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Gyda ddatgyddiad Neil Keenan yn dybio y sefyllfa M1/N1, Unwaith eto, rydym yn
dod o hyd ein hunain yn gofyn cwestiynau diangen, mae ei eithaf gan ddatgelu
bod yr adwaith uchaf i'r newyddion yn dod o'r unigolion sydd wedi gwneud dim
byd tuag at wneud y byd yn lle gwell I pawb – dim wedi cymryd un camau I wella
cyflwr ddynoliaeth. Maent yn edrych am daflen o unrhyw gyfeiriad.
Nawr maen angen canolbwyntio are weithredu, llinell amser yr ydym yn rhoi at ei
gilydd sydd yn cynnwys rhywfaint o hanes sydd yn arwain at nifer o
ddigwyddiadau mae Neil Keenen a Grwp K nid yn unig wedi cydweithio mewn,
ond creu hefyd a hyd yn oed rhybuddio am i helpu i osgoi trychineb, byddai rhai
wedi bod yn ofnadwy. Gall hyn fod yn agored llygad I pobl sydd ond yn
ymwybodol of chyngaws Neil, hefyd I rhai sydd yn siarad amdanant pethau
maent yn gwybod dim byd amdano.
Y disgrifiwyd orau i Neil oedd pan gaes y galwad, “Dyn dinistrio unigol” holl
gemau, peidiwch byth ymddiswyddo, gallai cael bwrw i lawr ond bob amser yn
mynd yn ôl i fyny eto, ond ni allwch gadw dyn da i lawr.
Y Llinell Amser – Cerdded y Sgwrs
Mae'r llinell amser hanesyddol canlynol yn dangos rhai or chyflawniadau Neil
Keenan a Grwp K. Eu gweithredoedd a'u bwriadau wedi arwain at
ddigwyddiadau penodol, Ac yn ei dro yn dechrau gosod o gadwyn o
ddigwyddiadau y mae Neil a'i dîm ymyrryd i gynorthwyo i ni gyd (hyd yn oed pan
bod yn gysgu).
Yn Isod mae ychydig o'r llwyddiannau Neil wedi cyflawni. Gyda ddarllen y
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ddogfen lawn, Bydd eich diwydrwydd dyladwy hun datgelu bod Neil wedi bod yn
darparu newidiadau torri tir a dod i gysylltiad â digwyddiadau ac a amodau byd,
Ac ei fod wedi bod “gweithredol mewn corff ac eniad” wrth sicrhau newid
sylweddol ar y blaned hon:
2008: Mae Neil Keenan yn cymryd awdurdod i gynrychioli'r asedau teulu ddraig a
roddir iddo.
2009: Derbynodd Keenan yn bersonol y gwarchodaeth o nodiadau wrth gefn
ffederal.
2011: A gyhoeddwyd Keenan POA o Dr. Edy Seno Soekanto.
2011: Y timod Keenan “y cyd-fynd Monaco” cyfarfod o 57 o weinidogion bydeang.
2011: Ffeiliau Keenan “un triliwn doler chyngaws” am y dychwelyd y bondiau
wedi'u dwyn.
2012: Ffeiliau Keenan Liens un erbyn y banciau canolog y G7 a 12 banciau y
FED
2012: Keenan yn dod i lawr ychydig ar y brig: prif weinidogion ac 1 brenhines
2013: Adroddiadau Keenan bod wladgarwyr wedi stopio llain i ffrwydro arfbennau
niwclear
2013: Keenan yn mynd i brifddinas bancio ac yn cwrdd â Chieftains Cabal
2014: Keenan yn amlygu'r IRS fel endid dramor
2014: Gynnig Keenan ar gyfer yr " , Dim - hedfan gydnaws " a parthau dimhedfan rhyngwladol
2014: Keenan yn atal delio quadrillion - doler rhwng y Sultan o Sulu & Fatican
2014: Keenan yn amlygu'r digwydd Heist aur mwyaf mewn hanes yn S. Korea
2014: Keenan yn atal Japan rhag goresgynnol Indonesia i ymgais ddwyn
aur
2014: Keenan yn hamlygu plot y Sylfaen Clinton i ddymchwel Indonesia
2014: Keenan yn Gorllewinwr cyntaf i fynd i mewn i " byncer " ystorfa cyfoeth
2014: Materion Keenan " ben ac yn ymatal " hysbysiad i'r Gorfforaeth Unol
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Daleithiau
2014: Keenan yn hamlygu cynllun ehangu Cabal i gymryd aur o Wlad Thai
2015: Keenan yn cyhoeddi Llyfr Codau a Maklumat i dderbynnydd Addasau
2015: Adroddiadau Keenan Intel ar damwain Germanwings cael ei saethu i lawr
gan yr Unol Daleithiau / NATO
2015: Datgeliad Keenan Fforwm Economaidd y Byd ( WEF ) cael ei gynnal yn
Jakarta
2015: Ar ôl llofnodi'r dogfennau , bydd Keenan yn cael ei adnabod fel Rhif 1 ( N1
o y GCA )
Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen hanes llawn a llinell amser o ddigwyddiadau:
Neil Keenan: Hanes a Digwyddiadau Llinell Amser
Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys adran cwbl newydd ar y wefan, yn hygyrch o'r
prif far gwe-lywio]
Dyfyniad gan un o swyddogion Pentagon uchel Safle: "Mae'r grŵp bychan o
Ragamuffins a elwir yn Grŵp K, mewn gwirionedd wedi gwneud mwy na'r hyn y
byddai'n ei gostio i ni a'n hasiantaethau i wneud - yn y 100 o filiynau o ddoleri."
