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Het was 3 uur, de belangrijke bijeenkomst van de rijkste 

bankiersfamilies wereldwijd en Harold Braxton op Jekyll Island 
begon. Harold had genoten van een heerlijke lunch, een 
viergangenmenu gebaseerd op de Italiaanse keuken. De 
chef-kok bleek een gerenommeerde Italiaanse kok te zijn die 
zich door de zeer aantrekkelijke, financiële vergoeding had laten 
overhalen om te komen werken op Jekyll Island. Ook de 
Italiaanse wijnen die bij de lunch werden geserveerd, waren van 
superbe kwaliteit. 

De voorzitter van de Jekyll Island Club, een 
vertegenwoordiger van de Rockefellers familie, nam het woord. 

‘Welkom allen hier en speciaal een hartelijk welkom voor 
Harold Braxton, Chief Executive Officer van ISR-Pharma met 
het hoofdkantoor in Londen en Philip Wanders, Chief 
Technology Officer van NanoAdvanced met het hoofdkantoor in 
San Jose in Sillicon Valley. Wij zijn beide heren zeer erkentelijk 
dat ze de moeite hebben genomen om hier te komen voor deze 
belangrijke bespreking.’ 

Zowel Philip Wanders als Harold Braxton stonden op. De 
aanwezigen in de zaal klapten. 

‘Er is een belangrijke reden dat wij deze extra bijeenkomst 
hebben georganiseerd,’ vervolgde de voorzitter zijn inleiding. 
‘We zien dat er steeds meer gewone mensen bewust worden van 
het waterdichte systeem dat wij hebben gecreëerd om hen in 



onze macht te houden. Die ontwaakte mensen gaan steeds meer 
naar buiten treden om ook de nog niet-ontwaakte mensen 
bewust te maken. Dat is een uiterst gevaarlijke situatie, want als 
te veel mensen ons piramidale onderdrukkingssysteem door gaan 
krijgen, dan komt er een revolutie en laten ze dit systeem van 
onderuit ontploffen. Deze situatie vraagt om ingrijpende 
maatregelen.’ 

De aanwezigen in de zaal knikten instemmend. Ze hadden al 
vaker succesvolle maatregelen genomen om het volk onder de 
duim te houden. 

‘Er is een aantal maatregelen dat wij in het verleden ook al 
succesvol hebben toegepast,’ reageerde de voorzitter op de 
energie van de zaal. ‘We gaan zeker weer een wereldwijde, 
financiële crisis veroorzaken. Dat wordt onvermijdelijk een nog 
grotere crisis dan de financiële crisis die wij in 2008 hebben 
veroorzaakt. Immers, de schuldenlast is intussen met 45% 
toegenomen tot meer dan 330% van het wereldwijde Bruto 
Binnenlands Product. Mensen, overheden en instanties kunnen 
die schulden nooit meer aflossen en dat maakt hen volledig 
afhankelijk van ons systeem om te overleven. We zorgen ervoor 
dat alle media meedoen om de paniek en angst te vergroten. Het 
volk merkt dat de schaarste toeneemt en wordt daarnaast ook 
nog eens geconfronteerd met bezuinigingen en 
belastingverhogingen. Want de landelijke overheden hebben we 
helemaal onder controle via de enorme invloed van de 
multinationale corporaties en ons monetaire beleid. Ik denk dat 
deze maatregel al veel oproerkraaiers de mond zal snoeren. En 
de mensen die op het punt staan om wakker te worden, kruipen 
gauw weer in hun schulp.’ 

Ook nu knikte de zaal weer instemmend. Deze beproefde 
maatregel zou zeker werken, omdat alle mensen gewoon 
afhankelijk zijn van dat kleine beetje geld dat in omloop is. 

‘De tweede maatregel is een eeuwenoude succesformule,’ ging 



de voorzitter door. ‘We dwingen de regering van de Verenigde 
Staten om de oorlog aan te gaan met een land dat zich niet 
neerlegt bij de suprematie van Amerika. De wereldwijde angst 
voor het uitbreken van een derde wereldoorlog zal toenemen. 
Ook nu is het essentieel dat de pers die angst verder aanwakkert. 
Een dreigend conflict tussen het westen en het oosten moet door 
de media worden aangescherpt. En een oorlog is altijd heel 
winstgevend voor de wapenindustrie en onze banken die daar 
geld aan uitlenen.’ 

