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1.00 De lange en moeizame weg naar herstel 

1.01 Inleiding : Wie is Neil Keenan?  
 
Neil Keenan (Cianain*) is van Ierse afkomst en geboren op Rhode Island in de Verenigde staten. 
Hij is een internationaal zakenman en heeft gedurende de laatste zeven jaar het cabalistisch 
systeem bevochten en de titel van “World Patriot” voor de mensheid verdiend. 
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Neil Keenan: “ goed idee … maar niet het goeie tijdstip” 

de “Global Collateral Accounts (GCA)” – Wie wist 8 jaar geleden ook maar iets over de GCA 
?Behalve Neil waren er maar weinigen die toen ook maar iets hierover konden vertellen laat 
staan weten hoe belangrijk deze precies zijn. 

Hij werd erbij betrokken met het idee dat het de zoveelste zakelijke overeenkost was. Neil leerde 
al snel wat de ware omvang en het doel ervan was, nl. het lot van de mensheid boven enig 
persoonlijk gewin te stellen. 
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Neil Keenan verjaagt de “Raiders of the lost GCA” 
– d.i. de Cabal 

 

Gedurende de laatste 7 jaar werkte hij aan 
het veilig stellen van de GCA voor de 
depositohouders en had hij contacten met 
belangrijke personen (“the movers, makers 
and shakers”) van zakelijke, bancaire, 
staatshoofdelijke, koninklijke afkomst 
alsook de Aziatische  'Elders'(Ouders). 

Ze weten allen wie Neil Keenan is en in dit 
finiancieel hoogspel moet Neil zaken doen 
met de top van de cabal criminelen – je 
noemt ze maar op! 

Met zijn ervaring als zakenman en zijn 
doorzettingsvermogen is Neil blijven 
vechten voor de gewone en zelfs ook de 
minst populaire mens, zolang het 
uiteindelijk maar de mensheid ten goede 
komt. 

Zijn unieke reputatie is ideaal om de GCA 
te redden/veilig te stellen en om de 
mensheid los te maken van het 
cabalistisch slaven systeem. 

Keenan heeft het goede voorbeeld 
gegeven door het op te nemen tegen de 
globale overheersing van zij die naar de 
totale ondergang van de mensheid en deze 
planeet streven. 

 

 

 

  

1.02 Historische introductie : Volg de met goud geplaveide weg 

“Mijn oorspronkelijke missie hield enkel verband met de diefstal van de aan mij toevertrouwde 
bonds (waardepapieren) maar het bleek allemaal heel wat omvangrijker. Hoe het er uit ziet en 
wat het in houdt zijn twee verschillende zaken. Ze gebruiken ons ! Onze regering blijkt een nep 
onderneming te zijn, een wereldwijde zwendel gepleegd door de Rothshild/Rockefeller/Morgan 
kartels en hun zionistische, nazistische en Khazariaanse agenten. 
 
De miljard gestolen dollar bonds moesten even wachten. De mensheid vraagt om hulp en ik zal 
indien nodig zélf deze koe bij de horens vatten. Niemand verdient het eeuwig blind te blijven. 
Niemand verdient het om gefokt en behandeld te worden als SHEEPLE (“schaapjes”)” 
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Het is het werk van de Keenan Group om het vermogen van de Dragon Family ('Draken familie') 
depositohouders te beschermen.  
 
“Het heraanspannen van een rechtszaak is vrij simpel éénmaal de waarheid over wat er de 
laatste 250 jaar met ons is gebeurd naar boven komt. Specifiek de laatste 100+ jaren van het nep 
westers financieel systeem is een regelrechte fraude en bedrog tegenover de ganse wereld. 
Deze moorden worden nu uiteindelijk openbaar gemaakt en het dringt tot ons door dat het kwaad 
écht bestaat en ons goed heeft beet genomen.” 

Volgens Neil zal eenmaal de GCA in orde zijn hij de originele (fraudulente) 'Bretton Woods' 
Overeenkomst verder onder handen nemen. 

Niet enkel de door het westen opgestelde 1944 Bretton Woods Overeenkomst maar ook de 
tweede van 1995 was een regelrechte diefstal van de hele wereld maar voornamelijk van de Non-
Alligned Countries ('niet aangesloten landen'). Daar bovenop vond de laatste diefstal plaats nog 
voor de inkt van de overeenkomst droog was. 

Het westers financieel systeem was op basis van deze berekende diefstal opgezet en gebruikte 
oosterse vermogens van de Global Accounts om hun doel te bereiken. 

Deze historische gebeurtenissen helpen je het belangrijk verband te begrijpen tussen president  
Sukarno (M1 en NAM) en president Kennedy. Waarom was de Green Hilton Memorial 
Overeenkomst  zo belangrijk voor de mensheid ? 
 
Sommigen zijn op de hoogte van de gouden collateral assets die aan Kennedy zijn uitgeleend. 
Deze zouden hem in staat stellen Amerika's eigen - door goud ondersteunde - 'Treasure Notes' 
munt uit te geven. Amerika zou zich hierdoor los kunnen rukken van de nep 'US Corporation' en 
'Federal Reserve' (=vreemd crimineel cartel) en de malafide CIA kunnen ontmantelen. 

Waren Kennedy en Sukarno succesvol dan zou Amerika bevrijd zijn van het op schuld gebaseerd 
systeem en de geheime regering. Dit zou ook de door de centrale banken gekontroleerde G20 
landen bevrijd hebben. 

Het volgende was het annuleren van de oneerlijke Bretton Woods Overeenkomsten (=enkel voor 
44 landen) en het herschijven ervan zodat destijds ook de andere 120+ niet aangesloten landen 
(NAM) volledige toegang zouden verkrijgen tot de GCA. Dit werd nooit toegestaan omdat enkel 
het westen toegang had tot de NAM GCA.  
 
Deze GCA's waren oorspronkelijk bedoeld voor humanitaire projecten maar werden misbruikt 
door het bank kartel. 

 2.00 De ‘Take-Over’ door Londen/ V.S. Federal Reserve kartel 

 
De duistere historie achter de GCA is uitgebreid en start een 250 tal jaar terug. 

De dominante positie van de Rothschild familie over het internationeel bankwezen in het begin 
van de 19e eeuw leidde ons naar de huidige globale controle van de westerse bank oligarchie. 

De lange termijns strategie van de elite bankieren en koninklijke bloedverwante families was  
simpel :  kontrole verkrijgen over de globale goud voorraad en door het kontroleren van de 
globale munt en  zijn onderpand de heerschappij  behouden - Goud en schulden vormen de 
essentie van het verhaal. 
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2.01 De 1910 eendenjacht die de geboorte gaf aan de Federal Reserve  

De Jekyll Island conferentie van 1910 bood een afgelegen plek aan om geheime bankiers ideeën 
te bespreken en liet toe een plan (privé machtsgreep) op te stellen welke uiteindelijk leidde tot het 
Federal Reserve bankwezen. 

Deze naam werd aan de 12 centrale banken die de Amerikaanse bank sektor overzien gegeven 
en verzekerden depositohouders dat ze “hun” geld niet zouden verliezen in het geval van 
wanbeheer bij een erkende bank. 

 

In november 1910 inviteerde Senator Aldrich bankiers en economen om de conferentie op Jekyll 
Island bij te wonen.De vergadering  verliep onder het mom  van een eendenjacht. In werkelijkheid  
zocht men naar een manier om (hun) Amerika's bankwezen te hervormen en toekomstige 
economische paniek situaties te (creëren) voorkomen . 
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“Het is goed om te weten dat deze discussies plaats vonden rond de tijd dat de worstelingen van 
de financiele grootmachten op een hoogtepunt stonden, hét tijdstip voor zakelijke fusies met 
bittere gevechten voor controle. Het hele land had angst van en wantrouwen tegenover de macht 
van Wall Street en hun ambities” 

2.02 De 1912 Rothschild kartel machtsgreep en eliminatie van competitie 

Het zinken van de Titanic; 
de dagelijkse kranten – allen in de handen van Morgan en andere rijke financierders - hypten de 
Titanic tot een ongeziene status van pracht en praal. Ze slaagden erin het puikje van de  
samenleving , de 'movers and shakers' , te verleiden tot een trans-atlantische reis. 

Alle hierbij aanwezige miljonairs waren gekant tegen de plannen van de FED om een privé 
centrale bank in de VS te creëren omdat dit hun persoonlijke rijkdom zou benadeligen. 

Zij vormden natuurlijk een groot opstakel voor het Rothschild-Rockefeller-Morgan kartel. 
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De huidige dynastie zonen van het Rockefeller-Rothschild-Morgan kartel 

De macht en weelde van de Rothschilds maakten van hen de meesters van Europe door het 
introduceren van private, centrale en door de regering goedgekeurde banken in Engeland, Italië, 
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Niémand  zou hen verhinderen ook hetzelfde te doen in 
Amerika. 
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Het ongeluk met de Titanic was opgezet en gedirigeerd door het Rothschild-Rockefeller-Morgan 
kartel en andere elite 'New Word Order' ('Nieuwe Wereld Orde' – NWO) families die de hand 
hadden in het bekostigen, organiseren en uitvoeren van de Amerikaanse, Franse en Russische 
revoluties;  
de succesvolle politieke moorden op Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Martin Luther King 
(MLK) en John F. Kennedy (JFK) ;  de false flag gebeurtenissen zoals het zinken van de 
Lusitania in 1916, Pearl Harbor en het nep Gulf of Tonkin incident die de VS in oorlogen duwde 
die het publiek in normale omstandigheden nooit zou hebben geaccepteerd. 
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2.03 De 1912 privé FED’s aankoop van de 'United States Corporation' 

In 1912 werden de VS (ook gekend als de originele Trust Management Organization (U.S. 
Corporation) opgekocht door een bank consortium dat zaken deed onder de naam  'Federal 
Reserve'. 
 
Nog voor 1913 hadden  ze de “Federal Reserve Act” doorgevoerd en begonnen ze via legale 
munt wetten een vooropgezet plan om de Amerikaande dollar te devalueren en de 
oorspronkelijke organisatie die zaken deed onder de naam 'United States of America, Inc' failliet  
te laten gaan. 
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het private Federal Reserve systeem dat de fiat U.S. Federal Reserve Notes uit geeft is financieel 
eigendom en staat onder controle van de Crown Temple in City of London. Deze laatste opereert 
vanuit Zwitserland, de thuishaven en wettelijke bron van de handvesten van de Verenigde Naties, 
het  International Monetary fonds (IMF), de World Trade Organization (WTO) alsook  de Bank of 
International Settlements (BIS). 

de BIS in Basel, Zwitserland beheert alle centrale banken van de G7. “Hij die de goud toevoer 
beheert regeert over de wereld“. 

Het wettelijke (gerechtelijk) orgaan van de VS staat onder toezicht van de Crown Temple BAR  
van het onafhankelijke en soevereine 'City of London'. 

  

2.04 De 1921 Act – een pact tussen landen :  de goud commissie 

De 1921 ACT – een act tussen naties – de Trilateral Trillenium Tripartite Goud commissie: 

in 1921 vloog keizer Hirohito van Japan naar London om koning Lloyd George V van Britannië, 
president Warren Harding van de VS en de Franse eerste minister George Clemenceau (allen 
Masons) te ontmoeten. Het doel was om hun 2e wereld oorlog te creëren en te financiëren.  
De Federal Reserve zou ook de Duitse nazi's gedurende die oorlog financieren. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 

 
14 

 

De Japanners, gebonden aan de originele door Hirohito goedgekeurde overeenkomsten gemaakt 
in het '1921 pact tussen naties' leverden veel goud aan Indonesië (destijds een Nederlandse 
kolonie) en de Filipijnen. Dit ging naar geheime bunkers die voornamelijk waren opgericht door 
de Japanners tussen 1924 and 1945. 

  

2.05 De 1929 New York “beurs crash” 

In 1929 gebruikten de privé eigenaars van de VS Federal Reserve (Rothschild agenten – J.P. 
Morgan, City Bank en Chase Manhattan Bank)  hun beurskennis en machtspositie om een 
artificiële beurs “boom” te ensceneren. Kleinere banken en privé investeerders werden verleid tot 
het investeren van enorme kapitalen. 
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Hierna lieten ze met opzet de beurs crashen zodat de Rothschild agenten de meeste aandelen 
voor een appel en een ei konden opkopen.  In Europe zorgde het rimpeleffect er voor dat zij ook 
internationale bedrijven voor een fraktie van hun waarde op konden kopen. 

  

3.00 De Kuomintang en de Collateral Accounts Overeenkomsten 
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3.01 De 1911 VS en de Chinese republiek huur overeenkomst 

In de lente van 1911 zorgden ideale omstandigheden ervoor dat een oproer in Zuid China,  
de Chinese Xinhai revolutie genaamd, zich keerde tegen de keizerlijke Qing (of Manchu) 
dynastie. De provincies sloten zich aan bij het Revolutionair Verbond met als doel het imperium 
te vervangen door een Chinese republiek. 

Dr. Sun was in de VS om geld in te zamelen ten tijde van de initiële rebellie. 
Hij haastte zich naar Londen en Parijs om zich ervan te vergewissen dat geen van beide 
financiële of militaire ondersteuning zouden geven aan de Qing regering. Zij verkozen hem als 
interim president van de nieuwe Chinese republiek. 
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Vreemde landen met investeringen in China bleven geduren deze oproer neutraal. Niettemin 
waren ze bezorgd om hun handelsbelangen die ze van de Qing verkregen hadden gedurende de 
eerste en tweede 'opium oorlogen'. 
 
De VS stelde zicht ruim ondersteunend op voor deze transitie en in 1913 waren zij een van de 
eersten die volwaardige diplomatieke relaties aangingen met de nieuwe republiek. 
Britannië, Japan en Rusland volgens kort hierna. 

Tussen 1927 en 1938, als gevolg van een overeenkomst tussen T.V. Soong (Chinese minister 
van financiën) en Henry Morgenthau (Secretaris van de VS schatkist thesaurie), kochten de 
Verenigde Naties 50 miljoen ounce zilver en huurden grote hoeveelheden goud van de nationale 
Chinese regering, de  Kuomintang, welke in 1928 onder leiding stond van Chiang Kai-shek. 
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Tijdens deze periode was China gedeeltelijk bezet door Japanese troepen en vreesden ze door 
de Japanners onder de voet te worden gelopen. 

Na het terug bezorgen van de kostbare metalen door China werden op basis van een privé 
overeenkomst tussen China en de VS certificaten uitgereikt. Deze certificaten , eerst 1928 Notes  
en later 1934 Federal Reserve Notes (FNR) genoemd vormden de fundering van de  Kuomintang 
en gaven de Chinese nationale regering toegang tot financiële transacties in Taiwan. 

  

3.02 De 1934 VS Security en Gold Act diefstal 

In 1934 werd in de VS samen met de Gold Reserve Act een nieuwe Securities Act afgekondigd. 
Deze vereiste dat alle goudstaven en gouden munten overgedragen zouden worden aan de 
Federal Reserve (FED), een privé onderneming met een (illegaal) charter om zich als de centrale 
bank van de VS voor te stellen en de VS Dollar uit te geven. 
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Goud vande binnenlandse markt werd opgekocht. Vreemd goud in bewaring bij de schatkist werd 
eveneens overgedragen aan de FED wat resulteerde in de uitgifte van de 1934 Notes door de 
FED. Deze FRN's werden nooit afgelost en de opgebouwde interest werd vervangen door een 
daaropvolgende uitgave van een reeks 1968 Kennedy Bonds. 

De 1934 FRN series werden uitgegeven gedurende de periode van de Chinese burgeroorlog om 
de Kuomintang activiteiten in China te financiëren. Deze 1934 FRN’s stonden garant voor de 
leasebetalingsverplichtingen en de financiële stabiliteit van de Chinese regering. 

Het goud werd geïnventariseerd en op rekeningen van de Union Bank of Switzerland (UBS) 
gezet onder bescherming van de Zwitserse procureur-generaal. Dit alles werd dan geregistreerd 
via de Zwitserse nationale bank in de Bank for International Settlements (BIS) en afgeschermd 
om de “Institutional Parent Registration Accounts” van de Federal Reserve te vormen. 
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Gedurende de oorlog in China werden de meeste eigenaars van de door de Chinese banken 
uitgegeven depository notes vermoord door de Japanners en anderen later door de Kuomintang 
of de Chinese communisten. Het goud kwam aldus in de handen van het land, meerbepaald de 
Kuomintang. 

Vele FRN’s bleven achter in het communistische China toen de Kuomintang, onder bevel van 
Chiang Kai-shek, naar Taiwan moest vluchten. Het goud was genationaliseerd en de Kuomintang 
hadden een groot deel van de FRN's naar Taiwan kunnen verhuizen. Deze vormden daar als 
basis voor de welvaart en de verdere ontwikkeling van Taiwan. 

De FRN’s waren waardevolle goederen daar ze ondersteund werden door goud en andere 
waardevolle materialen die verkocht en geleased werden door de VS regering. De Kuomintang 
benoemde bewakers voor het goud en de door de VS uitgegeven waardepapieren. Deze 
bewakers werder eufemistisch de “Dragon Family” genoemd. 

4.00 De Aziatische “Dragon Family” organisatie 

4.01 In 1934 stonden ze bekend als de Dragon Family 

De Dragon Family is eigenlijk een organizatie dat opereert tussen oude families in China en 
Taiwan en staat boven de politieke scheiding van de twee onafhankelijke Chinese regeringen. 

De Chinezen zijn op dit vlak een bijzonder volk : oude familie banden en funkties overstijgen elke 
politieke overeenkomst, al bestaan ze sinds vele generaties en worden ze na verloop van tijd 
door de meeste Chinezen als onbeduidend aanzien.  
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De Dragon Family vermijdt elke publieke vorm van contact en kennisgeving maar werkt wel  
samen met hogere niveau's van globale financiële instellingen zoals het Committee of 300 en het 
Federal Reserve systeem. 

