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Introduktion till den ”Helande Datorn” Teknologi
Översikt:
Den ”Helande Datorn” (ett nytt namn kommer att bestämmas och ges inom en kort tid)
kan användas för att behandla vilken människa som helst – med undantag för gravida
kvinnor, barn under 12 år, människor med pacemaker implantat och människor som
ersatt vissa kroppsdelar med metall.
Den ”Helande Datorn” teknologin optimerar kroppens immunförsvar till dess optimalaste
tillstånd, för att ta itu med eventuella sjukdomar i kroppen, inkluderat mentala /
psykotiska.
Inom kort, så kommer denna teknologi att kunna läka vad som helst som
kroppens immunförsvar kan lösa själv – när det fungerar obehindrat och vid dess
optimalaste tillstånd.
Immunförsvaret skyddar kroppen mot sjukdomar och andra eventuella skadande
främmande kroppar. När den fungerar ordentligt, immunförsvaret identifierar och
attackerar alla slags hot, inkluderat virus, bakterier, och parasiter medans dem skiljer
från kroppens egna friska vävnader. Den mänskliga kroppen kan läka sig själv från alla
slags sjukdomar – men på grund av faktorer såsom miljögifter så har de flesta
människors immunförsvar äventyras, vilket leder i sin tur till sjukdom.
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När den används regelbunden, så kommer denna teknologi att upprätthålla kroppens
immunförsvar till en så hög nivå att alla skadliga intrång (kemikalier, gifter, föroreningar,
och andra stressfaktorer) blir utstötta och kroppen kommer att rensas och renas med
hjälp av det egna naturliga processen.
Det huvudsakliga konceptet med denna teknologi är inte att bekämpa sjukdomar utan
att upplyfta kroppens immunförsvar för att den på ett effektivt sätt bekämpa
sjukdomarna.
Genom att aktivera immunsystemet så den kan arbeta under dess optimala tillstånd, så
kommer kroppen att stöta bort naturligtvis all skadlig materia inklusive parasiter, svamp,
maskar och bokstavligen allting som inte hör hemma i den mänskliga kroppen.
Den ”Helande Datorn” fungerar med Biofeedback, (biologiskt återförening) och
använder sig av milliontals olika frekvenser och kan inte jämföras med andra helande
apparater som finns tillgängliga, speciellt dessa som endast använder sig av
1, 000 – 2, 000 olika frekvenser.
Det finns för närvarande idag ingen skriven katalog över alla behandlingsbara
sjukdomar, men i princip så kan detta system behandla varje sjukdom, för när
immunförsvaret fungerar i dess högsta potential nivå är den kapabel att hela varje
slags sjukdom.
Kliniskt forsknings material kommer vara tillgängligt när dem översätts till Engelskan.
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Kärnverksamheten i denna teknologi är att hitta någon slags svaghet i immunsystemet
(oftast orsakas av sjukdom / svamp / maskar / parasiter / toxiner) och möjliggöra att
immunsystemet / ämnesomsättning fungerar på dess optimala tillstånd för att bekämpa
eventuellt skadligt intrång.
Denna teknologi kommer att söka och hitta dem problem som finns i kroppen, nästan
omedelbart. Inga blodprover krävs.
Omedelbara fynd görs inom 2-3 minuter, en diagnostisk läsning ges och sedan börjar
läkningsprocessen; vars längd är cirka 18-20 minuter per behandling.
Antalet behandlingar som krävs är helt beroende av sjukdomarna som upptäckts och
systemet kommer att ge råd om antalet behandlingar som behövas göras i längden.
Ett register sparas i systemet när det gäller patienter för att spåra deras framsteg.
Den första behandlingskliniken kommer att öppnas i Europa år 2017. Kostnaden
kommer att beräknas enligt alla behandlingar som krävs, det vill säga hur länge den
första behandlingen tar och dem efterföljande behandlingarna som kvarstår för att
återställa immunförsvaret till dess optimala tillstånd.
Ytterligare forskning finns inte tillgänglig just nu, men kommer att finnas tillgängligt inom
den närmaste tidpunkten när ingivningen sker.
Vi kan inte understryka starkt nog, att det inte finns någon annan slags likande
system tillgängligt som kan jämföras med denna teknik/apparat, i form av styrka
eller effektivitet.
Källa: System Co-Developer
Senaste utvecklingen:
En av de första till att dra nytta av det begränsade privata försäljningen av den "Helande
Datorn" var en äldre dam som var i sent skede, lidande för cancer i bukspottskörteln hon hade fått veta att hon var på väg att dö.
