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6 JUNI 2016 | TRANSCRIPT 

Hallo, mijn naam is Richard Montgomerie en ik ben van Group K. Vandaag is het 
7 juni 2016. We hebben deze video gemaakt om zo een belangrijke update te 
kunnen geven van waar Neil Keenan en Group K momenteel mee bezig zijn wat 
betreft onze missie en onze volgende stappen. 
 
Ik ben hier in gezelschap van Neil Keenan, Mark Williams en Dean Chambers, 
ook van Group K. We krijgen ook nog te horen van Mark Thomas, die een 
overzicht zal geven van het werk van zijn stichting, de “Lords of Light” (Heren 
van het Licht). 
 
Maar allereerst is er een bericht van Neil Keenan, waarin hij terugkijkt op wat er 
bereikt is en de uitdagingen van de afgelopen jaren, zich voorbereidend op de 
paradigma-verschuivende gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. 
 
Neil Keenan 
Hallo allemaal. Mijn naam is Neil Keenan. Ik ben de voorzitter van Group K. En 
om eerlijk te zijn heb ik geen idee waar te beginnen, behalve dan bij het begin, 
wat natuurlijk de rechtszaak is. Ongeveer 7 jaar geleden begon ik de Triljoen 
Dollar Rechtszaak tegen de cabal in “the lower courts” (rechtbank) in Manhattan, 
New York. Ben Fulford noemde het toentertijd de zaak die de Westerse 
financiële tirannie onderuit zou halen. David Wilcock schreef daarop volgend een 
artikel en gaf het de naam “Financiële Tirannie”. 
 
Het werd al gauw binnen onze samenleving bekend dat iemand eindelijk het 
aangedurfd had om de cabal aan te pakken en meer. De oorlog was verklaard. 
De samenleving, of in ieder geval vele mensen uit die samenleving, opende 
eindelijk de ogen. De rechtszaak bleef zo lang als het ging openbaar. Ik trachtte 
alles bij elkaar te brengen dat nodig was voor jurisdictie (rechtspraak). Maar toen 
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onze rechter tijdens de lopende zaak met pensioen ging, kreeg de broer van 
President Obama’s Economisch Adviseur, die een rechtersambt toegewezen 
gekregen had, zijn eerste rechtszaak aangereikt, en dat was de Triljoen Dollar 
Rechtszaak. Het was zijn taak om de hele zaak te laten verdwijnen. Het werd 
voor mij toen onmogelijk om op dezelfde voet verder te gaan met de zaak en 
onder dergelijke voorwaarden. 
 
Jurisdictie was het eerste knelpunt en voordat zij ons de das om konden doen, 
werd de rechtszaak door mij ingetrokken. Trouwens, in alle eerlijkheid, was 
Europa het werkelijke strijdtoneel en Amerika had dat tot op zekere hoogte 
eindelijk door, en dat was wat ik ook eigenlijk wilde bereiken en dat was gelukt. Ik 
luisterde niet naar de neezeggers, gezien die nog nooit iets gedaan hadden om 
de planeet te helpen. Ik geef alleen maar om de planeet en de mensen erop. 
 
Er zijn nog steeds mensen die beweren dat de rechtszaak nooit is ingediend, 
daarop kan ik alleen maar zeggen “bullshit” (lulkoek). De rechtszaak is wel 
degelijk ingediend maar is nooit tot een einde gebracht. De rechtszaak is een 
Amerikaanse of zoals de rechter zei, de rechtszaak mag alleen in zijn rechtszaal 
gevoerd worden, nergens anders. Hij vergat dat hij alleen gezag heeft in 
Amerika. En Europa heeft wel degelijk het recht op procesvoering, daar het 
allemaal afspeelde in hun “achtertuin”. De “Da Vinci Code” was maar een slap 
aftreksel van wat wij hebben doorstaan. 
 
Alles kwam in een soort stroomversnelling, van de rechtszaak, naar veldslagen 
op het wereldtoneel, tot het, mede door ons toedoen, gevangen nemen, of 
verslaan, of tot terugtreding dwingen uit hun globale machtsposities van de 
Italiaanse Minister President Berlusconi, Minister President Sarkozy, Koningin 
Beatrix, de grondlegster van de “Bilderberg” en nog vele anderen. We hebben ze 
in de “houdgreep”, dat is zeker. 
 
Van de politieke kant van de zaak doken we nu meer in de financiële en 
daardoor verhinderden we dat 300.000 metrische tonnen (300 miljoen kg.) aan 
goud verscheept zouden worden op de U.S.S. George Washington naar Wall 
Street. Wat een zwarte bladzijde zou dat geweest zijn als dat gebeurd was, niet? 
We verhinderden ook dat Obama 10.000 metrische tonnen aan goud in 
ontvangst kon nemen van de Thaise bevolking. Ja, we gingen aan de slag, en 
dat was hard werken. We zijn namelijk geen bloggers. De velen die commentaar 
hebben vaak wel. Wij doen het echte werk, we vechten en we winnen en we zijn 
niemand verantwoording schuldig, maar dan ook niemand. 
 
Al snel na dit alles, konden we verhinderen dat de Clintons hun Clinton-Stichting 
konden gebruiken om de vice president van Indonesië te vermoorden. Biljoenen 
dollars werden overgeschreven naar een bekende Indonesische bankrekening 
van een politieke partij. Het zou gebruikt worden om chaos te creëren en de 
partij, die door de cabal uitgekozen was, aan de macht te helpen. Dat kon ik niet 
laten gebeuren. Ik hou van Indonesië en de mensen zijn geweldig. De bunkers in 
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de opslagruimten zouden nooit in veiligheid zijn geweest als dat was gebeurd. 
 
We ontmaskerden de I.R.S. (de fiscus) als zijnde een onderneming, die, zoals u 
kunt zien aan de hand van onze historische tijdlijnen, als doel had het idee van 
de Monaco Akkoorden tot stand te brengen en over te nemen. Mijn hemel, kijk 
eens wat dat ons heeft gebracht. Het leidde tot BRICS. Lang leve ideeën en hun 
toepassingen. Spoedig daarna riep ik het Oosten op om zich financieel van het 
Westen af te scheiden. Het Westen verkrachtte het Oosten, en ook de “global 
accounts”. De familie in het Oosten had maar een half woord nodig en ze hadden 
al gauw hun eigen Aziatische “infrastructure investment” bank opgericht, en 
maaide zo het gras voor de voeten weg van de B.I.S. (Bank for International 
Settlements), het I.M.F. (Internationaal Monetair Fonds) en de Wereld Bank.  
 
De Bretton Woods Overeenkomst, die een overeenkomst was tussen het Oosten 
en het Westen om de “Global Accounts” wereldwijd te gebruiken, werd voor de 
tweede keer gekaapt door het Westen en het enige dat het Oosten kon doen was 
afwachten en toekijken tot het moment dat onze rechtszaak niet alleen werd 
aangespannen maar ook tot de tegenaanval over ging. 
 
Dus ja, in principe was het hele financiële systeem door ons bedacht, nog 
voordat het ook maar zou worden opgenomen in een plan om de “global 
collateral accounts” te beschermen en om de frauduleuze Bretton Woods 
Overeenkomt weg te stemmen. Het fundament van het Westen was aan het 
wankelen. Begrijpt u, dat er niet zoveel mensen bij betrokken zijn op zo’n hoog 
niveau van corruptie. We hebben het dan over het bankwezen, de gezamenlijke 
overheidsinstanties en organisaties, en nog veel meer. Een ieder van hen heeft 
de klokken horen luiden, dat hun tijd erop zit. Ze hebben het gevoelt en ze blijven 
het voelen. Het wordt warm onder hun voeten.  
 
Daarentegen hebben we zo vaak primeurs gehad, één, waar ik nog steeds om 
moet lachen, is toen we de eerste goudcontainer opende. De adrenaline gierde 
door ons lijf, na tien uur op pad te zijn geweest, met de container in de auto. We 
besloten dat het tijd was om het ding te openen. Ik zou de volgende avond 
vertrekken en Nelu was moe, omdat hij al die tijd gereden had, als een bezetene 
zogezegd, gedurende bijna de hele weg terug. Maar we gingen allemaal op onze 
knieën en waren niet bang om onze handen vuil te maken terwijl Nelu reed, en 
wij de roestvrijstalen container met hamers en schroevendraaiers begonnen te 
bewerken, achteraf bleek dat de container zelf ook van grote waarde was. Het 
was tenslotte roestvrijstaal. Maar uiteindelijk sprong de container open en werd 
het goud zichtbaar, 51 kilogram U.B.S. (Zwitserse bank) staven. Iedereen mocht 
even kijken. Iedereen verdiende het. Daarom opende we de container ter plekke. 
Anders moesten ze wel een maand tot 6 weken wachten voordat ze weer een 
kans kregen om het te zien. We gebruikte de staven al gauw als tegenprestatie 
voor nog iets veel groters, dat ons nog steeds staat te wachten met nog 30 
andere containers. We verwachten deze in de nabije toekomst alsnog terug te  
vorderen.  
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Over avontuur gesproken, in dit geval was dat zacht uitgedrukt. Mijn eerste 
uitstapje in het binnenste van de bunker was ongelooflijk en mysterieus. Het 
enige wat ik erover kan zeggen is dat het 6 acres (ongeveer 2.5 hectare) groot is 
en 5 etages hoog en het bevat elke valuta op aarde, originele documenten van 
overeenkomsten, waar we nog nooit van gehoord of geweten hebben, maar die 
wel de koers van de wereld bepaald hebben. Er bevinden zich ook documenten 
die de rechtszaak ten goede zouden komen. En ja, we zullen nog een keer een 
rechtszaak aanspannen in de U.S. en dat zal een monumentale rechtszaak 
worden. Ze zullen te maken krijgen met het ene internationale incident na het 
andere, met deze originele papieren in deze hand, voordat ze uiteindelijk bij onze 
zaak aanbelanden, die dan onoverwinnelijk zal blijken en de wereld zal een 
revolutie doormaken over wat een paar zwakke, maar intelligente en 
weldoordachte Khazariaanse Zionistische figuren ooit jaren geleden zijn 
begonnen. We zullen alles openen wat maar mogelijk is zodat het duidelijk wordt 
wat er met ons gebeurd is, zodat we het uiteindelijk allemaal kunnen zien. 
 
Onze verborgen geschiedenis zal duidelijk voor iedereen te zien zijn en niet iets 
wat door Rockefeller voor ons is opgeschreven om ons te hersenspoelen samen 
met de televisie en z’n nieuws. We zouden zowaar zelf weer vrij kunnen denken, 
misschien wel voor de eerste keer ooit. Ja de rechtszaak, ook al leek deze 
achtergesteld bij de global accounts, heeft altijd mijn aandacht gehad. Dat waren 
jullie gedachten, niet die van mij. Ik en alleen ik weet waar ik mee bezig ben. Dat 
is een Keenan “dingetje”, dat zou u moeten weten. En ik weet wat mij waar naar 
toe zal brengen. 
 
De hele reis had zo z’n ups en downs, maar ik denk maar zo – het heeft me nooit 
verveeld. Stelt u zich eens voor, er is op me geschoten, ze hebben me 6 keer of 
meer geprobeerd te vergiftigen, bijna opgeblazen aan mijn kant van het hotel 
terwijl ze bezig waren in Inchul en Jo’s hotelkamer om het gas uit te zetten terwijl 
ze sliepen, talrijke vechtpartijen op straat, in gangen, zelfs hier in huis, 
aangereden door een auto met Italiaanse kentekenplaten, overvallen op straat 
door 2 Nederlandse burgers met messen en ga zo maar door. Ik kan alleen m’n 
hoofd schudden bij al het hierboven genoemde en ik realiseer me dat ik meer 
levens heb dan een kat. Echt waar. 
 
De andere kant van het verhaal is, dat ik alleen kan zeggen dat ik gefascineerd 
geraakt ben door de spiritualiteit in alles wat we doen. U weet dat ik ingewijd ben  
in Bali. Ik ben de enige blanke die toegang heeft gehad tot de bunkers. Ik heb 
geschenken ontvangen van de “elders” en er staan mij bij terugkeer nog meer te 
wachten, als de sterren mij goed gezind zijn. Ik heb verhalen gehoord, dat ik 
zowel in de vierde dimensie als in deze dimensie zou verkeren en vond teveel 
overeenkomstigheden om het gewoon maar te negeren wat ze hierover gezegd 
hebben. Dit was me het reisje wel, en eerlijk gezegd, als het niet voor de mensen 
was geweest, dan was ik er allang uitgestapt. Ik kan jullie niet in de steek laten, 
dus zal ik niet weglopen. Op de één of andere manier zal ik de dingen voor 
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elkaar krijgen, want samen staan we sterk. Het is een ruige weg, zoals M2 zegt, 
maar ik heb de kracht om de klus te klaren, zelfs op één been als het moet. Weet 
u nog, ik had een been dat geblesseerd was, maar we gingen door, we bleven in 
beweging, en ik bleef doorlopen met dat been. Dit is onze weg naar de finish, dat 
is ons doel, en daar zullen we eerder vroeger dan later aankomen.  
 