De VS regering ontleende jaren geleden een grote hoeveelheid aan collateral assets van de 
Dragon Family. Het goud en zilver vormde de basis  voor deze ontleende waarde fondsen. Zo 
kon de VS regering grote hoeveelheden VS dollars als valuta (FNR's) via het FRB systeem 
uitgeven. 
 
Gedurende al die tijd heeft de Dragon Family, naast de nog door interest te verkrijgen vele 
biljoenen dollars, een grote rijkdom opgebouwd onder de vorm van diverse Notes, Bonds en 
certificaten die een verplichting zijn van het Federal Reserve orgaan . De waarde van deze bonds 
loopt in de vele duizenden biljoenen VS dollars. 

Op het einde van de 2e wereldoorlog waren in China communistische en Kuomintang facties in 
oorlog en stemden de internationele gemeenschap en de Chinezen in dat het goud onder openlijk 
beheer van de Indonesische president Sukarno zou komen. 

(volgens de oorspronkelijke overeenkomsten van het in London opgestelde '1921 Pact of Nations' 
werd het meeste van dit goud afgeleverd en verborgen in Indonesië en de Filipijnen, in geheime 
bunkers opgericht door de Japanners tussen 1924 and 1945.) 

In de laatste decennia heeft de Dragon Family organisatie een poging ondernomen miljarden VS 
dollars bij te dragen voor globale humanitaire doelen zoals hulp bij rampen over gans de wereld. 
Bijvoorbeeld de orkaan Katrina in de VS, aardbevingen in Haïti, China en Indonesië, de nucleaire 
ramp van Chernobyl, de heropbouw van de infrastruktuur van de republiek van Georgië, water en 
energie voor de Kaaiman eilanden, Bangladesh en meer.... 

  

4.02 De 1944 Bretton Woods Overeenkomsten : Power Bloc Coup  
 
Ten tijde van de Verenigde Naties'  Monetary and Financial Conference in Bretton Woods, New 
Hampshire van 1 tot 21 July 1944; 
 
de overeenkomst omvatte oa de vorming van het International Monetary Fund (IMF) en de  
de International Bank for Reconstruction and Development maar vnl. de voorgestelde introduktie 
van een regelbaar wisselsysteem voor vreemde munten. 

Munten werden naar goud omgezet en het IMF had de authorisatie om  in te grijpen zou een 
wanbalans van betalingen ontstaan. 
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De werkelijkheid is dat in 1944 Britannië, Frankrijk en de VS een 50 jaar lange termijn verkregen 
over de algemene kontrole op het globaal financieel system.  
 
De overeenkomst  was bedoeld om de planeet te moderniseren maar Roosevelt werd vergiftigd 
(vermoord) en het merendeel van het goud werd van de markt gehaald, geblacklisted of in 
grotten verborgen. 
 
Dit liet de fascistische machtsgreep toe het fiat geld systeem voor de controle over de wereld te 
finaliseren. Het militair-industriëel complex zou in plaats van onze wereld verder uit te bouwen 
beginnen met het controleren en bestelen ervan. 

 

5.00 De verkozen M1 Sukarno en de Kennedy connectie 

5.01 In 1945 “verkozen” Azië en het westen president Sukarno 

Op 17 augustus 1945 werd  bekend gemaakt dat president Sukarno de enige echte “verkozen” 
monetary controller (M1) is om namens de depositohouders het beheer en de implementatie van 
de GCA voor herontwikkelings doeleinden te regelen onder VN goedkeurings No. MISA 81704 
“Operation Heavy Freedom.” 
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President Kennedy (VS) en president Sukarno M1 (Indonesië) — foto genomen op de Andrews 
Air Force Base op maandag  24 april 1961. 

Sukarno’s verkiezing als M1 kwam er omdat veel van het goud in de wereld was toevertrouwd 
aan Indonesië en de Filipijnen. 

Canada, Australië, Groot-Britannië, India en andere Britse kolonies zonden hun goud naar het  
“ondoordringbare Singapore”. 

In navolging van de originele overeenkomsten goedgekeurd door Hirohito in het “1921 Pact 
Between Nations” leverden de Japanners het meeste van dit goud aan Indonesië (destijds een 
Nederlandse kolonie) en de Filipijnen (destijds een VS kolonie) in geheime bunkers gebouwd 
door Japanners tussen 1924 and 1945. 

Dit is waarom de geallieerde troepen in Malaya noch lucht ondersteuning  noch voldoende 
voorraden hadden om zich tegen de Japanners te verweren. 

Singapore moést vallen zodat het merendeel van de rijkdom “verloren” zou zijn in een geheime 
construktie welke de goud standaard overbodig maakt en de fiat munt werkelijkheid. 
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Dit goud werd geïnventariseerd via rekeningen van de Swiss Commercial Bank Union en de  
Bank of Switzerland, staat onder bescherming staan van de zwitsere procureur-generaal en is 
geregistreerd via de Swiss National Bank in the Bank for International Settlements’ International 
Collateral Combined accounts.   
 
Vanuit de BIS werden de rekeningen geblokkeerd om het Institutional Parent Registration 
Accounts of the Federal Reserve System te vormen. 

  

5.02 1955 : Sukarno en de Non-Aligned countries tegen Bretton Woods 

Het was een mijlpaal meeting die nodig was voor de ontwikkeling van de Non-Aligned Countries 
(NAC) (niet aangesloten landen) ; Azië en de Afrikaanse staten. 

President Sukarno en Ruslan Abdulgani, de voormalig eerste minister van Indonesië waren de 
initiatiefnemers. 

 

De conferentie werd vertegenwoordigd door delagaties uit 29 landen van Azië en 6 landen van 
Afrika die allen streefden naar een 'midden weg' tussen de westerse democratiën en de 
communistische landen gedurende de loop van de koude oorlog. 
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De conferentie verklaarde expliciet gekant te zijn tegen zowel het kolonialisme als het 
neokolonialisme en dit niet enkel door de Europese machten destijds in Afrika, Azië en Latijns 
Amerika maar ook de VS en de Sovjet-Unie. 
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de Indonesische president Sukarno promootte sterk deze beweging. Het doel was een 
herstrukturering op internationale economische schaal te vergemakkelijken. Sukarno’s 1955 
Bandung conferentie was de eerste vergadering ooit van de ontwikkelingslanden. Het werd een 
mijlpaal gebeurtenis dat vele positieve ontwikkelingen op gang bracht voor de nieuwe 
onafhankelijke landen. 

  

5.03 In 1961 was de Azië-Afrika Non-Aligned Movement  (NAM) een feit 

In 1961 werd de NAM (niet-aangesloten beweging) geïnspireerd door de 1955 Bandung 
conferentie. De 115 aan deze beweging deelnemende landen werden bekend als de Derde 
Wereld landen. 

De eerste NAM top conferentie  vond plaats in Belgrado, Yougoslavië in september 1961 en 
kwam tot stand dankzij de inspannnigen van vnl. de eerste president van Indonisië, Sukarno; 
India’s eerste minister, Jawaharial Nehru; Egypte’s tweede president, Gamal Abdel Nassar; 
Yougoslavië’s president, Josip Broz Tito; en Ghana’s eerste president Kwame Nkrumah. 
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Hun inspanningen kwamen gekend te staan als ‘The Initiative of Five’ om een leidinggevende rol 
voor de NAM landen te bepalen. 

Allen waren vooraanstaande pleiters voor een 'midden weg' voor staten in de Ontwikkelings 
Landen tussen het westerse en oosterne koalities in de koude oorlog. 

Doel: NAM zoekt naar een middenweg in de wereldpolitiek opdat geen enkele deelstaat een pion 
zou worden in frikties tussen grootmachten. 

Het bevestigt het recht op een onafhankelijke beoordeling, de strijd tegen imperialisme en neo-
kolonialisme, en matigheid bij relaties met grootmachten. Hierbij komt nog het vereenvoudigen 
van de herstrukturering op een internationale enonomische schaal. 
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In 1961 bestond de Nam uit 2/3 van het totaal aan VN lid deelstaten en omvatte deze 55% van 
de wereldbevolking. 

  

5.04 In 1963: Kennedy’s Green Hilton Overeenkomst met Sukarno 

In 1963 kwam het tot een overeenkomst  tussen president John F. Kennedy en president 
Sukarno voor het bekostigen van het  zelf mogen drukken van geld door de VS schatkist. 
Deze zou dus het “recht” van de Federal Reserve om geld te mogen drukken teniet doen. 

 

Het gevolg van deze overeenkomst  zou een transfer zijn van 59.000 ton goud als onderpand 
voor deze munt. Het obstakel hierbij was dat de eigen VS munt  dan door goud  zou worden  
ondersteund welke een schending was van internationale overeenkomsten die munten in 
evenwicht dienden te houden. 
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Kennedy, Sukarno en Johnson 

Foto's liegen niet. John Kennedy was net als Sukarno vrij gepassioneerd tijdens deze 
vergadering maar de vice president Johnson was lid van een geheime organisatie waarvan 
Kennedy helemaal niets wou van weten. 

Volgens Neil’s bronnen in het Pentagon  was Johnson verwikkeld in de moord op JFK.  
Het geheel was opgezet niet enkel omwille wat Kennedy van plan was met het Federal Reserve 
systeem en deze te vervangen door een VS schatkist munt, maar ook omdat hij de CIA wou 
ontmantelen. Hierbij was er ook nog een verband met Texaco en Standard Oil die in West Papua 
alles zouden verliezen. 

Met de informatie die Johnson verkreeg van Kennedy en Sukarno en naderhand doorspeelde 
aan zijn cabal oversten in Washington D.C. slaagde de cabal erin Kennedy te stoppen door hem 
te vermoorden. 
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De Cabal moest Kennedy tegen houden want hij wou de Illuminati en het Federal Reserve 
systeem neerhalen. De dagelijkse rapporteringen van Johnson aan de cabal vanuit Jakarta in  
Indonesië doemden Kennedy to zijn moordaanslag. 

Als gevolg van zijn inspanningen werd Sukarno door een CIA machtsgreep van de troon gehaald 
en vervangen door generaal Suharto die Sukarno een levenslang huisarrest oplegde. 

Toen Kennedy terug kwam naar de VS werd hij vermoord in de thuis staat van Johnson, Dallas, 
Texas. Daarbij blijkt ook dat nog voor JFK officieel dood was verklaard Lyndon Johnson zich 
reeds had ingezworen als de nieuwe president van de VS. 

Geloof je nu echt dat Lee Harvey Oswald de dader was ? 

Helemaal niét. Lyndon Johnson, George H.W. Bush en de cabal waren verantwoordelijk voor de 
JFK aanslag. 

 

Kennedy, Sukarno en ‘de moordenaars greep’ (Johnson) 

Acht dagen na deze overeenkomst werd president Kennedy vermoord. 

President Johnson schortte Kennedy's EO-11110 op en transfereerde het goud naar de Federal 
Reserve. In Indonesië werd president Sukarno deels onder huisarrest geplaatst. 
 
De Green Hilton Overeenkomst werd pas in1968 uitgevoerd toen Sukarno zijn positie verloor en 
de wereldhandel nood had aan een globale munt. 
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6.00 De CIA werkt een regering en de ‘M1′ weg 

6.01 De 1965 imperialistische / CIA machtsgreep over Azië 

Met de hulp van de VS, de CIA en nauwe ondersteuning door de Australische en Britse regering 
werd op 1 oktober 1965 een militaire machtsgreep uitgevoerd in Indonesië. Dit gebeurde onder 
het bevel van generaal Suharto .  (zie ook: How the CIA Toppled a Government)  
 
Het werd een bloedbad. tot een miljoen Indonesische Sukarno supporters, arbeiders, boeren, 
studenten, polititieke activisten alsook mensen van etnische Chinese oorsprong en tienduizenden 
meer werden gevangen gezet in concentratie kampen zonder enige vorm van verweer. 

 

generaal Suharto (links)  

Sukarno stond onder huisarrest en mocht enkel van Bogor (zijn presidentieel paleis) naar Jakarta 
reizen.  Generaal Suharto benaderde een voor een de overgebleven generaals die achter 
president Sukarno stonden en gaf hen een voorstel dat ze niet konden weigeren. 

Sukarno's dochter, Megawati Soekarnoputri, sprak op de Indonesische televisieen verklaarde dat 
ze na de machtsgreep dacht dat de aanhangers van haar vader achter hem zouden blijven staan 
maar dat de generaals deden uiteindelijk niets om haar vader of familie te helpen . Suharto 
elimineerde elke oppositie tegen Sukarno’s huisarrest. 
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Suharto en Nixon 

Tegen januari 1967 waren de voornaamste pro Sukarno supporters verwijderd uit het leger. 
Op 27 maart 1968 werd generaal Suharto president van Indonesië. 
 
Hij was niet verkozen door het volk maar aangesteld door het parlement dat bestond uit door 
hemzelf uitgekozen leden voor het eerste van zijn 5 jaar lange termijn als president. 

Deze machtsgreep van 1965 was door de CIA georganiseerd en was enkel omdat Kennedy en 
Sukarno samen werkten om de CIA alsook de Federal Reserve Bank (FRB) te elimineren.  
 
Dit werd gecatalogeerd als een door de communisten veroorzaakte rebelrevolutie maar was een 
door het westen gecreëerde revolutie. Iets wat maar al te vaak voor valt als iemand niet wil 
luisteren naar wat de grootmachten je zeggen. 
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Documenten tonen aan dat in eind 1965 en begin 1966, VS en Australische functionarissen 
goedkeurend (propaganda) aan hun respectievelijke regeringen rapporteerden dat leger 
eenheden en moslim groepen hand in hand  werkten om dagelijks minstens 1500 Sukarno 
aanhangers neer te schieten of neer te slaan en soms met hun hoofden op een staak  
paradeerden. 

Het enthousiasme van de westerse ambassades voor dit bloedbad reflecteert diepe strategische 
en politieke interesses. In de eeuw voor de machtsgreep kwamen de grootmachten meer en 
meer in conflict met het onstabiele nationalistische regime van de Indonesische president 
Sukarno.  
 
Eind 1957 en in 1964-65 had hij nauwelijks greep op massa bewegingen van arbeiders en 
boeren wiens stakingen en bezettingen eerst Nederlandse, dan Amerikaanse en Britse banken, 
bedrijven en plantages bedreigden. 

Sukarno stierf in juni 1970 onder huisarrest. 
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Prins Bernhard en koningin Juliana nodigen de Indonesische president Suharto en de first lady 
Sit Hartinah uit in het paleis te Soestdijk gedurende een staatsbezoek op 3 September 1970. 

De wraak van het westen en de VS Corporation was zeer succesvol en wreed en in tot op 
vandaag not steeds voelbaar bij de Indonesiërs. Vandaag hebben we grote VS ondernemingen 
die de ruwe materialen van Indonesië plunderen. 

 

6.02 De 1965 betrokkenheid van CIA Lolo “Soetoro”: Obama’s stiefvaden 

President Obama’s opdracht in 1983 voor Business International Corporation, een CIA dekmantel 
die seminaries hield met werelds' machtigste leiders en die journalisten gebruikte als 
buitenlandse agenten, sluit nauw aan bij de CIA spionage activiteiten van zijn moeder, Stanley 
Ann Dunham   (Zie: “Obama, a CIA Creation“).   
 
Zijn werk maakte deel uit van een 1960 post machtsgreep van Indonesië ten voordele van een 
aantal CIA dekmantel aktiviteiten, inclusief het oost-west centrum aan de universiteit van Hawai, 
de VS Agency for International Development (USAID), en de Ford Foundation. 
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Ann Dunham ontmoette en trouwde met Lolo Soetoro (stiefvader van Obama)  na een 
vergadering in het oost-west centrum in Hawai. In 1965 werd Lolo Soetoro door generaal Suharto 
uit Hawai terug geroepen om als een hoge officier in het Indonesische leger dienst te nemen en 
mee te helpen aan een bloederige, door de CIA gesupporteerde genocide om president Sukarno 
omver te gooien. 
 
Suharto verstevigde zijn macht in 1966. In ditzelfde jaar vergaarde Barack Obama’s echte vader, 
Obama Sr., samen met zijn vriend Mboya, pro VS pan-Afrikaanse steun voor de CIA's 
omverwerping van Kwame Nkrumah van Ghana in 1966. 
Kwame Nkrumah was net als Sukarno een van de “Initiate of five” grondleggers van de NAM. 

  

6.03 In 1966 wordt president Marcos door het westen als “M1″ “aangesteld” 

In 1966 werd president Marcos van de Filipijnen door het westen onwettig “aangesteld” om tot 
1986 de positie van M1 op zich te nemen. 
 
Erna kwam het systeem terug in handen van de drie landen die deze accounts al sinds de 2e 
wereld oorlog hadden gecreeërd ; de VS, Groot Britanië en Frankrijk. Allen ondermijnden ze 
systematisch het gevestigd systeem en ze ondermijnden de 2e Bretton Woods Overeenkomst 
opnieuw in 1995. 
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6.04 Het 1966 kontrolesysteem over de depositohouders en de Collateral 
Accounts 

Wij zien twee funktionele operaties: 

a). Eigendom en depositie kontrole door de eigenaars van het goud. 

b). De andere is een kontrole orgaan voorzien om de Collateral Combined Accounts te 
kontroleren en te beheren als een onafhankelijk scheidsrechter. 

Eigendoms rechten behoren toe aan de ondertekenaar van de Depository Accounts in 
commerciële banken en de kontrole rechten behoren M1 toe. Er was enkel maar één echte 
verkozen M1 en dat was president Sukarno. 

Het uit roulatie halen van de voorraad goudstaven en gouden munten van de ganse wereld en de 
Federal Reserve fiat munten kwam aan de orde van de dag. 

Echter, onder de waardepapieren en het geld die door de Federal Reserve werd uitgegeven lag 
de enorme weelde in een gecentraliseerd systeem welke landen rechtvaardig wilden gebruiken.  
De bankiers echter besloten die te gebruiken om nationale economieën te plunderen. 

 

6.05 De Green Hilton Overeenkomst  : de Kennedy Bonds 
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De Green Hilton Overeenkomst werd pas in 1968 geïmplementeerd nadat Suharto president van 
Indonesië was. 

