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Ser tillbaka till ungefärligt åtta långa år sedan (Ja, kan du tro det > 8 år?) 
vad som började som den slingrande stölden av 134.5 Miljader av 
Amerikanska Sedlar av Daniel Dal Brasco som satte igång en oförsägbart 
och oftast kallad en ”Vilda Västern” (och Öst!) händelseförlopp som 
fortsätter än till idag för Neil Keenan och hans lojala Grupp K (vars 
medlemmar har förändrats över tid) - men ALLA har spelat en viktig roll för 
att ha uppnåt till denna dynamiska tidspunkt av överhängande genombrott 
och ultimata framgångar på flera fronter. 

Ja, för dem förgågna åtta år långa år sedan har det blivit så många abrupta stopp 
under resan och vid tider synes mystiska förändringar som skett, att även en 
Amerikanskt motorvägskarta aldrig skulle riktigt kunna visa oss alla riktingningar 
och vändningar som slutligen lede till den mest fantastiska av alla dörrarna: De 
Globala Säkerhetskonton. 

Dessa konton, som många bedragare & kabal medlemmar har gjort sitt 
bästa för att blockera oss från dem i smyg och under en så lång tid; nu 
slutligen börjar det kännas igen av många. 
 
Lyckligtvis kan vi tacka Neil Keenan för hans obevekliga mod och irländsk 
uthållighet i att föra fram denna uppenbarelse till allmänheten och för att visas 
upp idagsläget till Vi Folket, runt om i världen. 

Det var Neil som först åtog sig uppgiften - och sedan fick utstå helt oförutsägbara 
och enorma odds, där på den långa och slingrande vägen som lede fram 
slutligen inte bara till själva stämningen (den som öppnade alla dörrar till kampen 
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på uppdrag av mänskligheten och världen som vi vågar vittna och fortfarande 
kämpa för idag) – men också till den näst sista punkten - där Neil fick veta att 
han skulle placeras i ansvarar för just dessa konton. 

 

Att granska denna saga av händelser i följd, så hänvisar vi till historia och 
Events tidslinje på Grupper K: s hemsida (med kommande uppdateringar görs 
på begäran av Vita huset.) 
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Trots att ha blivit förgiftad mer än 7 gånger i följd för att förhindra honom från sin 
hjältemodiga resa så samtidigit som ha fått ha en betydande andel fonder abrupt 
stulna från sin konton vid två tillfällen, förflyttade sig Neil framtåt genom en annan 
kanal som skulle stoppa dem här människorna: 

Att vara den livsförbättrande och livsräddande ny teknologin som förs direkt till 
människor och samtidigt förbigår dem korrupta ”Stora Läkemedelsbolag” och så 
kallade ”modern medicin” som lämnar så många människor döende / döda / 
bankrupta: precis som den centrala banksystemet gör med sin oärligas 
skuldsystem. 

Om Neil inte helt kunde flytta för att stoppa dem via konton, då skulle han starkt 
flytta till en annan viktig och livsräddande område med nya helande datorer och 
nya växtbaserade drycker som fungerar och som kommer att sparka skiten ur 
dem Stora Läkemedelsbolag som endast han kan! 
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För att inte nämna de andra avancerad teknologi som vi är på väg att ta fram till 
allmänheten, inklusive gratis energi/el. 

Alltför länge har vi lärt oss att skenet bedrar när det gäller den medicinska 
världen. Det är inte och har inte heller någonsin varit vad det påstods sig vara. 

Så det är här när den andra sidan av Neil hjärna sparkar igång för att gå efter 
dem här Kabal medlemmar– mitt i prick i den medicinska och farmaceutiska 
världen - två stora pengar kanaler för Kabalen som aldrig borde ha haft någon att 
säga om våran verksamhet och som tog bort vår hälsa och våran rättigheter. 

Västerländsk medicin är en stor bluff som tog så mycket mer ifrån oss än det 
någonsin hjälpte oss, så kassorna från Kabalen samlade in orimliga vinster - 
medans folket fått lida på så många fronter! (Ett bandage, snälla, nej inte en 
operation till, det är bara en repa.) 
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Så har vi blivit kvar med den tragiska mardrömen av en svagt samhälle som 
påtvingats oss utifrån. 

Men nu, när vi börjar trycka tillbaka är vi nära att explodera ur denna 
paradigm/verklighet och återvinna våra grundläggande mänskliga rättigheter och 
självbestämmande, efter att ha behandlats omänskligt för så länge - av 'eliten' 
som tror att genom sina blodsband och religioner ger dem någon gudomlig rätt 
att bestämma över resten av oss. 

