
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 
  

1 

 

 

NEIL KEENAN UPDATE | Askush nuk e bën më mirë – Ja Pse  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/ 

22 Dhjetor, 2015 / Grupi Keenan | Grupi K  

Më mire vonë se kurrë:  Tamam në kohë!  

Me shpalljen e Nick Keenan  në pozicionin si M1/N1, ne  prapë  e  gjejmë  
veten duke iu pëgjigjur disa pytjeve që nuk na duhen. Një gjë që na tregon shum
ë është se reagimet më të ashpra për këto lajme vijnë nga ata persona të cilët nu
k kanë bërë asnjë gjë për ta bërë botën më mirë – asnjë  veprim  të  hapur  për  
ta përmirsuar gjendjen e humanizmit. Ata shikojnë për prospekt pa marrë parasy
sh se nga cili drejtim u vjen.  

Kështu që le të fokusohemi në një veprim, një kohështrirje që e formuam, e cila p
ërfshin pak histori që na drejton te disa ngjarje në të cilat Neil Keenan  dhe  
Grupi  K jo  vetëm  që  morrën  pjesë  por  gjithashtu  vepruan  dhe  
paralajmëruan  për  të  ndihmuar  në  shmangjen  e  katastrofave,  disa  prej  
të cilave mund të ishin kastrofale. Kjo ndoshta mund t’ua hapë sytë disave të cilët
 janë  të informuar për procesin gjykatësor të Neil Keenan,  dhe  gjithashtu  për  
ata  që flasin gjëra për të cilat nuk dijnë asnjë gjë.  

U vendos më së miri kur Neil u  quajt “ një  njeri  që  shkatërron  ekuipazh”:  
vetëm veprime, nuk heq dorë kurrë, mund të rrëzohet por gjithmonë ngrihet prap
ë. Por nuk mund ta mbash një njeri të mirë poshtë.  

Kohështrirja – Duke i vërtetuar të thënat  

Kohështrirja që do të paraqesim i detajon disa nga arritjet e Neil Keenan  dhe  
Grupit K. Veprimet dhe qëllimet e tyre kanë shkuar shumë shpesh drejt disa ngja
rjeve të caktuara, dhe në rikthim shënojnë zinxhirin e ngjarjeve në të cilat Neil dh
e grupi I tij ka intervenuar që të na ndihmojnë neve të gjithëve (edhe atëherë kur 
kemi qenë duke fjetur).  
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Më poshtë janë vetëm disa nga ngjarjet e punëve të realizuara të Neilit të treguar
a në pika të shkurtëra. Duke lexuar dokumentin e plotë, kujdesi juaj I duhur do të 
zbulojë se Neil Keenan  ka  qenë  duke  siguruar  ndryshime  dhe ekspozime  të  
duhura të ngjarjeve dhe gjendjeve botërore, dhe se ai ka qenë “trup e shpirt” akti
v në ndikimin për ndryshimin sinjifikant të këtij planeti:  

2008: Neil Keenan 
u autorizua që të përfaqësojë asetet që ia dha Familja Dragon   

2009: Keenan pranoi personalisht kujdestarinë e Shënimeve të Rezervës Federa
le  

2011: Keenan nxjerrë POA nga De. Edy Seno Soekanto  

2011: Ngjarja e rëndësishme e Keenan,  mbledhja “ Marrëveshjet  e  Monacos” 
(Monaco Accords) me 57 ministra botëror  

2011: Keenan regjistron “Procesin Gjyqësor Trilion Dollar” në këmbim të vjedhjes
 së bondeve  

2012: Keenan regjistron Liens kundër Bankave Qëndrore G7 & 12 bankat e 
FED   

2012: Keenan Rrëzon Disa Nga Që Janë Lartë: Kryeministra dhe 1 Mbretëreshë  

2013: Keenan raporton se Patriotët kanë ndalur një komplot për të detonuar mbu
shjet nukleare  

2014: Keenan ekspozon IRS si një entitet të jashtëm  

2014: Propozimi i Keenan per “No-Fly Accords”, zona internacionale No-Fly  

2014: Keenan parandalon marrëveshjen “quadrillion-dollar”-
she në mes të Sulltanit të Sulu-s & Vatikanit  

2014: Keenan ekspozon vjedhjen më të madhe të arit në histori ,që ndodhi në Ko
renë e Jugut  

2014: Keenan parandalon pushtimin e Indonezisë nga Japonia në përpjekje për t
ë vjedhur ar  

2014: Keenan ekspozon komplotin e Fondacionit Klinton për t’i dhënë fund Indon
ezisë  