Met het Sukarno goud dat aan Kennedy was toevertrouwd gaf de FED een reeks van1968 VS 
Treasury Bonds/ Kennedy Bonds uit om te voldoen aan de voorwaarden van de Green Hilton 
Overeenkomst tussen Kennedy and Sukarno. Dit op een tijdstip dat de wereldhandel een nood 
had aan een globale munt  

De 1968 voorwaarden voor de goudlevering aan de VS waren verschillend als die van 1934. 

 

6.06 Verplichting om de overeenkomst te honoreren. 

Toen na 30 jaar de beloofde interest nog niet werd uitbetaald werden een grrot aantal aan bonds 
heruitgegeven onder de vorm van herdenkings notes. Deze werden geaccepteerd door de 
eigenaars van het goud, de Dragon Family. 

 

1. Neil verkreeg kopieën van bank documenten mbt de Green Hilton Overeenkomst waarin de 
fondsen en de hoeveelheid aan goud en platinum staat beschreven. 

Deze hoeveelheden zijn gecertificieerd en zowel de certificaten als de ledger kopieën met een 
volledige en correcte identificatie en herkenniscodes zijn beschikbaar. Deze certificaten worden 
verder bewezen door bank afschriften waarvan kopieën nu in Neil's bezit zijn. 

De echtheid van deze stukken kan daadwerkelijk worden aangetoond adhv de dokumenten in 
ons bezit en door verdere bevraging van de zwarte schermen waar het off-ledger collateral 
bewaard wordt. Hiernaast komt de bevraging van de grijze en blauwe schermen waar de enorme 
fraude mbt het gebruik van de assets kan worden terug gevonden. 
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2. In de dokumenten die we hier samen met de aanklacht opstellen zien we dat de assets  
neergelegd zijn, de tegen assets aangemaakt en gepresenteerd aan de depositohouders. 
Zij werden gedurende 70 jaar bedrogen via het opzettelijk en frauduleus falen van de verplichting 
om de overeenkomst te honoreren. 
 

3.  We hebben nu alle boeken en rekeningen van wijlen president Sukarno met de codes en 
ledgers van de Global Accounts in ons bezit. De grootte van deze accounts kan worden nagezien 
door nazicht van de Collective Agreement tussen het Garuda Memorial Hilton van Indonesië en 
het Green Memorial Hilton te Genève, opgericht en in voege gebracht tussen 1961 en ten tijde 
van de laatste handtekening in 1972. 

Onder deze overeenkomst  werden de assets van het internationeel collateraal opgesteld maar 
werder eenmaal beschikbaar na korte tijd misbruikt om de operationele werking van de banken te 
wijzigen. 

4. Deze boeken tonen ons dat de banken het concept van, werkzaam te zijn onder de 
handvesten eigen aan een bank, naast zich neer legden. Ipv een bank werden ze eerder povere 
casino uitbaters die kopen en verkopen wat ze niet in bezit hadden. 

De in ons bezit zijnde records die geregistreerd en ondertekend zijn door de houdende 
commerciële bank geven ons zicht op een tot de verbeelding sprekende waarde en hoeveelheid 
aan onderliggende fondsen. 
 
De Green Hilton en Garuda Memorial overeenkomst  tonen duidelijk de waarde van het globale 
account systeem aan. 

a). Goud  en platinum deposits lopen in de miljoenen tonnen. 

b). de 1934 series Federal Reserve System Bonds notes uitgegeven in 1928 (Kennedy Bonds) 
belopen in de quadriljoenen VS Dollars. De Dragon Bonds zijn allen geregistreerd en 
goedgekeurd in het kader van de Green Hilton en  Memorial Hilton collectieve overeenkomsten. 
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beide assets in de vorm van bullion werden opgeleverd aan de Global Accounts via de VS 
regering en dan toevertrouwd aan een privé organisatie, het Federal Reserve orgaan. 

  

6.07 De correcte procedure was niet toegestaan 

In het geval de note-holder of records de nummers van de notes aan de FED zou willen aflossen  
zou, in overeenstemming met de juiste procedures, via opgestelde projecten een goedkeuring 
hiervan moeten worden opgesteld. 

eenmaal de projecten goedgekeurd wordt de authenticiteit van de note bevestigd en moet de 
FED ervoor zorgen om de note in een bank de depositeren welke een kredietlijn moet 
verschaffen ten belope van 30 à 80% van de totale waarde. 
 
Het FED systeem zou dan immuniteit voorzien aan de houder om de note aan de voorziene bank  
te presenteren teneinde de voorziene kredietlijn te verkrijgen. Een poging om de notes buiten het 
FED systeem aan te bieden zou resulteren in het niet erkennen van deze en de arrestatie van de 
illegale aanbieder. 

Om deze werkwijze te ondersteunen werden de FED notes zodanig gedrukt alsof ze van een niet 
originele afkomst  zijn en stonden ze vol met onperfecties teneinde deze als ongeldig te kunnen 
verklaren. 

 

7.00 Neil Keenan: tijdslijn en activiteiten van de laatste 7 jaar 
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7.01 Het leven van Neil Keenan voor de 'Financial Tyranny' 
 
Voordat Neil's biljoen dollar rechtzaak bekend werd via het blog artikel van David Wilcock zijnde 
“Financial Tyranny” (financiële tirannie) , schuimde Neil de wereld af om diverse ruil- en 
herstrukturerings projecten op zich te nemen welke anderen nooit hadden durven aannemen. 

Hij werkte samen met presidenten van de ontwikkelingslanden, van de Andesregio tot Santo 
Domingo, en maakte kennis met personen van alle mogelijke strekkingen, zowel goed als slecht. 
Tussen hen werd waardevolle informatie uitgewisseld en werd hij bewust van 'beide kanten va n 
de medaille'. 

Toen Michael Dunn in Jakarta was om Neil en z'n team te ondersteunen was hij onder de indruk 
van het aantal contacten dat Neil dagelijks had weten te leggen. De term “multi-tasking” beschrijft 
nauwelijks de diversiteit van zijn opdracht en zijn uniek talent om zichzelf bij om het even wie 
begrijpbaar  te maken. 

Een bron van informatie zijn is geen eenvoudige taak daar het vrijgeven van sommige informatie 
een risico vormt voor het welzijn van sommigen. 

Zelfs al hoor je nauwelijks meer dan de helft van het hele verhaal, het is voldoende te weten dat 
Neil er alles aan gedaan heeft om alles wat crimineel en corrupt is te verhinderen en hij heeft 
meermaals kwaadaardige plannen van de cabal  laten ontsporen. 

Menigen hebben het geprobeerd maar Neil laat zich noch omkopen noch afleiden van zijn taak. 
 
Er zijn er die het Neil kwalijk nemen voor wat hij doet maar hun onwetendheid neemt niet weg dat 
enkel door iéts te doen er verandering kan komen. 

Intelligente mensen weten dat je iemand beoordeelt door zijn daden. We zijn zeker beter af met 
wat Neil heeft bereikt en met hetgeen waarin hij uiteindelijk zal slagen. 
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7.02 De uitdaging en wat volgt 

2008 – (Augustus)  
Het begon toen de Dragon Family (DF) Neil benaderde via een gedelegeerd diplomaat, 
Akihko Yamaguchi. 
 
Omdat Neil met zijn politieke connecties hem eerder hulp had verleend wou Yamaguchi persé 
met hem overleggen voor het vastleggen van dienstverleningen in zijn naam mbt de 
internationale bankiers en handels transacties ten behoeve van de humanitaire hulpprogramma's 
van Dragon Family. 
 
Het is van dan af aan dat Neil, via hun diplomatieke afgevaardigde, toegang kreeg tot de 
finanaciële hulpmiddelen van de Dragon Family en dit voor een poging om specifieke Japanese 
Bonds, FRN’s en Kennedy Bonds in een Private Placement Program (PPP) te zetten na de 
vereiste bank verificaties. 

 

Keenan werd gevraagd om hun verantwoordelijke te zijn voor projecten en platformen mbt de  
“Dragon Financial Instruments” (DFFI) van de “Global Collateral Accounts” waarvan 85% tot de 
Dragon family behoorde. 

Na decennia van inaktiviteit in overeenstemming met de Green Hilton Memorial Agreement 
(GHMA) hebben diverse sekties van de Dragon Family een poging gedaan om significante 
biljoenen aan VS dollars bij te dragen aan vele globale humanitaire projecten zoals noodhulp aan 
landen over de hele world, zoals de orkaan Katrina in  de VS, aardbevingen in Haiti, China en 
Indonesië, de nucleaire ramp van Chernobyl, heropbouw van de Republiek  van Georgia, water 
en energie toevoer vor de Kaaiman Eilanden, Bangladesh en meer . 
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7.03 DFFI – Neil verkrijgt een volmacht van advokaat van de Dragon Family  

2008 – (Oktober) Via een Special Power of Attorney (POA) verkreeg Neil Keenan schriftelijke 
authorisatie van de Dragon Family om de Dragon Family Financial Instruments (DFFI) te 
mogen gebruiken voor wereldwijde  economische en humanitaire projecten. Dit met de 
goedkeuring van generaal Haan, het hoofd van de Dragon Family. 

De “1934  United States Federal Reserve Notes” 

- 249 FRN notes, elk met een nominale waarde van 500 miljoen, 

- met een totale waarde van 124 miljard dollar, 

- elk met een jaarlijke coupon interest van 4% en dit sinds 1934. 

De “Japanese Bonds” 

- 2 Japanese regerings Bonds – 57 reeksen , 

- elk met een nominale waarde van 500 miljard Japanese Yen, 

- het equivalent van een som van meer dan 9,5 miljard VS dollars 

De “Kennedy Bonds” 

- 1 Kennedy Bond, met nominale waarde van 1 miljard  Vs dollars 

- De Kennedy Bonds zijn gevrijwaard van enige hypotheek of lasten. 

Voor de diensten die Neil verleende mbt het plaatsen van de Federal Reserve Notes, de 
Japanese Bonds en de Kennedy Bonds zou hij minstens 30% van elke opbrengst krijgen  
van elke PPP wiens opbrengst geïnvesteerd zou worden in ontwikkelings projecten van 
economische en infrastrukturele aard. 
 
2009 -(Januari) Neil Keenan accepteert persoonlijk de in bewaarneming en het bezit van de 
Federal Reserve Notes, de Japanese Bonds en de Kennedy Bonds en de 
verantwoordelijkheid om in Zurich, Zwitzerland de Dragon Family te vertegenwoordigen bij het 
investeren van de Notes in handels programma's (PPP). 
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Yamaguchi en Keenan bekijken de bonds and notes 

2009 – (Mei) Keenan bevestigt schrijftelijk de ontvangst van alle instrumenten welke de Dragon 
Family Financial Instruments (DFFI) notes en bonds omvatten met een hedendaagse waarde 
(met interest) van meer dan 1 biljoen dollar. Dit deel van de Dragon Family’s geaccumuleerde 
weelde werd vastgelegd in het Federal Reserve orgaan en ingewisseld voor notes en bonds. 
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Neil Keenan had goedkeuring om via een speciale POA welke het volledige DFFI pakket omvatte 
over de laatste details te onderhandelen en te starten met een cash opwaardering en/of project 
transactie mbt de Private Placement Programs (PPP). 

Met het DFFI as collateraal had Keenan een ruime goedkeuring deze te investeren in een 
volwaardige en veilige investerings faciliteit. De bedoeling van de Dragon Family was om de 
assets in diverse programma's te voordele van de mensheid te plaatsen. 

  

7.04 Het Chiasso Incident : 134,5 miljard gestolen 

2009 – (Juni) Kennedy Bonds met een waarde van 134.5 miljard werden ontvreemd van twee 
Japanese “diplomaten, Akihiko ‘Yamaguchi’ en Mitsuyoshi Watanabe, vertegenwoordigers van de 
Dragon Family. 
 
Bij het overschrijden van de grens in Chiasso, een Italiaanse dorp op de grens van Italië en 
Zwitzerland werden ze benaderd door de Italiaanse financiële politie. Hun bagage werd 
doorzocht en ze bleken Dragon Family Instruments (de “DF Chiasso Instruments”) bij zich te 
hebben. 
 
De Italiaanse financiële politie hield hen aan voor poging tot het betreden van Zwitserland met in 
hun koffer verborgen “niet aangegeven VS schatkist bonds”. 
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Yamaguchi informeerde de authoriteiten dat ze in het bezit waren van geldige (niet gesigneerde) 
historische bonds en er een vergissing in het spel was. Vervolgens werden beide vrijgeladen 
omdat ze “geen enkele wet hadden overtreden'. 

 

Op 4 Juni zond Yamaguchi vanuit Barcelona een mail naar Keenan met de melding dat alles 
goed met hem ging hij zonder ook maar iets te zeggen mbt de opgetreden complicaties sinds zijn 
vertrek vanuit Carimate. 

De Italiaanses pers berichtte incorrect dat de aanklacht tegen beide nog steeds lopende was en 
dat de Procura Della Republica in Como, Italië hen zou aanhoren in mei 2001. 
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Volgens minstens één Italiaanse krant, “La Provinca” (welke eigendom was van Berlusconi's 
broer), zouden beide op 30 Juni 2011 veroordeeld  worden tot 3,5 jaar opsluiting voor het 
smokkelen van schuldbewijzen die zogezegd vals waren. 
 
2009 – (Juni) – Fox News meldt : 134 miljard dollar in VS Bonds in beslag genomen aan de 
Italiaanse grens. 

2009 – (Juli) Keenan kon bevestiging verkrijgen dat de bonds die Yamaguchi en Watanabe bij 
zich hadden echt waren en aldus waren de bonds die hij zelf in bezit had ook echt. 

Keenan ontdekte dat de diefstal in Chiasso hoofdzakelijk het gevolg was van instrukties verleend 
door Alan Greenspan en de Italiaanse premier Berlusconi, maar waarbij echter ook het 
wereldwijde netwerk van cabal organisaties, banken en regeringen betrokken was. 
 

Zie ook : DivineCosmos 

Zie ook : AmericanNationalMilitia 

Zie ook : FinalWakeUpCall 

  

7.05 De introduktie van Dal Bosco aan Neil Keenan 

2009 – (Juli) Dhr. Leo Zagami, een zelf verklaarde vrijmetselaar van de 33ste graad bij de P2 
Lodge in Monte Carlo, kwam aan in Japan om met Benjamin Fulford te spreken, een journalist en 
Aziatische correspondendent in de waarheids beweging. 

Na de vergadering informeerde Zagami Fulford dat hij informatie had dat Yamaguchi en 
Watanabe er in Chiasso ingeluisd waren en dat hij ook nog interne informatie had mbt de 
inbeslagname van de DF Chiasso Instrumenten. 
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bij zijn terugkeer in Italië contacteerde Zagami Fulford om een vergadering in Rome te beleggen 
in welke oa ze opnieuw het Chiasso incident zouden bespreken. Zagami introduceerde Fulford 
via Skype conversaties aan Daniel dal Bosco, die volgens Zagami hem vertegenwoordigde en 
een te vertrouwen Vatikaanse bankier was met banden tot de P2 Masonic Lodge.  
 
Zagami zei Fulford dat Dal Bosco zou kunnen helpen om “de bonds die de Italiaanse financiële 
politie in beslag had genomen te incasseren”. 

Als gevolg van dit overleg in Juli 2009  verkreeg Neil een verzoek van Dal Bosco, die Zagami's 
naam gebruikte als referentie, voor een meeting. Keenan en Dal spraken gedurende een 6 tal 
weken dagelijks via skype wat leidde tot een meeting in september. 
 
Dal claimde dat hij niet enkel financieel adviseur was van Zagami maar ook van het Vatikaan, 
Vatikaan stad en Rome en dat hij de penningmeester was van de P2 Masonic Lodge in Rome en 
Monte Carlo. 

 
2009 – (September) Neil Keenan geraakt overtuigd dat het in zijn belang is en ook voor zijn 
veiligheid en die voor zijn Dragon Family overste om de DFFI in bewaring aan Dal Bosco te 
overhandigen. 

. 

Op 8 september vloog Neil Keenan naar Italië om zijn beste vriend, Alessandro Santi, te 
ontmoeten. Yamaguchi had hem eerder nog ontmoet voor de inbeslagname in Chiasso. De 
afspraak was dat Dal Bosco Keenan en Santi in Milaan zou ontmoeten, omdat Dal Bosco met 
Santi wou praten over zijn kennis van het Chiasso Incident. 

Van het ogenblik Neil Keenan de DFFI in zijn bewaring verkreeg en gedurende zijn reizen 
doorheen Europa en over internationale grenzen had hij de gewoonte alle DFFI persoonlijk te 
bewaren om te verhinderen dat deze zouden worden in beslag genomen of verloren geraken. 
Normaliter zou hij de DFFI toevertrouwen aan de hotel security vooraleer te reizen. 

Op 18 september, na hun terugkomst van Zwitserland en nog voor Neil's vertrek naar de 
luchthaven van Zurich om dan terug naar huis in Bulgarije te reizen, vertrouwde Keenan fysisch 
de DFFI toe aan Dal Bosco. Dit zoals overeengekomen gedurende hun vergaderingen. 

Gedurende volgende en menig andere reizen doorheen Europe en Zurich zou Dal Bosco Keenan 
ontmoeten en de DFFI aan Keenan toevertrouwen tot zijn vertrek en dan zou Keenan hierna die 
terug bezorgen aan Dal. 

2010 – (Januari) Neil nam Dal mee naar een vergadering in Genève, Zwitserland waarbij  ze de 
financiële trader H. Edward Wale ontmoetten. Gedurende minstens twee andere gelegenheden 
bracht Dal Bosco de DFFI ook mee naar additionele vergaderingen wat strookte met zijn rol als 
bewaarder en om Keenan's plan, het plaatsen van de DFFI in een PPP, te bewerkstelligen. 

