NEIL KEENAN UPDATE | Inork ez du hobeto egiten –
Honengaitik
Inoiz baino hobeto: Momenturik aproposenean!
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/

2015 eko Abenduak 22
Neil Keenan M1/N1 ren kargua onartu zuela jakin eta gero, berriro ere
beharrezkoak ez diren galderei bueltaka gabiltza. Nahiko esanguratsua da
erreakziorik handienak gizakiarentzat ezer onik egin ez dutenetarenagandik
etortzea. Azkenian, nahi dutena, beraientzat zerbait ateratzea da, bestea ez da
garrantzitsua.
Baina pasa dezagun akziora. Beherago aurkitu dezakezue Neil Keenanek eta K
taldeak sortu edo haietan parte hartu dituzten ekitaldiak, hondamendiak
saihesteko abisuak, batzuk oso katastrofikoak izanik. Hau begiak irekitzeko
aukera sor dezake bakarrik Neil-en auzia esagutzen dutenerako, edo
berarengandik ezer jakin gabe hitz egiten dutenerako. Neil “tripulazio oso bat
bezalako gizona” deitu izan da. Akziozko gizona, ez du inoiz amore ematen,
nahiz eta batzutan kolpeak jaso, beti suspertu egiten da. Ezin da gizon on bat
makurtu.
Lista – Ekitaldiak berrikusten
Hurrengo taula historikoa Neil Keenan eta K taldearen lorpen batzuk erakusten
ditu. Beraien akzio eta ahalaginak ekitaldi batzuk sortu dituzte, eta aldi berean,
zenbait ekitaldietan parte hartu dute gu danok laguntzeko (nahiz eta batzutan gu
lotan egon ere). Azpian aurkitu dezakezue Neilk egindako gauzarik
esanguratsuenak bakarrik. Dokumentu osoa irakurriz, ikusiko duzue Neil
Keenanek aldaketa nabarmenak bultzatu dituela eta ekitaldi mundial sekretuak
erakutsi dituela. Buru belarri ibili da aldaketa esanguratsu dexente burutzeko
planeta honetan:
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2008: Neil Keenan-ek Dragoiaren familiaren aktiboen erresponsabilitatea hartzen
du
2009: Keenan-ek pertsonalki onartzen du Federal Reserve Notes-en zaintza
2011: Keenan-ek Dr. Edy Seno Soekanto-rengandik ahalordetza ateratzen du
2011: Keenan-en mugarri den “Monaco Accords” bilera, munduko 57
ministruekin
2011: Keenan-en “Billoi dolaren auzia (Trillion inglesez)” lapurtutako obligazioak
itzuli dezaten
2012: Keenan-ek G7aren banku zentralen eta Erreserba Zentralaren 12 bankuen
kontra salaketa aurkezten du
2012: Keenan goi-mailako zenbait pertsona erditik kentzen ditu: Presidenteak eta
erregin bat
2013: Keenan-ek informatzen du Patriots-ek bonba nuklearrak lehertzeko plana
gelditu dutela
2013: Keenan-ek bankagintzaren capital batera doa eta kabalaren bruzagiekin
bilera dauka
2014: Keenan-ek IRS atzerriko entitate bat dela aireatzen du
2014: Keenan-en “Hegaz egiteko limitazioen akordioa,” limitazio internazionala
2014: Keenan-ek Batikano eta Suluko sultanaren arteko biloi akordioa eragozten
du
2014: Keenan-ek historian zehar egon den urre lapurketarik haundiena salatzen
du, Hego Korean
2014: Keenan-ek Iaponiak Indonesia urre mordo bateko lapurketaregaitik
inbaditzea eragozten du
2014: Keenan-ek Clinton Fundazioak Indosesia desorekatzeko planak agerian
uzten ditu
2014: Keenan da urre gordailu bunker batean sartzen den lehenengo
mendebaldarra
2014: Keenan-ek “Gelitu eta ahaztu” nota bidaltzen dio US korporazioari
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2014: Keenan-ek kabalaren expansio plana urrea tailandiatik lapurtzeko agerian
uzten du
2015: Keenan-ek Kodeen eta Maklumat-en liburua zenbait pertsoneei aurkezten
die
2015: Keenan-ek informatzen du Germanwingsen hegazkina OTAN / US-en
eraso bat izan dela
2015: Keenan-ek World Economic Forum (WEF) Jakartan izan dela informatzen
du
2015: Sinatu eta gero, Keenan Number 1 (GCA-ren N1) bezela esagutuko da
Behean dagoen link-an klik egin eta gero irakur dezakezue ekitaldien historia
osoa:
Neil Keenan: Historia eta Ekitaldien denbora mapa
[ Informazio hau web orriaren atal berri batean dago, nabigazio barra nagusitik
ere sartu daiteke]
Pentagono-ko maila haundiko ofizial batek esanda: “K-taldea bezelako talde txiki
honek, guri eta gure agentziei ehuneko milio dólar kostatuko zuen bezelako lana
egin dute.”
Naziorik haundienak mundua zapaltzen egon arren, K taldeko “Konpontzaileak”
beti egon dira mundua berriro “josten”.
Kabalak naziorik haundienak beraien artean probokatzeko lanetan zebilen
bitartean, historian egon diren gatazkarik haundienak sortzeko asmoan, bere
fundazoiak zuntsitu dituen talde txiki honeri kasu egitea ahaztu zitzaion. “Hau da
gure aukera”, eta beti mozkin hartzen ditugu gure aukerak.
Aro honetarako bukaera badator. Zaharrak pazientzia haundiarekin egon dira
itxaroten ehun urte baina orain beraien aktiboak mugitzen ikusiko dituzte Bretton
Woods akordioak esaten zuen bezela.
Orain, burua altu eraman ahalko dute beraien herrikoien eta mundiko jendearen
aurrean, eta aspalidit ez zena estan esango dute: “Lortu dugu!” Aurkitu dute,
beraien hautatutakoa, “1 zenbakia”, beraien bisio eta ametsak beteko dituenak.
Bukaera itxaroten ari garen bitartean, iada ikus dezakegu ahaleginak nora
bideratuta dauden: Gizakia babestu, munduan benetan zer pasatzen den salatu,
eta munduan aldaketak egin ditzaketenekin harremanetan egon.
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Lan guzti hau asko kostatu zaio Neil eta bere taldeari. Adibidez, hau egin behar
da mundu hau zehapen eta esklabizazio barik haurrera egin uzten digun mundua
izateko.
Badakigu zer egiten dugu, gu hau garelako. Hau ez dugu egiten ezer gehiago
lortzeko. Hau gure eskubidea da eta gure ondorengoenenak ere bai.
Batzuk “Ez da ezer gertatzen” esaten dutenean esango diegu irakurtzeko eta
ikusteko zer gertatu izan den urteetan zehar.
Espero dugu beste jendeak egia ezagutzen duenean beraiek ere motibatu
egingo direla eta gurekin bat egindo dutela Neil eta taldeak daraman bide
neketsu hau jarraitzeko.
Laster etortzen diren jaietarako eta urte berrirako pakea, amodioa eta poza
bidaltzen dizuegu!!!!
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