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We willen de wereld niet veranderen.
We willen die verbeteren;
Kan je niet rieken dat het er aan komt ? Het gaat zo snel dat, zou je het helemaal
niet bemerken, je beter een kuil graaft en erin kruipt want je loopt toch maar in de
weg. Dàt is het laatste wat we willen.
We willen de wereld niet veranderen. We willen die herstellen.
https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw

Gisteren had Neil het voor het zeggen toen hij zei dat de NAVO/Vs/Finns
geheimzinnig rond de Russische grens liepen terwijl Obama opnieuw een poging
deed om WO3 te starten.Vandaag zie we dit:
Obama Calling For German Military Support To Fight Russia
Obama wil kost wat kost zijn zin hebben. Via het leger of via een revolutie, het
maakt voor ons niets uit zolang hij het witte huis maar verlaat. Deze was in de
eerste plaats nooit voor hem bedoeld.
Wat als we allen “nee” zeggen? Zou hij het hiermee begrepen hebben? Dit is wat
snel naderbij komt. Velen zeggen “dit kan helemaal niet!”. Echter, in een mum
van tijd kunnen we er midden in zitten. Waarom ? Omdat Obama langer dan de
toegelaten termijn president wil blijven zodat hij de ontginning van de VS voor het
globalist agenda van de NWO tot een einde wil brengen.
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Onthou het goed, Obama is hun slaafje.
Dit is waar jullie waakzaam moeten zijn. De VS blijft een sterke natie maar het
zal ten onder gaan als de verkeerde wordt verkozen. We moeten iemand kiezen
die capabel is om alle uitdagingen van de door Obama verkozenen te doorstaan.
Wie zou het kunnen zijn? Hillary? Cruz? Vergeet het maar; zij zouden
gewoonweg doen wat de NWO hen op legt en een put delven voor wat ooit de
Verenigde Staten van America was...
De naamverandering zou goed zijn voor onze souvereiniteit maar we moeten
eerst degene kiezen die ons wil en zàl helpen... Iemand met stalen ballen die
reeds meerdere doods bedreigingen heeft weerstaan als druk vanuit de partij.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

2

Ja, desondanks de enorme druk staat hij op het punt om meer stemmen te
hebben verzameld dan om het even wie in de convensionele republikeinse
geschiedenis. We hebben het over Donald Trump.
Bekijk het zo, zou je de fake Cruz of oorlogsstookster Hillary volgen? Ze hebben
enkele kwaliteiten maar niet voldoende om om over de volgende heuvel te
krijgen. Eigenlijk zouden ze ons allen in de diepte duwen zodra ze de kans
krijgen. Het is tijd voor ernst, tijd om ons land te heroveren en een muur te
bouwen. Stem voor Trump!
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Het is het moment voor de globalisten om er alles aan te doen om te overleven!
Hoe zullen ze dit doen? De Global Accounts stelen?
En wat doen ze nu om dit ogenblik? Ze proberen de Global Accounts te stelen!
Terwijl ik dit schrijf zijn ze in Azië om de bunkers en de privé opslagplaatsen te
roven. Volgende week zouden ze hiermee klaar zijn, maar onthou één ding goed;
ze zijn niet de eigenaars !
De families die de meerderheid van de accounts beheren zijn zeer goed in dit
soort zaken…De accounts in kwestie worden beheerd door de depositors, de
Golden Dragons. Ze hebben hun toestemming voor vrijgave niet verleend en
aldus moet dit als diefstal worden beschouwd. Het westerse financiële systeem
wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden, gezien de BIS alle accounts correct
heeft geregistreerd.

