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Neil memperatuta zutela pentsatzen zutenean, berriro ere agertu egin da,
indarrez beteta, kontuz ibiltzeko esaten etsaiei. Bai, Neil-ek min gehien egiten
duen lekuan eman die bera atzo hilda ikusteko gogoa zeukatenei!
Bueltan dago eta kaixo esan aurretik zuzenean jugularrera bota egin da!
Badakizu, Neil ezagututa, onean oso ona izan daitekela, baina txarrean, mundu
osoko problemak izango dituzula.
Berri ona, Neil osasuntsu dagoenean indar eta kemen haundia dauzkala da, eta
momentu horretan dagoela orain. Gainera, buru belarri jardun dio egin
beharrekoan, eta, egidazu kasu, ondo asko daki zer egin behar duen.
Neil haserre dago jende azkar asko berari laguntzeko altxatu behar ziren
momentuan ez direlako altxatu, berak 7 urte dana ematen jardun eta gero.
Hala eta dana, Neil-ek azkenengorarte burrukatzea, zuek asko inporta
diozuelako!
Neil-ek ezin du ulertu zelan dirudun jende askok politika kanpainentzat diru
mordoa ematen duela eta gero ezin dutela mundu honetako jendea lagundu,
globalistak / oligarkak guk danak azkarrago edo motelago pozointzen edo
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suntzitzen utziz. Gertatzen ari dena onartezina da… jende guztia kontrolatzen ari
dira!
Egin behar duguna da jende horri presioa jezarri, egiten ari direna uzteko, eta ez
badute uzten, FEMA kanpamendu batera bidali, guk hara ez baitgara joango!
Harretaz ibili Drake-ez. Bera ez dago ondo, eta ere bai gauzak gertatzea behar
du. Hibernazioan ari da, eta bere emaztea oso ondo zaintzen ari da. Berak ere
bai zuek berarentzat hor zaudetela jakin behar du.
Orain, goazen lan hau bukatzera, eta Kontuak gureganatzera beranduegi izan
baino lehen!
Neil Keenan & Group K.

Elitsa Stoyan - Water (Bulgaria - 5th on Eurovision 2007) HD
https://youtu.be/upct-I1qa4Q

Video Part One
https://youtu.be/6chhhd1F8pI

Video Part Two
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo

Video Part Three
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo

Nina Simone – Feeling Good
https://youtu.be/oHs98TEYecM
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