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Ongeveer acht lange jaren terugkijkend; (Ja, kan je het geloven> 8 jaar?)
wat begon als de slinkse diefstal van 134.5 miljard US dollars door Daniel
Dal Bosco ontsluimerde in een onvoorspelbare en soms “wilde westen” (en
oosten!) serie van gebeurtenissen die doorgaan tot op de dag van vandaag
voor Neil Keenan en zijn loyale Group K (wiens leden zijn veranderd na
verloop van tijd). Maar ALLEMAAL hebben ze een belangrijke rol gespeeld
in het bereiken van deze dynamische plek van doorbraken en het
uiteindelijke succes op meerdere fronten.
Ja, de afgelopen acht lange jaren zijn er zo veel abrupte en soms - schijnbaar
mysterieuze veranderingen dat zelfs een snelwegenkaart zo nauwkeurig als de
Amerikaanse alle wendingen niet duidelijk zou kunnen laten zien die uiteindelijk
hebben geleidt tot de meest prachtige nieuwe kansen: De Global collateral
Accounts.
Ondanks dat leden van de Cabal en andere misdadigers hun uiterste best
hebben gedaan in het blokkeren van deze rekeningen, worden de Accounts
nu toch gelukkig gemakkelijk erkend door velen.
Gelukkig kunnen we Neil Keenan bedanken voor zijn meedogenloze moed en
Ierse vasthoudendheid in het naar voren brengen van deze openbaring om
onthuld te worden onder het mom van “Wij Het Volk” wereldwijd.
Het was Neil die zich als eerste heeft ingezet voor de opgave en vervolgens
talloze onvoorspelbare en enorme kansen moest doorstaan op de lange en
hobbelige weg die niet alleen naar de rechtszaak zelf leidde (die alle deuren
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heeft geopend naar de strijd namens de mensheid en de wereld en waarvoor wij
durven te getuigen en te vechten vandaag de dag) maar ook nog eens tot het
punt waarbij Neil zelf notabene werd verteld dat hij ten verantwoording zou
worden gesteld voor de Accounts.

Om deze saga van de gebeurtenissen opeenvolgend te beoordelen, verwijzen
wij u naar de History & Events Timeline op de website van Group K
(toekomstige updates zullen worden gemaakt op verzoek van het Witte Huis.)
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Neil is onomwonden veranderd van strategie om de hufters neer te halen,
ondanks meer dan 7 keer vergiftigd te zijn met het doel hem te weerhouden van
deze heroïsche queeste en ondanks dat er tot twee keer toe enorme bedragen
plotseling van zijn rekening zijn gestolen.
De nieuwe strategie? Levensverbeterende en levensreddende nieuwe
technologieën rechtstreeks naar de mensen brengen, terwijl de corrupte “Bigh
Pharma” en de zogenaamde “moderne geneeskunde” die velen mensen dood,
ziek en failliet achter laten- net zoals het bankensysteem doet met hun malafide
schuld stelsels- omzeild worden.
Doordat Neil niet genoeg bewegingsruimte heeft om ze te verslaan door middel
van de Accounts, zal hij zich krachtig inzetten voor een ander belangrijk
levensreddend gebied die, met de komst van nieuwe helende computers en
kruidenelixers, Bigh Pharma een stevig lesje zal leren zoals alleen hij dat kan!
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Niet vergetend te vermelden zijn de andere vooruitstrevende technologieën die
we binnen no-time zullen vrijgeven zoals vrije energie.
Voor veel te lang hebben we geleerd dat niks is wat het lijkt in de medische
wereld; de buitenkant is bedrog. Het is niet wat het moet zijn en het zal nimmer
zijn wat het beoogt te zijn.
Dus dit is het idee waar de andere hersenhelft van Neil mee kwam in de strijd
tegen de Cabal: het gehakt maken van de medische en farmaceutische wereld,
twee grote Cabal geldmachines die nooit het recht hadden/hebben om ons de
wetten te voorschrijven of om onze gezondheid en soevereiniteit af te pakken.
Westerse geneeskunde is één grote oplichterij dat ons van zoveel meer heeft
ontdaan dan dat het daadwerkelijk heeft gegeven. En het is op deze manier dat
de schatkisten van de Cabal op buitensporige manier werden gevuld terwijl de
gewone mensen moesten lijden op zoveel verschillende fronten! ( Graag gewoon
een pleister alstublieft, niet weer een operatie, het is maar een schrammetje.)
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En dus blijven we achter in deze tragische nachtmerrie van een ziek gemaakte
samenleving, opgelegd van buitenaf.
Echter, de tijd is aangebroken dat we terugslaan en we zijn bijna op het punt
aangekomen in het verpletteren van het paradigma, onze fundamentele rechten
van de mens, ons recht op zelfbeschikking terugeisend. Na zolang op
onmenselijke wijze behandeld te worden door “de elite” die geloven dat ze het
goddelijke recht hebben om over ons te heersen op basis van hun verknipte
bloedlijnen en religies.
Het zijn nu de daders die als kakkerlakken rondkruipen met het licht van de
waarheid op hun schijnend, zo sterk dat ze koortsachtig op zoek gaan naar een
uitweg uit de monsterlijke puinhoop die ze heimelijk hebben bekokstoofd voor
hun plotselinge “giftige zelf”.
Ze zijn neergehaald, verward en elkaar aan het verklikken- het is nu aan hen en
het recht zal geschieden!

