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Introductie van de “Helende Computer” Technologie 

Overzicht: 

De “Helende Computer” (een nieuwe naam zal mettertijd gekozen worden) kan 
gebruikt worden om bijna iedereen te behandelen – uitgezonderd zijn zwangere 
vrouwen, kinderen onder de twaalf jaar, mensen met een pacemaker en mensen 
met metalen implantaten.  

De “Helende Computer” technologie optimaliseert het menselijk immuunsysteem 
tot op het hoogst mogelijke niveau, om zo alle ziekten het hoofd te kunnen 
bieden, zowel lichamelijk als geestelijk.  

Kort gezegd, deze technologie zal alles helen, wat het menselijke immuun-
systeem zelf aankan – als het ongehinderd en op volle kracht z’n werk kan doen. 

Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ziekten en andere potentieel 
schadelijke lichaamsvreemde stoffen. Als het naar behoren functioneert, zal het 
immuunsysteem uiteenlopende bedreigingen, met inbegrip van virussen, 
bacteriën en parasieten, identificeren en aanvallen, terwijl het daarbij 
onderscheid maakt tussen deze en gezond lichaamsweefsel. Het menselijk 
lichaam kan elke ziekte de baas – echter door factoren zoals milieu-
verontreiniging wordt het immuunsysteem van de meeste mensen aangetast, wat 
ziekte tot gevolg kan hebben. 
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Keenanstein 

Mits regelmatig gebruikt, kan deze technologie het immuunsysteem van het 
lichaam op zo’n hoog niveau houden waardoor alle schadelijke aanvallen 
(chemische stoffen, gifstoffen, verontreiniging en andere schadelijke factoren) 
worden afgeweerd, en het lichaam op z’n geheel eigen natuurlijke manier 
geheeld wordt. 

Het belangrijkste idee achter deze technologie is, om niet tegen ziekten te 
vechten maar om het immuunsysteem zo te stimuleren, zodat het op de meest 
effectieve wijze met ziekten kan omgaan. 

Door het mogelijk te maken om het menselijk immuunsysteem op z’n hoogst 
mogelijke niveau te laten functioneren, zal het lichaam alle schadelijke stoffen, 
met inbegrip van parasieten, schimmels, wormen en letterlijk alle 
lichaamsvreemde stoffen, afweren. 

De “Helende Computer” maakt gebruik van Biofeedback en miljoenen 
frequenties en is niet te vergelijken met andere gezondheidsapparaten die 
momenteel beschikbaar zijn, in het bijzonder die, die gebruik maken van maar 
1.000 – 2.000 frequenties. 

Er is momenteel nog geen definitieve lijst van behandelbare ziekten, maar in 
principe behandeld dit systeem elke ziekte, omdat het immuunsysteem in staat is 
om welke ziekte dan ook te helen, als het intact is. 
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Klinische Studies zullen ter beschikking gesteld worden zodra de vertalingen 
naar het Engels afgerond zijn. Andere talen zijn op dit moment nog niet 
beschikbaar. 

De kern van de werking van deze technologie is het vinden van alle zwakke 
plekken in het immuunsysteem (meestal veroorzaakt door ziekte / schimmels / 
wormen / parasieten / schadelijke stoffen) en het optimaliseren van het 
immuunsysteem / de stofwisseling, zodat het elke schadelijke aanval kan 
weerstaan.   

Deze technologie spoort vrijwel direct bestaande problemen op in het menselijk 
lichaam. Bloedafname voor onderzoek is niet noodzakelijk.  

De bevindingen van dit onderzoek verschijnen binnen 2-3 minuten, en wordt er 
een diagnose gesteld en kan het genezingsproces beginnen; de duur hiervan is 
ongeveer 18-20 minuten per sessie.  

Het aantal noodzakelijke behandelingen is volledig afhankelijk van de uitkomst 
van het onderzoek en het systeem zal daarin een advies uitbrengen over het 
aantal en de duur van de behandelingen. Een patiëntendossier wordt 
automatisch bijgehouden in het systeem, om zo inzicht te krijgen in de 
vorderingen. 

De eerste behandelingskliniek in Europa zal in 2017 geopend worden. 
Behandelingskosten zullen berekend worden op basis van de duur van de 
behandeling, d.w.z. de duur van de aanvankelijke sessie en eventuele vervolg 
sessies die nodig zijn om het immuunsysteem te herstellen tot op het hoogst 
mogelijke operationele niveau. 

Verdere details over de kliniek zijn nog niet beschikbaar op dit moment maar 
zullen beschikbaar gesteld worden zo rond de opening van de kliniek. 

We kunnen niet genoeg benadrukken dat er geen ander gezondheids-
systeem bestaat dat met deze technologie vergeleken kan worden met 
betrekking tot vermogen en effectiviteit. 

Bron: Systeem Mede-Ontwikkelaar 

 Recente Ontwikkelingen: 

Eén van de eerste mensen die baat hadden bij de particuliere verkoop van een 
beperkt aantal “Helende Computers”, was een oudere dame, die zich in het 
laatste stadium bevond van Alvleesklierkanker – ze had te horen gekregen dat 
ze terminaal was.  
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Zes dagen nadat ze begonnen was met haar behandeling met de “Helende 
Computer” werd deze patiënte getest en kreeg ze de uitslag van haar dokter, dat 
ze vrij was van alle tumoren en uitzaaiingen naar de hersenen. De dokter stond 
versteld en verklaarde deze genezingstechnologie “Futuristisch”.  

