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Quando eles pensaram que haviam derrubado Neil ele ressurge com vigor 

renovado, avisando-os em breve serão “aniquilados” daqui. Sim, Neil tem 

sacubido as dores criados por aqueles que desejavam vê-lo deixar este planeta 

ontem! 

Ele saltou para trás e com apenas um "Olá" vai diretamente para as suas 

jugulares! Você sabe, se você conhecesse Neil, ele pode ser o cara mais doce, 

mas se o errado cruzar-lhe o caminho terá um mundo de problemas. Seu mundo 

se torna um pesadelo, e ele não quer ouvir sobre a tomada de prisioneiros em 

tudo. 

O que é positivo  é que agora você pode ver o seu nível de vintensidade é até 

maior do que antes quando estava saudavel, e seus olhos são fortemente 

focado no que precisa ser concluído. Acredite em mim, ele claramente sabe o 

que ele tem que fazer agora. 

Neil está com raiva de muitos indivíduos capacitados por terem deixado vocês, 

por não apoiar em momentos críticos e não contribuir, a quem Neil deu tudo nos 

últimos 7 anos 
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Apesar disso, Neil prometeu continuar lutando até o fim, porque ele se preocupa 

profundamente com vocês! 

Neil não pode acreditar que as pessoas com grandes meios financeiros pode 

doar grandes somas a uma campanha política, mas eles não podem doar para 

ajudar as pessoas deste planeta, continuando assim a permitir que os 

mundialistas / Oligarcas envenenem ou destruiam a todos nós de uma forma ou 

de outra. O que está acontecendo é doentil e injustificado ... diferente do 

"intitulado" controle da população! 

Devemos vigorosamente continuar a pressiona-los, "cague ou saia da moita", e 

se não sair da moita, vamos atira-los ... para os campos da FEMA que estão 

esperando por eles, não nós! 

Mantenha seus olhos e orações em Drake. Ele não está bem, e ele também 

precisa fazer as coisas acontecerem. Ele está em hibernação enquanto sua 

mulher cuida bem dele. Ele também precisa saber que você está lá para ele 

também. 

Agora vamos pra cima e, finalmente, terminar o que começamos, e abrir as 

contas antes que seja tarde demais! 

 

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 
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Video Part Three 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
 
Nina Simone – Feeling Good 
https://youtu.be/oHs98TEYecM 
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