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8 MEI 2016 

In zijn laatste artikel vertelde Neil u dat er een “Revolutie” aan de gang is. 

Kunnen jullie het al ruiken? Het gaat nu heel snel, mensen! 

Opdat de geschiedenisboeken mogen vertellen dat de 3e Wereld Oorlog 
geëindigd is om 8:59:59 op 30 april 2016! 

Gedurende 20 jaar is deze stille strijd al aan de gang en kwam uiteindelijk tot een 
einde op de bovengenoemde datum. Deze oorlog lijkt misschien nog niet ten 
einde, daar er nog steeds vele cabal-leden hun wapens niet wensen af te staan, 
maar in essentie is de strijd gestreden. 
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Met als resultaat, dat we nu veel veiliger zouden moeten zijn dan voorheen.  

De informatie die u hierbij ontvangt, is van groot belang en nogal op de proef 
gesteld, toen een toonaangevende “speler” in onroerend-goed in de VS het 
telefoontje pleegde, dat Neil overtuigde, om deze informatie naar buiten te 
brengen. 

Natuurlijk kwam deze informatie van de Dragon Familie, waar Neil een groot 
vertrouwen in heeft, maar het was vooral dit telefoontje, dat Neil ervan 
overtuigde, om u van het geheim op de hoogte te stellen, voordat er überhaupt 
geen sprake meer is van een geheim. Met andere woorden, hij wil u dit goede 
nieuws niet onthouden. Neil heeft er zelf geen enkel belang bij, op wat voor 
manier dan ook, zijn redenen zijn van puur humanitaire aard. 

In de afgelopen 7 jaar zijn Neil Keenan en de Dragon Familie onafscheidelijk 
geweest, ondanks de vele uitdagingen. De Familie heeft gezien hoe Neil door 
een hel is gegaan, om daar te komen waar hij nu is. 

Ondanks het verlies van de FRN’s (vlottende rente-obligaties = langlopend 
schuldpapier met een variabele rente) en gestolen Obligaties (die op wat voor 
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manier dan ook teruggevorderd zullen worden) door toedoen van Daniel Del 
Bosco, zijn Neil en de Familie nauwer verbonden met elkaar dan ooit. Neal sloot 
zijn deal en handelde ernaar ondanks de on-aflatende twijfel van de Familie met 
betrekking tot de vraag of het iemand zou lukken om al deze enorme obstakels 
te overwinnen, die opgeworpen waren door de globalisten, met als doel om Neil 
ervan te weerhouden zijn taak uit te voeren. 

De Familie is blij dat Neil deze informatie naar buiten gebracht heeft en ze geven 
tevens aan welk enorm aandeel hij hierin heeft gehad. En ze bewonderen het feit 
dat hij nooit opgeeft. 

Sommige mensen zullen zeggen dat het gewoon “Iers geluk” is dat Neil nog 
steeds onder ons is, maar velen, die hieraan meegewerkt hebben en die zich 
bewust zijn van wat er allemaal gaandeweg gebeurd is, zijn ook nog steeds 
stomverbaasd. Neil heeft een oprechte belofte gedaan en heeft zich hieraan 
gehouden, ondanks alle tegenwerking, en daar heeft de familie grote 
bewondering voor.  

Neil is nooit achter één of ander bureau gaan zitten, telefoontjes ontvangend van 
derden, die ons in slaap probeerde de sussen met onzin, maar hij en velen van 
zijn team, begaven zich in het moeilijk begaanbare veld en het ruige Aziatische 
landschap om te krijgen wat ze nodig hadden. 

Het volgende waar we nu op focussen is de geweldige informatie die Neil met 
ons wil delen, als een soort “genoegdoening” en geschenk aan hem. De Familie 
wilde hun dank tonen aan Neil en Group K, door hem toegang te verlenen tot dit 
“Grote Historische Nieuws”, wat u waarschijnlijk moeilijk zult kunnen geloven. 

Neil geeft heel duidelijk aan dat hij al zoveel verwikkelingen gezien heeft, dat 
zelfs hij niet altijd weet wat wat is! 

