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ATUALIZAÇÃO NEIL KEENAN | Reserva Federal para A 
Nova República EUA em vias de Redefinir moeda global  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-federal-reserve-to-new-us-republic-
via-a-global-currency-reset/ 

20 DE MAIO DE 2016 

Aqui está o relatório de inteligência mais recente que foi enviado para Neil 
diretamente: 

Cavalheiros: 

No interesse de agilizar o entendimento mútuo eu organizei as informações 
chaves: 

1. Os "Estados Unidos", que vem causando todo o problema é apenas "os 
territórios e Distrito de Columbia". Aqueles "Estados Unidos" conhecida como 
os Estados Unidos da América (menos) tem cometido fraude contra 
estes Estados Unidos (Major) e todo o resto do mundo. 

2. Como resultado, os Estados Unidos maior ainda não chegou à mesa no que 
diz respeito às mudanças eminentes no sistema financeiro. 

3. Os Estados Unidos maior emitiu nova patente de Letras Soberanas em 
Novembro de 2015 e nomeou novos representantes federais. Sr. Jacob 
Rothschild representando a Corporação ONU e Papa Francis como Agente 
Fiduciário ambos foram notificados de que OS ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA, INC. não tem contrato, está agindo em um para locação única base, 
e é obrigado a honrar os termos e condições do Constituição real ao fazê-lo. 

4. As Potências Contratantes têm sido igualmente informadas que nenhum dos 
trusts IMOBILIÁRIOS nomeados após os americanos que vivem e criadas pelos 
Estados Unidos, INC. em seu próprio benefício estão contratualmente 
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válido. Estes contratos privados foram criados e fechados nas condições de não-
divulgação e semântica enganosa. 

5. As Potências Contratantes também foram informados de que temos agido 
como os beneficiários legais e credores prioritários e que autorizou a descarga 
da "Dívida Nacional" devidos pelos Estados Unidos, INC. contra o nosso já 
acumulado "Crédito Nacional", de modo a pôr fim a toda a pretensão de conflito  
ou reivindicação comercial válida contra o povo americano e seus ativos de 
propriedade reais. 

6. A posição dos Estados Unidos maior é de otimismo cauteloso. Tendo 
claramente definido o problema da fraude e declarações falsas por parte dos 
Estados Unidos da América Menor, é agora possível superá-lo. Dito isto, 
estamos de acordo que o ouro tem sido sempre o meio de troca internacional 
nos tempos modernos, e entendemos que outras nações podem desejar ou 
necessitar de ouro em pagamento de bens e serviços. Concordamos que, pelo 
menos por enquanto, um padrão de metais preciosos podem servir para 
restaurar um grau de honestidade e estabilidade aos mercados internacionais e 
que o banco novos e rigorosos mecanismos de regulação são extremamente 
necessários para evitar a especulação, fraudes de seguros, commodities e uma 
série de outros males. 

7. Chamamos a atenção de todos para o fato de que dinheiro legal dos Estados 
maior sempre foi o dólar de prata.  Nós não vemos nenhuma razão para que a 
nossa moeda seria de qualquer forma incompatível com o retorno internacional 
proposta para um sistema baseado em metais preciosos. 

8. Saudamos a compreensão e o apoio da comunidade internacional como nós 
colocamos a nossa casa em ordem e apontam que como já autorizada nossos 
curadores para liquidar todas as dívidas dos Estados Unidos, INC. Não pode 
haver reclamações ou denúncias realizadas contra o povo americano nem 
quaisquer reivindicações continuando contra os seus activos com base nas 
declarações fraudulentas dos Estados Unidos da América, Minor. 

 9. O que resta a ser resolvido é um processo de arbitragem através do qual os 
Estados Unidos maior é creditado de volta os custos que tenham incorrido, 
cobrindo Estados Unidos, INC. dívidas e que nunca foram acordadas por todos 
os deputados fiduciários dos nossos 

10. Acreditamos que os bancos são bem ciente de onde as contas realmente 
ficar de pé, a fraude que tenha sido cometida contra os Estados maior United, e 
sua própria culpa fiduciária. A liquidação pronta e apenas destas questões é no 
melhor interesse de todo o planeta e estamos prontos para fazer a nossa parte. 

Esperamos que esta sinopse da situação esclarece-lo para todos os 
interessados. 

 [Confidencial signatário] 
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