Het is de BIS en hun westerse bank partners, het IMF, de World Bank, en de
Feds die druk uitoefenen op de Oorsterse regeringen om alle assets aan hen te
overhandigen (welke dus hen niet toebehoren)…
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Laat me even verklaren hoe alles precies in mekaar zit met dat goud. De ZuidKoeraanse president Pak staat ook gekend als de coordinator van de grootste
poging tot goudroof in de geschiedenis (250 duizend metrische ton) . Dit goud
was eingedom de Golden Dragons en deze poging was verijdeld in july 2014
door Neil Keenan en z'n team.
Wat ze nu doen is net als destijds de gouden baren in staven gieten. De zegels
en stempels worden gewijzigd alsook de daarbij horende documenten in de hoop
dit voldoende is om alles gratis te verkrijgen. De raffinaderij is net zoals in 2014
weer in gebruik en ze zijn druk bezig om alles geklaard te krijgen.
Het dringt echter nog niet tot hen door dat ze van dichtbij worden gevolgd. Liever
vroeger dan later zullne ze worden gearresteerd voor zo'n openlijke corruptie en
diefstal.
Dit doet zich voor over gans Azië met de VN, de World bank, het IMF en de Feds
die hopen dat ze hun koffers met andermans goed kunnen vullen.
Wederom pogen ze de oorlogskist te vullen terwijl ze zich klaar maken voor wat
wellicht een grootse oorlog kan zijn. Om te mogen vechten moeten ze wel hun
toegangsprijs betalen. Ze proberen om terug zo sterk te worden als vroeger.
Ze gaan door met ons op een laag tempo te vermoorden via chemtrails,
vaccinaties, HAARP, en nog meer! Alles wat we aanraken is door hen
bezoedeld. Het is echter wij die door hen als de viezeriken worden aanschouwd!
We zitten hier met ons hoofd in afschuw te schudden terwijl pedofielen ons
zeggen dat het ok is met kinderen te spelen.
Ooit zouden ze het geen 5 minuten uitgehouden hebben om zoiets te zeggen
zonder angs voor repercussies. Zelfs de zwarte paus zei ons dat ook hij
beschuldigd was van pedofilie. Het zijn ziekmakende tijden waarin we leven. Doe
maar, het is ok om je hoofd eens te
schudden.
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M2, een briljant strateeg zei, “ Er komt een Griekse bailout waarin een grote bank
betrokken zal zijn, maar raad eens ? Griekenland krijgt het geld niet ! “
Yanis, de ex Griekse financiële minister noem het “economic waterboarding”.
Raads een wie het geld wél krijgt ? Duitsland en Frankrijk ! Het geld is reeds
uitgegeven alhoewel het op het ogenblik van dit schrijven nog niet “officieel” is.
Waar de Grieken en de rest van Europa zich op zouden moeten focussen zijn
hun eigen assets als depositors van de Global Collateral Accounts (dito
Finland). Gans Europa heeft hieraan meegewerkt en hun assets zijn nog steeds
missende in Europe en niet Azië zoals sommigen denken, niettegenstaande
Aziatische assets ook aanwezig zijn in de grote banken van Europa die ze
zogezegd bewaren voor de depositors.
Ja, we weten waar sommige zich bevinden. Het is een degelijke taak maar
eenmaal gedaan moeten we ons nooit meer zorgen te maken over schulden.
Iedereen die ongerust is doet maar beter zijn werk goed vooraleer de westerse
globalisten besluiten om de jacht op je eigendommen te openen en die
uiteindelijk hun eigendom te noemen!
Mijn M2 adviseerde me dat er zo veel geld is, niet enkel voor Europa, maar voor
de hele wereld! Waarom vechten we dan eigenlijk nog? Het antwoord is simpel:
De globalisten willen persé de controle over de wereld houden en dat kan niet
met zo velen onder ons die wakker worden! Depopulatie is nodig voor het
behoud van die controle. Dat zal niet gebeuren zonder een gevecht !
De mensheid zal niet langer toe staan dat zij ons als slaven behandelen! Wie
hen ooit over ons liet heersen maakte een slechte keuze gezien ze zelf nog niet
hun eigen leven kunnen beheersen. Ze zitten in zak en as en mogen blij zijn dat
Papa hen wat toe stopt. Op zichzelf zouden ze het nooit gered hebben.
Tot slot, eerst werden de benodigde fondsen op mijn bankrekening gestolen.
Dan lieten de VS banken niet toe dat nieuwe fondsen werden getransfereerd. Ze
blokkeerden met opzet de transfer en retourneerden het geld naar de zender.
Dus moet ik opnieuw een andere route zoeken om een herhaling hiervan te
vermijden. Wees niet ongerust. Er is iemand bij me die me nu en dan een duw in
de rug geeft wat voor mij voldoende is om door te gaan.
Ik wens je het allerbeste. Ja, het gaan snel! Ik ben vastgelijmd op m'n stoel
wachtende op een financiële gebeurtenis zodat ik persoonlijk de overzeese
problematieken in Azië kan opvolgen. Ik heb het al meerdere keren gezegd,
eenmaal de Accounts geopend wordt het een verandering voor ons allemaal!
Laat me toe dat ik eventjes vandoor ga. Ik heb het nodig!
Tot dan, werken, werken, werken! Doorgaan tot wij blijven rechtstaan, niét de
globalisten!
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Godzij dank dat Azië aan onze kant staat! Nog niet qua financiën maar ze zullen
indien nodig samen met Rusland vechten en we zullen winnen!
Putin zei, “Hou je wapens en laat ze niet registreren.”
Laat ze het raden hebben waar ze zijn zoals wij moeten raden naar waar ze de
wapens stuurden om ons te vernietigen. Accepteer het en doe verder.
Of zoals Drake het zegt : “Get er done!”

Video Part One
https://youtu.be/S1WoIjXygMk

Video Part Two
https://youtu.be/bWRfkDAe5-0

https://youtu.be/zUQiUFZ5RDw

Neil Keenan & The Keenan Team
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