Maar dit is werkelijk heel groot wereld nieuws!! 

Alstublieft, indien u ouder bent dan 16, gaat u er dan maar even bij zitten, en 
onthoudt, dat Neil nooit geloofd heeft in de RV (“Revaluation”), welke het tweede 
deel is van de aankondiging. Hij heeft nog steeds zijn twijfels, maar hij is zich ook 
bewust van de kwaliteiten en integriteit van de mensen die hem dit belangrijke 
bericht hebben gestuurd. Daarom vindt hij, dat het nu tijd is, om u het nieuws te 
vertellen.  

Als iemand de geloofwaardigheid van Meneer Keenan wil aanvechten, hoeven 
ze alleen maar te kijken naar het overzicht van wat hij allemaal gepresteerd heeft 
om dan vervolgens te kijken naar diegenen die alleen maar kritische 
opmerkingen kunnen maken, en dan zult u begrijpen dat die critici geen poot 
hebben om op te staan.  

Geen één van hen! 
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Onthoudt dat Neil niet verwacht er zonder kleerscheuren vanaf te komen, 
vanwege dit bericht, maar hij verwacht wel dat u de situatie in de gaten houdt. 
Ook al weet u niet wat er elke minuut van de dag gebeurd, is het wel goed om te 
blijven focussen om dit voor elkaar te krijgen. Neil heeft voor u dit bericht 
geplaatst. 

Diegenen die roepen, dat dit niet aan de hand is, hebben waarschijnlijk zichzelf 
nog nooit ergens voor ingezet, dus kijk naar hun achtergrond en vraagt u zichzelf 
af, wat voor recht van spreken hebben zij, laat staan dat ze Neil in twijfel trekken, 
terwijl hij in de afgelopen jaren zoveel goeds gedaan heeft voor de mensheid. 
Neil beseft dan ook hoe belangrijk deze informatie voor u is. 

Bericht van Neil Keenan aan de Mensheid: 

“Daar gaan we dan!” Zoals ik al zei, heeft de familie ten alle tijden de controle 
gehad over dit hele proces, en hebben zij mij direct ingelicht over datgene wat 
zich in het “achterkamertje” van het Witte Huis afspeelde. 

We hebben gezien dat anderen ook naar buiten treden met hun informatie over 
wat er zojuist gebeurd is. 

En wat denkt u, het staat ook nog op dezelfde bladzijde als die van Neil. Dus 
laten we waardering hebben voor wat Benjamin Fulford en Zap hebben gedaan 
voor de mensheid, door hun nek uit te steken voor u. Er zijn ook nog anderen, u 
hoeft alleen maar te kijken. 

Voor diegenen die “onmogelijk” roepen, bekijk hun achtergronden en naar wat zij 
tot op heden voor de wereld hebben gedaan.  

Zij vinden zichzelf heel wat, en bekritiseren juist die mensen die de boel 
draaiende hebben gehouden en die ervoor gezorgd hebben dat we eindelijk 
antwoorden krijgen. 

Sorry, maar de wereld heeft geen praatjesmakers nodig met onzin verhalen en 
wat al niet meer. Kijk hoe ze zich gedragen, wat ze doen en u zult onmiddellijk 
zien wie er toe doet en wie niet. 

(Trouwens, Neil was uitgeput toen hij de video maakte, maar hij wilde het nieuws 
zo snel mogelijk met u delen.) 

Bericht voor Neil Keenan van de Dragon Familie: 

Laat de geschiedenisboeken vertellen dat Wereld Oorlog III beëindigd werd op 
30 april 2016. 

Op de avond van 30 april in Washington DC, net voordat President Obama 
moest spreken op zijn Witte Huis Correspondent’s Dinner (WHCD) (Diner voor 
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WH journalisten), werd er een deal gesloten in één van de achterkamertjes van 
het Witte Huis. Het was een deal die Obama en de cabal in een hoek dreef. 