Over M2 gesproken, ik moet zeggen dat M2 me recentelijk bij de kraag gevat 
heeft en me gezegd heeft dat ik alles weer op een rijtje moet zien te krijgen en 
terug de arena in moet of anders maar met pensioen moet gaan. Ik wist niet wat 
ik hoorde. Ik ben zover gekomen en er is nog maar een stukje te gaan en dan 
krijg ik te horen dat ik bijna “achter de geraniums” kan, dat ik niet meer mee tel of 
zo iets. Mijn antwoord was, “Om de dooie dood niet, ik ga niet weg.” Ik ben hier 
voor de lange termijn mensen. Met de M1 status op het spel, onder andere, moet 
ik deze klus klaren. 
 
Dus het maakt niet uit wat er met me gebeurd, het leven gaat door en wordt 
steeds beter, dankzij de verbluffende Group K. Wat een groep van jongens en 
meisjes, iets beters bestaat er niet. Prachtig, ik ben er zo trots op dat ik met een 
ieder van hen gewerkt heb, ik hou van ze als van een broer of een zus, ongeacht 
het eindresultaat. Fantastische mensen, ieder van hen. Ik groet ze. 
 
Ik heb gehoord dat een paar jaloerse en afgunstige mensen gezegd hebben dat 
andere alles gefinancierd hebben wat ik gedaan heb, maar dat is ver van de 
waarheid. Het is gewoonweg niet waar. Ik heb alles persoonlijk gefinancierd, 
bijna 100% van deze riskante onderneming met miljoenen van mijn eigen geld. 
Er heeft zich niemand gemeld met een bak geld, ik heb miljoenen uitgegeven. Ze 
weten niet eens hoe een miljoen dollar eruit ziet. Toen ik uit Indonesië vertrok, 
vorige zomer 2015, wist ik van te voren dat er iets veranderd was, toen ik uit m’n 
hotelkamer vertrok. Terwijl ik die morgen nog een groot bedrag op mijn bankpas 
had staan, was een paar uur later de kaart bijna helemaal gestript. Toen ik thuis 
kwam, nam ik contact op met de bank en wat bleek, het was nog erger dan ik 
dacht. Sterker nog, terwijl ik in gesprek was met de bankier, deed de dader nog 
een poging om ook de rest nog van mijn rekening te plunderen. De bank 
blokkeerde onmiddellijk de rekening. Deze dief is gepakt.  
 
Ten tweede, destijds werd ook nog van een andere rekening geld gestolen, in 
Frankrijk. Deze man werd ook gepakt, hij vertelde aan de rechter wie hij was en 
dat hij zou beslissen wat er in de rechtszaal zou gebeuren en niet de rechter. Hij 
zei het gerechtshof dat hij me zou terugbetalen, maar hij vertegenwoordigt vele 
mensen die me een kopje kleiner willen maken, en ook de rechter werkt voor 
hem en de rest is aan hem ondergeschikt. Het geheel werd mij voorgelezen. Er 
was ook een hele hoop cash bij betrokken, dat ook op mijn rekening werd 
gestort, maar nog voor het koud op mijn rekening stond werd het alweer 
gestolen, nog voordat ik er bij kon. Het verzekeringsgeld laat nog steeds op zich 
wachten, dit zou me dichter bij het einddoel kunnen brengen van deze ruige en 
avontuurlijke reis. 
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Voordat ik stop wil ik nog zeggen dat M2 me echt geholpen heeft weer op te 
krabbelen en me kracht gegeven heeft, met het nodige zetje in de rug, om weer 
in actie te komen. Ik bedank M2 voor alles wat hij voor mij gedaan heeft. En dan 
is er nog het volgende. 
 
Ik had ook nog geld overgeschreven naar mijn rekening, of in ieder geval een 
poging gedaan, dan heb ik het over een 6-cijferig getal, ok, eigenlijk 7-cijferig. En 
het excuus dat ik kreeg voor het niet ontvangen is echt belachelijk, gewoonweg 
belachelijk. De “Vanguard” zou erbij betrokken zijn, dat een bedrijf is van Bush, 
en dat is de reden dat ik het geld niet heb ontvangen.  
 
Laat me u vertellen dat Group K sterker terugkomt dan ooit, met enkele nieuwe 
aanwinsten voor het team. Ja, we krijgen er een paar nieuwe aanwinsten bij. We 
zullen binnenkort weer uitvliegen en we willen dat iedereen weet dat we van plan 
zijn deze klus te klaren. Wat nog niet verteld is, is dat Jo, Nelu, Johnno en nog 
vele anderen in Azië, de broodnodige ingrediënten zijn om dit tot een succes te 
maken. Zij zijn geweldig, ieder op zijn of haar eigen manier, ongeëvenaard. 
 
Bedankt M2 voor het zetje, dat deed pijn. Ik denk dat ik nu genoeg gezegd heb. 
En voor iedereen Gods zegen, en hou je haaks. We gaan dit doen. Het zal tot 
een einde gebracht worden. Bedankt allemaal, dat jullie er voor mij zijn. Neil 
Keenan zwaait af. Bye bye.  
 
Mark William 
Hallo. Mijn naam is Mark William en ik kom uit Canada. Ik ben sinds anderhalf 
jaar betrokken bij Neil Keenan en Group K. Ik ontmoette Neil Keenan online en 
dat kwam doordat ik op een gegeven moment Karen Hudes haar vet gaf en 
vanaf dat moment klikte het en leerde ik Neil Keenan steeds beter kennen online 
en ook hij kreeg wat van mijn vaardigheden in de gaten en wilde daar verder 
over praten.  
 
Mijn achtergrond is 30 jaar ervaring op het gebied van media communicatie, ik 
ben officieel cameraregisseur, cinematograaf van beroep en cameraman van 
documentaires. Ik heb de afgelopen 30 jaar naar schatting zo’n 70 landen 
bezocht, voor het maken van historische films, culturele films, spirituele films en 
veel films over actualiteiten. Ik ben ook bekend met het wereldwijde financiële 
systeem en met wat er aan de hand is op het gebied van de onderdrukking van 
de wereldbevolking.  
 
Dus dat was mijn inbreng toen ik Neil Keenan ontmoette en met hem begon te 
werken. Ik was altijd al onder de indruk geweest van Neil Keenan, alleen al door 
naar hem te luisteren, en ik realiseerde me dat deze man een gigantische klus 
op zich genomen had door de global accounts veilig te willen stellen. Welnu, de 
meeste mensen begrijpen het concept niet van de global accounts, en er zijn 
maar weinigen die echt geluisterd hebben naar Neil Keenan en Benjamin Fulford 



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

7 

of David Wilcock, die “Financial Tyranny” schreef, en wat al het werk beschrijft 
dat Neil Keenan verzet heeft. De mensen hebben niet door dat het hele 
Westerse financiële systeem eigenlijk gebaseerd is op “collateral” (alles van 
waarde) uit Azië, en dan met name collateral van de Chineze Dragon Familie, de 
Kuomintang organisatie genoemd, de nationalistische Chinezen uit China. Zij 
hebben de laatste honderd jaar borg gestaan voor het financiële systeem of het 
banksysteem van de Rothschilds en de meeste mensen weten/begrijpen dit niet. 
En zelfs mensen aan de top van het systeem begrijpen niet waar dit geld 
vandaan kwam.  
 
Terwijl ik Neil volgde op internet wist ik wel wat over de collateral accounts en 
begreep daardoor wel wat, van wat hij aan het doen was en dat hij verbindingen 
had met de Dragon familie, en dat gaf mij het gevoel dat hij op de goede weg zat 
met de juiste mensen en gemachtigd was door de juiste mensen om dit te doen. 
Er zijn vele andere groeperingen die online naar buiten traden. Er verschenen 
namen als OITC, OPPT, SwissIndo, de Rode Draak, de ambassadeur van de 
Rode Draak.    
 
Welnu, de meeste van deze groeperingen, als je kijkt naar de documenten die ze 
verspreiden, maken eigenlijk steeds weer gebruik van dezelfde documenten. Die 
zijn allemaal vervalst. Wij weten wie deze documenten uitgaf, en die maakte op 
hun beurt weer, nog al eens gebruik van diezelfde accounts, van de Filipijnen 
afkomstig, het hele gebied van Marcos en “Who’s Who” en die zijn in het bezit 
van deze accounts, en zij verwijzen allen naar een account, ik denk dat het LSM-
TVM666 is.  
 
Van deze accounts wordt beweerd dat het bedrog is, maar desondanks proberen 
nog steeds vele groeperingen hiervan gebruik te maken en gedurende de 
afgelopen anderhalf jaar, dat ik betrokken ben bij Neil Keenan en andere 
medewerkers van Group K, hebben we deze groeperingen steeds weer 
ontmaskerd en laten we de mensen weten dat deze groepen niet echt zijn. En nu 
beweren vele mensen op hun beurt, dat Neil Keenan niet echt is. Ze beweren nu 
zelfs ook dat Neil Keenan niet eens voor de Dragon familie zou werken, of dat hij 
een voormalige crimineel zou zijn, of een drugsdealer of dat hij een CIA agent 
zou zijn. Niets van dat alles is waar en het kan allemaal weerlegd worden, deze 
beweringen zijn nergens op gebaseerd.  
 
Waarschijnlijk de laatste persoon die deze accounts opeist, was de Rode Draak, 
de Ambassadeur van de Rode Draak, die beweert deel uit te maken van de 
Chinese Aziatische familie, terwijl hij in werkelijkheid uit het Westen komt, uit 
Europa, één of andere instantie uit het Westen vertegenwoordigend. Dat is ook 
min of meer gebleken. Dus wat is er nu uiteindelijk gebeurd de afgelopen 6 tot 8 
maanden, dat is dat Neil Keenan bewezen heeft te zijn wie hij werkelijk is. En 
niet zo zeer ten opzichte van de mensen in het algemeen maar meer ten opzicht 
van de mensen aan de top van het systeem, de “Who’s Who” van het systeem.  
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Diegenen die proberen de wereld weer op orde te krijgen, die hebben Neil 
Keenan benaderd en waarderen wat hij aan het doen is, en velen onder hen 
zeggen natuurlijk dat ze graag met hem zouden willen samenwerken Ze zeggen, 
“kun je ons aan geld kan helpen, we hebben geld nodig voor onze projecten, 
onze landen hebben geld nodig, kun je ons geld geven?” Het is steeds weer 
hetzelfde oude liedje, ze willen, ze willen, ze willen, maar niemand heeft in het 
afgelopen anderhalf jaar op zijn beurt eens aangeboden om Neil financieel te 
ondersteunen met waar hij mee bezig is. Neil heeft in de afgelopen 8 jaar wel 
miljoenen van zijn eigen geld geïnvesteerd in het veilig stellen van de collateral 
accounts. Het begon allemaal toen de Aziatische Dragon familie Neil Keenan 
een aantal obligaties gaf, ter waarde van $1.4 biljoen, om te cashen, wat 
vervolgens weer gestoken zou worden in P.P.P.’s, Particuliere Programma’s voor 
humanitaire Projecten. Deze obligaties werden echter onderschept en gestolen 
in Europa door het Wereld Economisch Forum met behulp van Dal Bosco, die 
weer gelinkt was aan Berlusconi, de voormalige minister president van Italië, en 
die op hun beurt de obligaties op hun eigen account lieten overschrijven, om zo 
hun eigen doeleinden te kunnen financieren.  
 
Neil draaide de boel om en begon een triljoen dollar rechtszaak tegen al deze 
organisaties, waaronder de Federal Reserve, de New York Federal Reserve, de 
Europese Centrale Banken, de sleutelfiguren binnen het illuminati-systeem, 
helemaal tot aan de Rothschilds aan toe. En dit even voor het grote publiek, die 
misschien niet begrijpt hoe groots dit is, en de gevolgen van deze rechtszaak die 
Neil Keenan is begonnen. Hij is begonnen in een rechtbank in New York, de 
rechtszaak moet uiteindelijk opnieuw ingediend worden in Zwitserland, welke de 
juiste jurisdictiebevoegdheid heeft. Maar het aanspannen van de rechtszaak in 
New York deed veel stof opwaaien. Degene die hiermee bekend zijn, degene 
aan de top van het systeem, binnen het bankensysteem, werden overvallen door 
deze man, Neil Keenan, die achter het hele wereldwijde cabal systeem aanging. 
Hoe kreeg deze man dat voor elkaar en het ook nog te overleven? 
 
De triljoen dollar rechtszaak die Neil Keenan aangespannen heeft met Group K 
en Moyers, hebben het systeem op hun grondvesten doen trillen, en er is veel 
goeds uit voort gekomen, ook al moest Neil Keenan de zaak terugtrekken, om 
het mogelijk te maken om met nog meer bewijs, nog veel meer bewijsstukken op 
alle fronten, de zaak opnieuw aan te spannen, om te kunnen aantonen dat de US 
dollar of de Euro allemaal fiduciair (waardeloos) geld is. 
 
Verder gaande, werden de Who’s Who opmerkzaam op het feit dat er zoiets 
bestond als de collateral accounts en dat er achter deze collateral accounts de 
Dragon familie zat. De rechtszaak waarin Neil Keenan de Dragon familie 
vertegenwoordigd. Neil Keenan heeft de machtiging van de Dragon familie om 
de obligaties die van hem gestolen werden, veilig te stellen.  
 
