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Beste Monique, 

 

Ik ben verheugd aan te kondigen dat NANO SOMA in vitro is aangetoond om 

de toegang van het COVID-19 virus tot onze cellen te voorkomen. Het is ook 

aangetoond in testen bij patiënten om het virus uit je lichaam te verwijderen. Zie 

het persbericht https://tinyurl.com/mtdrel1. Verdere laboratoriumresultaten die 

de doeltreffendheid van COVID-19 van NANO SOMA bevestigen, zullen 

binnenkort bekend worden gemaakt. 

 

NANO SOMA is een buitengewoon, natuurlijk supplement, gemaakt van 

voedsel dat we elke dag eten en dat ons immuunsysteem als nooit tevoren 

inschakelt. U vindt mijn bijgewerkte video over NANO SOMA op 

https://youtu.be/lW77SVc-piQ en de website is te vinden op 

www.thenanosoma.com. 

 

Dit betekent dat we, afgezien van het opruimen van COVID-19 en ons 
ertegen te beschermen, misschien elke andere ziekte of aandoening die 
we hebben kunnen behandelen, gewoon door elke dag 5 sprays van 
misschien wel het meest ongerept Zwitsers water onder onze tongen of 
op onze huid te sproeien. En we hoeven nooit meer bang te zijn voor 
toekomstige door de mens gemaakte of natuurlijke virussen. De meeste, 
zo niet alle vaccinaties zullen tot het verleden gaan behoren. 
 

Misschien kent u NANO SOMA al van mijn Australische winkel op 

https://tinyurl.com/nanosomaaust en gebruikt u deze ook al. We zijn bezig om 

dit in de komende weken in de Verenigde Staten en Europa te lanceren. 

Binnenkort zullen we de Amerikaanse winkel openen voor pre-order. U kunt alle 

winkels bereiken via www.thenanosoma.com. 

 

We hoeven dus niet langer bang te zijn voor COVID-19. In feite is er 

overvloedig bewijs dat de COVID-19 pandemie een enorme valse vlag is, die 

wordt gebruikt om onze wereld ten kwade te veranderen in de vorm en het 
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bevolkingsniveau dat de satanische elite die onze wereld bestuurt wenst te 

zien. 

 

Er is een anonieme website, die niet in verband wordt gebracht met mijn 

verspreiding van NANO SOMA en die illustreert dat deze pandemie van angst 

is gecreëerd om ons te manipuleren, wat ze heel goed doen, en de website stelt 

voor dat we beginnen terug te vechten door andere mensen te laten zien dat we 

weten dat er een oplossing is voor COVID-19 en dat we onze macht moeten 

terugwinnen. 

 

Ik steun dit standpunt. De website is www.covid-19-s.cam en ik beveel het u 

aan. Lees het alsjeblieft en beslis of je dit wilt kiezen als een manier om terug te 

vechten tegen deze gruwelijke manipulatie van ons allemaal. 

 

Begin jezelf te bevrijden, als je dat nog niet gedaan hebt, door NANO SOMA te 

gebruiken en, als je bereid bent, de actie te ondernemen die www.covid-19-

s.cam voorstelt en te helpen om anderen te ontwaken. 

 

Degenen onder jullie die verbonden zijn met mijn spirituele werk, in eerste 

instantie voortgebracht door de buitengewone Carolyn Evers, weten dat deze 

keer "het duister" zou grijpen voor volledige controle zou komen, maar hun 

poging zou mislukken. Dit is de tijd die we doormaken. 

 

Neem alstublieft samen met mij stelling tegen deze duistere agenda. 

 

Ook, als u iemand in de alternatieve media persoonlijk kent die naar u zal 

luisteren, geef dit dan alstublieft door aan hen. Ik accepteer graag een 

telefoontje op een van de onderstaande telefoonnummers hierover. We moeten 

die mensen wakker maken die zullen luisteren naar wat ze in zich hebben. Ik 

heb het gevoel dat deze eenvoudige manier zeer krachtig kan zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Richard 

 

Dr. Richard Presser 

 

MagicDichol 

 

+1 443 769 1752 

 

+44 1212 840929 

 

+61 3 9021 6920 

 

+31 30 808 0453 

 

richard@thenanosoma.com 

 

www.thenanosoma.com 
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