Zij kregen een voorstel dat ze niet konden weigeren, dus na wat gebakkelei, 
begrepen ze dat ze geen keuze hadden, behalve zich over te geven en de 
overeenkomst te ondertekenen. Anders zou plaatsvervangend “President” 
Dunford, Obama aan de kant schuiven en publiekelijk de “aflossing van de 
wacht” en de nieuwe Republiek aankondigen, ten overstaande van de hele 
wereld pers. Dus ze hadden weinig keus! 

Citibank werd daardoor gedwongen om zich los te maken van AIIB / WF / HSBC 
en te voldoen aan “Basel III”. 

Veiligheidstroepen die al eerder teruggetrokken werden, in verband met het 
achterhouden van de “aflossings”-locaties, zijn om middernacht teruggekeerd, 
800#s en “sovereign” tarieven zijn vrijgegeven zondag 1 mei jl. 

Dit klinkt waanzinnig, niet? Maar dit bericht werd door betrouwbare bronnen 
vanuit de top, die aan de veranderingen werken, die nu in alle stilte plaats 
vinden, aan Neil doorgegeven. 

Voor diegenen die het niet prettig vinden dat de Aziaten onze “kastanjes uit het 
vuur” halen…Pech! En ja, Generaal Dunford staat hun wel aan! De meeste onder 
u hebben helemaal niets gedaan, behalve praten, dus moest iemand anders ons 
“hachje” redden…terwijl u nog steeds aan het praten bent. 

Wat nog vreemder was, toen Obama sprak op 30 april jl. tijdens het Witte Huis 
diner, was of het leek alsof hij nog aan het oude “script” vast zat en hij geen tijd 
meer heeft gevonden om het aan te passen.  

Obama begint met te zeggen: “Het is een eer om op mijn laatste, en misschien 
wel het allerlaatste Witte Huis Correspondent’s Dinner ooit te zijn… hahaha”, en 
vervolgens zegt hij: “Het Einde van de Republiek, heeft er nog nooit zo goed 
uitgezien!” 

Wow, wat zegt hij nu? Vervolgens zegt hij nog: “Ik tel de dagen tot “mijn einde”!” 
En op het allerlaatst zegt hij heel toepasselijk: “Ik heb maar twee woorden om 
mee af te sluiten, Obama…Weg!” (We hopen natuurlijk dat dat klopt, gezien de 
informatie die we nu hebben!) 

Wacht even… hij gaat nog door en steekt vlug twee vingers op tot aan zijn lippen 
(een geheim graad-teken van de vrijmetselarij - zijn plicht tot geheimhouding) en 
met zijn andere hand pakt hij de microfoon, en houdt hem boven z’n hoofd, en 
laat hem dan bewust uit zijn hand op de grond vallen.  

Dit was een heel betekenisvol eindgebaar, of een bericht in gebarentaal van 
Obama aan zijn “club van metgezellen”!  
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Het is zeker dat de “Twee Vinger Obama” zich aan zijn geheime belofte zal 
houden, maar belofte aan wie? 

Obama’s Toespraak 

https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4 

Een transcriptie van de toespraak van Obama kunt u hier vinden in de 
“Washington Post”.  

Wow! Het is één ding dat Obama zegt: “Het Eind van de Republiek heeft er nog 
nooit zo goed uitgezien”. Maar gezien de nieuwe informatie, betekent dit echter 
dat dit het einde is van Obama en zijn Witte Huis Cabal Medewerkers! 

Het is ook belangrijk om te weten dat na het WHCD, Obama niet terug ging naar 
het Witte Huis, omdat de “Obama’s” daar niet langer wonen. Hoorde u hem niet 
zeggen: “Obama Weg” … betekent dit, nogmaals, dat hij niet langer in het Witte 
Huis woont? 

De Obama familie woont nu tijdelijk in een appartement binnen de “Ring” om 
vooral de schijn op te houden, zowel gedurende de overige 2 maanden van zijn 
presidentschap en om te doen alsof de Obama familie nog steeds in DC verblijft, 
zodat hun twee dochters hun school kunnen afmaken. 

Neil bedankt Ben Fulford nogmaals voor zijn nieuwe recente artikel, waarmee hij 
“de spijker op z’n kop slaat!” 