Een andere ontvanger van een behandeling met de “Helende Computer” had 
Lupus, en na één maand van behandelingen was diegene vrij van Lupus. 

Andere mensen met griep en verkoudheid werden meteen behandeld, en waren 
al binnen één behandeling weer hersteld.  

De gevestigde orde beweert dat er geen behandeling is voor verkoudheid, dat er 
geen behandeling is voor Lupus, noch voor Kanker – en toch blijkt dat wij ze hier 
alle drie met succes behandeld hebben.  

Verder bestaat er in Brazilië een AIDS-specifiek behandelingsprogramma met 
behulp van “Helende Computers” die een volledig herstel laat zien van patiënten 
met AIDS, binnen een maand. Deze apparaten worden stilletjes gebruikt om de 
AIDS-epidemie in Brazilië efficiënt het hoofd te bieden.  

Het is belangrijk om te erkennen dat de interactie van het lichaam van elk mens 
uniek is en dat de tijd die nodig is om volledig te herstellen van een ziekte, 
afhankelijk is van hoe snel het lichaam kan reageren op de behandeling.  

Commentaar: 

Neil ontvangt vele berichten van mensen die zich afvragen waarom hij en “Group 
K” niet gewoon aan de slag gaan; naar Indonesië teruggaan, door de jungles 
reizen en de bunkers leeghalen.  

Zo werkt dat niet. 

Er is heel veel geld voor nodig, en hij heeft al heel veel geld hier ingestoken tot 
nu toe – en wat nu niet nodig is, is dat Neil in z’n eentje op een vliegtuig springt 
en verdwijnt. 

De situatie is uiterst ernstig nu en Neil & Co. kunnen niet naar Indonesië 
teruggaan zonder voldoende fondsen voor veiligheid en een reeks aan 
andere noodzakelijke dingen, om de laatste fase veilig en zeker te kunnen 
voltooien.  

Maar zelfs dan nog, ook al is alles in orde, hoe wordt hij geacht, met zulke 
voeten, door de jungle te trekken? Ja, ze doen pijn en nee, hij klaagt niet. Zijn 
voeten waren voorheen zo opgezwollen, dat hij geen schoenen aan kon. 
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U kunt het misschien niet zien op deze foto’s, maar hij heeft heel veel pijn gehad 
in de afgelopen maanden, maar hij gaat maar door om u te helpen! 

 

Ik heb deze foto’s laten zien, zodat niet alleen de Keenan Groep het plezier heeft 
om op de hoogte te zijn van Neils voeten! 

Zijn voeten waren er veel erger aan toe dan hier te zien is, maar de “Helende 
Computer” heeft een enorme verbetering teweeg gebracht, zodat hij niet mag 
klagen. De resultaten met zijn voeten zouden nog beter zijn, als Neil z’n eigen 
apparaat zou hebben en hij om de twee dagen een juiste behandeling zou 
kunnen ondergaan, in plaats van zo af en toe tijdens de reizen naar Duitsland. 

Bent u niet blij dat ik de voeten van Neil met u gedeeld heb? En dus kunnen de 
“luie stoel” critici, die nog nooit een “onsje” bijdrage hebben geleverd aan deze 
missie, beter hun grote mond houden. Neil zal aan de “slag” gaan wanneer het 
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hem uitkomt, en als iemand daar intussen moeite mee heeft, dan moet diegene 
zelf maar in actie komen en de daad bij zijn woord voegen of blijven zitten en z’n 
mond houden en blij zijn met wat er is.  

Onthoud, Groep K is maar een klein team dat meer gedaan heeft dan hele naties 
zouden durven.  

Opmerking: 

Een beperkt aantal “Helende Computers” zullen beschikbaar gesteld worden om 
particulier verkocht te worden totdat de eerste klinieken hun deuren zullen 
openen. De enige reden waarom er een beperkt aantal “Helende Computers” 
beschikbaar gesteld zijn, is omdat Neil in de afgelopen jaren bevriend geraakt is 
met de ontwikkelaars. 

Stuur alstublieft al uw vragen met betrekking tot de mogelijke koop van één van 
deze systemen, of blijken van interesse om een kliniek te bezoeken voor een 
behandeling aan:  

contact@neilkeenan.com 

Let wel, dat er momenteel geen andere websites zijn met informatie over deze 
technologie, noch zijn er contactgegevens beschikbaar omtrent de eerste kliniek 
op dit moment. Updates zullen mettertijd via deze website vrijgegeven worden. 

Video Links:  

Video’s van een “Helende Computer” in werking, kunt u vinden in de 
volgende artikelen:  
 
NEIL KEENAN UPDATE | As Promised Now I Am Delivering: The Healing 
Computer 

NEIL KEENAN UPDATE | The Wait Is Over: Healing Computer Video Part II 

  

 

Een PDF versie van de “Helende Computer” Introductie kan hier (here) 
gedownload worden.  
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