Er bod y prif genhedloedd wedi bod yn rhwygo y byd ar wahân, y "seamstresses"
yng Ngrŵp K wedi bod yn brysur yn gwnïo yn ôl at ei gilydd.
Er bod y Cabal yn ceisio'i drefnu cenhedloedd mawr i wynebu ei gilydd yn y
brwydrau pŵer mwyaf llwyfannu erioed ar y blaned hon, maent yn esgeuluso i roi
sylw i grŵp bach sydd yn symud drwy crac a rhwygo i lawr eu sylfeini. Mae hyn
yn ein ffenestr cyfle - ac rydym bob amser yn manteisio ar ein manteision.
Y casgliad i Llinell amser hwn yn y broses. Mae'r Blaenoriaid amyneddgar wedi
disgwyl gan mlynedd ac yn olaf y byddant yn gweld yr asedau eu rhoi i weithio fel
eu bod yn golygu i fod ar arwyddo'r Cytundeb Bretton Woods.
Yn awr, bydd y Blaenoriaid yn gallu cynnal eu pennau yn uchel ymhlith eu gwlad
a chyfoedion y byd, ac o'r diwedd hir y gall ddweud yr hyn y gall neb arall yn
hanes yr asedau yn dweud: "! Rydym wedi gwneud hyn o'r diwedd" Maen nhw
wedi dod o hyd sy'n maent tymor yw eu un a ddewiswyd, eu "Rhif 1," a fydd yn
arwain y ffordd i gyflawni eu gweledigaethau a breuddwydion
Wrth i ni aros am y digwyddiadau "terfynol" gael ei ychwanegu i’r Llinell amser
hwn, gall pob un o'r ymdrechion hyn i'w gweld yn glir ar gyfer yr hyn y maent yn
ei - gwarchod ddynoliaeth, ehangu ymwybyddiaeth o'r hyn sy'n digwydd mewn
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gwirionedd ar y blaned ac yn rhyngweithio gyda'r rhai sydd yn y sefyllfa i gwneud
newidiadau ledled y byd.
Mae'r holl waith hwn wedi dod ar gost bersonol mawr i Neil a hefyd i'r Tîm. Trwy
esiampl, mae hyn yn beth y gellir ei wneud tuag at wneud yr un yma byd rydym
yn ffynnu heb gaethwasiaeth a Annihilation sancsiynu.
Rydym yn gwneud yr hyn yr ydym yn ei wneud oherwydd mae hyn yn pwy ydym
ni.Nid yw hyn yn ymwneud â'r pot mawr o 'aur ar ddiwedd yr enfys. Mae hyn yn
ymwneud â'n enedigaeth-fraint a'r llwybr cadarn yr ydym yn eu rhoi ar waith fel y
gall eraill ddilyn a chefnogaeth.
Pan fydd y rhai sy'n gweiddi mewn diymadferthedd yn datgan "Dim sy'n
digwydd!", Rydym yn gwahodd darllenwyr i ddod yn ymwybodol o'r hyn sydd
wedi digwydd dros y blynyddoedd. Ein gobaith yw y bydd eich ymwybyddiaeth
ysbrydoli a chymell llawer mwy i ymuno â ni ar hyd y llwybr iawn-ennill caled sy'n
Neil a'r Tîm wedi cerfio allan am y bobl a'r blaned
I ddathlu y gwyliau sydd ar ddod a'r flwyddyn newydd o'n blaenau, rydym yn
dymuno Heddwch, Cariad, Joi ac Ewyllys Da i bawb!
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