Na de diefstal had Neil Keenan een keus, de Dragon familie kwam terug en zei: 
“Neil, geen zorgen, we kunnen die obligaties schrappen en we kunnen enkele 
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nieuwe uitschrijven in de komende 60 dagen. Dus in die 60 dagen zullen we je 
enkele nieuwe obligaties geven en die kun je dan opnieuw invoeren in het 
systeem om ze vervolgens weer in P.P.P., programma’s voor humanitaire 
projecten, ten diensten te stellen.” Welnu, het was gedurende dat jaar, dat hij 
samenwerkte met de Dragon familie, dat het hem steeds duidelijker werd wat de 
collateral accounts inhielden en wat het wereldwijde financiële systeem 
rugdekking gaf. Zij boden hem aan, zoals ik al zei, om nieuwe obligaties uit te 
schrijven, maar ze vertelden ook dat als Neil deze nieuwe obligaties zou 
aannemen, hij niet meer achter de collateral accounts aan kon gaan. “Of wij of 
het systeem zullen je niet meer toestaan om achter de collateral acoounts aan te 
gaan. Dan moet je het gewoon met rust laten.” 
 
Dus werd hij voor de keus gesteld, of je neemt dit, wat een triljoen dollars 
vertegenwoordigt, ik bedoel dat de obligaties 1.4 biljoen waard waren, maar de 
rente over de afgelopen 60 jaar over een 80 jaar oude obligatie leverde een rente 
op van ongeveer een triljoen dollars. Dus dat is waar de triljoen dollar rechtszaak 
vanaf stamt.  
 
Dus nogmaals, werd hij voor de keuze gesteld om of deze nieuwe obligaties aan 
te nemen, die hij vervolgens kon gebruiken en die gemachtigd waren door de 
Dragon familie, om vervolgens in het systeem ingevoerd te worden zodat hij ze 
uiteindelijk zou kunnen innen, of om achter de collateral accounts aan te gaan. 
Welnu, hij koos ervoor om achter de collateral accounts aan te gaan omdat hij 
zich realiseerde, door dat te doen, hij de collateral accounts kon vrijgeven, en de 
waarde in de quadriljoenen (24 nullen) dollars zou zijn, en dan zou dat allemaal 
gebruikt kunnen worden voor de mensheid.  
 
Toen hij de triljoen dollar rechtszaak aanspande tegen de cabal, de Rothschilds, 
de Koningin van Engeland, de Koningin der Nederlanden, en een aantal andere 
cabal namen, werd Neil tot een ontmoeting in Londen overgehaald, waarbij 
mensen aanwezig waren als Evelyn Rothschild, hoofd van de Barclay Bank, en 
de andere banken. Ze wilden dat hij ermee ophield. Ze wilden niet dat hij zich 
hiermee bemoeide, en ze waren dan ook van hun stuk gebracht, met name 
Evelyn Rothschild, dat een man als Neil Keenan zo een vasthoudendheid aan de 
dag legde om achter hen aan te gaan. Dat had nog nooit iemand gedaan. Ze 
boden hem van alles aan, het begon met een triljoen dollars. Wat wil je, Neil 
Keenan, vertrekken? Als hij dat voorstel zou aannemen, zou hij zich moeten 
terugtrekken ergens op de planeet, zo ook enkele van zijn vrienden zouden uit 
het zicht moeten verdwijnen, om elders een “zaakje” te beginnen, terwijl de cabal 
dan tweederde tot drievierde van de wereldbevolking kon uitroeien.  
 
Dat was een behoorlijke schok voor Neil, om zich te realiseren dat hij in de 
positie werd gedwongen om voor God te spelen en dat hij 25.000 mensen kon 
meenemen en kon verdwijnen naar het zuidelijk halfrond terwijl de cabal dan hun 
gang kon gaan met hun de-populatie. Dat was weer zo’n moment waarop hem 
een aanbod werd gedaan, ze boden hem werkelijk alles wat hij maar wilde als hij 
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er maar mee op zou houden, maar als hij dit aanbod zou accepteren, zou hij niet 
meer achter de collateral accounts kunnen aangaan.  
 
Dus hij realiseerde zich heel goed, wat voor goeds het hem zou brengen als hij al 
dat geld zou accepteren, meer geld dan hij ooit zou nodig hebben, maar dat als 
hij dat geld zou aannemen, hij de mensheid in de steek zou laten. “Ik zou 
weglopen van vele, vele mensen, vrienden, buren, landsmannen, Amerika, noem 
maar op. En dat is niet iets dat je graag als last wil dragen of over moet 
beslissen.” 
 
Dus hij accepteerde geen enkel aanbod, en de aanbiedingen komen nog steeds 
binnen, de hele tijd, al 7 jaar lang. Ze blijven binnenkomen, de afgelopen week, 
de afgelopen 2 weken, en nu is het mei 2016. Voor diegene die nu luisteren en 
een donatie overwegen voor Neil Keenan en Group K, is één van de grote 
vragen in dit gebeuren, dat er geld moet komen om vooralsnog de collateral 
accounts te kunnen veilig stellen.  
 
Vele mensen zullen zeggen, waarom heeft Neil Keenan geld nodig als hij 
betrokken is bij de collateral accounts van de Dragon familie en al die quadriljoen 
dollars? Welnu, een van de deals met de Dragon familie met Neil was of je gaat 
achter de collateral accounts aan of je accepteert de heruitgave van de 
obligaties, die van hem gestolen zijn. En verder werd hem door de Dragon 
familie te kennen gegeven dat als hij toch achter de collateral accounts zou 
aangaan hij niet op enige financiële steun zou moeten rekenen. En het grootste 
gedeelte van het geld dat nodig is, daarvan heeft Neil in de afgelopen 7 jaar,  
5 miljoen uitgegeven, en dat bedrag kan zelfs oplopen tot 7 tot 8 miljoen, van zijn 
eigen geld. Geld uitgegeven aan rechtszaken, verblijf in Indonesië met andere 
collega’s, kosten voor bankiers, advocaten, afspraken in Europa, en nogmaals dit 
alles is betaald van Neils eigen geld. Het heeft nog nooit om geld gevraagd, hij 
weigert om geld te vragen. Het ligt niet in zijn aard om geld te vragen, omdat hij 
zichzelf altijd heeft weten te redden, al sinds hij 17 jaar oud was, heeft hij nooit 
geld problemen gehad.  
 
Nu het laatste gedeelte van zijn werk, dat hij in de afgelopen anderhalf jaar 
gedaan heeft, is aangebroken, zijn er vele dingen gebeurd waaronder de diefstal 
van vele duizenden, zelfs honderdduizenden dollars, weggesluisd via 
Indonesische bankrekeningen en van bankrekeningen in Bulgarije, waar hij 
woont. En dit is voornamelijk de cabal die probeert Neil Keenan tegen te houden. 
Om de één of andere reden, willen ze hem alleen maar vertragen, die mensen 
aan de top, en ik bedoel dan de Rothschilds, die hem alleen maar willen 
ophouden versus de Clintons en de Bush familie, die mensen inhuren om hem te 
laten vermoorden.  
 
Maar weer terugkomend op waarom Neil Keenan geld nodig heeft? Er is nog 
maar een klein stukje te gaan en daarvoor heeft hij fondsen nodig, omdat zijn 
eigen fondsen zijn opgedroogd of leeggeroofd, en omdat hij een half jaar geleden 



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

11 

enkele problemen had, niet vanwege het feit dat hij geen geld vanuit Amerika 
kon krijgen. Er zijn vele mensen die hem geld zouden willen sturen vanuit zowel 
Noord-, Zuid- als Midden-Amerika. Maar de meeste onder hen, mensen die hij 
kent, zaken partners, hebben te horen gekregen van de Obama-Bush-Clinton 
cabal, dat als ze geld zouden sturen naar Neil Keenan, dat zij en hun families in 
grote problemen zouden komen.  
 
Op dit punt, en waar hij nu mee bezig is, heeft hij niet heel veel geld nodig. Hij is 
op het punt aanbeland waar hij de volledige volmacht heeft van de Dragon 
familie. De Dragon familie heeft, gedurende de afgelopen 7 jaar, de 
zorgvuldigheid waarmee hij te werk gaat gezien, en ze vertrouwen hem als sherif 
van de collateral accounts, met name in Zuidoost-Azië. Hij heeft terrein 
gewonnen in Indonesië gedurende de afgelopen 3 jaar, onder hele moeilijke 
omstandigheden. In een cultureel land als Indonesie, is het zelfs de Dragon 
familie niet gelukt om toegang te krijgen tot de collateral accounts. En misschien, 
op een bepaalde manier, kon het ze ook niet echt veel schelen, omdat ze iets 
vertegenwoordigde dat niet meer bestond, dus toen Neil Keenan 4 à 5 jaar 
geleden naar Indonesië kwam en verbindingen begon te leggen in Indonesië, 
wezen de Dragons hem in de goede richting. Maar hij moest het echte 
benenwerk zelf doen. Hij moest uitzoeken wie, wie was en wie de elders zijn in 
Indonesië, die de beheerders zogezegd waren van deze accounts. Zij zijn niet de 
depositeuren, het geld dat zich in Indonesië bevindt, is voor een groot deel in 
bezit van de depositeuren, namelijk de Dragon familie. Deze accounts zijn 
aangemaakt van 1921 tot 1944 in voorbereiding op de overeenkomst van Bretton 
Woods in 1944, wat een wereldwijd verdrag was met alle landen en alle 
koninklijke families om al hun bezittingen, heel hun vermogen en al hun rijkdom 
vast te leggen, zodat alles georganiseerd en gebruikt kon worden en de rente 
over het vermogen gebruikt kon worden om humanitaire projecten op te richten 
over de hele wereld.  
 
Toen het Bretton Woods Akkoord in 1944 opgetekend werd, werd dit door het 
Westen opgetekend. Het Westen dat feitelijk de hele wereld beroofde. Het was 
de bedoeling dat alleen het Westen toegang zou krijgen tot deze collateral 
accounts. Er was geld beschikbaar gesteld voor alle “Derde Wereld” landen. Het 
Bretton Woods Akkoord uit 1944 was een coup gepleegd door het Westen, dat 
alleen toegestane machtsblok-landen, en aanverwante landen zoals Zuid-Korea, 
Japan, Taiwan, Singapore, toegang zouden krijgen tot dit geld om hun 
economieën nieuw leven in te blazen. En de rest van de wereld, NAM (Non-
Aligned Movement), de zogenaamde niet-gebonden landen van de wereld, kreeg 
helemaal geen toegang tot deze accounts. In werkelijkheid werden de accounts 
van die andere landen stilletjes leeggeroofd. Dus het Bretton Woods Akkoord dat 
eigenlijk was opgericht voor de hele wereld, kwam in werkelijkheid alleen ten 
goede van het Westen en werden meer dan 140 landen de toegang geweigerd.  
 
Dit is belangrijk met betrekking tot wat de meeste mensen nu weten, die goed op 
de hoogte zijn of die op internet onderzoek doen, van de Kennedy-Sukarno 
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connectie en het oprichten van het Green Hilton Akkoord, welke Kennedy de 
mogelijkheid zou geven om een gedeelte van dit vermogen te gebruiken om een 
United States Treasury (staatskas) Valuta in het leven te roepen om zich af te 
kunnen splitsen van het Federal Reserve Systeem dat Amerika in zijn greep 
heeft en die vanuit de “City of London” opereert. Wat betreft Sukarno, als u zijn 
geschiedenis kent, en ervoor kiest daarnaar te verwijzen, voor de mensen die 
luisteren naar dit interview, als die mensen iets meer willen weten over de 
collaterale accounts, de geschiedenis ervan, en het verloop van alle 
gebeurtenissen en geleverde prestaties door Neil Keenan en Group K, hoeft u 
alleen maar te google-en op “Neil Keenan timeline of events”  
http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ dan komt u meteen uit bij het 
complete document, dat u een volledig overzicht zal laten zien van de 
geschiedenis van de collaterale accounts tot aan de tijdlijn van Neil Keenan en 
alle gebeurtenissen in de afgelopen 7 jaar.  
 
En als u aan de collateral accounts refereert in dat document, zult u de 
verbinding zien en het belang van President Sukarno van Indonesië. Hij werd 
verkozen in 1944 als president van Indonesië, maar tegelijkertijd werd hij ook 
gekozen tot M1, monetaire beheerder van de collateral accounts, gekozen door 
het Westen en gemachtigd door de Dragon familie, om juist de collateral 
accounts te redden en om te helpen ze over de hele wereld in te zetten. Dit is 
één jaar na het Bretton Woods Akkoord in 1944, toen Azië, de Dragon Familie en 
anderen zich realiseerde dat het Westen een gemeen spelletje speelde en 
daarom is Sukarno tot M1 verkozen van de collateral accounts en daarbij ook 
nog vertegenwoordiger was van de Non-Aligned Nations van de Wereld, later 
zou dit de NAM worden, de Non-Aligned Movement.  
 
