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EBRILL 10 2016 
 
Dim ond pan fyddant yn credu bod ganddynt Neil i lawr, ei fod yn ailymddangos 
gydag egni newydd, yn eu cynghori y byddant yn fuan yn cael ei "briwfwyd" yn y 
cylch o bethau. Ydy, mae Neil wedi ysgwyd oddi ar y poenau a grëwyd gan y rhai 
a oedd yn dymuno gweld iddo adael y blaned hon ddoe! 

Mae wedi gwthio yn ôl a gyda dim "helo" mae fe yn mynd yn uniongyrchol ar 
gyfer eu jugulars! Ydech chi’n gwybod, os ydych yn gwybod Neil, gall fod yn dyn 
melys iawn, ond rhwbio'r ef y ffordd anghywir, a bydd gennych byd o broblemau. 
Mae eich byd yn troi'n hunllef, ac nid yw am i glywed am gymryd carcharorion o 
gwbl 

Beth sy'n wych yw y gallwch yn awr yn gweld ei lefel dwyster i fyny ble mae'n 
perthyn pan ei fod yn iach, ac mae ei lygaid yn canolbwyntio sydyn ar beth sydd 
angen ei gwblhau. Credwch fi, mae'n gwybod yn glir beth erbyn hyn mae ganddo 
ei wneud. 

Mae Neil yn ffrio bod llawer o unigolion galluog wedi gadael lawr pobl drwy beidio 
camu i fyny ar adegau tyngedfennol, ac nid yn symud ymlaen i roi help llaw i Neil 
bwy wedi rhoi ei gyd am y 7 mlynedd diwethaf. 

Er gwaethaf hyn, addodd Neil i barhau i ymladd ir diwedd, oherwydd ei fod yn 
ddwfn yn gofalu amdanoch chi bobl 

Ni all Neil yn credu y gall pobl sydd â modd ariannol mawr rhoi symiau enfawr i 
ymgyrch wleidyddol, ond ni allant roi i gynorthwyo'r bobl y blaned, gan barhau i 
ganiatáu i'r Globalists / oligarchs i wenwyn neu ddinistrio pob un ohonom un 
ffordd neu'r llall. Beth sy'n digwydd yn sâl iawn ac yn ddiangen ... heblaw reoli 
poblogaeth "dwyn y teitl"! 
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Mae'n rhaid i ni  barhau i roi pwysau ar nhw i "cachu neu ddod oddi ar y pot", ac 
os nad ydynt yn cael oddi ar y pot, taflu nhw ... i mewn i'r gwersylloedd FEMA 
sy'n aros ar eu cyfer, nid ni! 

Cadwch eich llygaid a gweddïau ar Drake. Nid yw'n dda, ac mae hefyd angen i 
wneud i bethau ddigwydd. Mae yn gaeafgysgu tra bod ei wraig yn cymryd gofal 
da ohono. Mae hefyd angen gwybod eich bod yno ar ei gyfer hefyd 

Mae’n amser nawr I symyd  y peth hyn ymlaen ac roi i gwely am tro olaf, ac 
agorwyd Cyfrifon  cyn ei bod hi'n rhy hwyr!  

Neil Keenan & Grŵp K. 

 
Elitsa Stoyan - Dwr (Bwlgaria – 5 ar Eurovision 2007) HD 
https://youtu.be/upct-I1qa4Q 
 
 
Fideo rhan un 
https://youtu.be/6chhhd1F8pI 
 
Fideo rhan dau 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
Fideo rhan tri 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
 
Nina Simone – Teimlo yn dda 
https://youtu.be/oHs98TEYecM 
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