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NEIL KEENAN OPPDATERING / INGEN GJØR DET BEDRE - 
DERFOR 

December 22, 2015 

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

Bedre sent enn aldri: I grevens tid! 

Med kungjøringen om at Neil Keenan tiltrer posisjonen som M1/N1, finner vi og 
måtte svare på mange unødvendige spørsmål, nok en gang.  Det er ganske 
innlysende at de som roper høyest imot disse nyhetene har kommet fra de 
individene som ikke har gjort en eneste ting for å gjøre verdenen vår bedre - ikke 
en eneste synlig handling for å forbedre forholdene for menneskeheten.  De ser 
etter handouts uansett fra hvilken retning det kommer ifra. 

La oss fokusere på action,  her presenterer vi en tidslinje som inkluderer historie 
som leder opp til de mange hendelsene som Neil Keenan og Gruppe K ikke bare 
har deltatt i, men også skapt.  Til og med advart oss mot, for og ungå katastrofer. 
Dette kan gi en pekepinn og være en vekker for mange som bare er klar over 
Neils søksmål, og også for de som bare snakker om ting de ikke vet noenting 
om. 

Det ble myntet best da Neil ble kalt "en enmanns rivnings hær" : alltid action, 
aldri gi opp, blir kanskje slått ned - men kommer alltid tilbake. Fordi, man kan 
ikke holde en god mann nede. 

Tidslinjen- Står løpet ut og gjør det som sies 

Den følgende historiske tidslinjen inneholder detaljer over hva Neil Keenan og 
Gruppe K har oppnådd.  Deres handlinger og intensjoner har ledet til spesielle 
viktige øyeblikk, og har started en kjedereaksjoner av hendelser som Neil og 
Teamet hans har stått på for.  De har jobbet for å opplyse alle oss andre om 
dette, (til og med mens vi sover). 
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Nedenfor følger det noen få forkortede høydepunkter av arbeidet som Neil har 
gjennomført. Når en leser hele dokumentet, så vil man oppdage at Neil Keenan 
har stått for gjennomgående forandringer, avsløringer av begivenheter og 
statusoppdateringer som omhandler verdens tilstand. Det har vært en kropp og 
sjel aktiviserende prosess for å gjennomføre betydelige forandringer på denne 
planeten.  

2008: Neil Keenan autoriseres til og representere Drage Familienes verdier som 
gis til han. 

2009: Keenan godtar personlig eierskap av Federal Reserve Notes 

2011: Dr. Edy Seno Soekanto utsteder POA til Keenan 

2011: Keenan's landemerke "Monaco Accords" møte som innebefattet 57 globale 
ministere 

2011: Keenan utsteder og binder "The Trillion Dollar lawsuit" for og vinne tilbake 
de stjelte bondene 

2012: Keenan utsteder Liens(retten til å være i besittelse av eiendom som 
tilhører en annen person til en gjeld, etter at personen er utskrevet.) mot 
sentralbankene i G7 og 12 banker under FED 

2012: Keenan tar ned noen på "toppen": Statsministere og en dronning 

2013: Keenan rapporterer at Patrioter stoppet et komplott for og sprenge 
kjernefysiske stridshoder 

2013: Keenan drar til bankenes hovedstad for og møte lederne for Kabalen  

2014: Keenan eksponerer skattemyndighetene IRS som en utenlandsk enhet 

2014: Keenan lager forslaget til "No-Fly Accords", internasjonale flyforbudssoner 

2014: Keenan forhindrer Quadrillion-dollar avtale mellom Sultanen av Sulu og 
Vatikanet 

2014: Keenan avlsører verdenhistoriens største gull kupp som skulle finne sted i 
Sør Korea 

2014: Keenan forhindrer Japan i og invandere Indonesia for og forsøke og stjele 
gull 