Die geschiedenis kunt u nalezen en weest u er zich van bewust dat toen hij dat 
Akkoord ondertekende, het Green Hilton Akkoord met Kennedy, dat 8 dagen 
later John F. Kennedy vermoord werd. Sukarno, President Sukarno werd onder 
huisarrest geplaatst in Indonesië en binnen enkele jaren, ik denk 1967, pleegde 
de CIA en het Westen een coup en brachten zij Suharto aan de macht en hierbij 
kwamen enkele miljoenen mensen om het leven in Indonesië en alle aanhangers 
van Sukarno werden vermoord en geliquideerd. En Suharto kwam aan de macht 
en werkte samen met de CIA. Het was een CIA coup die Indonesië verwoestte 
en die ervoor zorgde dat Indonesië bergafwaarts ging. Het idee achter de coup 
was het onttrekken en plunderen van grondstoffen uit Indonesië. En dit is dus 
een klein stukje van de geschiedenis. Maar zoals ik al zei, ga naar 
http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ of google Neil Keenan Timeline of 
Events en dan krijgt u een goede indruk van de collateral accounts, de 
geschiedenis en zoals gezegd de omstandigheden, en wat er tot stand gebracht 
is in de afgelopen 7 tot 8 jaar. 
 
Neil Keenan is een ware foot soldier (frontsoldaat), niet bang om z’n handen uit 
de mouwen te steken. Dit heeft nog nooit iemand gepresteerd, niemand. Andere 
hebben op illegale wijze dingen gedaan of geprobeerd om Indonesië te beroven. 
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Er was gedurende enkele jaren sprake van een groot probleem, daar de Clinton-, 
Bush-, en Soros groeperingen geprobeerd hebben om Indonesië binnen te 
komen, tot voor enkele jaren geleden nog, maar hopelijk wordt dat nu minder. 
Neil heeft een hoop inlichtingen gekraakt in Zuidoost-Azië, dit kun je ook nalezen 
in de tijdlijn van gebeurtenissen, en in het bijzonder de Clintons en Soros staken 
zo rond $8 miljoen dollars in Indonesië om daarmee een coup te forceren, de 
vice-president af te zetten en een andere in zijn plaats te installeren die op één 
lijn zat met de CIA-agenda. Neil heeft dit alles ontmaskerd.  
 
Dus Neil heeft laten zien wie hij is aan de landen van Zuid-Azië, in het bijzonder 
de Dragon familie, en hij heeft meer gedaan dan ooit iemand voor hem om de 
diefstal van de westerse cabal op verschillende wijzen aan banden te leggen. 
Zoals ik al zei, Neil is een echte frontsoldaat.  
 
Ik had de mogelijkheid om naar Indonesië te gaan om met Neil samen te werken 
gedurende ongeveer anderhalve maand. Dus ik kon van dichtbij meemaken wat 
er echt aan de hand was en kon aanschouwen wat er zich afspeelde tussen Neil 
en de Elders. Het heeft wel 3 tot 4 jaar geduurd voordat Neil echt contact kon 
leggen met de juiste elders, de sleutelpersonen tot de collateral accounts. 
Realiseert u zich dat er vele, vele elders zijn, houders van die collateral accounts 
in allerlei vormen in Indonesië. Er zijn wel honderden zo niet duizenden bunkers 
gevuld met allerlei vormen van rijkdom en goud. En op deze manier ontmoette hij 
één van zijn hoofdassistenten, Nelu, die er jammer genoeg ingeluisd werd door 
iemand die hem valse obligaties gaf, waardoor Nelu in de gevangenis belandde 
voor anderhalf jaar. Neil had Nelu nodig om te kunnen doen wat hij in Indonesië 
moest doen. Het was Nelu die de verschillende elders kende en wist wie wie was 
en het was ook Nelu die Neil in contact bracht met Dr. Edy Seno, die de 
beheerder is van het Sukarno Fonds. Er zijn veel mensen, en zelfs mensen in 
Indonesië, die niet geloven dat die collateral accounts bestaan of dat er zo iets 
als het Sukarno Fonds bestaat.  
 
Dat is typisch het Westen die ervoor zorgt dat Indonesië dit niet gaat beseffen. 
Sterker nog, zelfs de huidige president, voor zover wij het weten, en zelfs voor 
zover Neil weet, weet echt niets over de collateral accounts of dat ze bestaan en 
zich zelfs op Indonesische bodem bevinden. Dat houdt waarschijnlijk in dat de 
president is opgeleid aan een Ivy League universiteit in het Westen, en hem is 
waarschijnlijk verteld, dat er echt niet zo iets bestaat en zus en zo. Echter ze 
bestaan wel degelijk. Ik heb ook echt de documenten gezien en ik heb Edy Seno 
ontmoet, de beheerder van het Sukarno Fonds, en ik heb al het papierwerk 
gezien tot in detail.  
 
Nog even terug naar Nelu, Neil moest proberen om Nelu uit de gevangenis te 
krijgen, zodat ze hun werk konden voortzetten, en dat nam anderhalf jaar in 
beslag, druk uitgeoefend door Neil Keenan, door advocaten, zelfs het publiek 
zette druk op de ketel om Nelu te bevrijden, omdat hij erin geluisd was, en 
valselijk beschuldigd. Dus toen Nelu eenmaal vrij was, konden ze weer aan de 
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slag. Dus in de loop van medio 2015 tot aan nu 2016, hebben ze alle juiste 
verbindingen gelegd. Edy Seno heeft Neil Keenan gemachtigd tot het Sukarno 
Fonds, dat nu wordt gereactiveerd en die accounts bevinden zich binnen het 
U.B.S. (Union Bank of Switzerland) banksysteem als sinds 30, 40 jaar. De 
bedragen zijn zo rond ¾ van een triljoen dollars, en die zijn echt. Ze zijn door de 
U.B.S. bank gemachtigd, om te weten dat ze echt zijn en dat ze een deal zullen 
sluiten en dat ze deze accounts zullen vrijgeven.  
 
Nu, het Sukarno Fonds staat los van de collateral accounts. De collateral 
accounts op hun beurt, zijn opgezet door de Aziatische Dragon familie. Deze 
global accounts waren ervoor bedoeld om in eerste instantie gebruikt te worden 
voor de (op z’n minst) 144 niet-gebonden landen van de wereld, het kunnen er 
ook meer zijn. Ja, sommige accounts waren ook bedoeld voor het Westen. 
Indonesië is een geweldig land, voor diegene die er nog nooit geweest zijn. Het 
is een groot land met meerdere eilanden met een bevolking van 28 miljoen 
mensen. Het is een islamitisch land. Het grootste islamitische land ter wereld. En 
Indonesië heeft een oude cultuur. Vroeger had het een hindoeïstische cultuur, 
maar nu heeft het een heel hoog ontwikkelde stammen cultuur. En natuurlijk is er 
in de afgelopen 60 jaar veel gebeurd in Indonesië, sinds Sukarno huisarrest 
kreeg en er een coup gepleegd werd. Dus de elders hebben niet veel vertrouwen 
in het Westen en wat hun bedoelingen zijn. Komen ze hier alleen maar om de 
accounts en geld te plunderen? Komen ze alleen maar hier om beloftes te doen 
en er dan met het geld vandoor te gaan?  
 
Dus ze zijn erg afkerig van mensen die hen benaderen, daar vele anderen, zoals 
Tony Blair uit Engeland of Soros of de Rothschilds of de Clintons, hen ook 
bezocht hebben. Ze hebben geld gekregen, ze hebben geld gestolen, ze hebben 
de elders bedrogen. Dus het heeft lang geduurd in het afgelopen anderhalf jaar 
voordat ze Neil vertrouwden en om te weten of hij gekomen was om de juiste 
redenen. De elders van Indonesië zijn de beheerders van deze accounts. Het 
zijn niet de eigenaren of de depositeuren van deze accounts. Zoals ik al zei, zijn 
deze accounts door de Dragon familie opgezet. Maar natuurlijk zijn er sinds de 
afgelopen 60 jaar veel elders in Indonesië en er is ook een generatie elders 
verdwenen. En deze elders of jongere elders, zeggen nu, “dit is ons geld. Dit is 
niet van iemand anders, het is ons geld.” 
 
Maar dat klopt niet en Neil heeft waarschuwingen geuit naar al deze elders, dat 
ze beter kunnen oppassen, omdat deze accounts het bezit zijn van de Dragon 
familie en dat het niet voor eigen gebruik is. Maar tegelijkertijd hebben de elders, 
de beheerders in Indonesië, voor het grootste gedeelte hun werk gedaan om 
deze accounts te beschermen, en ik bedoel echt voor het grootste gedeelte. De 
meeste van deze elders zijn heel zorgvuldig te werk gegaan. Er zijn ook velen 
die dat niet gedaan hebben, zij hebben ervan gestolen om de verkeerde redenen 
of omdat ze hun mensen te eten wilde geven, om ze voldoende te eten te geven 
en rijst om te overleven. Door de economie is Jakarta een heel rijke en 
welvarende stad, op sommige vlakken is het net zo modern als bepaalde steden 
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in het Westen bijvoorbeeld. Maar op het platteland heerst grote armoe, zij 
worden buitengesloten en kunnen niet deelnemen aan de Indonesische 
economie. 
 
Nog even teruggaand, Neil heeft in de afgelopen 8 jaar veel tijd en geld hierin 
gestoken, tot wel 8 tot 9 miljoen dollar van zijn eigen geld. Zijn bankrekeningen 
zijn leeggeroofd voor bedragen oplopend van $300.000 tot $400.000, zo niet 
meer, en bankrekeningen die niet worden erkend in Zuid-Amerika en Midden-
Amerika, en daar staan ook nog vele miljoenen op. Hij zal dat geld waarschijnlijk 
nooit meer in handen krijgen. Ze zijn waarschijnlijk sowieso al leeg geroofd. Dus 
is hij in 2016 naar Indonesië gekomen waar hij zich in verbinding moest stellen 
met andere mensen, mensen die verstand zouden hebben van deze collateral 
accounts en die zouden begrijpen wat hij feitelijk aan het doen is. Het is 
belangrijk te begrijpen wat hij aan het doen is, wat het belang van deze collateral 
accounts is, en dat ze echt zijn, en dat Neil Keenan gemachtigd is door de 
depositeuren. Niemand heeft zo een machtiging, niemand. 
 
Er is niemand, niemand van deze nep OPPT, SwissIndo, Rode Draak, OITC, 
geen één van hen is gemachtigd door de Dragon familie; Neil Keenan wel. Hij 
laat die documenten niet op internet zien, zodat mensen ze niet kunnen kopiëren 
en misbruiken voor hun eigen doeleinden. Dus dat was een slimme set om zich 
niet in de kaart te laten kijken. Het heeft wel voor verwarring gezorgd bij mensen 
en nee-zeggers, die zullen zeggen dat Neil Keenan een dief is. Hij is daar en 
gaat daar naar binnen, grijpt containers en steelt geld.  
 
In het afgelopen jaar heeft hij veel terrein gewonnen in Indonesië en heeft hij 
contact gelegd met de sleutelfiguren. Eén iemand in het bijzonder wordt door ons 
de “Prins” genoemd, omdat hij de poortwachter is van de belangrijkste collateral 
account bunker opslagplaats, waar de accounts binnenkomen. En deze bunkers, 
deze specifieke bunker is grofweg 6 acres van 5 verschillende verdiepingen 
gevuld met goud en robijnen en diamanten. Ik ben zelf niet in de bunkers 
geweest, maar ik heb erover gehoord en weet waar ze zich bevinden, en Neil is 
wel in de bunkers geweest, hij, Nelu en nog één of twee andere mensen hebben 
gezien wat zich in deze bunkers bevindt. Het is onvoorstelbaar om te zien en te 
bevatten wat er in die bunkers ligt. En dat bevindt zich daar al op z’n minst sinds 
1944, gewoon opgeslagen, onaangeraakt. Alle documenten zijn aanwezig met 
betrekking tot het “collateral”.  
 
Weet u dat dit collateral nog steeds gebruikt wordt voor verschillende landen. 
Dus geld komt binnen en wordt weer uitgegeven en mensen betalen rente over 
deze accounts en er zijn euro’s en Amerikaanse dollars en verschillende 
coupures uit Aziatische landen. Ik, samen met Neil, heb ook kennis gemaakt met 
de Prins bij verschillende gelegenheden, ik was toen nog niet bij het werk van 
Neil betrokken, toen hij de eerste container uit één van de bunkers haalde, en die 
hem geschonken werd als een cadeau in goud en ik geloof dat het om een 
bedrag van $15 miljoen ging, maar ik kan me vergissen. 
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Maar die container met goud was helemaal dof geworden, iets in die container 
zorgde ervoor dat het goud helemaal dof geworden was, maar als het goud 
éénmaal was schoongemaakt, kwamen er echte UBS staven tevoorschijn, één 
kilogram goudstaven. Dat goud, dat aan hem gegeven was, probeerde hij te 
ruilen voor andere grotere containers. In die tijd won Neil langzaam het 
vertrouwen van de elders en de Prins. De Prins gaf hem deze container, maar 
daarachter schuilde enige problemen, waaronder enkele andere 
tussenpersonen, die bij de volgende transactie die plaats vond, niet goed oplette 
en zo de boel in het honderd liep. Er ontstond een heleboel verwarring tussen de 
elders en deze tussenpersonen, en verwijten vlogen over en weer, dus de 
situatie werd wat ongemakkelijk, en ik denk dat de elders en de Prins zich 
daarna als het ware wat teruggetrokken hebben.  
 