Ben: “VS Strijdkrachten en andere medewerkers zullen verder gefinancierd 
worden, omdat hun gevraagd zal worden om de “vuiligheid” op te ruimen van  
geïnfesteerde steden als Washington DC, New York, en ook Chicago. 
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Pentagon bronnen hebben ons in feite verteld dat het Witte Huis hermetisch was 
afgesloten op 26 en 27 april jl., toen Speciale Eenheden onder leiding van 
(Generaal Joseph) Dunford via een tunnel het Witte Huis binnendrongen om 
ontslagen af te dwingen.” We kunnen bevestigen dat er een “lock-down” was op 
die dag; “officieel omdat er iemand over het hek was gesprongen”. 

Hoe dan ook, President Obama is nog sindsdien in het openbaar gezien, dus we 
weten niet helemaal zeker om wat voor ontslagen, en van wie, het ging. 

Update van de Dragon Familie: 

“De Historische “RV” is nu gaande, omdat de AIIB / WF / HSBC een deadline 
hebben gesteld tot 22:00 uur aan de Citibank om zich aan te passen aan “Basel-
III” of in gebreke te blijven. 

De “RV” staat gepland om van start te gaan in overeenstemming met de opening 
van de Chinese financiële markt op maandag om 6:00 uur CST (of om 18:00 uur 
EST op zondag in de VS). Internationale koersen staan gepland om te 
veranderen op Forex, zonder al teveel ophef, zo ook de “sovereign” tarieven zijn 
tegelijkertijd te zien op de “off-sight” aflossings-centra. Allereerst zullen privé 
transacties plaatsvinden, dus maakt u zich vooral niet druk om de daarop van 
toepassing zijnde datum. 

Het plan is om ogenschijnlijk de status quo te behouden zonder de regerings-, 
valuta-, bankenwisseling, en uiteindelijk controle over de gehele republiek, al 
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naar buiten te brengen. Laat de geschiedenisboeken vertellen dat Wereld Oorlog 
III eindigde op 30 april 2016. Alhoewel dit grotendeels een onzichtbare oorlog 
was voor het grote publiek, kon je het toch zien aankomen.  

VS 800# bank notificaties worden nu verwacht rond zondag 1 mei 2016 na het 
inzetten van de schemering aan de Oost Kust. Private groeps-aflossingen via 
internet worden als T4 beschouwd en zullen beginnen na middernacht op 
maandag morgen met liquiditeit beginnend om 8:45 ’s ochtends EST. 

U moet zich wel bedenken dat dit een “éénmalig” voorkomende historische 
gebeurtenis is, dat geen precedent kent met betrekking tot protocollen en 
procedures, ook al zijn er vele procedures voorbarig aangeboden. 

De uiteindelijke officiële procedures worden voorgelegd, nu dat alle internationale 
zaken en verantwoording tussen landen tot een resolutie komen. Ik voorzie dat ik 
hierover geïnformeerd zal worden over hoe het verder zal gaan tot maandag 2 
mei 2016. 

Ambitieuze speculanten, makelaars, zowel overheid als privé, zijn wanhopig 
bezig om elke aanbieder van Historische Obligaties te verleiden tot een 
gedwongen overeenkomst, en ze bieden geld dat de koper/houder niet kan 
uitgeven of opnemen van zijn bankrekening, geen rooie cent. 

De reden hiervoor is dat deze partijen niet kunnen hebben dat de obligaties 
die worden verzameld worden geaccepteerd op basis van aflossing, en 
daarom zullen de meeste van dit soort aanbiedingen een disclaimer 
bevatten en het recht om de obligaties aan hun huidige houder terug te 
geven. 

China heeft nu officieel aangekondigd dat de historische obligaties zullen worden 
ingelost. Dit is al aan de Chinese Media meegedeeld. Deze aankondigingen 
gedaan in de Chinese openbare media vandaag en gisteravond laat, bevestigen 
openlijk dat deze operatie vorderingen maakt. 

Er zijn ook nog andere bronnen, die ons positief informeren dat internationale 
overeenkomsten al bijna voltooid zouden zijn en officiële plechtigheden binnen 
enkele dagen kunnen worden verwacht.  