Sex dagar efter påbörjad behandling med den "Helande Datorn" var denna patient fri
från alla cancertumörer och metastaser i hjärnan från sin läkare.
Läkaren blev chockad och förklarade att denna helande teknologi kan vara "Framtiden".
En annan patient av den "Helande Datorn" hade Lupus, och den personen blev rensad
från Lupus efter en månads behandling.
Andra människor som hade influensa och vanlig förkylning, och som fick behandling
läktes omedelbart; efter att varit endast på ett behandlingstillfälle.
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Etablissemanget hävdar att det inte finns något botemedel mot vanlig förkylning, att det
inte finns något botemedel mot lupus, och att det inte finns något botemedel mot cancer
- och ändå verkar vi ha haft framgångsrika behandlingar på dessa tre individer.
Dessutom, har de i Brasilien börjat med en AIDS-specificerad behandlings program
med hjälp av den "Helande Datorn” man har sett fullständig återhämtning från patienter
med AIDS inom en månad. Dessa maskiner används i smyg för att effektivt behandla
AIDS-epidemin i Brasilien.
Det är viktigt att erkänna att varje människa kropp är unik och att kroppen svarar olik
från individ till individ, och tiden de tar för fullständig återhämtning för varje individ från
någon slags sjukdom kommer att variera beroende på hur snabbt deras kroppar
anpassar sig för behandlingen.
Kommentarer:
Neil får många frågar om varför han och K-gruppen inte bara "går upp och går"; tillbaka
till Indonesien, resa genom djungeln och rensa bunkrarna.
Det fungerar inte så.
Det krävs massor av pengar, har han redan använt massor av pengar hittills - och vad
som krävs nu är inte att Neil går ut och hoppar på ett plan och marscherar ut i glömskan
helt ensam.
Situationen är mycket allvarlig nu för Neil & Co, de kan inte bara återvända till
Indonesien utan tillräckligt med finansiering för säkerhet och en rad andra
nödvändiga tillbehör för att slutföra det sista steget på ett säkert sätt.
Men även då, med allt på plats, hur han tänkt vandra genom djungeln med fötter som
dessa? Ja de gör ont, och han klagar inte. Hans fötter var tidigare så svullna att han inte
kunde gå i skor!
Du kanske kan se dem i dessa bilder, han har varit under mycket smärta under flera
månader nu, trots det försätter han att hjälpa dig!
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Jag delar dessa bilder så det är inte bara Keenan gruppen som har glädjen att veta om
Neils fötter!
Hans fötter har var mycket värre än detta, men nu med den "Helande Datorn" har han
gjort en sådan enorm förbättring. Resultaten med fötterna skulle vara bättre om Neil
hade sin egen maskin och han kunde få en ordentlig behandling vart tredje dag, än att
åka på återgående resor till Tyskland.
Är du inte glad för att jag delade bilder på Neils fötter? På så sätt kan alla soffpotatisar
som aldrig har gjort ett sus av ansträngning för att hjälpa han och hans uppdrag kan
hålla klaffen. Neil kommer att "gå upp och gå" när han är redo och kapabel till det och
om någon har ett problem med det under tiden, då de kan lägga sina pengar där deras
mun är eller sitta ner och hålla klaffen längst bak i salongen.
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Kom ihåg bara, att K-gruppen är en liten grupp som har gjort mer än vad många länder
har gjort.
Anmärkningar:
Ett begränsat antal "Helande Datorn” kommer att finnas tillgänglig för privat försäljning
fram till de första klinikerna börjar öppna. Den enda anledningen till att ett begränsat
antal "Helande Datorer har gjorts tillgängliga beror på Neil har varit nära vänner med
utvecklarna i några år nu.
Vänligen skicka alla förfrågningar om möjligheten att köpa en av dessa system, och
intresseanmälan för att besöka en klinik för behandling:
contact@neilkeenan.com
Observera att det för närvarande finns det ingen annan hemsida med mer information
om den här apparaten, inte heller finns det några kontaktuppgifter för när den första
kliniken kommer att öppnas. Uppdateringar kommer att utfärdas från denna hemsida
i sinom tid.

Videolänkar:
Videor av Healing dator i drift kan ses i följande artiklar:

NEIL KEENAN UPDATE | As Promised Now I Am Delivering: The Healing Computer
NEIL KEENAN UPDATE | The Wait Is Over: Healing Computer Video Part II

En PDF-version av "Healing dator" Inledning kan laddas ned här.
(Klicka på den röda texten)
here.
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