Op het moment dat ik daar was in 2015, ontmoette ik de Prins met Neil Keenan 
en werd hun kennismaking hernieuwd en werden de misvattingen uit de weg 
geruimd. En ik merkte dat de Prins inzag dat er wat problemen geweest waren, 
maar dat ze nu op één lijn zaten om samen te kunnen werken om deze collateral 
accounts proberen te openen. Het werk van de Prins is enorm, wat hem te doen 
staat en de verantwoording die hij draagt voor niet alleen zijn gemeenschap, 
maar voor vele andere mensen in Indonesië. Hij heeft een gigantische 
verantwoording. Er zat schot in de zaak, en het was de bedoeling dat ik begreep, 
en op bezoek bij de Prins zou gaan om hem te ontmoeten, dat de akkoorden 
werden opgesteld omdat ze in de gaten hadden dat Neil Keenan de juiste man 
was.  
 
Ze waren zorgvuldig te werk gegaan en zoals ik al zei heeft Indonesië een 
geweldig oude cultuur, een erg mystieke, spirituele cultuur. Ze zijn erg spiritueel 
betrokken. Ze werden er zich van bewust dat Neil Keenan met hun innerlijk 
verbonden was. Ze realiseerden zich, en dit is misschien moeilijk te begrijpen, 
dat ze al heel lang met Neil Keenan in gesprek waren, al gedurende 30 jaar en 
dat ze al die tijd al wisten dat hij zou komen. Dus toen Neil Keenan hen 
ontmoette, begrepen ze dat dit de ziel was, dat dit de witte man was, dat dit de 
witte man uit het Westen was, waar ze op gewacht hadden. Daarentegen 
moesten ze nog wel Neil Keenan in de fysieke wereld checken, en wat hij 
allemaal gedaan en gepresteerd heeft.    
 
Op dit punt aanbeland, werd Neil via de Prins in contact gebracht met de 
belangrijkste elders, hoger in rang dan de Prins en dat was de overeenkomst die 
opgesteld was, waarvan de elders, die toezicht houden op de Prins, vertelde dat 
ze daadwerkelijk wilden dat de Prins eind 2014 de documenten aan Neil zou 
geven, toen Neil hem voor het eerst ontmoette. Maar dit heeft niet plaats 
gevonden. Ik ken niet alle details maar in 2015 zou Neil Keenan dan eindelijk de 
documenten in ontvangst moeten nemen, die hem zouden toestaan om 
gehonoreerd te worden met, zoals de Indonesiers zeggen, “de nummer één”, 
oftewel M1, de monetaire toezichthouder, die zou helpen om deze collateral 
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accounts ter beschikking te stellen van de wereld.   
 
Maar allereerst zouden de Indonesische mensen een blijk van waardering 
moeten ontvangen omdat zij dit verdienen omdat zij deze accounts gedurende 
meer dan 70 jaar hebben beschermd. Ze zeiden, wij zullen die waardering laten 
blijken en we geven jou de machtiging. We hebben de papieren voor je 
voorbereid en de volgende keer dat je naar Indonesië komt zullen ze worden 
ondertekend, zodat je kunt verder gaan. En zo lang je ons respecteert en 
Indonesië, zullen we met je samenwerken om deze collateral accounts aan de 
wereld te geven. Dat was medio 2015, augustus 2015 toen zich dit allemaal 
afspeelde.  
 
Het was ook in die tijd dat iemand in Indonesië Neil van zijn debiteuren kaart 
beroofde. We weten nu wie en waar de diefstal plaats vond, maar ze hebben 
hem van zo’n $250.000 beroofd, waardoor hij geen geld meer had voor dat 
laatste zetje in Indonesië en hij terug moest naar Bulgarije. Toen hij terug kwam 
in Bulgarije bleken zijn rekeningen, niet voor de eerste keer, verleden jaar ook al, 
nogmaals te zijn gestript, het was tenslotte een Rothschild bank. De bank zelf, de 
dieven, het is het systeem dat kan inbreken in het banksysteem en letterlijk hele 
rekeningen kan wegvegen, en weer praten we over zo’n $200.000 tot $300.000 
die van zijn rekening zijn verdwenen.  
 
Het is nu lente 2016, en de bodem van Neil zijn fondsen zijn in zicht. Het is de 
eerste keer dat hij zonder fondsen zit en andere mensen zijn al gewaarschuwd 
om hem geen geld te geven. Dus waren er wat ideeën voor fondsenwerving in 
het voorjaar van 2016, maar daar wilde Neil niets mee te maken hebben. Hij 
wilde geen geld werven van een publiek dat het zelf misschien nog harder nodig 
had om te kunnen overleven en hun families. Dat voelde voor hem niet goed.   
 
In de afgelopen 6 tot 12 maanden kwam er nog een jongeman in beeld die ook 
heel interessant was en dat is ook waarom we dit interview doen. Mark Thomas 
heeft de afgelopen jaren geprobeerd contact te leggen met Neil Keenan, en die 
heeft aangeboden om zijn liefdadigheidsinstelling van de “Lords of Light” ter 
beschikking te stellen van Neil Keenan en om nog zo’n actie op poten te zetten in 
de Verenigde Staten om zo op legale wijze fondsen te kunnen werven. Op deze 
manier kunnen mensen een bijdrage leveren aan waar Neil mee bezig is en 
kunnen ze hem ondersteunen. En ook diegenen die begrijpen waar Neil mee 
bezig is en begrijpen hoe belangrijk deze collateral accounts zijn. Realistisch 
gezien is het bedrag dat Neil nodig heeft om de klus rond de collateral accounts 
tot een einde te brengen, zo rond een half miljoen dollar, en zou het laatste zetje 
zijn om de klus te klaren, zowel in Indonesië als in Europa en voor het betalen 
van accountants, advocaten en bankiers. Mark Thomas zal waarschijnlijk 
binnenkort, beter gezegd de volgende maand, het geld bij elkaar kunnen 
brengen dat Neil nodig heeft.  
 
Hij heeft meerdere ijzers in het vuur en mensen hebben zich gemeld en we 
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zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar het op poten zetten van steun door 
middel van liefdadigheid is een goed idee op dit moment en naar de toekomst 
kijkend biedt het de mogelijkheid om legaal voet aan wal te zetten in de 
Verenigde Staten, door middel van een nationale liefdadigheidsinstelling. Dat als 
Neil Keenan de accounts opent dan heeft hij alvast een mogelijkheid om geld 
door te sluizen naar de VS zodat mensen met humanitaire projecten zich kunnen 
melden om in aanmerking te komen voor fondsen.  
 
Dus iedereen, Neil en Group K, voelen allemaal dat datgene Mark Thomas 
aangeboden heeft, met zijn Lords of Light liefdadigheidsinstelling een goede 
manier is om mensen erbij te betrekken en er zo ook geld naar de VS kan 
doorstromen om daar te helpen. Hetzelfde zal opgezet worden in Indonesië, een 
stichting, een liefdadigheidsinstelling als de collateral accounts eenmaal geopend 
zijn en de overeenkomsten getekend. De papieren liggen klaar voor Neil Keenan 
om ondertekend te worden door de elders, die de controle hebben over de 
grootste deposito bunker in Indonesië. Ze wachten al op de terugkomst van Neil 
in Indonesië. 
 
Ze hebben daadwerkelijk contact gezocht met Neil, “kom alsjeblieft, kom gauw, 
we moeten snel verder.” Dus we komen steeds dichterbij ons doel. En omdat de 
wereld zo veel veranderd, zelfs alleen al in het afgelopen jaar, zie je dat het 
Westerse systeem, het federale systeem, het centrale banksysteem, niet 
dezelfde invloed meer heeft als voorheen. Eigenlijk zijn ze aan het afbrokkelen. 
Ze hebben geen geld meer, het fiduciaire systeem is ontmaskerd, het geld is op, 
het mandaat loopt af. Het Oost-Aziatische systeem is in opmars. Ze hebben hun 
nieuwe Swift account chips paraat om geld door het systeem te laten circuleren.  
 
Dus Azië, China, Rusland, Brasilië, de BRICS landen gaan ervoor. En deze 
collateral accounts zullen ter beschikking gesteld worden, met een basis in Azië, 
het Oosten, omdat ze zo veilig zijn op dit moment, en niet in het Westen. Daar 
staat alles op losse schroeven. Dit jaar 2016 zal een interessant jaar worden en 
het is belangrijk dat Neil Keenan toegang krijgt tot fondsen om snel verder te 
kunnen. En elke dag die verloren gaat kan nadelige gevolgen hebben voor de 
hele wereld en in het bijzonder voor het Westen. Elke dag die voorbij gaat zonder 
echt geld kan verwoestend werken voor de Westerse wereld en in het bijzonder 
voor de VS gedurende de transactie die nu gaande is.   
 
Dus we hopen, mensen en diegenen met enige kennis en achtergrond en die 
onderzoek gedaan hebben naar Neil Keenan, naar de collateral accounts, dat 
jullie beseffen hoe belangrijk het is om deze basis te hebben en te begrijpen 
waar Neil Keenan mee bezig is, om het ècht te begrijpen en vertrouwen te 
hebben in de voortgang en waar mogelijk een donatie te doen om het werk te 
ondersteunen, om advocaten, accountants en bankiers te kunnen betalen, die 
we nodig hebben om te gelde te maken wat zich in de bunkers bevind en wat de 
elders beschermen.  
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Het is heel interessant geweest het afgelopen anderhalf jaar om deel uit te 
maken van Group K en om vrij veel met Neil te hebben kunnen praten. Vele 
mensen hebben hem gebeld, en dan bedoel ik echt mensen uit de top, de Who’s 
Who wereldwijd, zowel de zogenaamde cabal als diegene die the “good guys” 
vertegenwoordigen, of toen ik een vertegenwoordiger van de Dragon familie aan 
de telefoon kreeg en ik heel even met hem kon praten. Maar ook toen Neil een 
telefoontje kreeg en hij me zei om even stil te zijn terwijl hij met diegene sprak. 
En ik zal natuurlijk geen namen noemen, omdat ik denk dat dat niet gepast is, 
maar u weet wel, diegene die tot de cabal behoren in de Verenigde Staten, de 
vele verschillende leden. Ieder van hen heeft met Neil Keenan gebeld en dan 
zeggen ze natuurlijk “kom erbij, join the team.” En dan zei Neil Keenan natuurlijk, 
“waarom zou ik bij jullie team willen horen, jullie zijn tuig. Waarom zou ik bij jullie 
willen horen?” En dan schold hij ze gewoon uit.  
 
Neil Keenan kent geen angst. Niemand kan hem intimideren en dan bedoel ik 
ook niemand, zelfs niet iemand uit de top, tot aan de Rothschilds aan toe. Deze 
mensen, helemaal aan de top, hebben eigenlijk wel respect voor Neil Keenan. Ze 
zien en herkennen de volharding in hem. Ze waarderen het wel dat hij z’n 
mannetje staat en geen onzin accepteert van niemand. Ik heb dat gezien, ik heb 
die conversatie ook gehoord en ik heb het tuig gehoord, die we allemaal kennen, 
zoals de Clintons of de Bushes die zich meldde, de hoge heren uit Londen. En 
aan de goede kant heb je mensen in Rusland, mensen op topposities, tot aan 
Putin toe die zich gemeld hebben, die Neil wilde steunen op verschillende 
manieren, zoals beveiliging, door er voor te zorgen dat hij goed beschermd is.  
 
Dus Neil heeft ontmoetingen gehad en gepraat met de “crème de la crème” van 
de wereld. Er is bijna niemand waar hij niet mee gesproken heeft. Voor het 
overige publiek is het (misschien) moeilijk te begrijpen waar Neil Keenan mee 
bezig is en wat betreft de collateral accounts is dat al helemaal een grijs gebied, 
wetende dat de collateral accounts afgeschermd zijn geweest van de 
buitenwereld en de mensheid. Zelfs de mensen in de top van het bankwezen 
waren niet op de hoogte van de collateral accounts of wat ze inhielden, of dat het 
geld dat hun Westerse bankwezen gefinancierd heeft uit Azië kwam via de 
Dragon familie. En dan heb ik het over de vele topmensen van talloze bankiers. 
Het is hoofdzakelijk dankzij Neil Keenan en de verschillende “posts” en 
informatie die hij naar buiten heeft gebracht in de afgelopen drie, vier jaar, dat ze 
zich hebben kunnen informeren over de collateral accounts, dat ze ook echt 
bestaan, en dat is nu niet meer moeilijk te bewijzen. Ook de diepe contacten 
tussen Kennedy en Sukarno zijn van groot belang om te begrijpen.  
 
Echt waar, Neil Keenan is de juiste man voor dit werk. Hij is ervoor gemaakt. Hij 
bekijkt alles alsof het een soort spel is en of je nu wint of verliest, daar leer je dan 
weer van, het leven bestaat uit uitdagingen. Hij heeft dit op de goede manier 
aangepakt en dat wordt ook gewaardeerd en vandaar de machtiging van de 
depositeuren. Dat is de sleutel naar dit alles, het contact met de Dragon familie. 
En hij heeft tijd en moeite geïnvesteerd in het leggen van contacten met de 
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elders in Indonesië, om hun vertrouwen te winnen. Hij is de eerste mens, de 
eerste mens uit het Westen, die toestemming kreeg de bunkers te betreden, 
legaal, zonder ervan te stelen. Dus de elders beseffen nu dat Neil Keenan hun 
man is om het werk te doen. Hoe doet wat hij zegt en de belangrijkste elders zijn 
nu naar voren getreden en hebben hem die positie aangeboden als gemachtigde 
vertegenwoordiger van de collateral accounts.  
 