Updates over de Nieuwe Helende Technologieën
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Met betrekking tot de “Helende Computer” technologie is er een hoop ontwikkeld
(waarvan sommige van deze ontwikkelingen na de volgende video ontstonden)
en we pakken de kans om hier de nieuwe, veelbelovende informatie bekend te
maken.
Volgens Cherylee, Kent en hun dochter (drie geweldige personen die recentelijk
terug zijn gekomen uit Europa met hun training en Computer) is de volgende
informatie gestuurd betreffende hun ongelooflijke werk met de helende computer
binnen een tijdsbestek van 72 uur. Inderdaad, ze zijn zo toegewijd dat ze niet
eens fatsoenlijke nachtrust hebben gehad sinds hun thuiskomst.
“Mr. Keenan
Vandaag was de vierde dag met sessies. We hebben 5 cliënten gezien en
andere verscheidene personen die kwamen voor hun tweede sessie.
Er was een mevrouw uit South Dakota, Arizona die vecht tegen de ziekte van
Lyme en ernstige gordelroos. Tijdens de sessie verscheen er uitslag op haar arm
maar verdween tegen het einde van de sessie.
We hadden onze tweede sessie met twee kankerpatiënten, de mevrouw is in
gevecht met stage 4 borstkanker. De meneer had Leukemie en was vergiftigd
met agent orange. Beide tonen goede reacties.
Onze geamputeerde veteraan had zijn tweede sessie. Zijn vrouw vertelde dat
zijn rusteloze benen syndroom verbeterde gedurende de nacht na de eerste
sessie. Vandaag liet de meting, sessie en controle geen teken zien van gebrek
aan connectie.
Zijn hersenen zijn teruggebracht naar de standaard groene energie functie en
blijft daar stabiel. Een nier is standaard groen en alle cijfers gaan de goede kant
op. We hebben kussens gebruikt als hulpmiddel om zijn voet op één plaats te
houden.
We zullen foto’s en verslagen sturen naar jullie allemaal.”
Dit is opmerkelijk, net zoals dat wat gebeurde in Florida met Marcia, en de
verslagen blijven maar binnen stromen.
Kruiden en Mineralen Extract - Healing Elixir
In de komende paar weken zal er een nieuwe kruiden en mineralen extracthealing elixer, verkrijgbaar zijn. Dit zal een meer betaalbare behandeling biedengezien het maar een fractie kost van de Helende Computer technologie- voor
degenen in dringende noodzaak.
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Ondanks dat het Elixer extract geneesmiddel hetzelfde doet als de Helende
Computer technologie is het een vloeibaar middel dat oraal moet worden
ingenomen. Op zichzelf werkt het niet zo snel als de computer versie maar
wanneer het wordt gebruikt in combinatie met de computer technologie zal het
de kracht en genezing versnellen, vergelijkbaar met wat een turbocharger doet
bij een motor.
Opmerking: Deze lijst zal groeien, maar de volgende kwesties zijn al bekend die
worden aangepakt door het Elixir: Infecties, schadelijke bacteriën en virussen,
Diabetes 1 & 2, AIDS, Hepatitis 1, 2 & 3, kanker, parasieten, haargroei en het
verbranden van overtollig vet.
Één flesje van het Elixer is genoeg voor 30-45 behandelen en kost 359
Euro. Iedereen is anders maar de meeste ziektes/ aandoeningen zullen
behandeld worden binnen een periode van 30-45 dagen.
De volgende video beschrijft een inleidende lijst van ziekten en kwalen die
behandeld kunnen worden met dit vloeibare extract, waarvan het meest
opvallendst de CHEMTRAIL GRIEP is.
Dit vloeibare extract kan onze longen en organen reinigen van alle rotzooi die
Dick Cheney en zijn Evergreen Boys op ons aan het sprayen zijn voor wat wel
een eeuwigheid lijkt te duren.

