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Pengenalan untuk ‘Healing Computer’ (Komputer Penyembuhan)
Ikhtisar:
‘Healing Computer ‘atau Komputer Penyembuhan (sebuah nama baru akan
diputuskan pada waktunya) dapat digunakan untuk merawat siapapun – dengan
pengecualian-pengecualian bagi perempuan yang sedang mengandung, anakanak di bawah umur 12 tahun, orang-orang yang memakai implan alat pacu
jantung, dan orang-orang yang bagian tubuhnya diganti dengan (bahan-bahan
dari) logam.
Teknologi ‘Healing Computer’ mengoptimalkan sistem kekebalah tubuh manusia
menuju tingkat operasional maksimalnya, dengan tujuan menghadapi penyakitpenyakit manapun pada tubuh, termasuk penyakit mental / gangguan psychotis.
Singkatnya, teknologi ini akan menyembuhkan apapun yang dapat diatasi
sistem kekebalan tubuh manusia itu sendiri – ketika itu bekerja tanpa
halangan dan pada kapasitas terbesarnya yang memungkinkan.
Sistem kekebalan melindungi tubuh terhadap penyakit atau tubuh-tubuh asing
lainnya yang berpotensi merusak tubuh. Ketika berfungsi secara memadai,
sistem kekebalan tubuh mengidentifikasi dan menyerang berbagai macam
penyakit, termasuk virus, bakteri dan parasit, sambil membedakan mereka dari
jaringan yang sehat yang dimiliki tubuh itu sendiri. Tubuh Manusia dapat
menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit apapun – namun karena faktor-
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faktor seperti racun lingkungan, kebanyakan kekebalan tubuh manusia menjadi
terganggu, yang menimbulkan penyakit.

Keenanstein
Bila digunakan secara teratur, teknologi ini menjaga sistem kekebalan tubuh
pada tingkat yang sedemikian tinggi, di mana setiap dan semua gangguan yang
merugikan (bahan kimia, racun, polusi, dan pemicu stress lainnya) akan ditolak,
dan tubuh akan dijernihkan dan dibersihkan dengan cara sesuai proses proses
alaminya sendiri.
Konsep utama dari teknologi ini adalah bukan untuk melawan penyakit, tetapi
untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar mampu melawan penyakit
secara paling efektif
Dengan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh manusia agar beroperasi pada
tingkat optimalnya, tubuh secara alami menolak semua materi merugikan
termasuk parasit, jamur, cacing dan secara harfiah apa pun dan segala sesuatu
yang tidak termasuk dalam tubuh Manusia.
'Healing Computer' bekerja dengan Biofeedback (teknik untuk mengendalikan
respon tidak terkendali dari tubuh) dan jutaan frekuensi dan tidak bisa
dibandingkan dengan mesin penyembuhan lain yang tersedia saat ini, terutama
yang hanya menggunakan 1.000 - 2.000 frekuensi.
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Saat ini tidak ada daftar tertentu dari penyakit yang dapat diobati, tetapi pada
prinsipnya sistem ini akan mengobati penyakit apapun, karena sistem kekebalan
tubuh mampu menyembuhkan penyakit apapun ketika ia beroperasi pada
potensinya yang tertinggi.
Materi-materi studi klinis akan tersedia pada waktunya di mana terjemahanterjemahan ke dalam Bahasa Inggris selesai. Versi bahasa-bahasa asing belum
tersedia pada saat ini.
Prinsip operasi inti dari teknologi ini adalah untuk menemukan kelemahan
apapun dalam sistem kekebalan tubuh (biasanya disebabkan oleh penyakit /
jamur / cacing / parasit / racun) dan untuk memungkinkan optimalisasi sistem
kekebalan tubuh / metabolisme guna melawan setiap gangguan yang merugikan.
Teknologi ini akan mencari dan menemukan dengan segera masalah yang eksis
dalam tubuh manusia. Tidak diperlukan adanya tes darah.
Penemuan/Pelacakan secara cepat terjadi dalam waktu 2-3 menit, pembacaan
diagnostik diberikan dan kemudian proses penyembuhan dimulai; durasi yang
diperlukan kira-kira 18-20 menit per sesi.
Jumlah sesi yang dibutuhkan, seluruhnya tergantung pada penyakit yang
ditemukan dan sistem tersebut akan memberi saran untuk jumlah sesi yang
diperlukan beserta durasinya. Catatan yang berkaitan dengan pasien disimpan
dalam sistem untuk melacak kemajuan.
Klinik pengobatan pertama akan dibuka di Eropa pada tahun 2017. Biaya
Pengobatan akan dihitung dengan lamanya waktu yang dibutuhkan, yaitu berapa
lama berlangsungnya sesi awal dan sesi berikutnya yang diperlukan untuk
mengembalikan sistem kekebalan tubuh menuju tingkat operasional tertingginya.
Rincian klinik lebih lanjut, tidak tersedia pada saat ini, tetapi akan tersedia
menuju semakin dekatnya waktu pembukaan.
Kami tidak bisa cukup menekankan secara kuat, bahwa tidak ada sistem
penyembuhan lain yang eksis, yang sebanding dengan teknologi ini dalam
hal kekuatan atau efektivitas.
Sumber: System Co-Developer
Perkembangan-Perkembangan Terbaru:

Salah satu orang pertama yang menarik keuntungan dari penawaran terbatas
dari penjualan pribadi 'Healing Computer' adalah seorang perempuan lanjut usia,
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yang berada dalam tahap akhir kanker pankreas - dia telah diberitahu dia akan
mati.
Enam hari setelah memulai pengobatan dengan 'Healing Computer' pasien ini
diuji dan dinyatakan bebas dari semua tumor kanker dan metastasis otak oleh
Dokternya. Sang dokter tertegun dan menyatakan teknologi penyembuhan ini
"Futuristik".
Penerima lain dari pengobatan 'Healing Computer' memiliki Lupus, dan orang
tersebut dibersihkan dari Lupus setelah satu bulan perawatan.
Orang lainya disodorkan dengan influenza dan flu biasa dan sudah segera
diobati; dipulihkan untuk menjadi benar-benar sehat lagi hanya dalam satu sesi
perawatan.
Lembaga mengklaim tidak ada obat untuk flu biasa, bahwa tidak ada obat untuk
Lupus, dan bahwa tidak ada obat untuk kanker - namun kita tampak memiliki
semua tiga dari mereka yang menjadi tujuan (perawatan) di sini.
Selain itu, di Brasil, program pengobatan spesifik AIDS menggunakan 'Healing
Computer' telah melihat pemulihan lengkap untuk pasien-pasien yang menderita
AIDS dalam waktu satu bulan. Mesin ini digunakan dengan diam-diam untuk
secara efektif mengobati epidemi AIDS di Brasil.
Hal yang penting untuk mengenali, bahwa setiap orang adalah unik dalam
respon-respon tubuh mereka, dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan
lengkap dari penyakit, akan bervariasi tergantung pada seberapa cepat tubuh
mereka mampu merespon terhadap pengobatan tersebut.
Komentar:
Neil menerima banyak pesan yang bertanya mengapa ia dan Group K tidak
hanya 'bangun dan pergi'; kembali ke Indonesia, menempuh perjalanan melalui
hutan-hutan dan membersihkan bunker-bunker.
Itu tidak bekerja seperti itu
Itu membutuhkan banyak uang, ia telah menghabiskan banyak uang sampai saat
ini - dan apa yang dibutuhkan sekarang bukan hanya Neil melompat ke pesawat
dan bergerak maju secara gegabah semaunya sendiri.
Situasinya sangat serius sekarang, dan Neil & Co. tidak bisa kembali ke
Indonesia tanpa pendanaan yang cukup untuk keamanan dan berbagai hal
lainnya yang diperlukan, dalam rangka menyelesaikan tahap akhir dengan
selamat dan aman.
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Tapi seandainya pun segala sesuatu berada pada tempatnya, bagaimana dia
dapat menempuh perjalanan menelusuri hutan dengan kaki seperti ini? Ya kakikakinya terluka, dan tidak, ia tidak mengeluh. Kaki-kakinya sebelumnya begitu
bengkak sehingga ia tidak bisa memakai sepatu!
Anda mungkin tidak dapat melihatnya dalam gambar-gambar ini tapi dia telah
banyak merasa sakit selama berbulan-bulan, tapi ia terus mendorong demi
membantu Anda!

Saya telah membagi gambar-gambar ini sehingga tidak hanya Keenan Group
yang memiliki kesenangan mengetahui tentang kaki-kaki Neil!
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Kaki-kakinya jauh lebih buruk dari ini, tapi 'Healing Computer' telah membuat
kemajuan sedemikian besar, di mana ia tidak bisa mengeluh. Hasil (pengobatan)
untuk kakinya akan lebih baik, jika Neil punya mesinnya sendiri dan ia bisa
memiliki pengobatan yang memadai yang dijalankan setiap tiga hari, bukan
menempuh perjalanan berselang yang jauh ke Jerman.
Tidakkah Anda senang saya telah melakukan share untuk kaki Neil? Dan para
kritikus yang duduk di kursi, yang belum pernah membuat satu ons pun upaya
terkait misi ini dapat menutup mulutnya. Neil akan 'bangun dan pergi' ketika ia
siap dan mampu untuk itu, dan jika ada yang memiliki masalah dengan itu, untuk
sementara, maka mereka dapat mengerahkan uang mereka di mana mulut
mereka terbuka atau duduk dan tutup mulut di kursi-kursi murah.
Cukup mengingat, Group K hanyalah sebuah tim kecil yang telah melakukan
lebih banyak dibanding yang berani dilakukan seluruh Bangsa-Bangsa.
Catatan:
Jumlah terbatas 'Healing Computer (Komputer Penyembuhan)' akan tersedia
untuk penjualan pribadi sampai klinik pertama mulai dibuka. Satu-satunya alasan
dimana jumlah terbatas 'Healing Computer' bisa tersedia adalah karena Neil
telah berteman dekat dengan para pengembang selama beberapa tahun ini.
Silakan tujukan semua pertanyaan mengenai peluang untuk membeli salah satu
dari sistem ini, dan ungkapan-ungkapan ketertarikan pada kunjungan ke klinik
untuk berobat ke:
contact@neilkeenan.com
Tolong dicatat bahwa saat ini belum ada situs lain dengan informasi lebih lanjut
tentang teknologi ini, juga tidak terdapat rincian kontak untuk klinik pertama yang
tersedia pada saat ini. Update akan dikeluarkan melalui situs ini pada waktunya.
Berbagai Link Video:
Video-video tentang Healing Computer (Komputer Penyembuhan) dalam
operasinya dapat dilihat dalam artikel-artikel berikut ini:
NEIL KEENAN UPDATE | As Promised Now I Am Delivering: The Healing
Computer
NEIL KEENAN UPDATE | The Wait Is Over: Healing Computer Video Part II
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Versi PDF dari Pengantar ‘Healing Computer’ dapat diunduh (di link ini)
http://wakeupkiwi.com/downloadpapers/Healing_Computer_Introduction.pdf
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