Dus nu heeft Neil zowel de machtiging van de Dragon familie, de depositeuren, 
en zal hij binnenkort de papieren tekenen voor de officiële machtiging door de 
beheerders van deze accounts. Dit is nog nooit gebeurd. Vele hebben 
geprobeerd om te stelen, om de elders te bedriegen en voor een nog groter deel 
de Aziatische Dragon familie te bedriegen, en dit is al meer dan 100 jaar aan de 
gang.  
 
Ik hoop dat dit de mensen in staat stelt een beetje meer te begrijpen van Neil 
Keenan en de collateral accounts. Voor nog meer informatie en bijzonderheden, 
kunt u, zoals ik al zei, gaan naar  www.neilkeenan.com en de snelste manier om 
naar de geschiedenis of de tijdlijnen te gaan is door te google-en op “Neil 
Keenan Timeline of Events” en dan is het meteen het eerste document wat 
verschijnt, dat toegang geeft tot deze informatie.  
 
Uw aandacht wordt zeer gewaardeerd en ik hoop dat we van diegene zullen 
horen die begrijpen wat wij bij Group K aan het doen zijn en wat Neil Keenan op 
zijn geheel eigen wijze heeft nagestreefd in de afgelopen 7 jaar, gefinancierd met 
zijn eigen geld. Hij heeft nog nooit om een cent gevraagd tot nu toe. Hij moest 
even slikken maar begrijpt nu dat hij de hulp van andere nodig heeft. En terwijl 
andere mensen hem helpen, kan Group K hen weer helpen, daar deze mensen, 
of de meeste mensen daarvan, die zich kenbaar maken, waarschijnlijk of 
humanitaire projecten hebben of weten hoe belangrijk het is dat Group K verder 
kan gaan met hun werk. Group K zal zich ontwikkelen tot een organisatie, een 
stichting. Niets van de collateral accounts zal ooit naar banken gaan, het zal 
allemaal via een stichting verlopen, die zal fungeren als een soort 
coördinatiecentrum van waaruit de collateral accounts zullen worden verspreid 
en bij de juiste mensen zullen terechtkomen, waar ze ook van origine voor 
bedoeld waren, namelijk voor humanitaire doeleinden. Sinds 1944, sinds de 
Bretton Woods Akkoorden was het al de bedoeling om de hele wereld financieel 
te ondersteunen en infrastructuur aan te leggen in landen. Maar de niet-
gebonden landen werd dit recht ontzegd en werden als “Derde Wereld” landen 
weggezet. En kon het Westen ze nog meer exploiteren.   
 
Bedankt voor het luisteren en we wensen u het allerbeste en hopen u weer te 
mogen begroeten. 
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Dean Chambers 
Ik maakte kennis met het internet en sociale media en besefte de nieuwswaarde 
ervan. Het eerste wat me opviel was dat geen van de grote nieuwszenders 
verslag deden van “Occupy Wall Street” (Bezet Wall Street). Ik las dat 3.4 
miljoen mensen in Egypte hun regering hadden afgezet, en weer totale 
mediastilte. En verder kijkend kwam ik in aanraking met David Wilcock en 
luisterde ik naar een interview met Drake Bailey, waar ik bevriend mee raakte. 
Het was gedurende die tijd dat ik op deze man stuitte, Neil Keenan. In het begin 
had ik maar heel weinig contact met hem en het was via Drake dat ik hem 
ontmoette en ik raakte zeer geïnteresseerd in waar hij mee bezig was. Ik spreek 
hem nu regelmatig, en één van de dingen die hij me vroeg te vertellen aan de 
luisteraars was iets te vertellen over zijn achtergrond.  
 
Dus ik ga nu enkele dingen met u delen die zijn voorbereid en die zal ik verder 
aanvullen met wat van mijn eigen opmerkingen. Dus ik begin nu met de 
achtergrondinformatie. Neil Keenan en de global collateral accounts. Wie is Neil 
Keenan? Hij is een internationale zakenman, die overal ter wereld geweest is en 
van alles gedaan heeft in de handel en in wederopbouw projecten, waar andere 
niet eens aan begonnen waren. Hij heeft samengewerkt met presidenten van 
ontwikkelingslanden van de Andes tot Santo Domingo, en heeft al doende 
contacten gelegd met een heleboel mensen van allerlei rangen en standen, met 
inbegrip van mensen uit de zakenwereld, de handel, investment en bankwezen. 
Wie had ooit gehoord of had kennis van de global collateral accounts 8 jaar 
geleden? Maar weinigen, en zelfs als je Neil er toentertijd naar gevraagd had, 
zou hij gezegd hebben dat hij er niets van wist of het belang ervan.  
 
Hij raakte hierin verzeild, denkende dat het gewoon om één of andere zakelijke 
deal ging. Echter Neil Keenan leerde al heel snel dat dit om veel meer ging/gaat, 
en het belang en de timing van de zaak om de mensheid zichzelf te laten helpen. 
Gedurende de afgelopen 7 jaar heeft Neil Keenan de global collateral accounts 
behouden voor de Aziatische depositeuren, de Dragon familie zijnde, de Gouden 
Dragon familie, en gedurende deze tijd heeft hij ook heel veel contact gehad met 
een scala aan belangrijke figuren. Dit zijn de mensen die het wereldtoneel 
hebben bepaald, mensen uit de zakenwereld, uit de bankwereld, uit de handel, 
staatshoofden, koninklijke families en verschillende Aziatische elders.  
 
Even als kanttekening, wil ik dat u weet dat ik het voorrecht heb gehad om bij 
sommige gesprekken aanwezig te zijn geweest en weet daarom dat dit alles echt 
waar is. Ze weten allemaal wie Neil Keenan is en dat hij een financiële speler is 
op hoog niveau en ook te maken heeft met topcriminelen uit de cabal. Keenan 
heeft veel te verduren gehad en heeft zijn sporen verdiend als wereldwijde 
beschermer van de mensheid met zijn enorme ervaring als zakenman, 
gecombineerd met zijn karakter als sportman en vechter, heeft Neil altijd 
gevochten voor de “gewone” mens en de “underdog”, het beste voor hebbende 
met de mensheid. Zijn unieke staat van verdienste maakt hem de persoon bij 
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uitstek voor zijn huidige werk, het toegang krijgen tot en het terugvorderen van 
de global collateral accounts voor de rechtmatige depositeuren, wat op zijn beurt 
er weer aan zal bijdragen dat de mensheid wordt bevrijd van het schulden 
slavernij systeem van de cabal.  
 
Hoe Neil Keenan in beeld kwam. De gebeurtenissen kunnen herleid worden tot 
de diefstal in 2009 door een financiële Vaticaan insider Daniele Dal Bosco. Hij 
ontvreemde 144.5 biljoen aan Federal Reserve Notes, die toevertrouwd waren 
aan Mr. Keenan door de Dragon familie, de groep van eeuwenoude, rijke clans in 
Azië die de legitieme eigenaren waren van grote hoeveelheden aan goud in deze 
“off-ledger global accounts” (zwarte grootboekrekeningen).  
 
De Dragon familie heeft tientallen jaren lang geprobeerd om deze accounts te 
gebruiken, waarvoor ze in origine bedoeld waren, namelijk humanitaire projecten 
en zij deden uiteindelijk een beroep op Keenan om hen te helpen, gezien zijn 
reputatie op het gebied van zijn vele contacten, zijn sterke persoonlijkheid en zijn 
internationale zakelijke bekwaamheid. Het verhaal van deze diefstal en van het 
aanspannen van een triljoen dollar rechtszaak door Mr. Keenan tegen de elite en 
hun instituten, inbegrepen de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum, 
De Wereld Bank, de Italiaanse regering, de Italiaanse financiële politie, Silvio 
Berlusconi en anderen.  
 
De 110 pagina dikke rechtszaak, eerst in het Federale Gerechtshof van New 
York, kan worden ingezien op “the trillion dollar lawsuit case” door te gaan naar 
www.neilkeenan.com  en te klikken op de “history and events timeline” en bekijk 
wat er onder het kopje “November 2011” vermeld staat. In aanvulling op deze 
rechtszaak, die hij vervolgens weer introk, om in een ander gebied/land een 
effectievere jurisdictie te verkrijgen, heeft Keenan ook een zaak aangespannen 
in verband met een dwangbevel, in naam van de Dragon familie, tegen een 
“Who’s Who” van het cabal machtsbolwerk, ter waarschuwing dat zij met de 
global accounts hebben geknoeid en dat ze voor verdere fraude aangeklaagd 
zullen worden. Het dwangbevel is uitgevaardigd tegen George Herbert Walker 
Bush, George W. Bush, Koningin Elisabeth de Tweede, de Verenigde Naties, 
Ban Ki Moon, David Rockefeller, Hillary Clinton en nog een heel scala aan 
invloedrijke figuren en organisaties die behoren tot de vaste kern van de cabal.  
 
De obligaties die gestolen zijn van Mr. Keenan waren Federal Reserve Notes, 
aan de Dragon familie gegeven als betaling voor het goud dat was ingelegd in de 
accounts, waardepapieren, waarvan de Federal Reserve voortdurend probeerde 
het gebruik, onmogelijk te maken. Mr. Keenan’s rechtszaak vertegenwoordigt de 
eerste ontzagwekkende poging om de diefstal af te weren. Mr. Keenan is in bezit 
van sleuteldocumenten zoals het origineel van het “Green Hilton Memorial 
Akkoord” tussen Kennedy en Sukarno, die de oorspronkelijke M1 was, en “the 
Black Book” (zwarte boek), geheime archieven met betrekking tot de accounts. 
Talloze andere officiële bewijsstukken kunnen worden aangetoond. Behalve Mr. 
Keenan’s aandeel, kunnen ook andere sleutelfiguren worden opgeroepen als 
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onderdeel van een aantal verdere ondervragingsprocedures, met inbegrip van 
Indonesiërs die betrokken zijn bij het beheer van de bezittingen, machtige 
Aziatische financiële functionarissen en anderen.   
 
Wij stellen directe besprekingen voor om de mogelijkheden te onderzoeken. 
“Mijn missie van origine, daarvan werd beweerd dat het om de diefstal zou gaan 
van de obligaties die aan mij waren toevertrouwd,“ zegt Neil. “Maar ik begon 
duidelijk te zien dat het om veel, veel meer moest gaan. Wat iets lijkt en wat iets 
is zijn twee zeer verschillende dingen. Ze gebruiken ons. Onze regeringen 
bleken één grote nep onderneming te zijn, een massale wereldwijde deceptie, 
vereeuwigd door de Rothschilds, Rockefellers, het Morgan kartel en hun 
verschillende Zionistische Nazi en Khazariaanse agenten. De biljoen dollar 
obligaties,” vertelt hij verder, “alhoewel belangrijk, moesten even ingeparkeerd 
worden, want de mensheid is in nood en ik zal dit monster bestrijden, zelfs als ik 
het moet doden ten koste van mijn eigen leven. Niemand verdient het om in het 
duister te moeten leven. Niemand verdient het om opgeleid en behandeld te 
worden als “sheeple” (mens-schapen). – Neil Keenan. 
 
Bijvoorbeeld. Neil heeft duidelijk laten zien wat een man kan doen als hij 
uitgedaagd wordt om een wereldheerschappij aan te vechten, diegenen die 
blijkbaar proberen om een totale teloorgang van de mensheid op deze planeet te 
ontketenen. Neil Keenan en Group K hebben baanbrekende veranderingen 
ingevoerd en hebben wereldwijde gebeurtenissen en toestanden ontmaskerd. Zij 
werken met hart en ziel aan deze ingrijpende en beduidende verandering op 
deze planeet.  
 
Ik ga een soort van momentopname overzicht invoegen van enkele van die 
gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. In 2008, werd Neil Keenan 
gemachtigd om de tegoeden van de Dragon familie te vertegenwoordigen, die 
aan hem waren gegeven. 2009 – Keenan aanvaardt persoonlijk het 
inbewaringneming van de Federal Reserve Notes. In 2011 geeft Keenan een 
POA (Power of Attorney = machtiging) af van Dr. Edy Seno Soekanto. Hij heeft 
een mijlpaal Monaco Akkoord Overleg met 57 ministers van over de hele wereld. 
Keenan spant een triljoen dollar rechtszaak aan om de gestolen obligaties terug 
te krijgen. Keenan dient een verzoek tot retentierecht in tegen G7 Centrale 
Banken en 12 andere banken.  
 
Ik wil nog even teruggaan naar het begin, toen we het hadden over de Monaco 
Akkoorden, waarvan hij deel uitmaakte en ook van de NAM (Non-Aligned 
Movement), de voormalige niet-gebonden landen, dat het fundament is van de 
huidige BRICS, Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid-Afrika. Zij verzetten zich 
tegen het Westen.  
 
