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Quantum experts vertellen in detail over hun ervaringen met de zogeheten
‘Healing Computertechnologie’.
https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw

Hallo allemaal! Het is al meer dan een maand geleden sinds ik een update postte
en degenen van jullie die mij nog niet kennen, konden wel eens denken dat ik
van een klif was gevallen en mijn weg terug omhoog niet meer vond.
Het tegenovergestelde is echter waar en in deze video zullen jullie zien dat ik
juist driftig aan het werk om de globalisten te ontdoen alles dat ze bezitten, te
beginnen met wat wel de ‘Global Collateral Accounts’ wordt genoemd.
Ten tweede zullen we hun medische ‘establishment’ en hun grote
pharmaceutische conglomeraten stukje voor stukje ontmantelen totdat ze
ophouden te bestaan. Dat is het plan en we zijn er extreem dichtbij dit te
bereiken.
Deze post gaat over de genezings machines, dus geen updates over andere
zaken (dat komt binnenkort). Ik zal niet degene zijn die dan spreekt, maar u, en
fantastische mensen als u.
Zij zullen u vertellen wat ze hebben ervaren en wat zij vinden van deze
geweldige technologie. Ik sta in ieder geval iedere keer weer versteld van wat

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2017

1

deze machine doet.
Nu wou ik het woord willen geven aan mijn vrienden die helemaal hier naartoe
zijn komen vliegen om met de machines te werken, ze te leren kennen en
vervolgens mee naar huis te nemen om jullie allemaal te helpen beter te
worden…
Rest mij nog u allen het allerbeste toe te wensen, en te bidden dat u alle hulp
mag ontvangen die u nodig heeft om te kunnen leven in een gezond lichaam en
geest.
Hier zijn de meisjes en ze zijn fantastisch...
Neil
We zijn Neil zeer dankbaar voor zijn steun en vertrouwen in ons deze
ongelooflijke technologie naar Zuid-Californie en Michigan te brengen.
Sinds we in Europa waren met Neil en Najib om te leren over de genees
computertechnologie, hoe die werkt en zelf ook behandelingen te ondergaan,
hebben we eerste hand kennis opgedaan over de kracht waarmee deze
technologie de genezingmechanismen in ons lichaam ondersteund.
Angela had een serieuze ruggegraat blessure waardoor zij welhaast altijd
chronische rugpijn had, vooral ‘s morgens bij het opstaan. Na haar eerste
behandeling was de pijn verdwenen.
De machine kan een diagnostiek doen waarmee verschillende soorten
parasieten en schimmels in het menselijk lichaam. Deze worden verantwoordelijk
gehouden als de oorzaak van vele infecties en ziektebeelden.
Met slechts een behandeling werden de effecten hiervan al enorm verminderd.
Meerdere behandelingen zouden voor deze boosdoeners funest zijn.
Het meest verbazingwekkende van het zien van de visuele effecten op het
computerscherm van de energie van je eigen lichaam is dat het je inspireert tot
blijvende veranderingen in je leefstijl.
Het maakt dat je voor jezelf WILT gaan zorgen, wanneer je de effecten van je
physieke keuzes EN je emotionele staat van zijn op het scherm ziet.

Na een leven vol van holistische helers en medische training zijn wij er
gezamenlijk van overtuigd dat dit de meest efficiënte manier is om de
lichaamseigen capaciteit voor genezing aan het werk te kunnen zien.
U zult getuige zijn van uw eigen actieve participatie in uw eigen genezingsproces
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door middel van de diagnostische - en behandelprogramma’s.
Wellicht een van de meest interessante dingen die we tegenkwamen waren de
visuele effecten van de kracht van de eigen geest over het genezingsproces.
Wij waren allen in staat een eenvoudige meditatie te doen en in een periode van
drie minuten daardoor onze gezondheid verhogen nog voordat we daadwerkelijk
een behandeling hadden ondergaan.
De foto’s bewijzen het. Dit inspireerde zelfs ons de manier waarop we over de
realiteit te denken te veranderen op een intense manier. Het is overweldigend en
heel erg drastisch. Gruwelijk gewoon. Het is de nieuwe tijd. De kwantum tijd van
gezondheid. WELKOM IN DE REVOLUTIE!!!!
Nancy voelde zich na elf uurtjes vliegen en 48 zonder een bed te hebben gezien,
goed na haar eerste behandeling. Haar zwakke plek zijn haar epileptische
aanvallen, opgelopen na een hoofdblessure op de leeftijd van 22
Nu is ze 69 en na haar eerste sessie met de machine was de irritante klik in haar
linkerknie verdwenen. Zij zal ons op de hoogte houden van de vorderingen
betreffende haar hoofdblessure en daardoor veroorzaakte epilepsie nadat ze nog
wat meer met de machine heeft gewerkt en een MRI heeft gehad om te zien of er
veranderingen zichtbaar zijn.
Op deze manier kan zij dan voor- en na- foto’s tonen, wat hopelijk zal leiden tot
een reductie in medicijngebruik. Er zijn programma’s die de computer kan
draaien, welke de exacte frequentie creert van eender welk fysiek object -zoals
bijvoorbeeld een medicament- en brengt de juiste hoeveelheid in het lichaam
over.
Zo heeft het lichaam de voordelen van de medicatie zonder die medicatie ooit
werkelijk in te nemen. Dit hebben wij nog niet zelf beleefd, maar we zullen het
overwegen als een manier om medicatie in de vorm van een frequentie te gieten
en zo de negatieve effecten te omzeilen of helemaal teniet te doen.
Het is zo geweldig de oneindige mogelijkheden van deze technologie te bekijken.
Het is een opluchting te weten dat er een eenvoudig antwoord is op ons
lijden(zowel fysiek als emotioneel)
Het is ongelooflijk dit zelf mee te mogen maken.
Er valt niets te verliezen maar zovele fantastische dingen om te verwerven. Als
dit verhaal bij jou resoneert, je je aangetrokken voelt tot deze manier om jezelf te
helpen, dan zijn wij er ook voor jou. Hoe meer energie wij er allemaal, individueel
zowel als gezamenlijk in steken, hoe meer deze technologie beschikbaar gaat
zijn op een wereldlijke schaal.
We zullen jullie up to date houden via Neil, zodra we klaar zijn om onze eerste
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klinieken in de VS te openen.

Stuurt u verzoeken om informatie omtrent behandelingen enkel
naar: contact@neilkeenan.com

Video Een: ‘Healing Computer’ technology update from February 15
https://youtu.be/X4OO0D1qnl4

Video Twee: Two updates recorded in early February
https://youtu.be/ETEw2kkNJRc
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