  

7.06 Twijfels over Dal Bosco 

2010 – (Februari) Gedurende Neil's verblijf in Zurich adviseerde Dal Neil plotseling dat hij contact 
had gemaakt met hoog geplaatste VN personen end dit via de hulp van Giancarlo Bruno en het 
World Economic Forum (WEF). Zowel Dal als Neil konden 100en miljoenen dollars in ontvangst 
krijgen voor alle VS Federal Notes die in het DFFI pakket zaten. 
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2010 – (Februari) Na de uitgebreide publiciteit ten gevolge van het Chiasso incident was Dal 
Bosco van plan om, zonder Neil's medeweten, niet enkel meer te weten te komen over de 
Dragon Family maar ook van de waarde van de instrumenten die ze in handen hadden. 

Hij begon minitueus na te gaan hoe dergelijke instrumenten precies gebruikt worden in het 
internationaal financieel systeem. 
 
Zijn interesse groeide toen hij via zijn contacten in de Italiaanse regering en de politie vernam dat 
de Federal Reserve Notes en de Kennedy bonds die eigendom waren van de Dragon Family en 
in Chiasso in beslag waren genomen echt waren. 

2010 – (Februari) Neil was niet op de hoogte dat Dal's opzoekwerk en contacten uiteindelijk 
leidden tot de introductie op 16 maart 2010 van (de verdachten) David Sale, het  OITC en Ray 
Dam die allen een schriftelijke overeenkomst hadden met Dal Bosco. 

Deze overeenkomst bevestigde dat het OITC volledig op de hoogte was van Dal's intenties, nl. 
de DFFI van Neil ontvreemden en in het bezit van het OITC te plaatsen. Het OITC zou dan het 
eigendomsrecht claimen en dit op basis van enerzijds zijn zogezegde authoriteit die onder de 
provisies van hun geclaimed VN chapter vallen en anderzijds de bescherming van de VN 
“souvereine immuniteit“. 

Onder Dal Bosco’s Europese connecties viel ook Giancarlo Bruno en het World Economic Forum 
(WEF) die elk direkte contacten hadden met de VN. 
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Giancarlo Bruno 

 
Al deze personen en organisaties mengden zich in criminele constructies en ondernemingen die 
in die tijd aan de orde kwamen. (“De wolven begonnen te naderen”) 

Neil Keenan vond later uit dat Dal Bosco zijn van Neil en de Dragon Family verkregen 
vastgelegde vertrouwelijke opdrachten niet na zou komen, schenden en verraden door het stelen 
van de DFFI en die te gebruiken voor zijn eigen crimineel en persoonlijk gewin. 

 

7.07 Het is tijd de DFFI van Dal Bosco terug te krijgen 

2010 – (Mei) Neil Keenan hintte Dal Bosco dat hij hoopte een transactie waarin drie Europese 
landenbetrokken waren in goede banen te leiden en wenste uitdrukkelijk dat Dal deel zou 
uitmaken van deze onderneming. Dal Bosco herhaalde nogmaals het voorgenoemde voorstel 
van de VN om de FRN's voor 100 miljoen op te kopen maar Keenan verwierp deze notie en 
waarschuwde dat de VN hiermee onwettig handelde met betrekking tot de bestemming van de 
DFFI. 

Neil Keenan maakte Dal duidelijk dat “landen helpen, niet de VN, OITC,  het World Economic 
Forum of Bruno” het doel van deze transactie was en dat de “opbrengst” voor iedereen die deel 
ervan uitmaakte groot zou zijn. Ook de Dragon Family zou een deel krijgen voor hun humaniteire 
projecten. 

2010 – (Mei) Neil Keenan herhaalde nogmaals dat hij bezig was met het opzetten van de 
Japanese Bonds in niets anders dan een legaal  erkend PPP en dit via  Dhr. Wales in Genève. 
Hij  had geen plannen om te investeren in of het plaatsen van de Federal Reserve Notes of de 
Kennedy Bonds. 

Terwijl Neil Keenan bezig was met het plaatsen van de Japanese Bonds in een ruil programma 
poogde hij ook de Federal Reserve Notes in een ander programma te zetten welke de VS , Azië 
en sommige Europese landen zou bijstaan. 

Het viel Neil op dat Dal Bosco bewust gekozen had om in Rome van apartement te veranderen  
zodat Neil niet zou zo makkelijk zou kunnen weten waar hij precies was. Naderhand zou blijken 
om nog enig contact met Neil te vermijden en om dan uiteindelijk volledig te verdwijnen. 

2010 – (Juni) Neil Keenan informeerde Dal Bosco rechtstreeks dat zijn medewerker, Dhr. Joseph 
Bendana, een Amerikaanse burger, naar Genève zou reizen om het volledige DFFI terug te 
vorderen zodat deze ter beschikking zou kunnen worden gesteld voor het vooropgestelde doel. 
 
Vreemd genoeg, op hetzelfde tijdstip waarop Dal werd geïnformeerd, bracht het OITC 
“electronisch” een “Cease and Desist” bevel (OITC order) over aan Keenan en zijn partners. 
Deze C&D was naar verluid uitgevaardigd door “zijne Excellentie, Dhr. Ray C. Dam,” de 
internationale schatkist bewaarder, een positie welke Dam zogezegd onder een VN charter had 
verkregen. 

Op 9 juni 2010 contacteerde Dal Bosco Neil Keenan omtrent zijn vrees dat hij in verband zou 
worden gebracht met dat OITC bevel en zijn onvermogen om te beslissen wat met de DFFI te 
doen. Neil Keenan bevestigde hem dat hij niets verkeerd had gedaan en het OITC een 
frauduleuze entiteit was die geen bescherming, verwantschap of goedkeuring heeft van de VN, 
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het Federal Reserve orgaan of de BIS en elke mogelijk licentie die ze ook hadden was al jaren 
geleden nietig verklaard. 

Dal moest het OITC bevel maar negeren gezien hij daarin niet werd vernoemd (rechtzaak). 
Keenan vroeg Dal hoe het OITC zijn email adres had kunnen verkrijgen. Dal ontkende hierover 
ook maar iets te weten zelfs al wist Keenan dat Dal vroeger al meerdere malen contact had 
gemaakt met het OITC. Op 10 juni zendde het OITC Neil een brief via email waarin er oa werd 

vermeld dat hij aangeraden wordt het OITC bevel niet te negeren.  

7.08 Poging tot het recupereren van de DFFI door Joseph Bendana 

2010 – (Juni) Joseph Bendana had eerder met Keenan gewerkt aan de door de Dragon Family 
opgemaakte PPP’s. 
 
bijvoorbeeld, 
op 23 september 2008 had Yamaguchi, “als de wettelijke houder van 10 Kennedy Bonds en de 
415 metrische tons goud” een schriftelijke goedkeuring opgesteld voor Bendana, in welke hij via 
een POA goedkeuring verkreeg “de operaties van de PPP mbt de Bonds en het goud te beheren” 
en ten aller prijzen de deelnemers van de Dragon Family af te schermen door alle mogelijke 
problemen die zouden opduiken met Dhr. Neil Keenan, de project coordinator, af te handelen. 

Op 14 Juni ontving Bendana een oproep van Dal Bosco en na het bespreken van zijn verkregen 
goedkeuringen maakte hij plannen om Dal in Genève te ontmoeten. 

Op 15 juni vloog Bendana naar Genève om enkel en alleen maar de DFFI terug te vorderen van 
Dal Bosco, van de kluis waarin Dal deze had neergelegd. Hierbij ook de FRNs, de Japanese 
Bonds en de Kennedy Bonds die hij dan aan Neil zou kunnen 
overhandigen.

 

Later zou blijken dat Dal Bosco Bendana nooit ontmoette op het afgesproken uur en plaats. Na 
drie dagen verliet Bendana Genève met legen handen en ontmoette hij Neil Keenan in Bulgarije. 
Bendana had nog steeds hoop dat Dal Bosco zijn mening zou veranderen zodat hij zijn opdracht 
zou kunnen afhandelen. 
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Gedurende zijn verblijf in Bulgarije, tijdens een diner met Neil, uitte Bendana zijn spijt dat hij zijn 
reistraject aan Dal bosco bekend had gemaakt en zei dat hij er zeker van was dat Dal van plan is 
de DFFI te stelen. Bendana keerde later op 4 juli terug naar de VS. 

Uiteindelijk zei Dal Bosco zelf aan Neil dat hij de DFFI niet zou terug geven en dat hij “maar 
verder moet gaan met zijn leven”.  
 
Wat Dal Bosco deed veroorzaakte substantiële economische schade voor Keenan daar de 
Europese groep waarmee Keenan zaken deed al de nodige financiële beschikkingen klaar had 
om 14 miljard dollar te investeren. Dit in de vorm van een gewaarborgde check en in ruil voor het 
gebruik van de FRN’s welke zoals vermeld deel uitmaakten van het DFFI en voor 50% 
participatie zijn in de PPP. 

Enkele dagen nadat Bendana terug thuis was belde Dal Bosco hem op op te zeggen dat hij er 
aan denkt om dan toch maar de DFFI te overhandigen en dat Bendana “nog wat geduld moest 
hebben”. 

2010 – (Juni) De Dragon Family zei tegen Neil dat hij niet bezorgd moest zijn over de gesloten 
DFFI gezien deze kunnen worden gëannuleerd, en binnen 6 maanden heruitgegeven waarna die 
terug bij hem zouden belanden om dan in een PPP te worden gezet. 

Ze maakten echter duidelijk dat als Neil voor de heruitgave van de DFFI koos hij niet meer achter 
de GCA zou kunnen gaan. Wat hij ook koos, hij zou zijn inspanningen zelf moeten financiëren 
want de Dragon Family zou hem hierin geen hulp bieden. 

Keenan besefte wat de GCA voor de mensheid betekende zou hij de heruitgave niet aanvaarden. 
Zijn eerste reden om niet voor de heruitgave te kiezen was omdat de DFFI onder zijn neus 
gestolen waren en het zijn plicht was die van de dieven terug te vorderen. 
 
De tweede reden was dat Keenan maar al te goed besefte wat de GCA  voor de mensheid 
betekende. 
 
Neil informeerde de Dragon Family dat hij verkoos om te vechten voor het terug vorderen van de 
gestolen DFFI en om ernà voor de GCA te gaan. 

Later meldde de IMF bankiers cabal Neil dat als ze de cash-out van de DFFI zouden accepteren 
hij geen toelating zou krijgen om achter de Global Collateral Accounts te gaan. Achteraf gezien 
bleek dat Neil de beste keuze had gemaakt om zowel achter de DFFI dieven aan te gaan als het 
recupereren van de GCA. 

  

7.09 Positieve akties van Keenan om de DFFI terug te krijgen. 

2010 – (Juni – Juli – Augustus) Enkele door Neil opgestelde akties aan welke hij ook deel nam 
om zijn rechten te laten gelden en Dal Bosco’s handelingen teniet te doen : 

- 20 Juni - De uitvoer van zijn eigen Cease and Desist bevel tegen Dal Bosco waarin hij de 
teruggave van de DFFI eist, Dal Bosco's verbroken vertrouwen citeert en zijn poging om de DFFI 
aan de VN en de Italiaanse republiek of aanverwante agentschappen te verkopen, zijn falen in de 
de afgesproken overdracht van de DFFI aan Bendana, Dal Bosco's samenwerking met het OITC 
en deelname aan een poging om Keenan om te kopen met de hulp van de VN en hun hoogste 
vertegenwoordigers, Bruno, het WEF en/of WEF USA en anderen. 
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- 22 Juni – Een andere uitgifte van een Cease and Desist aan Dal Bosco door Yamaguchi.  
De klacht vermeldde Dal Bosco’s illegaal bezit van de DFFI, met een geschatte waarde van 989 
miljard VS dollar en Dal Bosco’s dreigementen om deze aan het OITC over te dragen. 

- 2 Juli –  Het neerleggen van nog een criminele aanklacht tegen Dal Bosco bij de Italiaanse 
ambassade van Tokyo door Yamaguchi, waarin Dal Bosco beschuldigd wordt van ondermeer 
“een mega roof, fraude, samenzwering, diefstal, het bedreigen van het pausdom en geweld tegen 
het Vatikaan. De klacht vermeldde dat Dal Bosco samenzwoor met leden van de Italiaanse 
regering in een poging grote hoeveelheden geld af te persen van de Dragon Family”. 

- 21 Juli – Het neerleggen van een gezworen verklaring door Bendana aan Interpol met 
vermelding van zijn schriftelijke goedkeuring om in juni 2010 “bonds met de waarde van een 
biljoen dollars” van Dal Bosco in Genève te ontvangen. 

- 26 Juli – De uitgave van Dhr. Wales' eigen “Cease and Desist Order, Effective Immediately” 
tegen Dal Bosco. 

- 27 Juli - Neil Keenan verschafte een hoop informatie aan het Interpol hoofdkwartier in Lyon, 
Frankrijk die “de diefstal van 1 biljoen VS dollars aan financiële instrumenten” door de Italiaan 
Daniele Dal Bosco beschreef. 

- 29 Juli - Neil Keenan stuurt een brief aan de kardinaal-staatsecretaris van het Vatikaan, 
Kardinaal Bertone, die hij eerder ontmoet had tijdens een viering voor de Dominikaanse republiek 
en president Belaguer in oktober 1992. Hij betreurde het dat hij de kardinaal van de Italiaanse 
burger stad alsook van Divonne-les-Bain, Frankrijk op de hoogte moest brengen van het feit dat 
Dal Bosco, de vermeende financiële adviseur van het Vatikaan en schatbewaarder van de 
Masons, er in juni 2010 vandoor was gegaan met ongeveer 1 biljoen Vs dollars en Japanese 
Bonds” die aan Neil waren toevertrouwd. 

- 31 Juli - In een aangetekend verzonden brief van Dhr. Bendana gericht aan Ban Ki-moon was 
een hoop belangrijke informatie toegevoegd. Deze was verzonden vanuit Bendana’s verblijfplaats 
in New Jersey en daarin meldde Neil Keenan dat Dal Bosco, een Italiaanse burger, 1 biljoen 
dollar aan Bonds en Notes had ontvreemd , welke aan Neil waren toevertrouwd en eigendom 
waren van de Dragon Family. 
 
Neil Keenan zei verder nog dat dit de “enige reden” voor dit schrijven was: “het is de VN die Dal 
Bosco ertoe aangezet heeft om ofwel de Bonds te verkopen of die in een privaat programma op 
te nemen”. Vervolgens, “er zijn individuen in het VN in Genève die  Dhr. Dal Bosco kennen en 
hem  voor deze opdracht 100 miljoen VS dollars aanboden”. 

Dal Bosco’s “VN vrienden” adviseerden Keenan dat ze tijdens deze transactie niet wilden dat 
Dhr. Yamaguchi van de Dragon Family aanwezig was. Hij zou geen enkele cent krijgen voor de 
Dragon Family. 

- Augustus – In een gezworen verklaring van Yamaguchi staat dat hij dat de gerechtigde 
“Kennedy Bonds History,” wat in verband stond met de details van 10 andere Kennedy Bonds, 
virtueel identiek waren aan deze aan Keenan toevertrouwd in mei 2009.  

Yamaguchi zei dat “de VS regering in het verleden grote sommen leende van de Dragon Family. 
Goud en zilver vormden de basis van deze lening. Hierdoor kon de VS regering veel VS dollars 
als munt uitgeven via de FRB.” 

Yamaguchi vervolgde : “Wij, de Dragon Family, vragen interesten voor deze lening aan de Vs 
regering in de vorm van FRNs, Japanese and Kennedy Bonds. In mijn hoedanigheid erken ik dat 
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de door de VS regering uitgegeven Kennedy Bonds een interest waren bestemd voor de Dragon 
Family. 

De Kennedy Bonds vertegenwoordigen een reeks Notes die werden gedrukt om als schikkings 
overeenkomst te dienen voor het goud en zilver en andere waardevolle metalen die, volgens de 
voorwaarden van de Green Hilton Memorial overeenkomst (GHMA) van 11 november 1963, naar 
de VS werden verscheept. Deze overeenkomst kwam, voornamelijk door president John F. 
Kennedy en president Sukarno, de eerste president van Indonesia, aan wie eerder de zorg voor 
het goud was toevertrouwd, tot stand. 

Deze Bonds waren niet commerciëel verhandelbaar of te incasseren maar wel aflosbaar via het 
Federal Reserve systeem ten behoeve van een effectief, nuttig en een wel omschreven 
programma voor een betere globale ontwikkeling. 
 
President Sukarno werd in 1967 aan de kant gezet door general Suharto die het volledig 
programma blokkeerde en verantwoordelijk was voor het falen van de geplande ontwikkeling in 
Indonesië en de Aziatische regio.” 

- 30 Augustus - Neil Keenan zond Bruno een aangetekende persoonlijke brief welke gericht was 
aan het WEF hoofdkwartier in Zwitserland, waarin hij Bruno er aan herinnerde dat niet Dal Bosco 
maar Keenan degene was die vertrouwd was met de DFFI en informeerde hem oa. dat; 

a). Bruno hem 100 miljoen VS dollars als een cash betalen aangeboden had waarbij geen vragen 
zouden worden gesteld. 

b). Een eis bij een dergelijke betaling was dat  Dhr. Yamaguchi niets in ruil voor de Bonds zou 
krijgen en dat een deel van de Bonds of allemaal in een FED investerings programma worden 
voorzien, onder de leiding van Bruno en zijn organisatie (World Economic Forum); 

c). 5 internationale klachten in die periode neergelegd werden tegen Dal Bosco en één bij 
Interpol; 

d).  Keenan een klacht neerlegde in het Federal District Court in Manhattan waarin Bruno en het  
WEF genaamd worden; 

e). En dat naar verluid Dal Bosco beweerde dat de DFFI in een Federal Trading program zaten  
en in veilige handen waren bij de VN, wat ook hetgeen was dat Bruno twee maanden eerder had 
voorgesteld volgens de beweringen van Dal Bosco. 

7.10 De moord op een vriend van Keenan 

2010 – (Augustus)  Neil Keenan verkreeg geen enkel rechtstreeks antwoord op zijn brief naar 
Banki-moon (31 Juli 2010). 
 