2012—Keenan haalt een paar invloedrijke figuren onderuit— waaronder minister 
presidenten en een koningin. 2013—Keenan doet verslag van het feit dat 
patriotten een complot hebben verijdeld om een atoombom tot ontploffing te 
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brengen. Keenan gaat naar de hoofdbank en heeft een ontmoeting met 
hoofdmannen van de cabal. 2014—hij ontmaskert de IRS (fiscus) als een 
buitenlands rechtspersoon. Hij deed ook een voorstel tot de “No Fly Akkoorden” 
(verbod op vliegen), Internationale No Fly Zones. Hij verhinderde een quadriljoen 
dollar deal tussen de Sultan van Sulu en het Vaticaan. Hij ontmaskerde de 
grootste goud-roof in de geschiedenis, die plaats vond in Zuid-Korea. Hij 
verhinderde het binnenvallen van Indonesië door Japan, in een poging om goud 
te stelen. Hij ontmaskerde het Clinton Foundation complot om Indonesië ten val 
te brengen. Hij is de eerste Westerling die een “schatkist”-bunker (opslagruimte 
voor allerlei schatten) mocht binnengaan. Hij geeft een dwangbevel af gericht 
aan de U.S. Corporation (rechtspersoon/onderneming). En hij ontmaskerde de 
cabal die verregaande plannen hadden om goud uit Thailand te ontvreemden. 
2015—Hij kondigde het Boek met de Codes (Maklumat) aan voor eventuele 
geschikte kandidaten. Hij komt met inlichtingen over de “German Wings” 
vliegramp, onderzoek stilgelegd door de U.S. N.A.V.O.. Hij ontmaskerde het 
Wereld Economisch Forum dat gehouden werd in Jakarta. Zodra de documenten 
zijn ondertekend zal Mr. Neil Keenan bekend staan als “No.1” of “M1” (Monetary 
Controller) van de global collateral accounts.  
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Interview met Dean Chambers door Richard Montgomerie 
 
Dean: Ik werd aan Neil voorgesteld door Drake Bailey en ik werd voorgesteld 
aan Drake op grond van een interview met David Wilcock. Hij sprak over de 
massa arrestaties in Washington en de collateral accounts. Dat was de eerste 
keer dat het onder mijn aandacht werd gebracht. Dus ongeveer 3 tot 4 jaar lang 
heb ik berichten gedeeld (niet direct) die van Group K kwamen, maar tot voor 
kort, zeg maar tot een maand geleden, heb ik mijn positie opgegeven en ben ik 
overgestapt naar Group K en werk ik nu direct met hen en Neil samen.  
 
Richard: En wat vind je van hun acties sinds je de overstap gemaakt hebt? 
 
Dean: Ik denk dat Neil een geweldige groep professionals om zich heen 
verzameld heeft van overal ter wereld. Ik kreeg een mogelijkheid om samen te 
werken, voornamelijk naar ze te luisteren als ze sommige aanbiedingen 
verzamelde die ze via hun posts, die ze naar buiten brachten voor de Keenan 
Group, binnenkregen, en hoe hard en zorgvuldig ze werken als het gaat om het 
naar buiten brengen van de juiste informatie. En dan keek Neil er nog naar om 
tenslotte zijn duit in het zakje te doen en dan, zoals je weet Richard, dan maakte 
jij er een geheel van en bracht het naar buiten. 
 
Richard: Wat betreft hun connecties, wat zou je kunnen zeggen over de 
connecties van Group K? Zijn die zo goed als ze beweren?  
 
Dean: In het verleden vroeg ik altijd naar bronnen toen ik nog bij “CV” zat en dan 
kreeg ik steevast hetzelfde antwoord dat ze anoniem wenste te blijven. Ze gaven 
me nooit de bronnen, over het algemeen genomen. Toen ik bij Group K kwam, 
was er altijd sprake van bronnen. Eigenlijk was Neil de eerste om te zeggen, 
“nou, spreek met die en die” en dan belde ik ze op en hadden we een 
telefonische vergadering, en dan kon ik met meneer die en die of mevrouw zus 
en zo praten, ik was gewoon verbaasd over hoeveel mensen met Neil Keenan in 
contact staan over de hele wereld.  
 
Richard: Kun je enige bijzonderheden vertellen van die gesprekken met Neil,  
waar je bij aanwezig was, inhoudelijk maar geen namen?  
 
Dean: Waar ik het meest verbaasd over ben is hoeveel landen over de hele 
wereld direct in contact staan met Neil. We hebben het dan over de hoogste 
niveaus binnen de regering die direct met hem praten en ze hebben bijna 
allemaal hetzelfde doel. Ze willen Neil geven wat hij ook maar wil, financieel 
gezien, om hem de collateral accounts te laten openen in één klap. Ze willen 
allemaal de opbrengst. En Neil weigert dat pertinent. Hij is een Amerikaan, wil de 
Amerikaanse mensen helpen, wil de mensen in Indonesië helpen. Maar terug 
naar waar we het over hadden, er bellen mensen uit Azië, er bellen mensen uit 
Europa, uit Scandinavië, invloedrijke mensen uit het Verenigd Koninkrijk. Ik heb 
gesprekken gehoord vanuit Zuid-Amerika, vanuit op z’n minst 3 verschillende 
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landen. Weet je, na een tijdje besef je de omvang van wat er aan de hand is op 
wereldschaal en de verantwoording die Neil voor de hele wereld op zich 
genomen heeft en meestert.  
 
Richard: Ja, en de gemeenschappelijke deler van al die landen en mensen lijkt 
te zijn dat alle aanbieding komen met de nodige voorwaarden en Neil is 
onvermurwbaar, dat dit gedaan moet worden onafhankelijk van welke regering 
dan ook en dat is waarom hij zo gevochten heeft om onafhankelijke fondsen op 
te richten om terug te kunnen keren naar Indonesië, het papierwerk te voltooien 
en de accounts te openen.  
 
Dean: Dat klopt helemaal en er zit nog een kant aan en dat is dat de cabal 
connecties over de hele wereld druk bezig zijn om te proberen hem af te kopen. 
De topnamen binnen de cabal, en iedereen die een beetje z’n huiswerk gedaan 
heeft, en ik ga geen namen noemen, die topfiguren bellen hem direct en bieden 
hem onthutsende bedragen aan geld om hem af te kopen, zelfs nog recentelijk 
met de drukte rond het aan het licht brengen van de Nieuwe Republiek/Oude 
Republiek in een recent bericht, ging Washington uit z’n bol om hem te laten 
stoppen met dat scenario en probeerde ze hem weer af te kopen. En ik kan niet 
herhalen hoe hij ze op hun lazer gaf. Hij weet precies waar hij mee bezig is. Hij is 
een man die al zoveel heeft meegemaakt, zoveel dingen. Ik bedoel, hij is al 6 
keer vergiftigd, hij is fysiek aangevallen zo ook spiritueel. Hij heeft huurlingen 
achter zich aan gehad. Hij weigert hun smeergeld en hij staat erop de dingen te 
doen op het hoogste niveau van integriteit en ethiek. Dat geeft me wel een 
nederig gevoel om aan zo’n project te mogen deelnemen en ik ben er trots op 
om deel uit te maken van het K Team. De professionaliteit waarmee ze werken is 
geweldig, en zo positief, het is aanstekelijk. Maar Neil heeft wel heel veel van zijn 
fondsen verloren doordat zijn bankrekeningen zijn leeggeroofd.  
 
Richard: Het zijn wel talloze accounts, en dan hebben we het nog niet over de 
bevroren accounts.  
 
Dean: Volledig juist. Er waren mensen die hem geld probeerden te sturen, door 
overschrijving, maar dat werd onmiddellijk bevroren in de bank door middel van 
het Swift systeem. Ze wilden gewoon niet dat hij dat geld zou krijgen omdat ze 
wisten wat de implicaties daarvan waren, als éénmaal de eerste dominosteen 
zou vallen. Er zouden hoofden gaan rollen en niets zou ooit meer hetzelfde zijn. 
Hij is vastbesloten, en zij willen alleen maar dat hij ermee ophoudt en dat gaat hij 
niet doen.  
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Mark Thomas 
OK, hier volgt een korte introductie. Mijn naam is Mark Thomas, ik ben de 
oprichter van “Lords of Light Foundation”. Het idee is geboren toen ik 22 jaar oud 
was, ik wilde een soort platform creëren, maar besefte toentertijd nog niet wat 
dat platform precies zou zijn, pas later realiseerde ik me dat een non-profit (geen 
winstoogmerk) organisatie het platform zou kunnen worden. Het is een 
particuliere organisatie, en ik heb een “501(c)(3)” (non-profit) aangevraagd en 
deze is goedgekeurd door de IRS (fiscus) in september 2007. Het was een heel 
karwei om het allemaal voor elkaar te krijgen samen met mijn familie, dus mijn 
kinderen, mijn neven en nichten, mijn familieleden zijn er allemaal bij betrokken. 
Dus het is zogezegd een soort familie-organisatie. Het is een particuliere 
organisatie, en we hebben in juni 2015 besloten om dit naar buiten te brengen, 
de eerste keer eigenlijk dat we iets deden buiten de besloten kring.  
 
We waren al lang in het bezit van een URL, www.lordsoflight.org en dit is onze 
URL sinds 2007, maar we hadden niet echt een actieve pagina, behalve een 
affiche, tot ongeveer november van verleden jaar.   
 
Dus ik begon aan verschillende dingen in mijn leven te werken, en ik kwam een 
heleboel interessante dingen tegen, en besteedde misschien wel 30 jaar aan het 
geldwezen, ik keek naar het “Schepsel van Jekyll Island” (Federal Reserve), 
bovenop al mijn eigen research, probeerde ik te begrijpen hoe geld werkt, 
probeerde ik te begrijpen waar het vandaan komt, wie het schept, hoe het 
beheerd wordt, al dat soort zaken. Ik maakte een hele fase van persoonlijke 
ontwikkeling door en al die wegen leiden mij tot verschillende punten.  
 
Eén van de sleutelmomenten voor mij was toen ik een interview hoorde van 
David Wilcock met Drake Baily, dat was in 2012, en dat was echt de kern waar 
het voor mij om ging, omdat de boodschap om de één of andere reden iets in mij 
raakte. En ik begon dat verhaal te volgen en ik raakte meer en meer bekend met 
een meneer, die ik tegenkwam in die cirkels en zijn naam is Neil Keenan. En 
voor mij is Neil Keenan een heel interessante kerel en ik bleef heel ijverig 
doorgaan om Neil beter te leren kennen, en dat was voor mij niet zo simpel. 
Omdat ik hem niet kende, hij kende mij niet, hij was veel te druk bezig, ik was 
druk bezig. Ik wilde een manier vinden om met hem in contact te komen, en daar 
werkte ik gedurende ongeveer 3 jaar aan, om hem te bereiken.  
 
Ik wil hier een weg banen voor een idee dat ik heb voorgesteld aan Mr. Keenan 
en dat idee is om mijn non-profit organisatie, te gebruiken, als een platform voor 
fondsenwerving om zijn werk te kunnen ondersteunen. En ik denk dat dit heel 
goed zou kunnen werken.   
 
Dus wat is er zo uniek aan Lords of Light, zodat mensen het begrijpen, dat is dat 
ik toestemming heb om op 7 verschillende terreinen te kunnen werven. De 
meeste non-profits hebben maar 1 gebied, misschien 2, maar wij kregen 
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toestemming voor 7. Dus dat schept een soort paraplu-type structuur die je kunt 
gebruiken om het mogelijk te maken om verschillende bronnen aan te boren. 
 
Eén van die terreinen in mijn paraplu van diensten heet “Healing Arts” (kunst van 
het helen). Ik schat in dat dat de categorie is die ik zou gebruiken voor dit 
specifieke project. En zoals bleek na 3 jaar van luisteren en communiceren met 
Mr. Keenan, stuurde ik hem een berichtje en probeerde ik met hem in contact te 
komen. Die kans deed zich voor in februari van 2016, en ik nam meteen van de 
gelegenheid gebruik om verder met hem te communiceren. Toen kreeg ik de 
kans om telefonisch contact met Mr. Keenan te hebben en hebben we urenlang 
met elkaar gesproken, en nu dagelijks al sinds februari. En hoe beter ik deze 
man leerde kennen hoe meer ik tot de ontdekking kwam dat hij echt bestaat, in 
vlees en bloed. Hij bestaat echt en veel mensen hebben zich in het verleden 
afgevraagd op het internet of hij wel echt bestaat, is hij van vlees en bloed? En 
ja, hij is een heus mens. En ik heb heel veel tijd met hem aan de telefoon 
doorgebracht en ik denk dat hij een gigantische klus heeft geklaard met het 
organiseren en bijeenbrengen, en daarmee meer opgeofferd en doorstaan heeft 
dan wie dan ook. En ik vind dat hij heeft laten zien dat hij doet wat hij zegt.  
 
Ik wil hem alleen maar proberen te helpen zijn doel te bereiken om de accounts 
te kunnen openen en alles te organiseren en naar buiten te brengen zodat het 
eindelijk kan doen waarvoor het bedoeld is, zodat iedereen geholpen kan 
worden. Het ultieme doel voor mij is om mijn organisatie te gebruiken als 
platform om mensen de helpen. Dat is het hele idee, instappen en doen wat er 
gedaan moet worden, zodat de mensen schone energie hebben, schoon water, 
educatie, huizen, conservatie, preservatie. Genezen zonder farmaceutische 
middelen. Je kunt alles wat nodig is krijgen, gezonde voeding, zonder 
chemicaliën en genetische manipulatie, en ga zo maar door.  
 