Förövarna av dessa brott är nu dem som kryper runt som kackerlackor under 
sanningens ljus som lyser så starkt på dem som nu frenetiskt letar efter en väg ut 
ur den monstruösa röran de har kokat ihop för sina plötsligt ”själdestruktiva” jag. 

Dem är uppe ivarv, förvirrade och har börjat prata om varandra – allt är mot dem 
nu och rättvisa kommer att ske! 

 

 
Uppdatering om de Nya Helande Teknologier 
 
När det gäller den ’Helande Datorn’ teknologin, så har mycket utveckling skett 



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

  

6 

(varav ett ägde rum efter följande video gjordes) och vi tar tillfället i akt att 
placera den nya, lovande informationen här. 

Enligt Cherylee, Kent och deras dotter (de är tre underbara människor som 
nyligen återvänt hem från Europa med en utbildning och sin dator) följande 
sändes om deras fantastiska arbete med den helande datorn inom de senaste 72 
timmarna. Just det - dem är så engagerade att dem har inte haft en riktigt 
anständig natt att vila sedan deras återkomst. 

"Herr. Keenan 

Idag var det vår fjärde dag med sittningar. Vi träffade 5 nya kunder och flera 
människor för deras andra sittning. 

En dam kom från Södra Dakota till Arizona, hon kämpar med borrelia och har en 
svår bältros. Medan hon var på BRT sittningen, så fick hon ett utslag på armarna 
och försvann sedan mot slutet av sittningen. 

Vi hade vår andra sittning med två cancerpatienter, damen är i en strid med steg 
4 bröstcancer. Herrn har leukemi och blev förgiftad med Agent Orange. Båda 
visar bra svar efter varje sittning, 

Vår amputee veteran hade sin andra sittning. Hans fru sa att hans rastlösa ben 
syndromet hade förbättrades under natten efter sin första sittning. Idag efter 
mätningen, sittningen och kontrollen visade sig inga tecken på bristande 
förbindelse. 

Hans hjärna har förts till en grön standarn energi funktion och håller sig där. En 
njure är standard grönt och alla siffror rör sig i en bra riktning. Vi använde kuddar 
för att hålla foten från att hoppa från plattan. 

Vi kommer att skicka bilder och rapporter till er alla.” 

Detta är anmärkningsvärt, liksom vad som hände i Florida med Marcia, och 
rapporterna kommer rullande in.  

Ört & Mineral Extrakt – Helande Elixir 

Inom dem närmaste veckorna kommer det att finnas en ny mineral och örtextrakt 
- läkande elixir tillgängligt och den kommer att ge en mer prisvärd behandling för 
dem i omedelbart behov, eftersom det är en bråkdel av kostnaden av vad en 
"Helande Datorn teknologin kostar. 

Även om denna örtextrakt utför samma funktioner som den ’Helande Datorn’ 
teknologin är det en vätska som tas oralt. Av sig själv fungerar den inte lika så 
snabbt som datorn versionen - men när det används tillsammans med den 
’Helande Datorn’ teknologin - ökar den kraften och hastigheten på helandet, det 
är precis vad en turbo gör för en motor. 



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

  

7 

Obs! Den här listan kommer att växa, men följande frågor är redan kända för att 
behandlas av Elixir: Infektioner, skadliga bakterier och virus, Diabetes 1 & 2, 
AIDS, Hepatit 1, 2 & 3, cancer, parasiter, hår återväxt och - fett förbrännare som 
attackerar allt överskotts fett 

En flaska Elixir är tillräcklig för 30-45 behandlingar och kostnaden per 
flaska kommer att vara 359 euro. Allas kropp är olika men de flesta 
sjukdomar / åkommor bör behandlas inom 30-45 dagar. 

Följande video beskriver en inledande förteckning över sjukdomar och krämpor 
som denna flytande extrakt kan hjälpa till med - det mest anmärkningsvärda ena 
är Chemtrail Influensa. 

Denna flytande extrakt kan rensa våra lungor och organ från alla skräp som Dick 
Cheney och hans Evergreen Boys har besprutat ner på oss, redan börjar kännas 
som för alltid. 

 

Det är dags att inte bara detoxa och rensa våra kroppar från all chemtrail gifter, 
men också att stänga ner dessa geoprogram en gång för alla. 

Steg för steg kommer vi att ta ut den ena efter den andra tills vi äntligen får dem 
alla. 
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Vi är inte bara efter skurkarna i bankvärlden , nu är vi också efter de enorma 
sjukvården / Läkemedels dårar. 

Alla Kabala initiativ kommer att falla. Det är vår uppriktiga, dedikerade syfte och 
vårt uppdrag att se till att "vi folkets är säkra, genom att göra vårt jobb och inte 
bara prata. 

