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NEIL KEENAN UPDATE | Niemand doet het beter  
Beter laat dan nooit : op het nippertje ! 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/ 
 
22 December 2015 
 

De bekendmaking dat Neil Keenan de positie van M1/N1 op zich neemt verplicht 
ons minder noodzakelijke vragen te beantwoorden. 
het valt op dat de grootste weerklank op dit bericht komt van zij die helemaal 
niets hebben gedaan om deze wereld te beteren of om de mensheid te helpen. 
zij zoeken naar een manier om langs alle kanten toch maar een graantje mee te 
pikken. 
 

In een tijdlijn sommen we chronologisch de door Neil Keenan en Group K 
georganiseerde activiteiten op. door hun deelname hebben zij ons kunnen 
helpen en waarschuwen om -soms catastrofale- rampen te vermijden. niet enkel 
zij die dit voor het eerst horen maar ook zij die énkel op de hoogte waren van 
Neil's rechtszaak zullen verwonderd staan. 
 

een hyper actieve ierse buldog is wellicht de beste omschrijving voor Neil; 
niks dan aktie en zodra hij ergens zijn tanden in zet laat hij niet meer los. 
 

de tijdlijn – geen woorden maar daden  
 

deze tijdslijn beschrijft de bereikte doelstellingen van Neil Keenan’s en Group K.  
hun akties en intenties hebben een kettingreaktie aan gebeurtenissen ontketend 
die dankzij hun tussenkomst in ons voordeel zijn uitgedraaid. 
 

hieronder enkele hoogtepunten van wat werd verwezenlijkt. 
na het aandachtig lezen hiervan zal het voor U duidelijk worden dat Neil Keenan 
niet enkel baanbrekende veranderingen heeft teweeg gebracht en wereldse 
gebeurtenissen aan de kaak heeft gesteld maar zich ook met hart en ziel heeft 
ingezet voor belangrijke verbeteringen op onze planeet. 
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2008: Neil Keenan verkrijgt authorisatie om de assets van de Dragon Family te 
beheren. 
 
2009: Keenan accepteert persoonlijk de in bewaarneming van de Federal 
Reserve Notes 
 
2011: Keenan verkrijgt een volmacht van Dr. Edy Seno Soekanto  
 
2011: Keenan’s “Monaco Accords” mijlpaal vergadering met 57 globale ministers  
 
2011: Keenan spant de “Trillion Dollar Lawsuit” (3 biljoen dollar rechtzaak) 
aan om de gestolen kasbons te recupereren. 
 

2012: Keenan vraagt pandrecht aan tegen de 'G7 Central Banks' en 12 banken 
van de FED  
 
2012: Keenan haalt enkele top mensen onderuit : eerste ministers en een 
koningin 
 
2013: Keenan meldt dat patrioten een plot hebben verijderd om enkele nucleare 
kernkoppen op te blazen. 
 

2013: Keenan bezoekt een bankiers residentie en ontmoet enkele hoofden van 
de Cabal  
 
2014: Keenan maakt de ware aard van de IRS als een vreemde entiteit publiek 
 
2014: Keenan’s stelt de “No-Fly Accords” op met internationale no-fly zones  
 
2014: Keenan verijdelt een biljard dollar overeenkomst tussen de Sultan van 
Sulu en het vatikaan 
 
2014: Keenan maakt de grootste historische goudroof bekend die plaats vindt in 
zuid Korea 
 
2014: Keenan verijdelt het binnenvallen van Japan in Indonesië in een poging 
goud te stelen 
 
2014: Keenan maakt een plot -gesmeed door de 'Clinton Foundation'- bekend 
om Indonesië omver te werpen. 
 
2014: Keenan is de eerste westerling die toegang verkrijgt tot een met weelde 
gevulde bunker. 
 

2014: Keenan vaardigt een “Cease and Desist” uit tegen de US Corporation 
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2014: Keenan legt de uitbreidings plannen van de Cabal bloot om goud van 
Thailand te stelen. 
 
2015: Keenan stelt het 'Book of Codes & Maklumat' voor aan geschikte 
kandidaten 
 
2015: Keenan geeft meer info vrij mbt het neerhalen van de Germanwings vlucht 
door de VS en de navo. 
 
2015: Keenan maakt bekend dat het World Economic Forum (WEF) in Jakarta 
wordt gehouden. 
 
 2015: na het plaatsten van z'n handtekening verkrijgt Neil Keenan de titel van 
'Number 1' (N1 of the GCA)  
 

klik op onderstaande link voor de details van deze gebeurtenissen 
 

< link timeline> 
 
[deze informatie staat op een volledig nieuwe pagina van de website die ook via 
het hoofd navigatie menu te bereiken is] 
 
Een uitspraak van een hoog geplaatst ambtenaar van het Petagon: 
“ deze kleine group rebellen die bekend staat als Group K heeft meer 
verwezenlijkt dan wat het ons en onze agentschappen zou hebben gekost – vele 
honderden miljoenen dollars – dit te doen” 
 
terwijl de grootste landen bezig waren met de wereld uit elkaar te rukken is 
Group K bezig met deze naadloos terug aan elkaar te lijmen. 
 

Terwijl de cabal de grootste naties elkaar in de grootste krachtstrijd dezer planeet 
wil laten confronteren verzuimen ze aandacht te besteden aan een kleine groep 
die via een kiertje binnen sluipt en hun stellingen neer haalt. 
 

het eindstuk van deze tijdlijn is reeds in gang.  
de Ouders hebben eeuwenlang geduldig gewacht en zullen nu zien hoe de 
assets gebruikt zullen worden zoals  beschreven in de Bretton Woods 
overeenkomsten. 
 

de Ouders zullen fier hun hoofd hoog uit kunnen steken tussen en kunnen 
zeggen wat niemand anders in de geschiedenis van de assets ooit kon : “het is 
ons gelukt!” 
ze hebben hun “Number 1” gevonden, iemand wie hun stoutste dromen waar zal 
maken. 
 

Terwijl we het slotsluk van deze tijdlijn naderen zien we wat al deze 
inspanningen betekenen;  
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de mensheid beschermen, een grotere bewustwording over wat nu echt op onze 
planeet gebeurt en omgaan met zij die werkelijk in staat zijn wereldomvattende 
wijzigingen uit te voeren. 
 

dit alles heeft zowel bij Neil als zijn team een grote tol geëist. 
dit is een toonaangevend voorbeeld om deze wereld terug vooruitstrevend te 
maken zonder slavernij en goedgekeurde slachtpartijen. 
 

We doen wat we doen want dit is wie we zijn. 
het gaat niet om de gouden poort aan het eind van de regenboog. 
het gaat om ons geboorterecht en de funderingen die we leggen voor zij die ons 
volgen of willen helpen. 
 

zij die hulploos “er gebeurt niets !” schreeuwen nodigen we uit zich vertrouwd te 
maken met wat al die tijd is gebeurd. 
 

we hopen dat je bewustwording velen mag inspireren en motiveren om zich aan 
te sluiten bij de funderingen die Neil en z'n team hebben aangelegd voor de 
mensheid en de planeet. 
 

In het vooruitzicht van de feestdagen wensen wij u vrede,liefde, plezier en goede 
intenties toe ! 
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