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

7

Het wordt niet alleen tijd dat we onze lichamen reinigen en ontdoen van al dat
Chemtrail vergif, maar ook tijd voor het neerhalen van deze geo-engineering
programma’s voor eens en voor altijd.
Stap voor stap zullen we het ene ding na het ander uitschakelen totdat we ze
allemaal hebben.
We zitten niet alleen meer achter de oplichters in de bankenwereld aan maar nu
ook achter de gigantische medische/ farmaceutische maniakken.
Alle initiatieven van de Cabal zullen mislukken. Het is ons oprechte en
toegewijde doelstelling en missie om er voor te zorgen dat “Wij Het Volk”veilig
zullen zijn door middel van daden en niet alleen maar woorden.
Andere Recente Ontwikkelingen:
De afgelopen weken hebben we aan vele verschillende dingen gewerkt en we
kunnen jullie blij vermelden dat we nu toegang hebben tot een satelliet die ons
kan vertellen wat er zowel onder als boven de grond gebeurt, bunkers en tunnels
daarbij inbegrepen.
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Voorbeeld foto- we kunnen de echte niet laten zien!
Met als gevolg dat we onszelf kunnen monitoren, waardoor we iedereen kunnen
zien die een poging doet de bunkers en magazijnen te betreden. Elke en alle
pogingen zullen geïdentificeerd worden en de relevante details doorgestuurd
naar geheime operatieve eenheden voor verdere maatregels.
Dit gaat zowel om het Westen als het Oosten, hoewel het Westen ook bewaakt
wordt. Hierdoor, door het bezit van dit hoogstandje van een satelliet, hoeft Neil
niet meer naar Azië/ Indonesië te vliegen als hij wordt ingelicht over elke kleine
dubieuze poging die door wie dan ook gemaakt wordt.
Ondertussen zullen Nelu en Jo doorgaan met het regelen van dingen voor ons
omdat zij daar in levende lijve en er middenin staan. Het is misschien onnodig te
zeggen, maar het begint er op te lijken dat in Azië ook de finalewedstrijd wordt
gespeeld.
Neil zal gaan voor een ontmoeting met de betrokken partijen zodra hij belangrijke
informatie die zijn aanwezigheid vereist zal ontvangen.
Tot die tijd zal Neil zich blijven inzetten om de stroom van nieuwe medische (en
andere) technologieën naar het volk te blijven behouden. Terwijl hij zijn uiterste
best blijft doen om de mensen veilig te houden- en de Cabal buiten de deur. Met
deze vooruitstrevende (en voorheen onderdrukte) technologieën in het
collectieve bewustzijn tredend zal het controleapparaat van de Cabal mislukken
op alle fronten.
We zien op dagelijkse basis terug in de rapporten dat de aanvallen op alle
fronten fataal zijn gebleken voor de Cabal. Bijkomend zijn de meerdere
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verzoeken aan Neil om zijn acties te stoppen; zijn antwoord is altijd NEE
geweest.