2014: Keenan është Perëndimori I pare që futet në një “bunker” si depo pasurie  

2014: Keenan lëshon lajmërimin “Pushim dhe Ndërprerje” për Korporaten e SHB 
(US)  
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2014: Keenan ekspozon planin Kabal të zgjerimit për të marrë ari prej Tajlandës  

2015: Keenan ju bën me dije disa marrësve të përshtatshëm për Librin e Kodeve
 & Maklumat   

2015: Keenan raporton Të Dhëna Ushtarake mbi aksidentin e Germanwings  
I cili u qëllua nga US/NATO  

2015: Keenan ekspozon Forumin Botëror Ekonomik (WEF) I cili ishte duke 
u mbajtur në Jakarta  

2015: Pasi u nënshkruan dokumentat, Keenan do të njihet si Numri 1 (N1 i GCA-
së)  

Klikoni në linkun më poshtë për të lexuar ngjarjet dhe kohështrijen e tyre të plotë:
   

Neil Keenan: History & Events Timeline  

[ Ky informacion përfshin një sektor të ri të webfaqes, të cilin mund ta gjeni në shi
ritin kryesor navigues ]  

Citat prej një oficieri të lartë të Pentagonit: “Ky  grup  I disa  “njerëzve  
rrugësh” i njohur si Grupi K, në fakt ka bërë më shumë se sa që do të na ku
shtonte neve dhe agjensisë tonë për të bërë – me 100  milion  dollar  apo  
më shumë.”   

Ndonëse shtetet e mëdha kanë qenë duke e ndarë botën, “rrobaqepësit”  tek  
grupi  K  kanë qenë të zënë duke e qepur prapë në një të tërë.  

Teksa Kabali është duke i orkestruar shtetet e mëdha për t’u konfrontuar njëri me
 tjetrin në luftën më të madhe për pushtet që ka ndodhur ndonjëherë në këtë plan
et, ata neglizhojnë që t’i kushtojnë vëmendje një grupi të vogël I cili është futur pr
ej një plasaritjeje të vogël dhe po ua shkatërrojnë themelet e tyre. Kjo është dritar
ja jonë e mundësisë – dhe ne gjithmonë përfitojmë për mundësitë që janë tonat.  

Konkluzioni I kësaj kohështrirjeje është akoma në process. Pleqtë (the 
Elders) kanë pritur me shumë durim për 100 vjet dhe më në fund ata do të shohi
n asetet e tyre duke funksionuar ashtu siç është dashur dhe siç është nënshkruar
 tek Marrëveshja e Bretton Woods.  

Tani Pleqtë( e lindjes – the 
Elders) kanë mundësinë të ngrenë kokën lartë mbi kolegët e shtetit të tyre dhe b
otës, dhe më në fund mund të thonë atë çka askush në historinë e këtyre asetev
e nuk ka mundur të thotë: “Më në fund i’a dolëm!”  Ata e  kanë  gjetur  se  kush  
është i zgjedhuri i tyre, “Numri  1”,  që  do  t’i  drejtojë  rrugën  drejt  përmbushjes  
së vizioneve dhe ëndrrave të tyre.  
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Përderisa ne presim që t’i shtojmë kësaj kohështrirjeje edhe “finalizimin” 
e ngjarjeve, të gjitha këto përpjekje mund të shifen për atë se çfarë janë –
 mbrojtje e humanizmit, zgjerim i vetëdijes mbi atë se çfarë po ndodh me të vërtet
ë në këtë planet dhe bashkëveprim me ata të cilët janë në pozitë për të bërë ndry
shime botërore.  

Gjithë kjo punë ka ardhur nga kosto personale e Neil-it  dhe  gjithashtu  edhe  
e Grupit. Për shembull, kjo është ajo se çfarë mund të bëhet për ta bërë botën nj
ë, në të cilën ne lulëzojmë pa skllavërim dhe pa asgjësim të miratuar.   

Ne bëjmë atë çfarë bëjmë sepse kjo është ajo çfarë jemi. Kjo nuk është për Kupë
n e arit në fund të ylberit. Kjo ka të bëjë me të drejtat e dhëna qysh kur kemi lindu
r dhe me rrugën të cilën ne po mundohemi ta drejtojmë nga e drejta në mënyrë q
ë të tjerët të mund të na mbështesin dhe suportojnë.  

Kur ata që deklarojnë pashpresë “Asgjë s’është duke ndodhur!” ne  i  ftojmë  
lexuesit që të bëhen të vetëdijshmë për atë se çfarë ka ndodhur gjatë viteve.  

Me shpresë se vetëdija e juaj ka për t’i inspiruar dhe motivuar edhe shumë të tjer
ë që të na bashkohen në këtë rrugë të fituar me shumë mund, që Neil dhe Grupi i
 tij e kanë bërë për njerëzit dhe planetin.  

THE KEENAN TEAM 
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