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NEIL KEENAN UPDATE | Hij is terug! 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-hes-ba-aaack/ 
 
10 APRIL 2016 
 

Net toen ze dachten dat ze Neil klein gekregen hadden kwam hij met met 
hernieuwde moed te voorschijn en maakte hij hen duidelijk dat zij binnenkort op 
de rooster zullen worden gelegd. Inderdaad, Neil is bevrijd van de pijn 
veroorzaakt door zij die hem het liefst gisteren van deze planeet af wilden ! 
 
Hij veerde terug recht en met een korte groet gaat hij direkt voor de slagaders!  
Als je Neil kent dan weet je dat hij een aardige kerel is maar als je hem tegen de 
schenen schopt dan zit je pas écht goed in de problemen. Je leven wordt een hel 
en er wordt geen genade verleend. 

Het is mooi om te zien dat hij nu weer gezond en wel op volle snelheid is en 
scherp staat voor wat gedaan moet worden. Geloof me, hij weet maar al te goed  
wat hem te doen staat. 

Hij is kwaad omdat vele bekwame individuen jullie teleur gesteld hebben door op 
kritische tijdstippen geen enkele aktie te ondernemen. Zij hebben evenmin de 
moeite gedaan om Neil, hij die al 7 jaar lang het beste van zich geeft, een 
helpende hand aan te bieden. 
 
Ondanks dit alles zweert Neil om te blijven vechten tot het bittere einde omdat hij 
enorm begaan is met het lot van jullie allemaal! 

Neil kan niet geloven dat mensen met toegang tot enorme financiële middelen 
grote sommen geld kunnen spenderen aan een politieke campagne maar niet 
aan hulp voor de mensen op de aarde. De globalisten/oligarchen kunnen dus 
door gaan ons te vergiftigen of te vernietigen op welke manier dan ook. Wat nu 
gebeurt is wansmakelijk en ongerechtvaardigd en is niets meer dan bevolkings 
controle! 
 
We moeten continu druk moeten blijven uitoefenen tot ze “schijten of van de wc 
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pot af gaan” en als ze blijven zitten gooien we ze in de FEMA kampen waar zij 
behoren, niet wij ! 
 
Houdt Drake in de gaten en doe een gebedje voor hem. Hij heeft nu een niet al 
te goede gezondheid en ook hij heeft zaken die moeten worden uitgevoerd. 
Hij houdt zijn winterslaap terwijl zijn vrouw hem goed verzorgd.  
Hij moet weten dat jullie daar ook zijn voor hem. 
 
Laten we er nu mee verder gaan zodat we uiteindelijk de Accounts kunnen 
openen vooraleer het te laat is ! 

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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