Alle aanwezigen wisten dat beide maatregelen heel effectief 
waren. 

‘Zijn deze maatregelen dan niet afdoende,’ vroeg een van de 
aanwezigen in de zaal. 

‘Nee’, zei de voorzitter. ‘Er zijn steeds meer mensen die zich 
ervan bewust worden dat wij achter de schermen aan de 
knoppen zitten, dat wij dit ensceneren via het piramidale 
systeem om de mensheid in het onbewuste te houden. Er is een 
derde, ingrijpende maatregel nodig. Maar daarvoor wil ik het 
woord geven aan Philip Wanders die een zeer interessante 
nanotechnologie heeft ontwikkeld.’ 

Philip Wanders liep naar voren en nam plaats achter de 
spreektafel. Deze Philip Wanders, CTO van NanoAvanced, 
lichtte toe dat zijn bedrijf zich al jaren bezighoudt met het 
ontwikkelen van geavanceerde toepassingen van 
nanotechnologie. Zo hadden zij nu een nanorobot ontwikkeld 
die via een injectie in het menselijk lichaam kan worden 
ingebracht. Als deze nanorobot in het lichaam komt, weet deze 
zelf de snelste weg te vinden naar het centrale punt in het 
kwantumveld van de mens. Dit is het punt in het hart waar twee 
tegengestelde kwantumgolfbewegingen samenkomen en van 
waaruit de mens verbinding kan maken met andere dimensies. 
Deze nanorobot kan dit punt, ook wel nulpunt genoemd, 
bezetten, waardoor de mens juist geen verbinding meer kan 



maken met andere dimensies. Philip Wanders toonde met behulp 
van illustraties in zijn presentatie aan hoe deze geavanceerde 
techniek in zijn werk gaat. 

Na afloop van zijn presentatie klapten alle aanwezigen 
enthousiast voor deze buitengewone ontwikkeling. 

‘Zien jullie de mogelijkheden al?’ vroeg de voorzitter die weer 
had plaatsgenomen achter de spreektafel. ‘We kunnen via deze 
nanorobot het oneindige bewustzijn van de mens aan banden 
leggen, waardoor deze zich nooit meer zal herinneren dat hij de 
oorspronkelijke, grootse meester van de kosmos is. De enige 
informatie die de mens dan nog van buitenaf krijgt, is van de 
artificiële intelligentie die hij ontvangt via zijn brein. We hebben 
dan de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid helemaal 
uitgeschakeld.’ 

‘De vraag is hoe we ervoor zorgen dat alle mensen die 
nanorobot binnenkrijgen?’ vroeg iemand uit de zaal. Harold 
Braxton die met verbijstering had zitten luisteren, vroeg zich dit 
ook af. 

‘We creëren een wereldwijde virusepidemie,’ antwoordde de 
voorzitter. ‘We beïnvloeden uiteraard de opinie en de perceptie 
via de pers en de media die in onze handen zijn. We zorgen dat 
er overal hevige paniek uitbreekt. En natuurlijk hebben wij een 
oplossing klaarliggen voor het ontstane probleem, namelijk een 
vaccin tegen dit virus, waarin ook die geweldige nanorobot zit. 
En we dwingen af dat alle overheden de vaccinatie met dit 
vaccin verplicht stellen voor alle inwoners. Voor het 
ontwikkelen van het vaccin hebben wij Harold Braxton, CEO 
van ISR-Pharma, de grootste farmaceutische corporatie ter 
wereld, uitgenodigd. Wij vragen aan jou, Harold, of je hieraan 
wilt meewerken. Uiteraard betalen wij alle researchkosten en 
ook zullen we jouw inspanningen belonen als je dit binnen je 
bedrijf voor elkaar krijgt. 

‘Jullie overvallen me met dit voorstel,’ stamelde Harold 



Braxton die nog in een shocktoestand verkeerde. ‘Dit moet ik 
eerst met mijn team overleggen. Want dit heeft natuurlijk 
enorme consequenties voor onze bedrijfsvoering.’ 

‘Dat begrijpen wij,’ zei de voorzitter. ‘Kun je het ons binnen 
enkele weken laten weten? Wij gaan ervan uit, net als bij onze 
deal tijdens de Bilderberg Conferentie van een paar jaar geleden, 
dat je jouw team snel en makkelijk meekrijgt’. 

 
 
 