Betreffende de Duitse verkiezingen; Merkel vs Schultz: Het zou wijsheid zijn als
het Duitse volk haar vergif zorgvuldig zou uitkiezen, met Schultz als grote speler
van de EU en mogelijk een nog slechtere keuze dan Merkel.
Als Duitsland een regering “Voor het Volk” wenst dan moeten ze snel een derde
partij oprichten en Schulz en Merkel er uit schoppen. Geen van beide zijn
waardig in het representeren van het goede volk van Duitsland.
Mr. Razak, de minister-president van Maleisië blijft in de greep van het
onderzoek door de Maleisische afdeling van justitie voor zijn oogluikend toezien
en deelname aan de “Dead Man Walking ” capriool.
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Partners in Crime: Ahmad Zahid-Hamidi in Najib Razak
Zoals eerder vermeld in ons verslag over de zaak; de persoon die “dood” was
verklaard door Razak (zodat hij miljarden kon stelen) is gelukkig hartstikke
levend.
Ex-minister president Mohammad Mahatir zou dit onderzoek kunnen leiden. En
als dat zo zou zijn,dan moet hij beginnen met het contact leggen met UBS die de
gesprekken van Razak heeft opgenomen en gecontroleerd. Hierin wordt
vermeldt dat hij wist dat hij het geld van de miljardair onrechtmatig had gestolen.
Als Mahathir hiermee ijverig te werk gaat, zou hij kunnen afdoen met alle
samenzweerders en Maleisië redden van nog meer kopzorgen. Vergeet niet dat
het ook Razak was die de deal sloot met Bong Bong van de Filippijnen (de zoon
van President Marcos) met een geschatte 13 triljoen US dollars voor Maleisische
ringgits.
Inderdaad, deze transactie zou een buitenlander aan het roer hebben geplaatst
van de Maleisische economie en valuta. Gelukkig hebben we deze transactie
kunnen tegenhouden met wat hulp van buitenaf.
Het is verbazingwekkend dat met talrijke opnames om te herzien, het
hoogstwaarschijnlijk lijkt dat de rollen zijn omgedraaid in ons voordeel.
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In gesprekken met Amerikaanse vertegenwoordigers werd ons verteld dat vele
oplichters een kans hebben op 15-25 jaar gevangenisstraf. Dit is hoe we graag
zien dat het Moeras van het Oosten schoongemaakt wordt eens en voor altijd!
Het volk heeft dit nodig en ze verdienen het.
Eindelijk lijkt alles op zijn plaats te komen na een lange en bizarre reis! Aan allen
die het tot nu toe met ons hebben gered; god zegene je. Voor zij die dat niet
hebben: We bidden dat je nu in de handen van God bent.
Een persoonlijke opmerking van Neil
Velen van jullie hebben oprecht de helende machine nodig. Ik ben me hier
bewust van door het enorme aantal mensen dat om hulp heeft gevraagd via
email.
We vinden het spijtig om mede te delen dat de vraag het aantal machines
overschrijdt dus wees niet verbaasd als je 6 of 7 maanden of nog langer moet
wachten op een behandeling in een bepaald gebied.
Een exponentieel groeiend aantal mensen vraagt om behandelingen nu dat het
bekend is dat de technologie succesvol is in de behandeling van zoveel ziektes.
Totdat meer mensen deze machines kopen met het oog op het helpen van
anderen met de behandeling van derden, blijft de situatie zich voortzetten. (Wij
zullen updates verschaffen over wanneer hun klinieken beschikbaar zullen zijn
naarmate de plannen van de technologische ontwikkelaars zich voortzetten.)
[ Vorig jaar 2016 begon Group K met het aanbieden van de “Healing Computer”
technologie voor particuliere verkoop. Ondanks dat het niet betaalbaar is voor
iedereen, bieden enkelen van de personen die naar Duitsland afreisden voor de
aankoop en training van de technologie, de behandeling van derden aan t.b.v.
het grote publiek. Deze personen zijn geen onderdeel van Group K maar dragen
hun steentje bij d.m.v. het helpen van zoveel mogelijk mensen met
behandelingen.]
Als er niet meer machines naar de VS en andere delen van de wereld gebracht
zullen worden, dan lijkt het andere alternatief de mineralen en kruiden extract
elixer die ook zijn werk doet.
Dus geef de hoop niet op. De mineralen- en kruidenextract helende elixir zal
binnenkort beschikbaar zijn. Ze worden nu al besteld dus wees er snel bij en
neem contact op met Richard van Group K via email: contact@neilkeenan.com
Al het beste en weet dat we bij jullie blijven en voor jullie blijven staan. (Nooit
achter jullie!)
Neil Keenan & Group K
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Zie belangrijke opmerkingen over de Healing Computer behandelingen
onder de video.
Video
https://youtu.be/7lnrH-YQ108