Vervolgens sprak Dhr. Bendana op minstens twee gelegenheden met Banki-moon waarbij Banki-
moon zei dat “dit heel wat hoger gaat dan mezelf.” 
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Dhr. Bendana gaf deze informatie door aan Keenan en voegde eraan toe : 
“Ik kan niet wachten om je te zien, vriend. Wacht tot je hoort wat Ban Ki-moon mij heeft verteld.” 
 
Dhr. Bendana ontving het ontvangstbewijs van de VN op 2 september 2010 en werd later dood 
aangetroffen in zijn apartement in New Jersey in de morgen van 4 september 2010. 

Dit was enkele dagen voordat Bendana zou vertrekken om Neil Keenan een bezoek te brengen 
en alle informatie mbt zijn gesprekken met Ban Ki-moon te overhandigen en dagen nadat 
Bendana een telefonische oproep had gekregen van Dal Bosco waarbij hij zijn fysisch welzijn 
bedreigde zou hij verder door gaan met de legale claims namens Keenan. 

2010 – (September) Benjamin Fulford rapporteert : Het 3 biljoen dollar misdaad spoor leidt 
naar Davos en de VN. 

Zie het aanverwant artikel : Bibliotecapleyades 

De 3 biljoen dollar VN zaak – de plotse dood van een kroon getuige. 

Zie verwant artikel :  JunSanJose 

Waarom de strijd voor de 1 biljoen bonds beslissend is voor de toekomst. 

Zie verwant artikel : GoldenAgeOfGaia 
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7.11 Keith Scott's verklaringen mbt Dal Bosco / OITC organisatie 

2010 – (November) Neil Keenan ontving schriftelijk communicatie van Keith F. Scott, voormalig 
geassocieerd aan het OITC als hun kabinets chef, speciale gezant en uitvoerder voor zijne 
excellentie Dhr. Ray C. Dam en later, chef van de kabinetsraad. 
 
Scott weerlegde de communicatie van David Salz in juli 2010, en verklaarde duidelijk dat de  
DFFI het rechtmatig eigendom was van de Dragon Family en hierop wettelijk recht hadden. 
 

 

Scott zei hierin ook dat hij via enkele van Fulford's internet blogs op de hoogte werd gebracht van 
de diefstal van de serie historische bonds. 
 
Volgens Scott informeerde hij Dhr. Ray Dam twee weken later en was er getuige van dat Dam in 
een reaktie van woede verklaarde dat hij wist dat David Sale toegang had tot de bonds voor 
welke hij ingescande copies naar hem had gestuurd welke Dam nu aan Scott voorlegde. 
 
Dam adviseerde Scott dat hij de authenticiteit van de bonds had bevestigd op basis van zijn 
ervaring en nazicht van records welke hij bewaard had in wat hij het ”Book of Codes” noemde. 
Dit boek bevat gedetailleerde records en alle werkelijke eigenaren van de International Combined 
Accounts (geblokkeerde accounts van de “IPRA”, de International Parent Registration Accounts). 
 
Volgens Scott beheert de Dragon Family, via diverse geheime overeenkomsten, grote 
hoeveelheden aan assets welke hij aan Keenan substantieerde door “kopieën van de geheime 
officiële bank documenten welke de hoeveelheid goud aangeleverd door de Dragon Family 
bevestigen.” 
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Scoot bleef erbij dat de Dragon Family de gekende depositohouder is van niet enkel het goud 
maar ook ander bullion en assets in privé rekeningen in Zwitserse banken, en dat de DFFI  
verplichtigingen waren van het Federal Reserve orgaan die tegenover de geblokkeerde assets in 
de accounts van de Dragon Family (deel van het IPRA) stonden. 
 
In recente postings die dankzij het internet wereldwijd te bezichtigen werden gaf David Sole toe 
dat het “verifiëerbaar” is via OITC's eigen records dat de allereerste geschreven communicatie 
van Dal Bosco in de eerst week van februari 2010 gebeurde. 
 
Sale had ook enkele relevante sekties van de overeenkomst tussen Dal en het OITC van maart 
2010 welke door Dam strikt waren opgevolgd. Het werd door Dale vrijgegeven aan een globale 
audientie en dit bevestigde het ergste bij Keenan. 
  

Keith Scott en Winston Shrout rapporteren over de explosieve biljoen dollar rechtzaak 
Klik hier om de youtube video te bekijken 

 
 

7.12 December onthullingen betreffende : Dal Bosco, Bruno, de Italiaanse 
republiek, de Italiaanse financiële politie en de Berlusconi onderneming 

2010 – (December) Zowat halverwege de maand vernam Neil Keenan dat in het begin van 
september 2008 Carlo Alfredo Nascimento da Silva, een Braziliaanse financiëerder, met de 
assistentie van zijn advokaat Ruben Mariani, van plan was om voor Silvo Berlusconi, ex eerste 
minister van Italië, de Banca Commerciale Lugano, Lugano CH (commerciële bank van 
Zwitserland) te kopen. 
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Dit plan werd bijgestaan door Dal Bosco, Berlusconi, Bruno, Mauricio Fanelli die een 
gepensioneerd kolonel is van de Italiaanse financiële politie, de Italiaanse advokaat Pierre Luigi 
Manzione, en anderen. 

Verder hield dit plan ook in de gestolen bonds in de Banca Commerciale of om het even welke 
andere Zwitserse bank te plaatsen om kredietlijnen te voorzien en handels programma's op te 
starten (als 20 jaar durende souvereine VN programma's waaruit enkel Berlusconi voordelen zou 
kunnen halen en niét het volk of het land). 
 
De gestolen assets omvatten niet enkel de DF Chiasso instrumenten, welke in 2009 in beslag zijn 
genomen en nog steeds in de handen waren van de Italiaanse financiële politie, maar ook de 
DFFI die in 2010 door Dal Bosco gestolen werden en nog steeds in zijn bezit zijn. 

Deze informatie bevestigt verder nog de herinnering van Marinov's discussie (luidspreker 
telefonische conferentie) met Dal Bosco en Bruno van mei 2010 in Genève. 

  

7.13 Keenan bouwt een “oorzaak en gevolg” rechtzaak op tegen Dal Bosco 
en anderen 

2011 – (Augustus) De  “Monaco akkoorden” – Keenan belegde met de help een zeer machtige 
politieke kennis een geheime vergadering met 57 global ministers van financiën (niemand van de 
westerse landen). Dit ging door aan boord van een jacht in Monaco met als doel; een nieuw 
wereldwijd, door assets ondersteund financiëel systeem. 
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De Rockefellers, de voornaamste clan van de VS oligarchie kregen dit te horen en zonden 
senator Jay Rockefeller om als een niet geïnviteerde gast roet in het eten te gooien. 

Neil Keenan versperde hem de toegang op de loopplank. Toen Rockefeller vroeg: “ Weet je wie 
ik ben?” antwoordde Neil : “Ja, jij bent precies degene die we niét op deze boot willen.” 

 

Na Rockefeller's ongratieuze uitzetting werd het jacht omgeven door zoemende Blackhawk 
helikopters die zich terug trokken nadat Franse gevechtsvliegtuigen een waarschuwingsvlucht 
over hen maakten. 
 
De overeenkomst die uit deze vergadering werd opgesteld, de “Monaco Accords” werd enkele 
maanden later officiëel bevestigd en het bevat de handtekeningen van meer dan 180 landen. 

Dit was een ongeziene collectieve stap voorwaarts in de strijd tegen de criminele planeetwijde 
dominatie van het westen. Hieruit ontstond de BRICS alliantie doch deze zou slechts een 
herhaling zijn van de Europese unie omdat ze geen toegang hebben tot de Collateral Accounts. 

Zie ook : NeilKeenan 

zie ook : AlcuinBramerton 

2011 – (September) Nelu vond Dhr. Keenan via het internet, zag wat hij deed en emailde hem  
om te zeggen dat hij kon helpen met de rechtzaal en de Global Accounts in Indonesië zou hij dit 
willen.  Zo ontstond hun nog steeds lopende werk relatie. 

 

7.14 Keenan's  overeenkomst met Dr. Edy Seno Soekanto 

2011 – (November) Neil Keenan verkreeg een deed of Authorization and Agreement van Dr. Edy 
Seno Soekanto, wie was ingezworen als “legal heir of record as stated” in het testament van de 
overleden legale houder van de Family Inheritance Guarantee, welke verbonden aan alle goud 
deposits. 
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Dit wa een vereiste van president Sukarno tussen 1948 en 1968 toen hij deze Inheritance 
Guarantee verkreeg als verloning voor zijn diensten aan de wereld. 

 

Dr. Soekanto zweert dat president Sukarno hem de collectie van al deze fondsen, welke bekend 
stonden als de Family Inheritance Guarantee, met ook de geaccumuleerde interesten, had 
toegewezen en dat hij “door de depositobank als disdanig wordt erkend wat gestaafd kan worden 
door de bank instrumenten, boeken, records, ledgers, codes in zijn bezit alsook de enige erkende 
erfgenaam.” 

Gezien zijn zware chronische ziekte verleende Dr. Soekanto Neil Keenan onder deze 
overeenkomst de authoriteit om als een van zijn advokaten, meerbepaald; 

“gezamelijk handelen en alles eraan doen om de fondsen te recupereren die aan hem en de 
bevolking van Indonesië behoren” 

Dr. Soekanto heeft verder nog toegestemd en bevestigd dat hij de houder is van het “full secret 
Book of Codes,” “The Maklumat Book and Ledgers and all records of the accounts” zoals die hem 
werden toevertrouwd en zal indien nodig de originelen van deze boeken ter beschikking stellen in 
welke rechtbank dan ook of aan Keenan die voor 'om het even welk ander doel' deze nodig zou 
hebben. 
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Neil Keenan heeft gecertificieerde kopiën in bewaring van de Book of Codes en The Maklumat 
Book and Ledgers, en kan deze met zijn POA authorisatie gebruiken wanneer nodig. Als 
veiligheidsmaatregel heeft Neil ook anderen hiervan kopieën gegeven. 

  

7.15 De inhoud van de boeken en de ledgers 

Deze boeken en ledgers definiëren de informatie die door het Federal Reserve scherm systeem 
worden bijgehouden. Ze bevatten de geheime code sleutels en data van legale beslissingen, 
verdragen en andere overeenkomsten. 

Ze voorzien informatie over alle accounts en sub accounts die goud en andere assets bevatten 
alsook over de financiële instrumenten die in goud uitgegeven zijn. 
 
Ze specifiëren en voorzien de feitelijke informatie over wat in de Global Collateral Accounts zit, 
zoals aan wie het goud toebehoort en de bron van hun eigendom. 
 
De bescherming en beveiliging van deze boeken is daarom van zeer groot belang en centraal in 
het authenticatie en verificatie proces. 

  

7.16 De biljoen dollar rechtzaak tegen de “financiële tirannie” 

2011 – (November) Keenan startte een rechtzaak om ondermeer de gestolen bonds 
(oorspronkelijk toevertrouwd aan Keenan en Yamaguchi) terug te krijgen. Hij diende zijn uniek 
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biljoen dollar rechtzaak in bij de VS districts rechtbank in Manhattan, met als beklaagden 
ondemeer Daniel dal Bosco, het OITC, de Italiaanse republiek en hun financiële politie, 
Berlusconi, Bruno van het  WEF/VS WEF, en Ban Ki Moon 
(VN).

 

 

De 111 pagina federale aanklacht bevat details over zij die betrokken zijn in de diefstal van 1,1 
biljoen dollar, bestemd voor humaniteire doeleinden. Andere samenzweerders hierbij vermeld zijn 
het Vatikaan, de Masons en het Federal Reserve orgaan. Deze rechtzaak werd bekend als “de 
zaak die de westerse financiële maffia greep op onze samenleving zal breken”.  
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Na het verkrijgen van legaal advies trok Keenan de zaak, onder voorbehoud, terug in. 
de enige reden : De oorspronkelijke rechter Holwell werd vervangen door rechter Fulmer wiens 
broer een economisch adviseur voor Obama was. Fulmer was als rechter aangesteld enkel om 
deze zaak te behandelen maar was tot nu nog nooit eerder een rechter. Jurisdictie blijft een 
belangrijk opstakel terwijl de zaak, ondertussen aangevuld met nieuwe bewijzen, wacht op het 
her indienen ervan. Neil Keenan werd duidelijk gemaakt dat hij dit nergens anders in kon 
dienen dan in, per zijn richtlijnen, de rechtzaal van rechter Fulmer. 

Zie de “Trillion-dollar Lawsuit” op : Yudu  

Zie de “Trillion-dollar Lawsuit” op : Scribd  

Zie aanverwant artikel op : ShiningLight 

2011 - (December) David Wilcock meldt : Bevestigd : De biljoen dollar rechtzaak die een 
einde kan brengen aan de financiële tirannie. 

Zie aanverwant artikel op : DivineCosmos 

Deel 2, de historische achtergrond  

Zie aanverwant artikel op : DivineCosmos 
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2012 -  (Februari) Keenan richt zijn pijlen op de vrijgave van de GCA en neemt strategisch een  
parttime woonst in Jakarta, Indonesië. 

2012 -  (Maart) Keenan coordineert zijn inspanningen met blogger Jean Haines en gaat 
interactief met haar website lezers. Neil is dankbaar voor Jean's help om deze informatie naar 
buiten te krijgen. 

2012 – (Mei) Keenan dient een legale claim in tegen de G7 centrale banken en de 12 banken van 
het Federal Reserve System. Deze claims werden neergelegd onder het Admiralty Law systeem, 
welke zeer gecompliceerd en mysterieus is. Deze claims betekenen wettelijke arrestatie bevelen 
voor de Federal Reserve samenzweerders. 

Bij deze criminele fraude horen ook de nep euros welke door de European centrale bank gedrukt 
zijn en in Indonesië in ons bezit zijn. Deze notes zijn een regelrechte fraude en we hebben alle 
“antwoorden” van het systeem bij ons. Deze euros hebben geen waarde en werden enkel en 
alleen maar gemaakt als betaling voor de interesten op het goud van de Global Accounts. 
 
Eenmaal deze als fraude worden bestempeld is het gedaan met de ECB. Zo niet, zal Keenan 
miljoenen euro's meebrengen en de ECB dwingen deze te accepteren of de boeken neer te 
leggen. Dit betekent aldus het einde van de gruwel, de Europese Commissie genaamd, met aan 
het hoofd enkele Oost-Europese mummies van Hongarije (de jongens van Soros). 
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Zie  “Banking System Liens”  op : NewTomorrow 

Zie aanverwant artikel op : NeilKeenan 

Zie aanverwant artikel op : DivineCosmos 

  

7.17 Keenan’s doel : de GCA ontgrendelen  

2012 – (Mei – December) Keenan brengt enkele hooggeplaatsten ten val : 

Keenan werd er zich eerst van bewust dat gedurende de aanloop van zijn herverkiezings 
campagne, Nicolas Sarkozy, de voormalige president van Frankrijk, de oppositie (Marine Le Pen)  
informatie verschafte waaruit duidelijk bleek dat Sarkozy een globalist was. Zijn oppositie maakte 
dit feit ook tijdens de herverkiezings campagne duidelijk. Het ziet ernaar uit dat Sarkozy door zijn 
eigen zwaard werd gedood alsook zijn poging tot herverkiezing. 
 

 

Daarnaast werd hij zich ervan bewust dat vanaf het moment de notes door Dal Bosco gestolen 
werden dat  Silvo Berlusconi, voormalig president van Italië, een grote rol in deze diefstal had. 
 
Hij was samen met zijn broer in de Chiasso scam verwikkeld welke niets meer was dan een 
succesvolle poging om de notes van Yamaguchi en Watanabee te stelen. 
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Deze waren de redenen dat Berlusconi schuldig werd bevonden. Voor de allereerste keer hadden 
zijn tegenstandanders meer dan genoeg munitie. Op het einde was het alsof hij betrekkingen had 
met minderjarige meisjes maar er schuilde veel meer achter dan dit. 

Gionfranco Fini, Berlusconi’s voormalige partner, wist precies wat te doen met wat hij van 
Keenan  verkreeg en voerde zo veel druk uit op Berlusconi dat hij zwichte. Hij aanvaarde een 7 
jaar lange veroordeling om te ontsnappen aan een 20 jaar lange veroordeling voor de diefstal van 
de Yamaguchi en Keenan DFFI notes. 
 
Zo kwam een eind aan Berlusconi’s herverkiezings campagne en werd hij levenslang verbannen 
tot een nieuwe poging. 

Tot slot,  
Koningin Beatrix van de Netherlanden is de dochter van koningin Juliana en prins Bernard, 
in Duitsland geboren, werd lid van de “Reiter-SS” en vervoegde de nazi partij. 
In 1954 richtte prins Bernard de internationale Bilderberg Groep op. 
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Neil kwam in contact met koningin Beatrix en meldde haar dat haar land 2% (en zij 3%) van wat 
haar (koningin Juliana) was beloofd kon verkrijgen na uitvoering van elke Globale overeenkomst. 
In plaats van te gaan voor de 2 of 3% zond Koningin Beatrix haar zoon naar Japan om te zien of 
hij alle Global assets kon stelen. 
 
Koningin Elizabeth de 2e van Engeland vernam dit vrij snel van haar intelligentie contacten die 
het plan van koningin Beatrix afgeluisterd hadden, en zond haar zoon naar Japan in een poging   
de zoon van koningin Beatrix te flankeren om zélf de Global assets in de bank van Tokyo en de 
bank van Mitsubishi te stelen. 
 
Neil informeerde de Dragon Family hierover en zij sloten simpelweg deze Global asset accounts 
af. Dit betekende dat noch koningin Beatrix noch koningin Elizabeth de 2e enige toegang 
verkregen.  

2012 – (November) Neil neemt deel aan een ceremonie en een vergadering in Indonesië met 
een groep van Elders en hun advokaten. 

  

7.18 Keenan onthult de OITC eisen  

2013 – (April) Keenan ontmaskert de eisen van het OITC tegenover de GCA. Het OITC meent 
VN bescherming te claimen maar ze zijn samenzweerders in de zaak van de door Daniel dal 
Bosco gestolen notes. Werd dal Bosco zélf opgelicht door oplichters? 