Dus de verwante geest in het plan van de organisatie sluit perfect aan met wat 
Neil aan het doen is. En de familie waarmee Neil werkt is ook gefocust op wat 
het beste is voor de hele mensheid en zij willen ook dat iedereen toegang heeft 
tot de middelen, dat iedereen heeft wat hij nodig heeft, niet alleen maar een 
handvol mensen aan de top in het Westen. 
 
Dus wat ik opgezet heb naar mijn idee is mijn eerste project voor Lords of Light 
stichting, kreeg de naam “Funding de Foot Soldiers” (steun de soldaten aan de 
frontlijn). U kunt naar onze website gaan en over het concept van de foot soldier 
lezen, wat het inhoud. Wat is een foot soldier, dat is een soldaat aan de frontlijn. 
U weet dat die mensen worden opgeofferd. Dat zijn degene die het eerste 
sneuvelen in een oorlog. Dus als één iemand in deze situatie een foot soldier is 
dan is het Neil Keenan. En hij voldoet precies aan dat plaatje en ik vind het een 
eer om hem te kunnen helpen. En ik wil iedereen rond Neil, iedereen om mij 
heen, en iedereen op aarde tezamen brengen om zijn inspanningen te 
ondersteunen. En wat ik kan doen is een van de belasting aftrekbare donatie 
aanbieden. Dus als je bijdrage doet aan de Lord of Light, gaat het leeuwendeel 
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naar Mr. Keenan en krijgt hij de middelen om zijn werk te kunnen voltooien.  
 
Dus ik heb er een goed gevoel over. Ik heb m’n uiterste best gedaan. Ik heb een 
goed gevoel bij deze “gentleman”, en bij wat hij aan het doen is, en de legitimiteit 
van het geheel. Dus alles wat ik kan doen om te helpen is ook nog iets dat ik wil 
doen, dus de mensen in de Verenigde Staten die belasting betalen aan de IRS, 
zelfs als je een bedrijf hebt in een ander land, maar belasting betaald in de VS, 
dan kun je donaties geven met een belastingvoordeel. Als er zich een unieke 
zaak voordoet, dan onderzoeken we dat en proberen we een manier te vinden 
om dat belastingvoordeel aan die persoon te doen toekomen. In sommige 
gevallen, zoals Canadezen en anderen, zijn er manieren voor de belastingdienst 
om je toch een belastingvoordeel te geven ook al kom je uit een ander land. Het 
is van geval tot geval te bezien. Als je een belastingbetalende inwoner bent van 
de VS en je aan de IRS betaald, dan kunnen we je met alle zekerheid een 
belastingverlaging geven.  
 
Dit was mijn voorstel. Als er vragen zijn of dat je iets nodig hebt, mijn emailadres 
is beschikbaar op de website. Nogmaals de website is www.lordsoflight.org En 
nog één ding voordat ik stop, wil ik nog iets duidelijk maken voor iedereen, omdat 
mensen mij vragen stellen over de naam. De naam Lords of Light komt uit het 
boek “Keys of Enoch” (Sleutels van Enoch). En de sleutels van Enoch, zijn de 
wezens die toestemming hebben om tussen de universa te reizen, alwaar ze 
bekend zijn onder de naam Lords of Light. Ook volgens Metatron, die de register 
engel of kanselier van de hemel is, vertelde mij dat deze Lords of Light zo hoog 
in aanzien staan dat ze in de tegenwoordigheid van de Vader mogen zitten, maar 
ze hebben ervoor gekozen om zo nu en dan weg te gaan om andere werelden 
van licht te scheppen, bekend als werelden van Elohim, een andere naam voor 
God, die vaak wordt gebruikt in de Hebreeuwse bijbel.  
 
Dit is zeker geen religieuze organisatie. Het heeft op geen enkele wijze banden 
met religie. Deze uitspraken die ik net oplas zijn uitspraken die ik kreeg als 
definitie van wat Lords of Light betekent. De opbouw van de Lords of Light 
organisatie is na te kijken op onze website, voor zover het de verdeling van 
fondsen aangaat. Dus als een dollar binnenkomt via PayPal, als het via die weg 
binnen komt, dan berekent PayPal een vergoeding, wat ze ook in rekening 
brengen, dat wordt afgetrokken van de fondsen en wat er dan vervolgens nog 
binnenkomt op de rekening van Lords of Light, wordt gesplitst 75/25 op het 
eerste niveau van werving. Als het fonds groter wordt dan wordt de verdeling 
anders, dan wordt 75/25 vervolgens 80/20, of 85/15 tot maximaal 90/10. En die 
fondsen, de 75 cent tot 90 cent maximaal, die bedragen worden dan uitbetaald 
aan de foot soldier projecten. De overige bedragen, dus 25 cent, of 20 cent per 
dollar of 15 of 10 cent, die zijn voor de Lords of Light voor onkosten en 
bedrijfsvoering, daar onze organisatie geen andere bron van inkomsten heeft, 
zoals vele andere non-profits wel hebben.  
 
Dus voor de duidelijkheid, als iemand doneert, gaat het leeuwendeel, zeg 75 



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

30 

cent per dollar, naar de foot soldiers, in dit geval is Mr. Keenan de foot soldier. 
Dus de fondsen zijn duidelijk en ik zal open en eerlijk zijn over de boekhouding 
van de hulpmiddelen, ik zal het beschikbaar stellen aan alle betrokken partijen. 
Dat is iets dat je sowieso moet doen als respectabel bedrijf. Dus ik maak me 
geen zorgen van mijn kant van het grootboek. Ik ben er klaar voor. Deze 
informatie is al naar buiten gebracht. Ik maak me geen zorgen over de 
geloofwaardigheid en waar de fondsen naartoe gaan, en al die andere vragen 
die mensen over het algemeen hebben. Voor mij voelt het goed om zo te 
werken, dus als iemand nog vragen heeft, kunnen ze mij nogmaals bereiken via 
email of via onze website. U kunt ook via de website een email sturen.   
 
Neil Keenan is de foot soldier. Iedereen die voor Group K werkt is een foot 
soldier binnen Neil’s organisatie. Dus iedereen probeert deze klus af te maken, 
van Nelu tot aan alle betrokken partijen. Oke? 
 
Dus in principe is het concept van de foot soldier een idee van mijn dochter. 
Toen Martin Luther King, destijds zijn werk deed, waren dat de foot soldiers, 
zoals Rosa Parks en de mensen die in de “diners” (restaurants) gingen zitten en 
nee zeiden, dat zijn de frontlijn mensen. In onze wereld van de non-profit, in de 
stichtingen-wereld, daar zijn er veel van, zijn er 2 soorten mensen. Eén is een 
familie, die alle middelen in de wereld hebben en die de structuur van de 
stichting gebruiken om belastingvoordeel te krijgen. Dus zij verplaatsen tegoeden 
van hun eigen maatschappen of hun bedrijfsmaatschappen naar een familie-
stichting. Die voor hen zijn opgericht door een advocaat en een boekhouder, etc. 
En die tegoeden gaan dan in de structuur van de stichting. Dat is beter voor hen 
dan dat ze een vette check moeten uitschrijven aan de belastingdienst, en zo 
hebben ze nog steeds controle over het geld in de stichting. Zo hoeven ze geen 
belasting te betalen. En ze krijgen nog een aftrek van de belasting door die 
stichting op te richten. Dat is één type in de industrie.  
 
Het andere type dat in deze industrie werkt, is het type dat ervan houdt andere 
mensen te helpen. Dat is de foot soldier. Dat zijn de mensen die het om de 
goede redenen doen. Dat zijn de mensen die ik met Lords of Light wil vinden, 
omdat ik deze foot soldiers wil vinden om ze de middelen te kunnen geven om 
hun werk te doen zodat de wereld een betere plek wordt nadat ze hun werk 
gedaan hebben.  
 
Het is moeilijk voor veel mensen om geld te werven. Ze begrijpen niet waar 
fondsenwerven over gaat. Ze zijn bang om zelfs maar om geld te vragen. De 
meeste mensen hebben moeite met het concept “geld”. Ik heb het 30 jaar lang 
gedaan in de privé sector. Ik haalde geld binnen van investeerders voor 
bedrijven met een winst-oogmerk, in onderzoek en ontwikkelingswerk, dus ik 
moest vaardigheden leren en m’n angsten overwinnen en alle dingen die erbij 
horen. Dus mijn rol bij Lords of Light is om het fonds op te richten. Als ik dat 
eenmaal gedaan heb, dan kan ik de foot soldiers gaan zoeken. Ik zal teams van 
mensen inhuren die op zoek gaan naar foot soldiers. En het feit wil nu dat ik 
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toevallig één van de grootste foot soldiers die er zijn, heb gevonden, Neil 
Keenan.  
 
En hij heeft meer voor elkaar gekregen in de tijd dat hij hieraan gewerkt heeft, 
dan wie dan ook, met inbegrip van de alternatieve media sector, niemand. En hij 
heeft het ook nog allemaal van zijn eigen middelen betaald. Ik denk dat het tijd 
wordt dat de rest van de wereld opstaat, deze man bijvalt, en zijn werk gaat 
ondersteunen, en hem helpt zijn einddoel te bereiken. Dat is waarom ik aan de 
telefoon hang.  
 
Neil zei onlangs nog, “als we éénmaal aan dit proces beginnen, dan is er geen 
reden meer om op te houden.” Met andere woorden, we bereiken het doel wat 
betreft de uitgaven, wat dat ook moge zijn en dan gaan we gewoon door. Weet u, 
Neil Keenan en Group K hebben deze stichting nodig, en Indonesië ook.  
 
Nu kan ik ook dingen via de VS doen, net als toen ik voor het eerst de Lords of 
Light organiseerde, ik had al juiste papieren en bereidde alles voor om er een 
internationale liefdadigheidsinstelling van te maken. Dus als u begint, dan begint 
u in de VS en dan kan ik het vandaar uit verder uitbreiden over de hele wereld, 
het is niet moeilijk. En hoe dan ook, ik kan hem hierbij helpen, dat zal ik zeker 
doen als hij wil dat ik een internationale liefdadigheidsinstelling op poten zet 
vanaf het begin, het uiteindelijke doel van de organisatie was een internationale 
liefdadigheidsinstelling als het helemaal klaar is.  
 
Onbekend: Het model-platform wat je nu hebt, maakt dat het makkelijker om dan 
internationaal te gaan? 
 
Mark Thomas: Ja, het is zo opgezet vanaf het begin. Eén van de projecten die ik 
voorgesteld heb, om u een idee te geven, toen ik destijds nog werkte in R&D 
(Research & Development = Onderzoek en Ontwikkeling) hebben we een 
pompsysteem bedacht, door oceaangolven aangedreven, dus die technologie, 
dat gereedschap, daarvan was ik voor 12% van de aandelen eigenaar in dat 
bedrijf. Deze organisaties, omdat het minder is dan 30% konden via mij deals 
sluiten met de stichting, waarbij ik een licentie kreeg van dat bedrijf om die 
technologie te gebruiken. Dus ik ging naar Zuid Afrika en ik ontmoette “Business 
Leadership South Africa” die geïntroduceerd waren door de grote banken daar. 
Feitelijk, weet u, is het een Rothschild onderneming. Ik nam plaats met deze 
mensen en stelde hen SEADOG™ voor als een technologie, waarbij ik de 
licentie had, en zij voor de financiële middelen zorgden, en zo zouden we dan 
duurzame energie in Zuid-Afrika op de markt brengen. Zij zijn zeker niet de 
goede partner en ik wil geen zaken met hen doen. Ik geeft dit jullie alleen maar 
als voorbeeld, zij waren de grootste stichting in het land, en dat is hoe ik ben 
begonnen met de stichting, om mensen overzee te helpen die iets willen 
bereiken, want Afrika heeft water nodig. Weet u wat ik bedoel? Er zijn overal ter 
wereld plaatsen waar voedsel en water en van alles nodig is. Dus mijn 
oorspronkelijke idee was om vanuit de VS over de hele wereld mijn werk te doen.   
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Toen het concept van de foot soldier begon, probeerde ik de liefdadigheids-
instelling op poten te zetten. Ik wilde het op de markt zetten, en een website 
beginnen, en het aan de wereld vertellen, van een privé naar een meer open 
voor het publiek idee. En toen ik dat deed, had ik een idee in mijn hoofd dat ik 
wilde gebruiken, als een plaatje dat ik voor me zag, en ik nam contact op met 
mijn dochter, die in de raad van bestuur zit. Ze studeert volgend jaar af als doctor 
en ik probeerde haar mijn concept uit te leggen van fondsen werven voor de 
mensen, door de mensen en zei “Jean wat vind je ervan?” Ze zei, “Pap, dat is 
afschuwelijk.” En ik denk nog, oke, “kun jij me dan helpen?” Ze zei: “ja, wat je 
wilt, pap, is financieren van de foot soldier. Het is zoiets als het Martin Luther 
King “ding”, pap, begrijp je het?”  
 
Bedankt voor jullie tijd. Laten we dit samen doen en het tot een goed einde  
brengen. Bedankt voor jullie aandacht.  
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