. Orang-orang lain yang telah melangkah maju termasuk M2, 
Robert David Steele (kandidat Presiden AS tahun 2012) dan penulis terkenal 
Sterling Seagrave, seorang mantan Wakil Presiden Bank Dunia, jenderal-
jenderal militer, bersama banyak orang lainnya dari tingkat tinggi. The Keenan 
Group tampak menjadi lebih kuat daripada sebelumnya untuk masa depan. 

Kita perlu lebih banyak orang seperti dia dan timnya yang bertahan tanpa 
mempedulikan rintangan-rintangan yang dilemparkan kepada mereka. Kami 
mengharap bagi mereka keberuntungan, karena kami mendukung dan 
menunjang mereka. Orang-orang tidak mampu kehilangan Anda (tidak juga kami 
sendiri) setelah menemukan sejauh mana komitmen teguh Anda dalam menjaga 
umat manusia. 

Satu catatan terakhir, kami juga melihat undangan dari para Rothschild meminta 
Mr. Keenan untuk menghadiri pertemuan (sit down meeting) dengan mereka 
dalam 10 hari mendatang. Mereka mencari Mr. Keenan untuk membentuk 
sebuah tim yang mana akan memfasilitasi soft-landing bagi keluarga Rothschild. 

Good Luck Sir, 

Anonymous” 
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