David Sale verklaart zichzelf as voorzitter van het OITC and poogt de OITC accounts naar de 
WEF banken te zetten mits een belofte voor een positie en veiligheid. Ray Dam zat op dat 
ogenblik in de cel maar had niets overgedragen aan Sale. Kathy Mattenson hield de Power of 
Attorney en de rest behoorde toe aan het OITC. 
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Gevolg: Keenan is verantwoordelijk voor Ray Dams’ 9 maand lange detentie in Cambodia maar 
besluit hem snel erna weg te halen zodat hij niet zou kunnen worden gedood. Hadden Waren 
David Seele of David Crayford daar geweest hadden  zij ook hetzelfde lot kunnen ondergaan. Er 
zijn geschillen over het wijzingen van de OITC Corporation Global Accounts, tussen David Sale 
en het World Economic Forum (WEF).  

 

Vanaf het begin wist Keenan dat samen met Berlusconi, het Vatikaan, de VN, de WEF, het OITC 
en anderen betrokken waren in deze diefstal. Keenan had meerdere malen de kans om zijn eigen 
weg te gaan met stapels geld maar maar gaf geen krimp. 

 
 

Keenan en z'n Indonesisch team gaven een video opname vrij waarin ze het zogezegde 
Indonesisch kantoor van het OITC bezochten en te horen kregen dat geen enkele dergelijke 
organisatie daar ooit een kantoor had (opname van juni 2013) 
 

Zie aanverwant artikel op : NeilKeenan 

Zie ook : Wikipedia (OITC is een frauduleuze organisatie ) 

  

7.19 Keenan ontmaskert OPPT / SwissIndo 
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2013 – (April) Keenan ontmaskert OPPT/SwissIndo en Paula Humfrey informeert  de nep “elder” 
Apriyanto over SwissIndo; OPPT “Military Declaration” geeft het Indonesisch leger de macht om 
de “in beslag genomen” regering omver te werpen, en roept op om “discreet” alle bedrijfs- en 
bank verantwoordelijken te arresteren. Keenan verwittigt de Indonesische regering en de 
Zwitserse authoriteiten. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

Zie aanverwant artikel : HardQuestions 

2013 –  (Mei) Keenan vecht voor de vrijlating van Nelu (Martha Wibawa). Nelu is Keenan’s 
Indonesische partner en rechterhand die werd opgesloten omwille van het in bezit hebben van 
van zogenaamde valse bonds. 

 

Keenan geeft het telefoon/fax number van de Indonesische hoge rechtbank in Jakarta door aan 
al z'n supporters zodat ze zelf kunnen vragen om Nelu's zaak te laten vallen. 30.000 personen 
lieten van zich horen waardoor het telefoon systeem van de rechtbank bezweek. De rechtbank 
verzoekte Keenan om hiermee te stoppen. 
 
Keenan wachtte al in Jakarta sinds januari om voor Nelu te getuigen. Nelu is de onterecht 
gevangen gezette Indonesische patriot die Keenan als zijn rechterhand koos om de GCA 
operationeel te krijgen zodat de mensheid uiteindelijk ervan kan genieten en de corrupt bankelite 
uit de weg is geruimd. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 
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2013 – (Juli) Neil Keenan’s team was het doelwit van een moordpoging in Jakarta. Er werd in het 
midden van de nacht ingebroken in de hotelsuite en de hoofd gasleiding was opengezet zodat de 
volledige gasvoorraad zich doorheen het appartement verspreidde. 

Inchul werd 's nachts wakker, rook de overweldigende aanwezigheid van gas, vond het lek, 
herkende het gevaar en opende voorzichtig de ramen om het apartement te verluchten. 
De kleinste vonk zou voldoende geweest zijn om alle kamers op te blazen. Niet enkel Inchul en 
Jo maar ook Neil zou wellicht hierbij gedood zijn. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

 

7.20 Keenan begint het gevecht in een bankiers stad en ontmoet hoofden 
van de cabal. 

2013 – (September) Keenan opent het gevecht in een bankiers stad en ontmoet hoofden van de 
cabal en hun assistenten. Goed wetende dat hij in het hol van de leeuw “werd gegooid” maakt 
Keenan de leeuw onschadelijk door het mededelen van zijn eigen doomsday wapen tegen de 
cabal. Als antwoord op hun voorstellen voor het aanbieden van geld ging hij in de tegenaanval 
met argumenten die hen een toontje lager lieten zingen. 
 

 

Een ding was zeker, de tien hoofd financiers konder er niet om lachen maar het “hoofd” Evelyn 
Rothschild vond het best grappig. Ze waren daar om een deal met Neil Keenan te maken zoals 
het doneren van een grote som geld om hem weg te krijgen maar Neil zag het voor wat het was, 
ze maakten zichzelf wat wijs. 
 
Ze poogden Keenan te overtuigen dat ze zichzelf niet als de cabal zagen maar zeiden wel te 
weten dat de dagen van de cabal ten einde liepen. Nadat deze confrontatie beëindigd was had hij 
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het volgende ons mede te delen: We moeten de sleutels van het Koninkrijk terugnemen (City of 
London, DC en het Vatikaan). 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

 

2013 – (September) Alles verliep in een stroomversnelling toen de Keenan Group' campagne om 
de GCA vrij te krijgen een kritische fase bereikte. Als gevolg van steun voor een groeiende 
globale veiligheidsmacht, ondersteund worden door een nieuw (legitiem) globaal humaan 
rechtshof, doken meer mogelijke nieuwe bondgenomen op. Hieronder machtige asset-houders 
die recentelijk contact legden met Neil voor hulp om opnieuw de controle over de accounts te 
verkrijgen. 

Keenan had reeds een samenwerking met machtige Aziatische clans via vergaderingen met de 
invloedrijke S.C. Chiang van Hong Kong die voor Dhr. Keenan kanalen opende naar 
Indonesische koninklijke asset-houders. Additionele depositor families nemen nu contact op met 
Neil. 

 

Afgevaardigden van een deze groepen informeerde Keenan dat per maand zowat een 30 miljoen 
mensen zijn inspanning volgden. Hij verkreeg een uitnodiging om naar China te reizen om een 
aantal vertegenwoordigers te ontmoeten om zijn aktiviteiten mbt de accounts te coördineren. 
Dhr. Keenan verklaarde dat hij z'n voorlopig z'n focus op Indonesië zou houden terwijl hij 
gesprekken aan gaat met additionele asset houders over gans Azië 
 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

 

7.21 Keenan geeft belangrijke geopolitieke intel informatie vrij 

2013 – (Oktober) Keenan geeft intel info vrij die hij uit eerste hand verkreeg; het Pentagon, 
bedankt om jullie hulp; op 21 oktober stonden vier VS top generaals met de hoogste toegang op 
voor ons en verloren ze hun baan en de ondersteuning aan hun familie. 
 
Deze patrioten stopten een plot om een nucleaire kernkop in Charleston,Zuid Carolina tot 
ontploffing te brengen. Dit was bedoeld als een false vlag aanval en was bevolen door Obama via 
z'n handlers. 
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Deze patrioten brachten de kernkop een klein 1000 kilometer weg van de kust waar ze die diep in 
de oceaan lieten vallen en ontploffen (seismische gegevens tonen dit aan). 

 

Op dat tijdstip zaten Obama, Biden en anderen van de kerngroep in hun super bunker onder het 
witte huis, verwachtende dat bij er het buitenkomen 20 miljoen doden nabij de oost kust zouden 
zijn gevallen waardoor hij de krijgswet over de VS zou kunnen afkondigen. 

De kernbommen werden nooit in Fort Hood uitgeschreven. President Obama liet deze in het holst 
van de nacht stelen en beval de generaals om die in Charleston tot ontploffing te brengen. 
 
Het was Keenan's team die informatie over deze nucleaire explosies naar buiten bracht. Anders 
zou wellicht niemand hiervan iets geweten hebben. 

Dankzij deze vier top generaals was een ramp vermeden. Obama ontsloeg hen op basis van  
“alcoholmisbruik en weddenschappen” en het negeren van bevelen. Hierna liet Obama alle 
andere generaals ontbieden en stelde hij hen de vraag of ze op hun eigen mensen zouden 
schieten als dit hen zou worden bevolen. Zij die nee zegden werden ontslagen. 
 
Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

2013 – (Oktober) Neil beantwoordt de vraag : Waarom financiëert de Dragon Family deze strijd 
tegen de cabal niet ? Hij verklaart hun antwoord : “Waarom zouden we? Jullie hebben het 
allemaal zelf veroorzaakt, los het dan ook maar zelf op.” Neil gebruikte zijn eigen geld in deze 
strijd wetende dat de Dragon Family enkel hem zal helpen als het gevecht gedaan is. Dit is onze 
strijd! 
 
Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 
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2013 – (November)  In tegenstelling tot wat Mw. Hudes verklaarde nl dat ze “nooit met Keenan 
samengewerkt heeft en dit ook nooit zou willen” had ze rechtstreeks belangrijke informatie van de 
Keenan Group verkregen welke haar een cruciale introduktie gaven tot machtige invloedrijke 
personen in de Aziatische families die de meerderheid van de GCA  in handen hadden. 

 

Neil Keenan was bereid haar te helpen in haar omgang met de Wereldbank tot ze echter poogde 
rechtstreeks te handelen, achter de rug van Keenan die het vertrouwen had van de families. 
Dit had een zwaar averechts effect want nadat de families Neil hiervan op de hoogte brachten 
trok Neil zijn steun terug. 
 
Zie aanverwant artikel : AscencionWithEarth 

2013 – (December) Keenan ontsnapt aan een poging tot ontvoering met de hulp van de Dragon 
Family en het Pentagon. De cabal poogde goud te stelen van zuid Korea en bedreigde ook 
andere Aziatische landen. 

De Rothschilds ontmoeten de Zuid-Koreaanse leiders in een poging 300.000 metrische ton goud 
te stelen van hun rechtmatige eigenaren en een geplande oorlog met China te financiëren. 
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Voor dit vloog de USA corporation Joseph Biden naar Zuid-Korea om de overgave van 300.000 
metrische ton goud (GCA assets van de Dragon Family) te eisen voor de FED bankier cabal en 
dit onder de instrukties van de City of London. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 
 

  

7.22 Keenan vaardigt een formele “Cease and Desist” uit tegen de VS 
corporatie en de voornaamste overtreders. 

2014 – (Februari) Keenan vaardigt een formele “Cease and Desist” uit tegen de VS corporatie en 
de voornaamste overtreders. Zij staan nu officieel vermeld: 

 
 
Served Upon the Following Entities And Their Puppet Corporations And Agencies: 

. BARRY SOETORO, AKA, BARACK HUSSEIN OBAMA II, a foreign national 

and Chief Executive Officer of the UNITED STATES CORPORATION 

. EVELYN ROBERT de ROTHSCHILD, financier, co-Chair of the ROTHSCHILD BANKING 
FAMILY 

. JACOB ROTHSCHILD, IV, investment banker, member of the ROTHSCHILD BANKING 
FAMILY 

. DAVID ROCKEFELLER, Sr. THE SENATE OF THE UNITED STATES CORPORATION 
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.THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE UNITED STATES CORPORATION 

. GEORGE SOROS, business magnate, Chairman of the SOROS FUND MANAGEMENT 

. ETIENNE DAVIGNON, former vice-president of the EUROPEAN COMMISSION 

. JANET YELLEN, Chair of the Board of Governors of the FEDERAL RESERVE SYSTEM. 

  

 

Deze Cease and Desist  bevatten ook namen zoals George Herbert Walker Bush, George W. 
Bush, koningin Elizabeth II, en Hillary Clinton. 

Zie “Cease and Desist Notice” : NeilKeenan 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.23 Keenan ontmaskert de IRS als een vreemde entiteit 

2014 – (Februari) Keenan ontmaskert de IRS als een vreemde entiteit en geen enkele federale 
VS wet vereist dat de inwoners van de VS aan de IRS belastingen moeten betalen. 

 

De eerste federale inkomsten belasting in de VS kwam er gedurende de burgeroorlog, na de 
goedkeuring van de Revenue Act in 1861 — 3% voor zij die jaarlijks tussen 600 and 10.000 $ 
verdienden en 5% voor zij die meer verdienden. Deze belasting werd 10 jaar later opgeheven. 

Het VS hooggerechtshof oordeelde echter dat deze belasting de VS grondwet overtrad omdat het 
een direkte belasting was op individuelen en niet verdeeld werd over de staten zoals door de 
grondwet vereist. De grondwet beschermt individuelen tegen misbruik van de macht van de 
federale regering door het wegnemen van de macht van de FED om individuelen te belasten, 
wetende dat deze een vernietigende kracht heeft. 
 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 

 
75 

 

het VS taxatie coderings systeem vermeld duidelijk dat het betalen van belastingen vrijwillig is. 
Zelfs de direkteur van de IRS gaf in 2013 toe dat dit vrijwillig is voor de Amerikaanse bevolking. 
 

Neil’s commentaar:  Mijn oorspronkelijke missie ging enkel over de diefstal van de aan mij 
toevertrouwde bonds maar het bleek uiteindelijk heel wat meer. Wat we te zien krijgen is totaal 
verschillend met hoe het precies in mekaar zit. Ze gebruiken ons! Mijn regering blijkt één grote 
nep onderneming, een enorme wereldwijde scam uitgevoerd door Zionisten, nazi's en Khazaren. 

De gestolen bonds moesten even wachten. De mensheid heeft hulp nodig en ik zal indien nodig 
zélf deze koe bij de horens vatten. Niemand verdient het eeuwig blind te blijven. Niemand 
verdient het om gefokt en behandeld te worden als SHEEPLE (“schaapjes”) 
 
Zie aanverwant artikel :  NeilKeenan 

2014 – (Maart) Keenan overleeft een giftige beet van een “robot insekt”. Dit dank zij de groep van 
Dr. Edward van het Global Healing Centre, die een anti-gif kit samen stelde die wellicht zijn leven 
redde. Hij overleeft deze en andere pogingen alsook een mislukte poging tot kidnapping door 
cabal huurlingen waarbij hij een zware knie blessure op liep. 

De huurlingen liepen aan tegen strijders van de Dragon Family en de white-hat Pentagon. De 
strijd was gewonnen en Keenan kon doorgaan. 

De moordpogingen op Neil blijven maar aanslepen . De cabal blijkt creatief en vindingrijk maar 
we nemen alle mogelijke voorzorgen. Ze kunnen een rechtvaardig persoon nu eenmaal niet 
tegenhouden. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 
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7.24 Keenan stel zijn voorstel voor de “No Fly Accords” voor. 

2014 – (April – Juni) Keenan stelt zijn voorstel tot de “No-Fly Accord”  voor, een opsomming van 
internationale no-fly zones die de cabal en hun handlangers moet weren. 
De overeenkomst door alle landen te laten ondertekenen die de cabal criminelen wil weren is nog 
steeds een werk in uitvoering. 

De NO-FLY ACCORD voorkomt  (?????) daprevents the opening from occurring in the first place. 

 

Het is simpel dit te verwoorden maar krachtig in werking. 
Met mensen die in politieke posities hun macht misbruiken is het voor elke land een noodzaak 
hun inwoners en hun souvereiniteit te beschermen tegen de fascistische beweging van deze 
generatie. 
 
Het is eenvoudig om dit voor mekaar te krijgen. Zoals onze moeders ouders  het ons hebben 
geleerd hoeven we enkel maar de deuren te sluiten voor ongewenste bezoekers.Vreemdelingen 
en vijanden in ons huis die uiteindelijk ons volledig gaan overnemen kunnen we missen als 
kiespijn. 

In 2014, in navolging van Keenan’s “No-Fly Zone” policy, verbood Zweden toegang tot hun 
luchtruim aan het vliegtuig van de Israelische president Shimon Peres dat op weg was naar 
Noorwegen. 

In 2015 implementeerde ook Rusland een “No-Fly Zone” over Syrië tegen NATO, de VS, het VK 
en Israelische machtstroepen. Hierdoor konden ze niet meer over Syrië vliegen en evenmin 
bommen gooien. 

Zie de voorgestelde ‘No-Fly Accords’  op: AmazonAWS 
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Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

2014 – (Mei) In een update van Karen Hudes op oktober 3 in 2013 claimde ze dat de Monaco 
akkoorden van  augustus 2011 niets meer waren dan een poging om de controle over het goud 
van de Global acounts te verkrijgen. Keenan was daar aanwezig en zegt dat het niets met het 
goud te maken had maar wel met het scheiden van de financiële banden tussen het oosten met 
het westen. 

 

Het komt erop neer dat Karen Hudes niemand is. Zij die haar nog steeds zien als een brave 
klokkenluidster die de mensheid wil redden lopen er met beide ogen open in. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.25 Keenan voorkomt een quadrillion dollar deal tussen de Sultan van 
Sulu, de P2 Lodge en het Vatikaan 

2014 – (Juli) Keenan voorkomt een quadrillion dollar deal tussen de Sultan van Sulu, de P2 
Lodge en het Vatikaan. Het Vatikaan probeerde, met de medewerking van een vertrouwde Elder, 
de Sultan van Sulu, een bewaker/houder van de Dragon Family's Global Account assets, vijftien 
(15) quadrillion dollars te stelen van diverse Aziatische families en de Dragon Family. Hun poging 
werd verijdeld. 

Was deze transactie gelukt, dan zouden de geldkoffers van de cabal weer vol zitten met 
desastreuse gevolgen voor de mensheid. 

De arrogantie en roekeloosheid van deze poging toont aan dat sommige houders ten onrechte 
denken dat ze enig recht hebben op deze assets. In sommige gevallen zitten we met twee tot drie 
generaties verschil tussen de oorspronkelijke houders en de huidige. Het is nodig dit hen 
opnieuw duidelijk te maken : je kan niet weggeven of verkopen wat niet van jou is. 
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In bewaarhouding staat niet synonien voor eigendomsrecht! 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.26 Neil Keenan ontvangt een dringende oproep van een belangrijke 
informant van Zuid Korea 

2014 -  (Juli) Neil Keenan ontvangt een dringende oproep van een hooggeplaatste informant  
van Zuid Korea en onthult de marine oefeningen die door gaan nabij de kust van Zuid Korea  
welke niets anders zijn dan een ingewikkelde dekmantel voor de grootste goudroof ooit. 
 