2014: Keenan avslører Clinton Foundations plott for og overta Indonesia 

2014:Keenan blir den første vestlige som får gå inn i et lager depot for 
rikdommene, en såkallt "oppbevarings bunker" 
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2014: Keenan utsteder "pågrip og beslaglegg" kunngjøring til konsernet US  

2014:Keenan avslører Kabalens utvidede planer for og stjele gull fra Thailand 

2015: Keenan annonserer "Book of Codes & Maklumat" til egnede mottakere 

2015: Keenan rapporterer intel om Germanwings flyhavariet, skutt ned av 
US/Nato 

2015: Keenan avslører World Economic Forum (WEF) som holdes i Jakarta 

2015: Når Keenan signerer dokumentene vil han bli kjent som Nummer 1 (N1 of 
the GCA) 
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Klikk på linken nedenfor for å lese den hele og fulle historien om tidslinjen for 
hendelsene 

Neil Keenan: History & Events Timeline 

[Denne informasjonen omfatter en helt ny del av nettstedet, tilgjengelig fra 
hovednavigasjonslinjen] 

Uttalelse fra høyt rangert Pentagon ansatt: "denne lille gruppen av 
ragamuffins(personer, vanligvis barn, i fillete, skitne klær), kjent som Gruppe K 
har egentlig gjort mere enn hva det ville ha kostet oss og våre etater og få til - i 
størelsesorden hundresvis av millioner av dollar". 

Der majoriteten av nasjoner har forsøkt og rive verden ifra hverandre, har 
syerskene i Gruppe K vært opptatt med og sy verden sammen igjen. 

Mens Kabalen har orkestrert store nasjoner til og konfrontere hverandre i den 
største maktkampen noensinne iscenesatt på denne planeten, glemte de og 
følge med en liten gruppe som snek seg gjennom en liten sprekk i muren for så 
og rive ned hele fundamentet deres.  Dette er vårt vindu av muligheter - og vi 
drar alltid nytte av våre fordeler. 

Konklusjonen på denne tidslinjen er i prosess. De Eldste har tålmodig ventet i 
hundre år, og endelig vil de se at verdien av rikdommene blir satt til arbeid slik de 
var ment å være, ved signeringen av Bretton Woods-avtalen. 

Nå vil de Eldste være i stand til å holde hodet høyt hevet blandt landets og 
verdens adelige. Endelig kan de si hva ingen andre i historien av eiendelene 
deres kan si: "Vi har endelig gjort det" De har funnet den personen som er deres 
utvalgte, deres "Nummer 1", som vil lede an for å oppfylle deres visjoner og 
drømmer. 

Mens vi venter på de "endelige" hendelsene som skal legges til denne tidslinjen , 
kan alt dette arbeidet sees tydelig for hva det er - å beskytte menneskeheten, 
utvide bevisstheten om hva som virkelig skjer i verden. Dette skjer i samspill med 
de som er i posisjon til å gjøre store forandringer på verdensbasis. 

Alt dette arbeidet har kostet Neil personlig og også teamet hans enormt mye. 
Som eksempel, er dette hva som kan gjøres for å gjøre denne verden til en 
verden der vi trives uten slaveri og sanksjonerte utslettelser. 

Vi gjør det vi gjør fordi dette er hvem vi er. Dette handler ikke om den store gryta 
med gull i enden av regnbuen. Dette handler om vår fødselsrett og den solide 
stien vi har banet vei for slik at andre kan følge etter og støtte opp om. 

Når de som roper i hjelpeløshet erklærer "Ingenting skjer!", Inviterer vi leserne til 
å bli klar over hva som har skjedd i løpet av årene som har gått. 
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Keenan teamet 

Det er vårt håp at din bevissthet vil inspirere og motivere mange flere til å bli med 
oss på denne veldig hardt tilkjempede veien som Neil og teamet har meislet ut 
for oss mennesker og planeten. 

I feiringen av den kommende ferien og det nye året som står foran oss, ønsker vi 
Fred, Kjærlighet, Glede og Vellvilje til alle! 

THE KEENAN TEAM 
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