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По-добре късно, отколкото никога: В последният момент!
С разкритието на Нийл Кийнън, че е приел позицията на M1 / N1, за
пореден път се оказваме в ситуация да даваме отговори на излишни
въпроси.
Показателно е, че най-враждебната реакция на тази новина идва от онези,
които не са направили нищо за да стане света по-добър - нито едно
обществено действия, за да се подобри състоянието на човечеството. Те
търсят подаяния, без значение от коя посока идват.
Така че, нека да се съсредоточим върху действията. Хронологията, който
направихме, включва исторически моменти, довели до много събития, в
които Нийл Кийнън и Група K не само са участвали, но чиито създатели са
били също така, за които дори са предупредили за да предотвратят
бедствия, някои от които биха били катастрофални. Тази хронология може
да отвори очите на много хора, които са запознати само със съдебните
дела на Нийл, но също и на тези, които говорят за неща, за които нищо не
знаят.
По това време Нийл наричаха "човека-разрушителна бригада": винаги в
действие, никога не се предава, може да падне, но винаги става на крака.
Добрият човек не може да бъде държан в подчинение.
Хронология - от думи към действия
Следващата историческа хронология описва в детайли някои от
постиженията на Нийл Кийнан и Група K. Техните действия и намерения
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доведоха до известни събития, и на свой ред, предизвикаха съответни
вериги от събития, в които Нийл и неговият екип се намесиха, за да ни
съдействат (дори докато спяхме).
По-долу са само няколко обобщени моменти от работата, която Нийл
извърши. Четейки пълният документ, по Ваша собствена преценка ще
установите, че Нийл Кийнън е инициатор на новаторски промени, както и на
разкриване на световни събития и обстоятелства, и че той е действал
активно, с « тяло-и-душа », за осъществяването на съществена промяна на
тази планета :
2008: Нийл Кийнън е упълномощен да представлява Семейството Дракон,
дадени са му активи
2009: Кийнан лично приема да съхранява ценни книжа на Федералния
Резерв
2011: Kийнан получава Пълномощно от д-р Еди Сено Соеканто
2011: Решителен момент за Кийнан "Споразуменията в Монако » - среща
на 57 министри от целият свят
2011: Kийнан завежда «Съдебно дело за трилион долара » за връщане на
откраднати облигации
2012: Кийнан завежда дело за право за задържане на собственост до
изплащане на дълг, срещу централните банки на G7 и 12 банки на ФЕД
2012 Кийнан спуска на земята някои персони от върха: премиер министри и
1 кралица
2013: Кийнан съобщава, че Патриотите са спрели заговор за детониране на
ядрени бойни глави
2013: Кийнан отива при банковият капитал и се среща с шефове на Кликата
2014: Кийнан разобличава данъчните служби на САЩ- IRS като
чуждестранен ентитет
2014: Предложение на Кийнан за « Забранено-за-полети споразумение » за международни зони забранени за полети
2014: Кийнан предотвратява квадрилионна доларова сделка между Султана
на Сулу и Ватикан
2014: Кийнан разобличава най-големият златен обир в историята, който се
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провежда в Южна Корея
2014: Кийнан предотвратява нахлуването на Япония в Индонезия в опит да
открадне златото
2014: Кийнан излага плановете на Фондацията на Клинтън да направи
преврат в Индонезия
2014: Кийнан е първият западняк влязал в "бункер" - хранилище на
богатствa
2014: Кийнан издава « Предизвестие за преустановяване » до
Корпорацията на Обединените Щати
2014: Кийнан разобличава разширяването на плана на Кликата да вземе
златото от Тайланд
2015: Кийнан излага Книгата на Кодовете - Маклумат на подходящ (и)
реципиент (и)
2015: Кийнан съобщава секретна информациа за катастрофата на полета
на Germanwings, свален от САЩ / НАТО
2015: Кийнан разобличава Световният Икономически Форум (СИФ) който се
провежда в Джакарта
2015: След подписване на съответните документи, Кийнан става известен
като Номер 1 (N1 на Глобалните Обезпечени Сметки)
Neil Keenan: History & Events Timeline
[Тази информация включва изцяло нов раздел на сайта, достъпен от
главното меню]
Цитат от високопоставен служител на Пентагона: "Тази малка група от
дрипльовци, известни като Група K, действително направи повече
отколкото ние и нашите агенции бихме могли да направим по цена на 100ци милиони долари."
Докато големите народи разкъсваха света на части, "шивачите" от Група K
бяха заети да го зашият отново в едно цяло.
Докато Кликата организираше противопоставянето на големите нации в
най-голямата борба за надмощие, някога организирана на тази планета, тя
пренебрегна да обърне внимание на една малка група, която се промъква
през пукнатина и събаря техните основи. Това е нашият прозорец/момент
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на шанс - а ние винаги се възползваме от предимствата, които имаме.
Настоящата Хронология е в процес на обработка. Старейшините са чакали
търпеливо стотина години и най-накрая те ще видят активите пуснати да
действат, така, като е било предназначено при подписването на
Споразумението от Бретън Уудс.
Сега старейшините ще могат да вдигнат главите си високо пред своите
страни и своите хора, и най-накрая могат да кажат това, което никой друг в
историята на активите не можа да каже: " Ние най-накрая успяхме ». Те
намериха този, които те избраха за техният "Номер 1", и който ще води по
пътя към изпълнението на техните визии и сънища.
Докато очакваме « окончателното » събитие да се добави към настоящата
Хронология, ясно се вижда за какво са служили всичките усилия - за
защита на човечеството, за разширяване на информираността за това,
което действително се случва на планетата и за взаимодействие с тези,
които са в състояние да направят промени в световен мащаб.
Всичките тези действия са извършени по цената на голяма лична
инвестиция от страна на Нийл и екипа му. Това е пример, кокво може да се
направи за да стане света място на просперитет, без поробване и заплаха
за унищожение.
Ние правим това, което правим, защото това е, което ние сме. А не за
големият златен казан « в края на дъгата » [популярно стихотворение и
песен]. Заради нашето неотчуждимо право, и за солидният път който
прокарваме, по който другите да следват и да ни подкрепят.
Когато тези, които крещят безпомощно, заявяват "Нищо не се случва!",
каним читателите да се запознаят с това, което се е случило в течение на
годините. Надеждата ни е, че осъзнаването на това ще вдъхнови и
мотивира много хора да се присъединят към нас по тази много трудно
извоювана пътека, която Нийл и екипа му са утъпкали за хората и
планетата.
В чест на предстоящия празник и настъпващата нова година, пожалаваме
на всички мир, любов, радост и добра воля!
THE KEENAN TEAM
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