Een feit is dat de fondsen nu vrij gekomen zijn! Ongeveer 25.000 transacties zijn 
goedgekeurd en geregistreerd, zo ook met de andere uiteindelijke koper van de 
“schatkist” van de VS. Als een geïnteresseerde geen geduld heeft op dit zakelijke 
terrein, dan kan hij het vergeten. 

Elke gegadigde zou dankbaar moeten zijn als zijn kluizen of obligaties voor de 
repatriëring geregistreerd waren. 

De lijnen zijn nog niet helemaal geopend, daar de private wissels als eerste 
worden doorgevoerd en dan pas de openbaren. 
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Wat betreft de RV, de Dinar kwam gisteravond goud gedekt op de beurs. 
Mevrouw Wu heeft zojuist haar handtekening gezet en uitgewisseld met 
vertegenwoordigers van de “Fed” (Federale Bank) in Atlanta en gaf de aftrap 
voor “Tier 5”. Ook de “Zim” kwam op de markt, goud gedekt met een waarde van 
1 Zim @.118 per dollar, aangekondigd in Europa.  

Voor diegene die geïnteresseerd zijn, er waren een paar jaar geleden nog 4 nep 
Madame Wu’s, zo ook 5 Spirituele Witte Jongens (allemaal in dienst van de CIA) 
… Eén van de nep Wu’s kwam bijna aan haar einde door de rol van bedrieger te 
spelen voor de Chinese Regering. De Chinezen en Aziaten bepalen zelf wat er 
gebeurd en zijn niet geïnteresseerd in kleingeestige publieke opinies. Ze kunnen 
allemaal in een hoekje blijven zitten kniezen als ze dat willen… Alsof het redden 
van zulke mensen op zich al niet genoeg is! 

Voor de “laatkomers” onder u – ter informatie – Neil krijgt zijn informatie uit 
militaire bronnen, verschillende overheidsbronnen, van mensen op straat, van 
gezinshoofden, en van de families zelf, dat wil zeggen Italiaanse families enz.; 
allemaal goede mensen. Vraag maar aan Michael Dunn, daar hij getuige is 
geweest van menig gesprek tussen Neal en staatshoofden, iets waarover de 
meeste alleen maar lezen.  

Dus de volgende keer dat u misschien twijfelt aan Neil, bedenk dan eerst dat hij 
zelf zegt dat hij heel weinig verstand heeft van Dinars en Zimbabwaanse 
biljetten. 

U twijfelt aan de opmerkingen gemaakt door diegenen die een overeenkomst zijn 
aangegaan met Obama, Citigroup en anderen, dit laat uw mate van 
onwetendheid zien. Terwijl zij in het veld volbrengen wat gedaan moet worden 
om onze veiligheid te waarborgen, heeft u daarentegen geen feiten of 
geloofwaardige personen aangedragen. 

U zult genoeg aan uzelf hebben, waaraan gewerkt moet worden, zoals zovelen 
als u. Werk aan uw eigen zaken en maakt u zich geen zorgen over wat Neil en 
Groep K aan het doen zijn. God zegene de vele goede mensen met geduld en 
die ondersteunen, zij zijn overal! 

Nogmaals de historische RV is aan de gang, omdat de AIIB / WF / HSBC een 
deadline hebben geven aan de Citibank om 22:00 uur, om zich of aan te passen 
aan de Basel III of in gebreke te blijven. Deze deal is ondertekend in het 
achterkamertje om 20:59:59 op 1 mei 2016, zodat alles weer “op z’n plek” valt.   

Neil Keenan’s Bericht aan de Dragon Familie: 

De laatste keer dat ik u hartelijk bedankt heb was geloof ik in het geval van de 
250.000 ton Goud in Zuid Korea. Klopt dat? 

Nu, er is nog veel meer van datgene in Zuid Korea op dit moment, dat President 
Park ter tafel brengt. Ik geloof dat het beter is om dat goud in de gate te houden, 
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omdat ze erover praten om binnenkort deze deal te beklinken. Het originele 
contract hiervan, van de origine van het goud, is Chinees en het is eigendom van 
de Familie. 