Ytterligare Senaste utvecklingen: 

Vi har arbetat med många olika saker under de senaste veckorna, och vi är 
glada att berätta att vi nu har tillgång till en satellit som kan tala om för oss vad 
som pågår både över och under jord - bland annat i bunkrar och tunnlar. 

 

Endast, exempel bild – vi kan inte visa ervad det verkligen ser ut som!  

Följaktligen så kan vi övervaka själva, se om någon vågar eller försöker att ta sig 
in i bunkrar eller lagern. Alla försök kommer att identifieras och alla relevanta 
uppgifter kommer att skickas till olika hemliga operativa enheter för gripandet. 

Det handlar inte om västvärlden så mycket som det handlar om öst, även om 
västvärlden blir övervakade också. Av denna anledning, med denna state-of-the-
art satellit på plats, är det inte nödvändigt längre för Neil att flyga till Asien / 
Indonesien när han är medveten om varje liten skum drag någon försöker att 
göra. 

Samtidigt som Nelu och Jo kommer att fortsätta att ta itu saker för oss, eftersom 
de är mitt i en händelse som händer där i nultid. Naturligtvis, ser det ut som om vi 
är nära slutspelet i Asien. 
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Neil kommer att gå för att träffa berörda parter när han får väsentlig information 
som kräver hans närvaro. 

Fram till dess så kommer Neil forsätta att arbeta för att hålla de nya medicinska 
(och andra) teknologier flytande för alla människor samtidigt som man fortsätter 
att göra sitt yttersta bästa för att hålla alla människor säkra - och Kabalen ur 
balans. Med dessa avancerad (och tidigare förtryckt ) teknologi som nu kommer 
ut i allmänhetens medvetande och varseblivande - Kabalens kontrol apparat 
misslyckas på alla fronter. 

Som vi nu ser från rapporter på en daglig basis, så har attackerna på alla fronter 
varit förkrossande för Kabalen, och många har begärt till Neil att stoppa hans 
framsteg hans svar har varit ”NEJ” alltid. 

 

När det gäller de tyska valet; Merkel vs Schultz: Det Tyska folket borde vara 
kloka och försiktiga när dem väljer sina gifter - med Shultz är en stor del av EU 
och eventuellt en ännu värre val än Merkel. 

Om Tyskland önskar sig ha en regering för ’folket’, måste de inrätta en tredje part 
snabbt och sparka Schulz och Merkel ut i gatan. Ingen av dem är värda att 
representera de goda människorna i Tyskland. 

Mr Razak, premiärminister av Malaysia, sitter kvar mitt uppe i en utredning av 
den malaysianska åklargar myndigheterna för hans beräknande och för att 
deltagit i ”Dead Man Walking” organiserad rån. 
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Partner i brott: Ahmad Zahid-Hamidi och Najib Razak 

Lyckligtvis, så är personen som förklarades ”död” av Razak ( så han kunde stjäla 
hans Milljader) är fortfande levande, som tidigare noterad av en tidigare rapport i 
ämnet. 

Ex-premiärministern Mohammad Mahathir kan leda denna undersökning, och i 
så fall - han borde börja med att ta kontakt med UBS som övervakar och 
registrerar alla samtal av Razak som visar att han visste att han stal Milljadärens  
pengar. 

Om dem är flitiga, kan herrn Mahathir runda upp hela gruppen av konspiratörer 
och spara Malaysia en ytterligare huvudvärk. Kom ihåg att det var också Razak 
som gjorde affären med Bong Bong från Filippinerna (Marcos’ son) med cirka 13 
trillion dollar för malaysiska ringgits. 

Det är rätt; utbytet skulle ha placerats i en utlängskt konto och han skulle ha 
kontroll över den malaysiska ekonomin och valutan. Lyckligtvis stoppade vi 
affären med lite hjälp utifrån 

Otroligt, med ett stort antal inspelningar att genomgå - verkar det mycket troligt 
att vinden har vänt till vår fördel. Vi kommer att se ansikten och hitta namn som vi 
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inte visste ens trodde fanns som en del av den östra korruptionen, allt lämnas 
över till myndigheterna. 

I tala med de amerikanska representanter, fick vi veta många skumma spelare 
kan fram emot upp till 15-25 års fängelse. Det är där vi skulle vilja se den östra 
träsket städas upp en gång för alla! Folket behöver det, och folket förtjänar det. 

Slutligen, saker verkar flytta sig på plats, och som vi har reflekterat över tidigare, 
vad en lång konstig resa det har varit! Till alla som har gjort det tillsammans med 
oss hittills, må Gud välsigna dig. Till dem som inte har, vi ber att du är nu i guds 
händer. 