Belangrijk: Betreffende de Helende Computer behandeling van derden
1. Derden in eigendom van de “Healing Computers” die behandelingen
aanbieden op verschillende locaties wereldwijd zijn geen onderdeel van
Group K- Maar bieden behandelingen aan ter ondersteuning van de
mensheid en doen dit uit een sterk verlangen om mensen te helpen. In
Noord-Amerika in het bijzonder, is het aantal mensen dat om hulp vraagt
overweldigend. De behandeling- coördinatoren voor Noord-Amerika worden
overspoeld met verzoeken, net zoals de eigenaren van de machines die de
behandelingen aanbieden. Sommige mensen die behandelingen willen zijn
ongeduldig, onbeleefd en beledigend en dit zal NIET geduld worden. We doen
alles wat we kunnen om zoveel mogelijk mensen te helpen en doen dit met zeer
beperkte middelen. Als u niet fatsoenlijk genoeg bent om mensen met respect te
behandelen dan eindigt het verhaal daar voor u. In sommige gebieden zijn er al
wachtlijsten die langer zijn dan twee maanden. De wachtlijsten zullen korter
worden naarmate er meer machines zullen komen op verschillende locaties.
Mensen zullen geduldig moeten zijn. We doen alles wat we kunnen en geduld is
een vereiste. We hebben allemaal geliefden verloren die heen zijn gegaan
voordat deze technologie beschikbaar was.
2. Trainingen van deze technologie wordt alleen verstrekt aan kopers /
eindgebruikers van de machines. Er is geen tijd voor noch heeft het nut om
willekeurige mensen op te leiden die de technologie zouden willen ervaren als ze
geen machine hebben om mensen te behandelen. Er is nog nooit eerder zo’n
geavanceerde genezende modaliteit publiek gesteld in de gedocumenteerde
geschiedenis. In het begin stadia zal de vraag altijd groter zijn dan het aanbod
maar weet dat de mensen die hieraan werken alles geven om anderen te helpen
op een zo’n goed mogelijke manier gezien de middelen waarmee we het moeten
doen.
3. Als u een e-mail heeft gestuurd met verzoek om behandelingen, begrijp
dan alstublieft dat ze in ons systeem zijn opgenomen en dat we u zo snel
mogelijk te woord zullen staan. Verzoeken vanuit Europa zullen binnen enkele
weken geadresseerd worden, gezien de ontwikkelingen daar plaatsvinden.
4. Het kan niet genoeg herhaald worden dat de mensen die werken met het
coördineren van behandelingen van derden, vrijwilligers zijn die anderen
willen helpen. Deze personen verdienen het om met respect behandeld te
worden en misbruik zal niet getolereerd worden.
Richard.
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Grateful Dead – Truckin’
https://youtu.be/pafY6sZt0FE

Copyright © 2017, GROUP K, Ltd.

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

14

