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Hier is het meest recentelijke inlichtingendiensten rapport dat rechtstreeks naar 
Neil Keenan is gestuurd. 
 
Heren: 
 
In het belang van de bespoediging van wederzijds begrip heb ik de belangrijkste 
informatie georganiseerd: 
 
1. De "Verenigde Staten" die de oorzaak is van alle ellende is slechts “the 
territories and District of Columbia” (de territoria en het District van Columbia). 
De zogenaamde "Verenigde Staten" bekend als de Verenigde Staten van 
Amerika (Minor) hebben gefraudeerd tegen deze Verenigde Staten (Major) en de 
rest van de hele wereld. 
 
2. Als gevolg daarvan is de Verenigde Staten Major nog niet tot een overleg 
gekomen met betrekking tot de eminente veranderingen in het financiële 
systeem. 
 
3. De Verenigde Staten Major heeft een nieuwe Sovereign Letters Patent 
vervaardigd in November 2015 en heeft nieuwe Federale vertegenwoordigers 
benoemd. De heer Jacob Rothschild zijnde vertegenwoordiger van de VN 
Corporation en Paus Francis als Trustee zijn beide in kennis gesteld dat de THE 
UNITED STATES OF AMERICA, INC. geen contract heeft, handelt op basis van 
slechts verhuur, en verplicht is om aan de voorwaarden en condities van de 
huidige grondwet te voldoen terwijl ze dit doen.  
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4. De Hoge Verdragsluitende Mogendheden (The High Contracting Powers)  
zijn op dezelfde manier op de hoogte gesteld van het feit dat geen enkele van de 
ESTATE trusts vernoemd naar levende Amerikanen en gecreëerd door de THE 
UNITED STATES OF AMERICA, INC. in haar eigen voordeel, contractueel 
geldig zijn. Deze privé contracten zijn gemaakt en geborgd onder 
omstandigheden van non-disclosure en semantische bedrog. 
 
5. De Hoge Verdragsluitende Mogendheden zijn eveneens geïnformeerd dat we 
hebben gehandeld als de rechtmatige Toegangsgerechtigden en Priority 
Crediteuren. We hebben de aflossing van de Nationale Schuld verschuldigd door 
THE UNITED STATES OF AMERICA, INC. toegestaan op de achtergrond de al 
reeds opgebouwde “Nationale Krediet”. Dit om zo een einde te maken aan alle 
schijn van conflict door middel van een geldige commerciële vordering tegen de 
Amerikaanse Mensen en hun feitelijke vastgoed. 
 
6. De positie van de Verenigde Staten Major is er een van voorzichtig optimisme. 
Doordat we het probleem van fraude en onjuiste voorstelling van zaken door de 
Verenigde Staten van Amerika Minor duidelijk omschreven hebben, is het nu 
mogelijk om dit te overwinnen. Dat gezegd hebbende, zijn we het erover eens 
dat goud altijd de internationale ruilmiddel is geweest in de moderne tijden en we 
begrijpen dat andere landen goud mogelijk als betaalmiddel voor goederen en 
diensten wensen of eisen. We zijn het eens dat in ieder geval voor nu een edele 
metalen standaard kan dienen om een zekere mate van eerlijkheid en stabiliteit 
van de internationale markten te herstellen. Nieuwe en strikte bank regulerende 
mechanismen zijn hard nodig om speculatie, verzekeringsfraudes, commodity 
rigging en tal van andere kwaadaardigheden te voorkomen. 
 
7. We trekken ieders aandacht op het feit dat het rechtmatige geld van de 
Verenigde Staten Major de Verenigde Staten Silver Dollar is en dat dat altijd zo is 
geweest. Wij zien geen reden waarom onze munt op geen enkele wijze 
onverenigbaar is met de voorgestelde internationale terugkeer naar een 
edelmetalen-gebaseerd systeem. 
 
8. Wij zijn blij met het begrip en de steun van de internationale gemeenschap nu 
we orde op zaken aan het stellen zijn. We wijzen erop dat wanneer we onze 
Trustees hebben gemachtigd om alle schulden van THE UNITED STATES OF 
AMERICA, INC. te beslechten er geen klachten of beschuldigingen gehouden 
kunnen worden tegen het Amerikaanse Volk. Noch zijn vorderende claims op 
vermogens toegestaan op basis van de frauduleuze misrepresentaties van de 
Verenigde Staten van Amerika, Minor. 
 
9. Wat er nog moet worden opgelost is een arbitrageprocedure waarbij de kosten 
gemaakt door Verenigde Staten Major gecrediteerd worden. Deze  kosten 
gemaakt door het censureren van de schulden van THE UNITED STATES OF 
AMERICA, INC. zijn nooit in overeenstemming gegaan met een fiduciaire 
afgevaardigde van ons. 
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10. Wij vertrouwen erop dat de banken goed op de hoogte zijn van de plaats 
waar de (bank)rekeningen nu eigenlijk staan, van de fraude die is gepleegd 
tegen de Verenigde Staten Major, en hun eigen fiduciaire schuld. Een snelle en 
rechtvaardige oplossing van deze problemen is in het belang van de gehele 
planeet en we staan klaar om ons deel doen.  
 
We hopen dat deze samenvatting van de situatie duidelijk is voor alle 
betrokkenen.  
 
[Vertrouwelijke Ondertekende] 
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