Hierdoor verijdelde men het plan om de Zuid Koreaanse eerste premier Pak, 250.000 metrische 
ton aan goud, aan het vliegdekschip de USS George Washington, te laten afleveren. 
 

 

Het was Keenan die de Dragon Family waarschuwde voor deze poging tot diefstal van het Zuid 
Koreaanse (familie) goud. De familie stelde hun satellieten scherp en zond hun schepen uit om 
de USS George Washington te omcirkelen en deze poging te verijdelen. Ze hadden reeds de 
goudbaren in kleinere blokjes versmolten maar het DNA ervan wees uit dat het goud aan de 
familie toebehoorde. 

Niets van het goud werd overgedragen en het verhaal over de Zuid Koreaanse president Pak en 
zijn geheim vriendje werd openbaar gemaakt. Had dit in de handen gevallen van Wall Street NY 
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dan zou dit het einde geweest zijn van de wereld zoals wij die kennen want dit zou ons minstens 
een 100 jaar extra aan slavernij van de cabal hebben bezorgd. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

 
7.27 Keenan voorkomt  dat Japan Indonesië binnen valt in een poging 
Indonesisch goud te stelen 

2014 – (Augustus) Keenan voorkomt dat Japanners, voor het eerst sinds de 2e wereldoorlog, 
hun leger mobiliseert in een poging Indonesië binnen te vallen en hun goud te stelen door dit 
openbaar te maken. 

 

Keenan onthult een plot om Colombiaanse drug dollars door de Clinton Arkansas Foundation 
naar Indonesiaanse globalisten en politiekers te sturen en dit in een poging paniek en chaos te 
creëren teneinde de Indonesische regering omver te werpen. 

Het plan was om de Indonesische vice president te vermoorden. Hiervoor werd George Soros 
door Indonesië buiten gegooid. 

De Clinton kliek kwam het land binnen via hun privé jets. De zuster van de Japanese keizer vloog 
ook met haar eigen jet binnen en geld transfers vonden plaats via Bill Clinton’s Arkansas 
stichting. 
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Deze fondsen waren illegaal en in beslag genomen Colombiaanse drug fondsen vonden hun weg 
van Clinton's stichting naar Indonesië met als hoofddoel stelen wat niet de Indonesiërs, de 
Clintons of de zuster van de Japanese keizer toebehoorde. 

We hadden al lang geleden gezegd dat dit het plan was en ook dat het Japanese leger in staat 
van paraatheid zou worden gebracht. Als ze die niet zouden kunnen aankopen dan zouden ze 
pogen de fondsen op een andere manier te verkrijgen. 
 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

2014 – (Augustus) De wegen tussen Keenan en Jean Haines scheiden zich nadat ze poogde 
informatie te censureren die Neil openbaar wou maken. Het was Jean die Neil in het begin 
aanmoedigde om zijn werk publiek te maken terwijl hij het niet erg vond anoniem verder te 
werken en alles uiteindelijk af te kunnen werken. 

Nu dat hij begon met het geven van publieke updates werd het duidelijk dat hij zijn eigen website 
nodig zou hebben om het publiek te informeren ipv geheel te verdwijnen. 

De samenwerking tussen Keenan en Haines was initieel constructief en nuttig maar Haines 
gedroeg zich meer en meer abnormaal en verspreidde pure leugens in een poging Neil’s 
geloofwaardigheid aan te tasten. Dit bleek een daad voor niets daar de waarheid achter deze 
gefabriceerde leugens uiteindelijk het daglicht ziet. 
 
Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.28 Keenan onthult het plan van de cabal om van Thailand en enkele 
andere Aziatische landen goud te bemachtigen 

2014 – (Augustus) Keenan onthult de uitbreidingsplannen van de cabal om goud van Thailand 
en enkele andere Aziatische landen te bemachtigen. VS schepen hebben de golf van Thailand 
geblokkeerd als dreigement opdat het koninkrijk hun goud zou opgeven. Op vraag van de 
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koninklijke familie van Thailand werd de Dragon Family gevraagd om met de zoon van de 
Thailand Elder die de leiding had te spreken en assistentie te verlenen. 

 

Net zoals de vorige keer zou het niet stoppen van deze poging tot diefstal betekenen dat de 
geldkoffers van de cabal gevuld zouden worden en een extra 100 jaar aan hun overheersing over 
ons. 

De VS corporatie poogde om, via Clintons's Arkansas stichting, Indonesië in stukken te verdelen 
voor de prijs van een kleine 6 miljard dollar. Het is nu eenmaal zo dat een klein stukje van een 
van de goud bunkers in Indonesië meer waard is dan de 6 miljard aan (waardeloze) dollars die 
hier worden aangeboden om bepaalde stukken van de politieke struktuur omver te werpen. 

Het is twijfelachtig dat Indonesië dit nu of in de nabije toekomst zal toestaan. 

De Elders die werken met de Clintons, Soros, Armitage, en soortgenoten zullen zich weldra aan 
een internationaal arrestatiebevel mogen verwachten en Neil zal mogelijk ook zijn handtekening 
aan dat bevel voegen. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

2014 (Augustus) Keenan verkrijgt intel informatie van “El” dat “Wall Street” bezig is om New 
York te verlaten voor de stad van Stamford Connecticut, welke dichter bij huis ligt voor de Gordon 
Gekko ratten van deze wereld. Vele vliegtuigen vliegen New York in en uit in de richting van de 
privé vliegvelden van Stamford en ze hebben zich reeds in hun nieuwe kantoren gevestigd. 
In Stamford zitten de namen van grote banken zoals UBS en de Royal Bank of Scotland op het 
topje van de wolkenkrabbers. Nu hebben nog meer andere banken daar kantoren voorzien. 
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Het is niet meer Wall Street, het is Stamford van over de grens, net naast hun huizen in 
Greenwich,New Canaan en Darien, bekend als thuishaven voor menige hedge-fund direkteuren 
en titanen van Wall Street en de beerput aan geld dat zich al generaties lang in exclusieve 
families van Nieuw England bevindt. 

De uittocht van Wall Street van het eiland van Manhattan is logisch als de hel op het punt staat 
los te barsten. Welke zijn de toekomst plannen van Manhattan nu Wall Street vrij komt? 

Misschien zijn ze op de hoogte van het nieuws van Neil vrij gaf in z'n artikel omtrent het Obama 
plan, beter gezegd het cabal plan om de staat van beleg in de VS af te kondigen. Dit zou de 
banken stil leggen en de toegang van de mensen tot hun bank rekening, met hun debet en 
krediet kaarten om eten te kopen, blokkeren. 
 
Een poging om eten en andere goederen te verkrijgen zou de politie of de militairen het recht 
geven te schieten. Daar bovenop willen ze allerhande dodelijke ziektes in het publiek los laten om 
de mensen zwak en ziek te maken. We kunnen niet toestaan dat ze dit onze familie, vrienden en 
gemeenschap aan doen. Wanneer ze aan je deur komen kloppen heb je maar best een wapen bij 
je want zij zullen schieten als jij het niet doet. 
 

Zie aanverwant artikel: NeilKeenan  

7.29 Nelu wordt vrijgelaten van zijn onrechtmatige opsluiting. 

2014 (Augustus)  Twee jaar later, op 26 augustus 2014, wordt Nelu vrijgelaten van zijn 
onterechte opsluiting. In het eerste uur na z'n vrijlating bedankte hij in een korte bericht van een 
10tal minuten iedereen die hem hielp tijdens z'n tweejaarlijkse opsluiting. Na deze lange strijd zijn 
wij, Group K en de familie dolgelukkig dat hij terug thuis is en weer aan de slag kan. 
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Quote: Neil: “Pas nadat Nelu vrij is kunnen we het werk afwerken.” 

Kort hierna blijkt duidelijk dat hij onmisbaar was in een gecoördineerde toegang tot een eerste 
bunker. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

2014 – (Augustus) Keenan’s eigen website, neilkeenan.com, wordt gelanceerd, met als doel de 
cabal te verslaan en betrouwbare informatie mbt globale gebeurtenissen te verspreiden. 
 

  

7.30 Het openen van de kist 

2014 – (December) In een historisch precedent met grote gevolgen wordt Keenan de eerste 
westerling om een “bunker” te betreden. Deze bevat een enorme hoeveelheid aan Aziatische 
weelde onder de vorm van goud,juwelen, museumstukken, moderne globale valuta van diverse 
aard alsook onschatbare documenten die in detail de waarheid over sommige misdaden tegen de 
mensheid beschrijven. (Deze zullen worden gebruikt om Neil’s rechtzaak te verstevigen wanneer 
die opnieuw wordt ingediend.) 
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Deze ene bunker (één van ongeveer een 1000 tal) is 16 hectare groot en bevat 4 ondergrondse 
verdiepingen gevuld met schatten die door de “familie” gedurende al die tijd zijn aangelegd. 

Toegang tot de bunker was niet zonder een reeks onvoorziene uitdagingen. 
 
Een reeks aan toelatingen van de Elders was vereist voordat Neil, Nelu en Jo binnen konden. 
Ze bleven geduldig wachten op de uiteindelijke toestemming om binnen te kunnen ondanks het 
lange wachten, het tekort aan slaap en de beperkte verblijfs omstandigheden. 

 

Als een teken van waardering voor zijn uitzonderlijke diensten gaven de Elders Keenan een grote 
kist met goud baren. In een video toont hij de opening van de kist. 
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Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

2014 – (December) Terwijl Keenan poog om toegang te verkrijgen tot een andere bunker hij 
bestolen. 

 

De tussenpersonen Yulianto en Satrio gaven de Elders de fondsen niet en behielden het geld 
voor zichzelf. Keenan legde een klacht neer tegen deze dieven. Het proces om de fonsen te 
recupereren is lopende. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.31 Het Keenan Team ontmaskert de ‘Red Dragon ambassadeur’ 

2015 – (Februari) Het Keenan team kwam, zoals uit deel 1 blijkt, te weten wie de Red Dragon 
ambassadeur niét is. Er is één persoon die zichzelf de “Red Dragon Family” ambassadeur noemt. 
Hij vermeldt zijn naam niet en laat evenmin zijn beeltenis zien in de video's. Hij maakt wél 
allerhande beloftes tegenover de mensheid (zoals Swissindo) welke enkel iemand die bij de top 
van de westerse Black Nobilities staat zou kunnen maken. Is dat nu echt mogelijk ? 
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Ze gebruiken nep logo's, nep namen, “Red Dragon Asian family” en voornamelijk nep rekeningen 
— ASM, ASBLP bank & LSM-TVM666.Vroegere oplichters hadden reeds fraudulente claims 
gemaakt op deze rekeningen, welke om te beginnen niet van hen zijn. Deel 2 onthult wie deze  
oplichters zijn. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.32 Keenan biedt the Book of Codes en the Maklumant Book aan. 

2015 – (Maart) Keenan is zeer kwaad en en kondigt aan dat the Book of Codes en the Maklumat 
Book die in zijn bezit zijn overgedragen zullen worden aan een derde partij die beter in staat is de 
informatie globaal te verspreiden. Het boek bevat codes om toegang te verkrijgen tot de GCA en 
beschrijft in detail tot wie deze toe behoort en wie stiekem deze fondsen heeft gestolen. 
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“ 
Gedurende de laatste drie dagen heb ik van alles meegemaakt; 
geld  van mij wordt gestolen, mijn bankrekeningen worden op nieuwjaars avond leeggehaald, een 
vriend die mij hielp wordt vermoord en een andere vriend overleeft een auto ongeluk. Dit allemaal 
dankzij de cabal. 

Ik vernam zonet dat “zij” niet willen dat om het even welk vreemd land ons helpt. Wel, het wordt 
tijd om terug te vechten. Tijd voor wraak en tijd om al hun zwakheden uit te buiten. 
 
Laat me duidelijk zijn. Met deze boeken zou de Griekse regering zich geen zorgen meer hoeven 
te maken over de absurde terugbetalingen aan de Europese Unie (EU). Het boek zou onthullen 
dat de Europese Commissie (EC) de EU niets anders dan blanco papier heeft gegeven. Toch 
eisen ze nu een terugbetaling. Zullen we heb dan ook waardeloos blanco papier terug geven? 
Vaarwel EU ! 

 
Stel je voor welke schade de Russen het westen kunnen bezorgen zouden zij het boek hebben. 
Ze zouden de enorme fraudes kunnen onthullen van het westen tegenover hun eigen volk! “ 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.33 Keenan wordt gevraagd om te berichten dat de Germanwings 9525 
vlucht is neergehaald door de VS /NAVO. 

2015 – (April) Keenan –belangrijke update van intel bronnen;  
Germanwings vlucht 9525 was neergehaald door de VS/NAVO met een laser straal tijdens een 
test. 150 onschuldige burgers lieten hierbij het leven. 
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 Bronnen vermelden dat de VS/NAVO in de nabije buurt was net voor de crash. 

 Vervalst bewijsmateriaal: valse rapporten werden naar de NYT (New York Times) verzonden 
mbt de cockpit crisis. 

 De ware zwarte doos is gevonden: een pers conferentie vindt plaats in Marseille. 

 Potentiële crisis in de NAVO alliantie – heeft Europa eindelijk genoeg van de oorlogszucht van 
de cabal? 

De mainstream media negeert de waarheid en legt de schuld volledig op de co-piloot. 

De massa media voert wederom het klassieke script uit op de co-piloot waarbij ze erop 
aandringen dat hij zelfmoord pleegde. Eigenlijk, de enige piloot die werd geïnterviewd verklaarde 
dat er niets mis met de co-piloot was toen hij de vorige maand met hem vloog. Zoals gebruikelijk 
slaat het verhaal van de massa media nergens op. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

 7.34 Keenan onthult dat het World Economic Forum (WEF) in Jakarta 
plaats vindt. 

2015 – (April) Keenan onthult dat het geplande World Economic Forum (WEF) plaats vindt in 
Jakarta, Indonesië. Terwijl de cabal/globale elite aan het verliezen is en een plaats zoekt om zicht 
te nestelen zegt het WEF hun internationale investeringen mee te brengen. Dit betekent dat 
Indonesië zich kandidaat stelt voor een overname zoals elk ander land dat door hen wordt binnen 
gevallen. 
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President Joko Widodo van Indonesië 

Het World Economic Forum (WEF) – dit zijn de Bilderbergers, Committee of 300, Club of Rome, 
Hidden Hand, etc. Er is maar één manier om het te zeggen: Ze zijn de slechtheid in persoon. 

Een sterke criticus van het World Economic Forum (WEF) is Noam Chomsky die  
ons eraan herinnert dat het de WEF was die de term “globalization” uit vond als een propaganda 
cover voor de interesses van de centrale banken en investeerders die boven de noden van de 
mensheid staan. 

Zie aanverwant artikel : NeilKeenan 

  

7.35 2015 Bandung NAM Conferentie: een korte wandeling met grote 
stappen. 

2015 – (April) Neil Keenan toont zijn respect voor president Joko Widodo van Indonesië voor het 
organiseren van de historische 60 NAM vergadering en het honoreren van de eerste Bandung 
conferentie in 1955. President Sukarno was een van de bezielers en is de grondlegger van de 
oprichting van de Aziatische-Afrikaanse Non-Aligned Movement (NAM) in 1961.  
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President Widodo vermeldde in zijn toespraak de nog steeds alom tegenwoordige machts -
onevenwichten en onrechtvaardigheden in de wereld. Deze maken het de ontwikkelingslanden 
moeilijk om hun rechtmatig deel te verkrijgen in het maken van beslissingen over wereldse zaken. 

“Globale onrechtvaardigheid is de normaalste zaak wanneer rijke landen denken dat ze de 
wereld met hun macht kunnen veranderen, wanneer de VN machteloos is, wanneer dwang wordt 
gebruikt zonder een VN mandaat en machtige landen de aanwezigheid van de VN negeren. 
 
Onrechtvaardigheid bestaat zodra rijke landen weigeren te erkennen dat er verschuivingen zijn in 
de globale economische macht en enkel de wereldbank , het IMF en de Asian Development Bank 
erkennen”. 
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“Het lot van de globale economie kan niet bij deze drie organisaties blijven, we moeten iets 
nieuws bouwen dat open staat voor de nieuwe landen. Er is nood aan een nieuw en rechtvaardig 
globaal systeem.” 

President Xi Jinping van China brengt enkele beginselen ter sprake waaronder het zoeken van 
een gemeenschappelijk uitgangspunt, het open staan voor de mening van iedereen, het 
uitbreiden van de Zuid-Zuid onderneming en het dichten van de Noord-Zuid bres. Hij vermeld ook 
nieuwe Chinese initiatieven om het opzetten van de Asian Infrastructure Investment bank welke 
de activiteiten van the Economic Silk Road en the Maritime Silk Road kan financiëren. 
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De Bandung conferentie van 1955 was een mijlpaal gebeurtenis dat vele nuttige ontwikkelingen 
op gang bracht voor de nieuwe onafhankelijke landen. 
 
Bandung 2015 zou ook een mijlpaal gebeurtenis kunnen zijn dat de catalisator is in de Zuid-Zuid 
samenwerking welke samen met onze verbeterde prestaties op vlak van multilaterale relaties, 
voor de implementatie kan zorgen voor het bouwen van een nieuwe wereld orde. Dit is iets 
waarvan de eerste generatie van onze leiders zoals president Sukarno van droomden.” 
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Gedurende de Caracas Conference van 18 maart 2015 kwamen twee groeperingen, de 
Bolivarian Alliance of the Peoples of Our America (ALBA) en de Non-Aligned Movement (NAM), 
samen om als één de executive order van president Obama, gericht tegen Venezuela, te 
veroordelen. 
 