Wat ze nu recentelijk proberen is het goud te resetten dat gestolen is van China, 
door het goud te smelten en het van uiterlijk te veranderen, zo ook de  
veiligheids-papieren op frauduleuze manier te veranderen (het veranderen van 
de SKR’s (= Safe Keeping Receipt = Bewijs van Bewaarneming) door oude 
papieren in nieuwe te veranderen zonder de originele eigenaren te vermelden. 
Waar ze geen rekening mee hebben gehouden is DNA, en zo zullen ze 
uiteindelijk worden gepakt! 

We praten over heel veel goud! Iedereen denkt dat hij of zij weet hoeveel goud er 
op de wereld is, maar ze hebben geen idee! Ze weten het niet! Ik heb 2 
voetbalvelden met goud gezien, meer dan waarvan ze ooit zouden kunnen 
dromen! Maar je hoort de nee-zeggers al mompelen, “Dat bestaat niet!” 

Vele van deze commentatoren hebben waarschijnlijk nog nooit hun provincie 
verlaten, om ook maar iets hiervan te kunnen weten, maar ze verspreiden wel 
gemene leugens en geruchten over het internet alsof ze experts zijn op dit 
gebied.  

Zuid Korea is de “smeltkroes” voor goud uit de tweede Wereld Oorlog. We praten 
hier over meer dan 3.000.000 Mt aan goud! Er is nog meer, maar dit is wat er 
gepland is door middel van transacties tussen President Park en talrijke 
internationale organisaties van over de hele wereld. 

Haar plannen zijn ter ondersteuning zeggen wereldwijde organisaties, met als 
doel te redden wat er te redden valt van de overblijfselen van de Mondiale 
Beweging. Vergeet niet dat Zuid Korea ook een Wereld Macht is. 

Het is in het belang van China en ook in het belang van de Dragon Familie om 
hier direct mee te dealen en de situatie duidelijk te maken aan President Park, 
die onlangs nog op heterdaad betrapt is en die nogmaals dezelfde ernstige 
situatie aan het herhalen is. Het zou heel verstandig zijn de telefoon op te 
pakken en haar meteen op te bellen, haar een waarschuwing te geven, jullie 
satellieten in positie te brengen, jullie schepen in paraatheid te brengen, en niet 
toe te staan dat noch de VN, noch de Wereld Bank, noch het IMF, of welke 
anderen dan ook, met inbegrip van de Federale Reserve, binnen komen en 
meenemen wat van jullie is. 

Als jullie hulp nodig hebben, bel dan M2 en natuurlijk komt het dan in orde! Op dit 
moment is M2 aan het herstellen van een recentelijk ongeluk en hij wil eigenlijk 
gaan duiken naar een “piraten schatkist”. Jullie kunnen M2 er niet onder krijgen! 

Het is zeer waarschijnlijk dat M2 jullie graag een handje helpt en hij wordt elk 
moment terug verwacht. Wat een bijzonder mens, hij staat pal achter Neil en 
helpt hem op dit cruciale tijdstip! 
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De informatie blijft maar binnen stromen, en mijn Groep K is er dol op! Het geeft 
ons moed om door te gaan met zulke informatie, van iemand zo dicht bij de top. 
Zoals al eerder vermeld, “M2 is een krachtpatser!” 

Ik ga misschien wel naar China, vlakbij jullie gebouwen of naar Jakarta, gezien 
zij er ook bij betrokken zijn, net zoals Singapore, Borneo, Maleisie en Zuid Korea. 
Ik zal binnenkort beslissen waar ik naar toe zal gaan met mijn team, maar het zal 
zijn waar de actie is… reken daar maar op! 

Bedankt en wees voorzichtig allemaal… 

Neil Keenan en het Keenan Team. 

 

Zoals hij zelf zegt: hij is weg – en niet zo’n beetje ook. 

Zie Ook: Uitvoeringsbevel – Het mogelijk maken van een Presidentiële 
Overgang 

 

https://youtu.be/m1RC_byr_bc 
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