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NEIL KEENAN UPDATE | Revolusi Dimulai:  
Para Pakar Kuantum Nyatakan Keistimewaan Komputer 
Penyembuh  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-revolution-begins-quantum-experts-state-
the-healing-computer-stands-in-a-class-of-its-own 

16 FEBRUARI 2017  

FacebookTwitterGoogle+Share 

Pakar-pakar Kuantum menerangkan secara rinci pengalaman mereka dengan 
teknologi ‘Healing Computer’ (Komputer Penyembuh).  

https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw 
 

Halo semua! Sudah lebih dari satu bulan sejak saya telah menyampaikan 
sebuah update dan kebanyakan dari Anda yang tidak mengenal saya, mungkin 
berpikir bahwa saya sudah jatuh dari tebing dan tidak dapat menemukan jalan 
kembali. 

Nah itu sangat berlawanan dan dalam video ini Anda akan menemukan bahwa 
saya telah bekerja dengan rajin menguliti para globalis dari apa pun dan segala 
sesuatu yang mereka miliki dimulai dengan apa yang Anda sebut Collateral 
Accounts (Akun Agunan). 

Kedua, kita akan menutup lembaga kesehatan mereka dan 'farmasi besar' 
mereka. Kami akan membuat mereka terbelah sepotong demi sepotong sampai 
mereka tidak ada lagi. Ini adalah rencananya dan kami sangat dekat dalam 
memberlakukan itu… 

Posting ini akan membahas mesin-mesin penyembuh, bukan update untuk hal-
hal lainnya (itu akan datang dalam waktu singkat). Saya tidak akan menjadi 
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orang yang melakukan pembicaraan tapi orang-orang yang fantastis seperti 
Anda akan melakukannya… 

Mereka akan memberitahu Anda apa yang telah mereka alami dan bagaimana 
perasaan mereka tentang teknologi luar biasa ini. Saya salah satu orang yang 
selalu terkagum-kagum pada apa yang dicapai mesin ini. 

Pada saat ini saya ingin menyerahkan ini kepada teman-teman saya yang 
terbang menempuh perjalanan ke sini untuk bekerja dengan mesin-mesin itu, 
mengenal mesin-mesin tersebut dan kemudian membawanya pulang untuk 
membantu Anda semua menjadi lebih baik… 

Saya berharap Anda semua baik dan berdoa Anda semua mendapatkan 
bantuan yang Anda butuhkan untuk hidup dalam kondisi keberadaan yang sehat. 

Sekarang inilah perempuan-perempuan itu dan mereka indah… 

Neil 

  

"Kami begitu berterima kasih kepada Neil karena mendukung kami dan karena 
memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap kami untuk membawa teknologi 
luar biasa ini ke Southern California dan Michigan. 

Karena kami telah berada di Eropa dengan Neil dan Najib mempelajari tentang 
teknologi komputer penyembuh dan cara kerjanya serta mendapatkan perawatan 
harian bagi kami sendiri, kami telah melihat secara langsung bagaimana 
kekuatan ini membantu mekanisme penyembuhan dalam tubuh kami. 

Angela memiliki cedera punggung / tulang belakang serius yang 
meninggalkannya dengan nyeri punggung kronis hampir sepanjang waktu, 
terutama ketika dia bangun di pagi hari dan setelah pengobatan/perawatan 
pertamanya, nyeri punggungnya hilang. 

Mesin itu juga telah melakukan diagnosa menunjukkan berbagai parasit, fungus 
(fungi), yeast (mikroorganisme) dan jamur dalam tubuh. Ini dianggap menjadi 
salah satu fondasi untuk semua gangguan dan penyakit. 

Hanya dengan satu kali perawatan efek-efek dari parasit-parasit ini direduksi 
secara besar dan mereka diharapkan hilang sepenuhnya dalam beberapa kali 
perawatan.  

Hal yang paling menakjubkan dengan melihat efek visual pada layar komputer, 
dari energi tubuh Anda, adalah hal itu menginspirasi keinginan untuk secara 
abadi mengubah gaya hidup. 
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Itu membuat Anda INGIN untuk menjaga diri sendiri ketika Anda dapat melihat 
efek-efek dari tidak hanya pilihan fisik Anda, tetapi keadaan emosi Anda, pada 
tubuh Anda. 