En personlig kommentar från Neil 

Så många av er behöver tillgång till dem helande maskiner. Jag är medveten om 
detta på grund av det enorma antalet människor som begär hjälp via e-post. 

Vi beklagar att säga att efterfrågan verkligen överstiger antalet maskiner ute, så 
bli inte förvånad om du kan behöva vänta 6 eller 7 månader eller längre för 
behandlingar i vissa områden. 

Nu när tekniken är känd för att framgångsrikt behandla så många sjukdomar, ett 
exponentiellt växande antal människor vill hoppa på tåget ber om behandlingar. 

Tills fler människor köper dessa maskiner i syfte att hjälpa andra med 3: e parts 
behandlingar så kommer detta situation att fortsätta. (Eftersom tekniken 
utvecklarnas planer fortsätter, kommer vi att tillhandahålla uppdateringar om när 
deras kliniker kommer att finnas tillgängliga.) 

[År 2016 ifjol, Group K började erbjuda den ’Healing datorn’ teknologi för privat 
försäljning. Även om det inte är överkomlig för många, några av de människor 
som reste till Tyskland för köp och utbildning, erbjuder tredjeparts behandlingar 
till allmänheten. Dessa människor är inte en del av grupp K, men gör sin del i att 
hjälpa så många människor som de kan med behandlingar.] 

Utan fler maskiner som förs in i USA och andra delar av världen, verkar det 
andra alternativet är mineral och örtextrakt healing elixir, som verkligen kommer 
att hjälpa. 

Så anser inte er själva vilsna i denna fråga. Mineralet & örtextrakten helande 
elixiren kommer att göras tillgängligt inom kort. Redan nu börjar folk begära 
flaskor, så ställ er i kö genom att kontakta Richard på Gruppen - K via e-post: 
contact@neilkeenan.com 

Allt de bästa till er och vet att vi fortsätter att stå vid dig och framför dig. (Aldrig 
bakom dig!) 

Neil Keenan & Group K 
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Snälla se viktig information om den Healing Datorns behandlingar under 
videon. 

 

Video 

https://youtu.be/7lnrH-YQ108 

 

Viktigt: Angående 3rd parts den Helande Datorn Behandlingar. 

1. 3:e parts ägare av den "Helande Datorn som erbjuder behandlingar på 
olika platser runt om i världen är inte en del av grupp K - men de erbjuder 
behandlingar i tjänst för mänskligheten och göra det av en stark önskan att 
hjälpa människor. I Nordamerika i synnerhet antalet människor som söker 
behandling överväldigande. Behandlings samordnare för Nordamerika har helt 
översvämmas av ansökningar, som är ägare till dem maskiner som erbjuder 
behandling. Vissa människor som vill ha behandlingar är otåliga, oförskämda och 
missbrukar detta kommer inte att tolereras. Vi gör allt som vi kan hjälpa så 
många människor som möjligt och med mycket begränsade resurser. Om du inte 
är anständigt att behandla människor med respekt då du kommer att träffa en 
tegelvägg. I vissa områden finns det redan väntelistor som är över två månader 
långa. När fler maskiner kommer till olika platser bör väntetiden lindras. Folk 
måste att ha tålamod. Vi gör allt vi kan och tålamod krävs. Vi har alla förlorat 
nära och kära som gått innan denna teknik kan föras till dem. 

2. Utbildning på denna teknik ges endast till köpare / slutanvändare av bara 
maskinerna. Det finns ingen tid för eller punkt i utbildningen för slumpmässiga 
besök av människor som vill uppleva tekniken om de inte har en maskin för att 
behandla människor. Ingen helande modalitet av detta har någonsin rullat ut 
offentligt under våran historia. Efterfrågan kommer alltid att överstiga tillgången i 
ett tidigt skede, men vet att människor som arbetar på detta ger sitt allt för att 
hjälpa andra så gott de kan med de resurser vi har att arbeta med. 

3. Om du har skickat ett e-postmeddelande som begär behandlingar 
vänligen förstå att de har förts in i vårt system och ett svar kommer att vara 
förestående när det är möjligt. Förfrågningar från Europa kommer att 
behandlas i ett par veckor som utvecklingen inom detta område sker. 

4. Det kan inte upprepas nog att de människor som arbetar för att 
samordna 3: e parts behandlingar är frivilliga som vill hjälpa andra.  
Dessa människor förtjänar att behandlas med respekt och missbruk kommer inte 
att tolereras. 

Richard. 
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Grateful Dead – Truckin’ 

https://youtu.be/pafY6sZt0FE 
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