NEIL KEENAN UPDATE | Ninguem faz melhor– eis a razão
Melhor tarde do que nunca: Em cima da hora!
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/

Dezembro 22, 2015
Com a revelação de Neil Keenan assumindo o cargo de M1 / N1, mais uma vez
encontramo-nos a responder a perguntas desnecessárias. É bastante
esclarecedor que a reação mais forte a esta notícia tem sido dos indivíduos que
não têm feito uma única coisa para tornar o mundo melhor - nem uma ação
ostensiva para melhorar a condição da humanidade. Eles procuram por uma
esmola, não importa de que direção vier.
Então, vamos nos concentrar na ação, uma linha do tempo desde que estamos
juntos, que inclui um pouco de história levando-se a muitos eventos que Neil
Keenan e Grupo K não só participaram mas também criaram e ainda alertaram
para ajudar a prevenir desastres, alguns dos quais teriam sido catastróficos.
Esta pode ser uma grande surpresa para muitos só tem conhecimento de ação
judicial de Neil, e também para aqueles que falam de coisas que eles não sabem
nada.
Foi cunhado melhor quando Neil foi chamado de " equipa de demolição de um
homem": só ação, nunca desiste, pode ser derrubado, mas levanta-se sempre
de volta. Mas não se pode manter um bom homem em baixo.
A Linha do Tempo - a seguir o que se promete
O seguinte cronograma histórico detalha alguns dos sucessos de Neil Keenan e
do Grupo K. Suas ações e intenções, levaram a determinados eventos, e por
sua vez, iniciou cadeias de eventos em que Neil e sua equipe intervieram para
ajudar todos nós (mesmo enquanto estávamos a dormir).
Abaixo estão apenas alguns destaques resumidos do trabalho que Neil tem
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realizado. Com a leitura do documento na íntegra, o seu próprio parecer vai
revelar que Neil Keenan vem proporcionando mudanças inovadoras e exposição
de eventos e as condições do mundo, e que ele tem se dado "corpo-alma " para
efetuar mudanças significativas neste planeta:
2008: Neil Keenan foi autorizado a representar os recursos da família Dragão
2009: Keenan aceita a custódia das Notas da Reserva Federal
2011: Keenan emitiu Plano de Acção do Dr. Edy Seno Soekanto
2011: reunião de 57 ministros globais "Monaco Accords", um marco de Keenan
2011: Keenan arquiva "Ação Judicial no valor de triliões de dollars" para o
retorno dos títulos roubados
2012: Keenan arquiva Liens Contra Bancos Centrais do G7 e 12 bancos do FED
2012: Keenan derruba alguns no topo: Primeiros-Ministros e 1 Rainha
2013: Keenan relata que os patriotas pararam uma consiparação para detonar
ogivas nucleares
2013: Keenan vai para uma capital bancária e se encontra com Chefes do Cabal
2014: Keenan expõe o IRS como uma entidade estrangeira
2014: proposta de Keenan para o "no-fly Accords," zonas de exclusão aérea
internacional
2014: Keenan impede negócio quatrilhão de dólares entre sultão de Sulu e o
Vaticano
2014: Keenan expõe o maior assalto de ouro na história a ter lugar na Coréia do
Sul
2014: Keenan impede o Japão de invadir a Indonésia em uma tentativa de
roubar ouro
2014: Keenan expõe a conspiração da Fundação Clinton para derrubar
Indonésia
2014: Keenan é o primeiro ocidental a entrar num bunker de repositório de
riqueza
2014: Keenan emite "Cessar e desistir" aviso para a corporação dos EUA
2014: Keenan expõe plano de expansão do Cabal para levar o ouro da Tailândia
2015: Keenan anuncia Livro de Códigos e Maklumat ao receptor adequado (s)
2015: Keenan relata informação à Germanwings sobre o acidente abatido por
EUA / NATO
2015: Keenan expõe Fórum Econômico Mundial (WEF) a ser realizada em
Jacarta
2015: Ao assinar os documentos, Keenan será conhecido como número 1 (N1
de o GCA)
Clique no link abaixo para ler a história completa e cronograma de eventos:
Neil Keenan: História & Eventos Timeline
Neil Keenan: History & Events Timeline
[Esta informação compreende uma secção inteiramente nova do site, acessível
a partir da barra de navegação principal]
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Citação de um funcionário do Pentágono de alto escalão: "Esse pequeno grupo
de maltrapilhos conhecidos como Grupo K, realmente fizeram mais do que
aquilo que nos custaria a nós e as nossas agências para fazer - nos 100 de
milhões de dólares ".
Considerando que as grandes nações têm rasgado o mundo às partes, as
"Costureiras" no Grupo K têm se ocupado a costura-lo de volta juntos em um só.
Enquanto o Cabal está orquestrando confrontos entre as principais nações nas
maiores lutas de poder alguma vez organizada no planeta, eles não se
aperceberam de um pequeno grupo esgueirando através de uma brecha e
derrubaram as suas fundações. Esta é a nossa janela de oportunidade - e nós
sempre aproveitamos as nossas vantagens.
A conclusão a este Timeline está em processo. Os Anciões têm pacientemente
esperarado durante cem anos e, finalmente, eles vão ver os ativos colocados a
trabalhar como eles foram feitos quando foi assinado o Acordo de Bretton
Woods.
Agora os Anciões serão capazes de manter a cabeça erguida no seu país e no
resto do mundo, e finalmente podem dizer o que ninguém mais na história dos
ativos pode dizer: "Nós fizemos finalmente!" Eles encontraram o seu escolhido, o
seu "número 1", que irá liderar o caminho para cumprir as suas visões e sonhos.
Enquanto aguardamos os acontecimentos "finais" para serem adicionados a
esta linha de tempo, todos esses esforços podem ser visto claramente para o
que eles são - proteger a humanidade, ampliando a consciência do que está
realmente a acontecer no planeta e interagir com aqueles que estão na posição
para fazer mudanças em todo o mundo. Todo este trabalho veio com um grande
custo pessoal para Neil e também para a equipe. Por exemplo, isto é o que pode
ser feito para tornar este mundo um em que nós poderemos prosperar sem
escravização e aniquilação subsidiada.
Nós fazemos o que fazemos porque isso é o que somos. Isto não é sobre a
panela grande de ouro na extremidade do arco-íris. Isto é sobre o nosso direito
de nascença e o caminho sólido que iniciamos para que outros possam seguir e
apoiar. Quando aqueles que gritam de desamparo a declarar "Não está
acontecendo nada!", Nós convidamos os leitores a se tornar consciente do que
tem acontecido ao longo dos anos. É nossa esperança que a sua consciência irá
ser inspirada e motivar muitos mais para se juntar a nós ao longo deste caminho
muito arduamente conquistado que Neil e a equipe esculpiram para as pessoas
e o planeta.
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Em comemoração do próximo feriado e o ano novo à frente, desejamos paz,
Amor, Alegria e Boa Vontade a todos!
A EQUIPE KEENAN
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