Setelah seumur hidup dari kesehatan 'wholistic' dan pelatihan medis di antara 
kami semua, kami setuju bahwa ini adalah cara yang paling efisien dan efektif 
untuk melihat bagi diri Anda sendiri, tubuh Anda memiliki kemampuannya sendiri 
untuk menyembuhkan dirinya sendiri. 

Anda akan menjadi SAKSI MATA untuk PARTISIPASI AKTIF Anda dalam 
penyembuhan Anda sendiri melalui program-program diagnostik dan perawatan.  

Mungkin salah satu hal paling menarik yang kami temui adalah efek visual dari 
kekuatan pikiran kita sendiri selama penyembuhan tubuh kita. 

Kami semua bisa pergi ke kondisi meditasi sederhana selama 3 menit dan 
secara dramatis meningkatkan keadaan kesehatan tubuh kami bahkan sebelum 
kami menerima perawatan. 

Gambar-gambar membuktikannya. Ini bahkan menginspirasi kami untuk mulai 
mengubah cara kami berpikir tentang realitas. Hal ini sangat mendalam. Hal ini 
sangat menarik, dan membutuhkan pergeseran paradigma besar dalam cara 
pendekatan kesehatan dan realitas seperti yang telah kami ketahui. Ini adalah 
era baru. Ini adalah era Quantum kesehatan. SELAMAT DATANG PADA 
REVOLUSI !!! 

Nancy, setelah berada dalam pesawat terbang 11 jam dan dalam kondisi aktif 
selama 48 jam, merasa cukup baik setelah pengobatan pertama. Tantangan 
kesehatan utama Nancy adalah serangan epilepsi yang ditimbulkan cedera otak 
ketika ia berusia 22 tahun. 

Dalam usia 69 tahun sekarang, setelah sesi pertamanya dengan mesin tersebut, 
klik kronis menjengkelkan di lutut kirinya hilang. Dia akan memberikan update 
untuk cedera otaknya setelah ia bekerja dengan mesin sedikit lebih banyak dan 
mendapatkan MRI untuk melihat apakah ada perubahan-perubahan. 

Dia akan mampu menunjukkan gambar-gambar sebelum dan sesudahnya, 
mudah-mudahan, dapat mengurangi obat-obatannya. Ada beberapa program 
yang dapat dijalankan komputer untuk membuat frekuensi dari objek fisik apapun 
-seperti obat- dan mentransfer hanya frekuensi dari obat ini ke dalam tubuh. 

Dengan demikian tubuh akan mengalami manfaat dari obat tanpa 
mengambil/menggunakan obat fisik yang sebenarnya, Kami belum mengalami ini 
secara langsung, tapi akan mencoba dengan itu sebagai cara untuk mengubah 
obat menjadi bentuk frekuensi, untuk mengurangi dan kemungkinan 
menghilangkan efek-efek sampingan. 
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Hal yang begitu indah untuk mempertimbangkan kemungkinan tak terbatas dari 
teknologi ini. Itu adalah bantuan besar untuk mengetahui bahwa ada jawaban 
sederhana dan mendukung untuk penderitaan kami (baik secara fisik maupun 
emosional). 

Hal yang luar biasa mengalami ini secara langsung. 

Tidak ada kerugian yang ada hanya hal-hal mengagumkan untuk dicapai. Jika 
Anda merasa benar-benar tertarik pada ini sebagai kemungkinan untuk 
membantu Anda sendiri, kami ada di sini bagi Anda. Semakin besar energi yang 
kita semua berikan ke dalam ini, semakin besar ini akan tersedia dalam skala 
massa global.  

Kami akan membuat Anda terinformasi melalui Neil, ketika kami siap untuk 
merilis klinik-klinik pertama kami di Amerika Serikat.” 

Silakan kirim ekspresi untuk minat terkait perawatan/pengobatan hanya 
ke: contact@neilkeenan.com 

  

Video One: ‘Healing Computer’ technology update from February 15 

https://youtu.be/X4OO0D1qnl4 
 

Video Two: Two updates recorded in early February 

https://youtu.be/ETEw2kkNJRc 
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