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Tepat ketika mereka berpikir mereka berhasil menjatuhkan Neil, ia muncul 

kembali dengan semangat baru, menasihati mereka, mereka akan segera 

"dicincang" dalam lingkaran hal-hal. Ya, Neil telah mengibaskan penyakit-

penyakit yang diciptakan oleh mereka yang ingin melihatnya meninggalkan 

planet ini kemarin! 

Dia telah pulih kembali dan tanpa mengatakan "halo" pergi langsung untuk 

pembuluh balik mereka! Anda tahu, bila Anda sudah kenal Neil, dia bisa menjadi 

orang yang paling manis, tapi menggosoknya dengan cara yang salah, dan Anda 

akan memiliki dunia penuh dengan permasalahan. Dunia Anda menjadi mimpi 

buruk, dan dia tidak mau mendengar tentang mengambil tahanan sama sekali. 

Apa yang luar biasa adalah bahwa Anda sekarang dapat melihat tingkat 

intensitasnya naik ke tempat di mana ketika ia sehat, dan matanya tajam 

terfokus pada apa yang perlu diselesaikan. Percayalah kepada saya, ia dengan 

jelas tahu apa yang sekarang harus dilakukan. 

Neil marah karena banyak individu-individu yang mampu, membiarkan Anda 

orang-orang jatuh, dengan tidak mengambil langkah di saat-saat kritis dan tidak 
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bergerak maju untuk mengulurkan tangan kepada Neil, yang telah memberikan 

miliknya semua selama 7 tahun terakhir. 

Meskipun demikian, Neil telah bersumpah untuk terus berjuang sampai akhir, 

karena ia sangat peduli terhadap Anda orang-orang! 

Neil tidak bisa percaya bahwa orang-orang dengan kemampuan finansial luar 

biasa bisa menyumbangkan uang dalam jumlah besar untuk kampanye politik, 

tetapi mereka tidak bisa memberi untuk membantu orang-orang di planet ini, 

sehingga terus mengijinkan para Globalis / Oligarki meracuni atau 

menghancurkan kita semua dengan cara yang satu atau lainnya. Apa yang 

terjadi adalah sakit dan tidak beralasan ... selain "berjudul" pengawasan 

populasi! 

Kita dengan penuh semangat harus melanjutkan menerapkan tekanan terhadap 

mereka untuk "mengambil keputusan", dan jika mereka tidak pergi dari situ, 

lemparkan mereka ... ke dalam kamp-kamp FEMA yang sedang menunggu 

mereka, bukan kita! 

Arahkan pandangan dan doa-doa Anda pada Drake. Dia sedang tidak baik, dan 

ia juga perlu membuat hal-hal terjadi. Dia sedang berada dalam hibernasi 

sementara istrinya merawat dia dengan baik. Dia juga perlu mengetahui, Anda 

berada di sana untuknya. 

Sekarang mari kita membuat hal-hal berlangsung dan akhirnya dibawa ke tempat 

tidur, dan membuat akun-akun itu dibuka sebelum terlambat! 

 
Neil Keenan & Group K. 
 
 
Elitsa Stoyan - Water (Bulgaria - 5th on Eurovision 2007) HD 
https://youtu.be/upct-I1qa4Q 
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Video Bagian Satu 
https://youtu.be/6chhhd1F8pI 
 
Video Bagian Dua 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
Video Bagian Tiga 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
 
Nina Simone – Feeling Good 
https://youtu.be/oHs98TEYecM 
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