President Maduro van Venezuela verklaarde dat de NAM landen vooruitgang hebben geboekt om 
een multi-polaire multi-centrale wereld te creëren zonder de overheersing van imperialistische 
landen. 
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 7.36 Het Keenan Team ontmaskert de nep Red Dragon Ambassadeur :  
deel  2  

2015 – (Juli) Het Keenan team onrtmaskert de nep Red Dragon Ambassadeur: Deel  2.   
Hier is het : de zoetpratende ambassadeur van de fictieve Aziatische Red Dragon Family is 
niemand anders dan Bo Mikael Lindstrom, zoon van Diplomat Mikael Lindstrom, Zweden’s 
voormalige ambassadeur voor China (tot 2010), Japan (tot 2006), Indonesië (tot 1998). 

 

De identiteit van de Red Dragon Ambassadeur wordt onthuld alsook die van zijn beruchte 
medewerkers waarvan sommigen met een criminele achtergrond en medewerkers die dezelfde 
claims hadden op de fraudulente ASM, ASBLP bank & LSM-TVM666 accounts. 

‘King’ Anthony Santiago Martin (ASM) en de LSM-TVM666 Accounts –  
van tijdens ons eerste onthullen van de ambassadeur weet je wellicht dat deze oplichterkoning en 
zijn vervalste “White Spiritual Boy Accounts” (of “Spiritual White Boy Accounts”) van de World 
Bank Group documenten en nep ASBLP bank samen een grote namaak operatie is. 
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Het gebeurt geregeld dat nieuwe oplichters (5 tot nu toe) door de westerse alfabet 
agentschappen naar voren worden geschoven onder de naam Anthony Santiago Martin (ASM). 
De eerste oplichter gaf toe dat zijn opdracht inhield ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de 
authentieke ASM accounts en dat hij niets meer voor stelt dan een handtekening. 

Zie aanverwant artikel: NeilKeenan 
 
2015 – (Juli) Een poging tot moord werd uitgevoerd tegen Neil and Jo. Enkel weken daarvoor 
verkreeg Neil als tip dat hij best zijn donkere auto niet gebruikt voor zijn buitenlandse reizen. 
Uiteindelijk besloten Neil en Jo de trein te nemen tot hun volgende bestemming. 

Op de weg naar het treinstation en temidden traag rijdend verkeer kwam een Japanse sportauto 
met donker getinte ruiten langs hun zijde. Na het eerste schot zag Neil welke auto het was omdat 
een arm met een pistool uit stak. Nog twee schoten werden afgevuurd. Één kwam terecht in het 
metaal van de achterdeur en de andere verbrijzelde de ruiten. Deze miste nét Jo's hoofd omdat 
hij kon neer duiken. Neil en Jo konden zicht ongedeerd uit de voeten maken en besloten dat het 
beter was de volgende dag de trein te nemen. 

  

7.37 Neil Keenan: M1/N1 

2015 – (December)  Group K ontving volgende informatie van een anoniem individu die de 
schuilnaam “Asian Insider” gebruikt; 

Onthullingen van een “Asian Insider”: Neil Keenan Is Number 1 

“  
Laat in de avond op 25 november was er een vergadering in een Aziatisch land (niet Indonesië) 
met de Elders, zij die het grootste deel van de Global Collateral Accounts (GCA) assets (waarde 
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in de  Quadriljoenen) vertegenwoordigen; de Spiritual Advisor van de Elders; Jo, die optrad als 
tolk; en Neil Keenan. De beveiliging was zeer strikt. 

Nadat Neil geinformeerd werd over de assets die voor hem klaar stonden en dat het gunstige 
tijdstip voor hun vrijgave nabij was, was hij verbaasd te horen dat de Elders ook “documenten” 
hadden opgesteld om door hem te worden ondertekend. 
 
Na het ondertekenen zou Neil nu Number 1 (N1) worden of M1, welke de meer gangbare term is. 

Het was een unanieme beslissing van de Elders om Neil als N1 te verkiezen. Had één Elder niet 
akkoord geweest dan was hij nooit verkozen. 

Op dit ogenblik worden de documenten gefinaliseerd en naar Neil verzonden voor het laten 
ondertekeken. Hij verkrijgt de Power of Attorney over de GCA assets en wordt officiëel de 
vertegenwoordiger en woordvoerder van de Elders voor alle onderhandelingen en voor het 
vrijgeven van de fondsen om humaniteire projecten te lanceren. 

De fondsen worden eerst aan Indonesië en dan aan elke van de 132 landen uitgedeeld voor 
projecten zoals vrije energie en onderdrukte technologiën, de reiniging van ons water en het 
herstellen van onze oceanen en landen, wederopbouw, educatieve programma's, etc. 
 
Naar het einde van de vergadering toe maakten de Elders één punt duidelijk — Neil is vrij in zijn 
doen en laten maar moet één ding in het oog houden :  hij mag Indonesië nooit uit het oog 
verliezen. Er was geen betwisting hierover gezien Neil de Spiritual Advisor langs zijn zijde wil en 
de support van the Elders. Gezien het algemeen gekend was dat Neil’s bedoeling steeds was dat 
Indonesië de “Jewel of Southeast Asia” zou worden garandeert deze sterke alliantie met de 
Elders een zeer positieve uitkomst. 

Dit is het dus  — zodra Neil Keenan deze documenten ondertekent wordt hij N1 (= M1) voor de 
distributie van de GCA assets. 

Gedurende 100 jaar hebben de Indonesische Elders deze notes voor de depositohouders 
bewaard. Ze konden die nooit gebruiken want het westerse bankwezen stopte hen bij elke 
poging. 

Het is maar normaal dat de Elders een beloning hebben gekregen voor hun langdurige 
inspanningen. sommige zijn vermoord en andere gevangen gezet voor hun rol ondankt het feit 
dat alles wat ze deden volstrekt legaal was. 
 

 

In Europa heeft het westerse bankwezen op illegale manier de notes in handen kunnen krijgen en 
gebruikt die als 'casino bonds”. Ze worden gebruikt voor alles en nog wat en gezien die niet van 
hen zijn maakt het niet uit of ze die verliezen. 
 
Het wordt nu duidelijk dat de spelregels veranderd zijn. Neil heeft niet enkel de oude codes uit the 
Book of Codes maar ook de nieuwe codes. Eénmaal de accounts geopend en geïnventariseerd, 
zullen de codes duidelijk maken wie met de notes van de depositoren heeft zitten spelen. 

Een last minute zet van de FED - Vorige maand kwam een groep vertegenwoordigers van de 
Federal Reserve naar Indonesië en om toegang tot diverse Elders te verkrijgen. Deze groep 
claimde dat ze hen het geld voor de assets zouden geven maar met één voorwaarde:  de Elders 
moeten Neil Keenan er volledig uit laten. 
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De Elders zijn natuurlijk wel vertrouwd met de misdaden van de Federal Reserve tegenover de 
mensheid sinds hun ontstaan in 1913. Ze weten maar al te goed wat  president Sukarno en 
president Kennedy 52 jaar geleden hadden verwezenlijkt. 

Meerbepaald, de Elders weten heel wat meer dan wat weelde voor deze planeet betekent. Hun  
erfgoed is van spirituele aard, het enige met een eeuwige waarde. Dat men zo iets aan hen durft 
voor te stellen wijst erop dat de FED in een onvoorstelbare ontkenningsfase zit. 

Een groep Elders zei Neil keer op keer: “We wachten al 30 jaar op Mr Keenan en nu is hij hier”. 

De landen van deze wereld verkozen president Sukarno als M1, de monetary controller van de 
GCA. Nu is Neil Keenan door de Elders verkozen als N1. 

Neil was verantwoordelijk voor de veiligheid van de GCA gedurende meer dan 6 jaar en heeft net 
zoals de Elders geen énkele vergoeding gekregen voor zijn verdiensten. Ze hebben belangeloos 
de basis gelegd voor wat komen zal. Wie kan zeggen hoeveel miljoenen mensenlevens of 
toekomstige generaties veilig gesteld zijn door hun verdiensten. 

Zonder enige twijfel is Neil een “one-man wrecking crew”. 
 

7.38 Het Book of Codes: ons alziend wapen 

Laatste nota: Neil staat duidelijk in de belangstelling van de cabal bankiers omdat hij het 
Black book heeft (book of codes).  Weet dat dit boek de 'Black Screens'opent welke 
aantonen wie illegaal de assets gebruikt heeft, wanneer en voor welk doel. De westerse 
bankiers waren zo ongerust dat ze codes wijzigden. 

Nieuwe codes werden aangemaakt en Neil ontving deze 5 minuten later.  Hij heeft nu zowel 
de oude als de nieuwe codes en de voldoening te weten dat de diefstal niet onopgemerkt 
voorbij gaat. Dit wordt binnenkort behandeld door het legal en beveiligings team dat Neil 
aan het oprichten is. 

Neil heeft nu de nieuwe codes voor het Black Book, het Book of Maklumat, het Book of 
Conveyance, Operation Heavy Freedom, Green Hilton Agreement, Blue Book, Red Book 
and veel meer. Zodra hij zijn rechtzaak opnieuw indient wordt dit allemaal erbij gevoegd. 
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Neil Keenan: Continuing on with and furthering their work… SALUT! 

 
8.00 De toegang tot bunkers is nabij  

Keenan doet nog een ultieme inspanning om een degelijke toegang tot de bunkers te verkrijgen 
en de GCA te openen.  
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Zijn inspanningen worden vertraagd door de tegenzetten van de cabal: Ze hebben Keenan's 
bankrekeningen laten verdwijnen, een goeie vriend die hulp bood vermoord, gepoogd om een 
medewerker van Neil in een “auto ongeluk” om te brengen en zelfs aan een land gevraagd om 
elk contact met Neil te vermijden. 
 
Gedurende zijn tocht tot het bereiken van wat gedaan moest worden heeft hij het moeten 
opnemen tegen alle mogelijke individuen zoals lasteraars, shills en leugenaars. 
 
Ze hebben het allemaal moeten opgeven en zien in sommige gevallen op tegen diepgaande 
legale klachten. Hij heeft huurmoordenaars weten te ontlopen zonder zijn gevoel voor humor te 
verliezen. 

Keenan heeft duidelijk aangetoond wat één man kan doen om de globale overheersing van zij die  
de ondergang van de mensheid en de planeet willen teniet te doen. 

Keenan verzamelt meer en meer talentrijke medewerkers. Hij brengt twee topexperten aan 
boord, een beveiligings expert en een internationale advokaat die beide klaar staan om Group K 
hogerop te helpen. 
 
Beetje bij beetje vallen de puzzelstukjes op hun plaats. 

 
 
8.01 Uitdagingen en vertragingstechnieken die Neil moest overwinnen: 
 
(tussen 2008 en 2015) 

Neil heeft miljoenen dollars van zijn eigen geld uitgegeven om de GCA vrij te kunnen maken. 

Nadat hij zijn rechtzaak had aangespannen tegen de cabal in november 2011 werd zijn 
paspoort ingehouden en werd hij door Obama op de (zwarte) no-fly lijst gezet. Sinds die tijd heeft 
Neil niet meer naar de VS kunnen terugkeren. 

De cabal bevroor miljoenen dollars van Neil in Zuid Amerika, de Caraïben en de VS. 

Tussen eind 2014 en januari 2015 stolen dieven in Indonesië 20.000 $ van Neil gedurende een 
overeenkomst met de Elders. 

In 2015 werd de kredietrekening van Neil in Indonesië geplunderd, alsook zijn persoonlijke 
rekening in Bulgarije. Beiden hadden bedragen van meer dan 6 nummers lang. 

Er zijn gedurende deze periode 6 aanslagen uitgevoerd tegen Neil en hiernaast andere 
pogingen tegen zijn team. 
 

8.02 Is onze wereld nu eindelijk bevrijd?  

Is deze grootse alliantie klaar tot akties tegen de bankiers en politieke cabal ? Staan Neil en zijn 
team op het punt om te eindigen wat JFK, president Sukarno en vele anderen poogden te 
bereiken? 

Zal het verband tussen 9/11 en de GCA éindelijk het daglicht zien? 
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Op deze vragen heeft Neil de volgende verklaring aan ons allemaal af te leggen : 

“JFK, Soekarno, 9-11 en alles wat ermee verband houdt... het lejdt allemaal tot diezelfde 
organisatie(s) die we de cabal noemen. Je hoeft niet verder te kijken dan de Rothschilds, de  
Rockefellers, en tot op zekere hoogte ook de Bush familie, de Netanyahu’s, etc. 

We moeten onthouden dat wij, de “goyim” zoals zij ons zien, hun vijand zijn en we moeten 
beseffen dat niet enkel Khazaren (en hun imperium) maar ook de satanisten ons dood willen. 

Ze willen deze wereld, deze planeet en alles wat ze ook maar kunnen aanraken. Ze bezoedelen 
alles wat ze maken of ontwikkelen en stelen op welke manier dan ook kostbare seconden en 
minuten van ons leven. 

Ze gaan zelfs zo ver als het vergiftigen van babyvoeding (Johnson and Johnson liepen hiervoor 
recentelijk tegen de lamp, verklaarden hun spijt en meldden dat ze het vergif uit de voeding 
gingen halen), maar wanneer betrapt gaan ze vrijuit terwijl wereldwijd families opgezadeld blijven 
met de destruktieve gevolgen. 

Het is tijd dat we onze families, onze planeet en vrienden van nu en in de toekomst verdedigen. 
Het is tijd om iedereen op deze planeet samen te brengen en te vechten tegen deze 
aartscriminelen die zich voor doen als politiekers. Zoals zij tegen ons vechten moeten wij tegen 
hen vechten. Geen woorden meer maar daden ! 

De weg die leidde tot de collateral account lag bezaaid met opstakels. 
We hadden het  OITC (Ray Dam), OPPT (Heather Tucci), Swiss Indo (Sino), Karen Hudes (die 
nooit begreep wat de collateral accounts waren en nooit van de Dragon Family had gehoord toen 
ze mijn hulp vroeg), de Red Dragon Family, het World Economic Forum (Davos en Giancarlo 
Bruno), de VN, en vele anderen die nog nooit eerder werden vernoemd. Elk van hen besloot ooit 
dat ze eigenaar waren van de acounts terwijl ze zelf niet ook maar één toestemming van een van 
de depositohouders hadden. 

We hebben ze allemaal met succes bevochten en begraven maar net zoals in een film komen ze 
soms weer tot leven voor een tweede en ultieme poging...we liggen er niet wakker van. 
 
We zijn goed op weg om de accounts te kunnen openen. Alle opstakels verdwijnen waar die 
behoren, de vuilnisbak. We zijn bijna aan het einde van deze rit. De allergrootste vraag die 
iedereen, ook de Dragon Family, zich stelt is of we zullen slagen om de notes te kunnen 
gebruiken. Het antwoord is JA! 
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Bij het afsluiten van dit hoofdstuk mag ik niet vergeten degene te bedanken die, zodra de 
accounts geopend worden, hetgeen we nu opgebouwd hebben op een hoger niveau zullen 
trekken. Ons team wordt sterker en we worden flexibeler, sluwer en meer effectief. 
 
Bij de opening van de Global Collateral Accounts stellen we een sterke legaal team voor en 
verkies ik dat Anna von Reitz deze leidt. Voor het financiëel team kijk ik naar mijn persoonlijke  
financiële adviseur Chris Brosnahan. Het security team dat de kracht heeft om arrestaties uit te 
voeren zal bestaan uit experten met een diversiteit aan expertises die klaar staan om ingezet te 
worden. 

Onze security teams zullen de vereise aanhoudingen uitvoeren van zij die illegaal de GCA assets 
via allerlei bank fraudes hebben misbruikt. Daarbij zullen we diverse hoogstaande experten van 
allerlei aard zowel van nieuwe als geavanceerde technologiën aantrekken. 
 
In de VS zijde is er Drake Bailey die zijn handen vol heeft met de problemen van Amerika in het 
elimineren van de cabal. Arrestatiebevelen en meer van dit alles zullen worden opgemaakt en 
uitgevoerd. 
 
Simon, iemand die nieuw is voor de meesten van ons zal klaar staan om de deuren tot Latijns 
Amerika te openen. Hij is een zeer geduldig persoon waarvoor ik hem dank, zeker gezien ik nu 
hier met een hersenschudding zit en niemand kan helpen. 

Tot slot, de rest van ons team zal ons vervoegen en we zullen al onze ervaring gebruiken om 
verder te gaan. 
 
Mijn geheim wapen : Belize staat klaar op de boel op stelten te zetten. We staan op het punt om 
onze schepen te laten uitvaren. 

God, zegene iedereen alsook de duivels, en prettige feestdagen. Ik ben verwonderd dat we het 
zo ver hebben gebracht met zo een beperkt budget. We nemen het zoals het komt dus leggen de 
we lat iets hoger en noemen het  “ het Begin... 

Bedankt Nelu, Richard, Mark, Jo, Lorraine, Michael C, Roger, Count, Jeanne, Rob, Michael D, 
Frank, Bill M, David W, Inchul, Stanley, Peter T, Benjamin, Peter E, Shirley, Matthew G, Lance, 
en velen meer. Bedankt Radin voor de spirituele begeleiding en gaven als een unieke vorm van 
bescherming. 

- Neil F. Keenan 
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 * De oorsprong van Keenans'achternaam: 

het Gallische woord is “Cianain” en dateert van de oude pré 10e eeuw in Ierland. 

De Gallische naam O’ Cianain betekent: 

“De afstammeling van de gelovige” 

De Cianain’s zaten voornamelijk in de Ulster noordse streken van Fermanah en Monaghan 
gedurende de pré 10e eeuw. 

Het was wellicht geen toeval dat de clan bekend stond doorheen de Middeleeuwen voor het 
opbrengen van zowel hoogstaande leden van de kerk als vroegere historici, wat in sommige 
gevallen hetzelfde betekende. 

De eerste vermelde schrijver was Adam O’ Cianain, ook het kanon van Lisgool in 
Fermanagh genaamd. Hij is in de kronieken gekend als de “vier meesters” , als historicus 
van de gekende Maguires van het graafschap Fermanagh te Ulster. 

 

 

 

 

 

 


