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Kvantum experter förklarar i detalj sina erfarenheter med den "Helande Datorn”
teknologin.
https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw

Hejsan allihopa! Det har gått mer än en månad sedan min senaste uppdatering och
dem som inte känner mig tror säkert att jag har ramlat ner för en klippa och kan inte ta
mig upp igen.
Jo väl, det är tvärtom och i video klippen kommer ni se att jag har arbetat flitigt med att
strippa av alla globalister ägodelar och vi har börjat med det vi kallar för dem globala,
Kollaterala Konton.
För det andra, så kommer vi att stänga ner deras medicinska etablissemang och deras
”stora läkemedelsföretag”. Vi kommer att ta plocka dem isär bit för bit tills de upphör att
existera. Detta är planen och vi är mycket nära att införa den...
Detta inlägg kommer att täcka om, den helande datorn, inte uppdateringar om andra
saker, (som kommer inom kort). Jag kommer inte att vara den som håller talan heller,
utan fantastiska människor precis som du, kommer göra det...
De kommer att berätta vad de har upplevt och hur de tycker om denna fantastiska
teknologi. Jag för min del är alltid förbluffad över vad denna maskin åstadkommer.
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Vid denna tidpunkt vill jag vända detta över till mina vänner som flög hela vägen hit för
att arbeta med maskinen, lära känna maskinen och sedan ta med dem hem för att
hjälpa er alla att bli friskare...
Jag önskar er alla gott och ber till alla att ni får den hjälp ni behöver för att leva ett
hälsosamt liv och ett hälsosamt tillstånd att befinna sig i.
Nu kommer tjejerna och dem är underbara…
Neil.

”Vi är så tacksamma för att Neil hjälper oss och för att han litar och tror så mycket på
oss som kommer införa denna fantastiska teknologi till Södra Carolina och Michigan
Sedan vi var i Europa med Neil och Najib lärde vi oss om Den Helande Datorn teknologi
och hur den fungerar samtidigt som vi fick dagliga behandlingar, så har vi har sett från
första hand makten av denna maskin och hur stöder den helande mekanismen i våra
kroppar.
Angela hade en seriös rygg skada som nästan hela tiden gav henne konstant smärta i
ryggen, speciellt på morgonen när hon gick upp och redan efter hennes första
behandling så var hennes smärta över.
Datorprogrammet kör en diagnos på dig som visar alla olika parasiter, svamp,
jästsvamp och mögel i kroppen. Dessa anses vara en av grundarna för alla åkommor
och sjukdomar.
Efter bara en behandling så var effekterna av dessa parasiter kraftigt reducerade och
de förväntas vara helt borta efter några behandlingar.
Det mest häpnadsväckande om att se dem visuella effekterna på skärmen är, energin
av din kropp, det är det som inspirerar till en varaktig livsstilsförändring.
Detta får en att inse att MAN verkligen vill ta hand om sig själv och när du ser effekterna
av, inte bara dina fysiska val, men även den känslomässiga tillståndet, av din kropp.
Efter en livstid av utbildningar inom "holistisk" hälsa och medicin, emellan oss, är vi alla
överens om att detta är det mest kraftfullaste och effektivaste sättet att se våra egna
kroppars förmåga att läka sig själv.
Du kommer bli ögonvittne till din egna aktiva deltagande av den helande processen
genom de diagnostisk och behandlingsprogram.
Kanske en av de mest intressantaste saker som vi stötte på var de visuella effekterna
av kraften av vårt eget sinne över läkningen av våra kroppar.
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Alla kunde ta sig till en enkelt mededativ tillstånd för 3 minuter och se den dramatiska
förbättringen våra kroppars hälsotillstånd, redan innan vi fick en behandling.
Bilderna bevisade det. Detta inspirerade oss att även börja förändra vårt sätt att tänka,
om verkligheten. Detta är verkligen djupgående. Det är mycket spännande, och kräver
en massiv paradigmskifte, (mönsterskifte) om hur vi kan närmar oss, hälsa och
verklighet som vi har känt den. Detta är en ny era. Det är den Kvantum eran av hälsa.
VÄLKOMMEN TILL REVOLUTIONEN!!!
Nancy, efter att ha suttit i ett flygplan i 11 timmar och vaken i 48 timmar, kände sig
verkligen mycket bättre efter den första behandlingen. Nancys största utmaning är de
epileptiska anfall hon får, som kommer från en hjärnskada när hon var 22 år gammal.
69 år nu, redan efter hennes första behandling med maskinen, ett kroniskt irriterande
klickande ljud från hennes vänstra knä, försvann. Hon kommer att ge oss uppdateringar
om hennes hjärnskada efter att hon har arbetat mera med maskinen och fått en ny MRI
skanning för att se om det har blivit några förändringar
Hon kommer visa sina före och efter bilder på utvecklingen och förhoppningsvis kunna
minska med hennes medicinering. Det finns program som datorn kan köra som skapar
samma frekvens som vilken fysiskt objekt som helst, som medicin till exempel och
överför den exakta frekvensen som medicinen innehåller till kroppen.
Kroppen kommer faktiskt erfara den helande förmågan av medicinen utan att faktiskt
tagit den fysiska tabletten. Vi har inte erfarit detta i första hand, än, men kommer att
leka med idén att på ett sätt förvandla medicin till en frekvens form för att minska och
eventuellt eliminera biverkningarna.
Det är underbart att kunna överväga dem gränslösa möjligheterna med denna
teknologi. Det är verkligen en lättnad att veta att det finns ett enkel och vårdande svar
till våran lidande, (både fysiskt och känslomässigt).
Det är otroligt att erfara detta i första hand.
Det finns inget att förlora och det finns bara fantastiska saker att vinna. Om du känner
dragen till detta som en möjlighet att hjälpa dig själv, så finns vi här för dig. Desto mer
energi vi alla lägger ner på detta, desto mer kommer dessa maskiner finnas runt om i
hela världen.
Vi kommer hålla dig uppdaterad genom Neil, när vi kommer öppna dem första klinikerna
i U.S.A.
Snälla skicka intresseanmälan om behandlingar endast till;
contact@neilkeenan.com
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Video Ett: Den ‘Helande Datorn’ teknologi uppdatering från den 15 Februari
https://youtu.be/X4OO0D1qnl4

Video Två: Två uppdateringar inspelade i början av Februari
https://youtu.be/ETEw2kkNJRc
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