
Beste Monique, 

 

Ik ben erg blij met het eerste momentum dat we met NANO SOMA (Nano Ojas in Europa) 

hebben opgebouwd. Een groeiend aantal mensen begint te begrijpen wat NANO SOMA 

doet en velen van jullie hebben het wonder ervan met anderen gedeeld. 

Eenvoudig gezegd herinnert NANO SOMA het lichaam eraan hoe het zichzelf kan 

genezen en zichzelf kan zuiveren van verontreinigingen van welke aard dan ook. Voor 

de meeste mensen is dit aanvankelijk moeilijk te aanvaarden. We zijn getraind om over onze 

gezondheid te denken op de manier waarop de farmaceutische industrie dat wil: één 

gezondheidstoestand met een unieke naam en één of meer geneesmiddelen om het te 

behandelen. NANO SOMA zet dit paradigma op zijn kop. En aangezien NANO SOMA 

ouder is dan de oudste biologische cel, is de relatie tussen NANO SOMA en ons 

lichaam even oud als het leven zelf. Het is gewoon onderweg verloren gegaan. Nu is het 

terug in al zijn kracht. 

Naar mijn mening zullen wij ons over 20 jaar afvragen hoe het komt dat het menselijk 

lichaam aan ziekten en aandoeningen lijdt, aangezien het niet meer zal bestaan, met 

inbegrip van pathologische virussen, natuurlijk of door de mens gemaakt. Op dit moment 

beginnen we aan een genezingsreis met NANO SOMA. 

Hier zijn enkele recente getuigenissen: 

 

Hoi Richard,  

Het is echt een wonder; ik ben klaar om volgende week nog 3 flessen te bestellen. De 

resultaten zijn verbluffend. Ik wou dat ik dit 10 jaar geleden had geweten. Ik ben 73 en 

mensen zeggen dat ik eruit zie alsof ik eind 50/begin 60 ben. Ik voel me een stuk 

beter, meer energie, geen COVID-19 en ik slaap goed. Nogmaals, dank u voor het 

aanbevelen van dit product. Blijf alstublieft veilig. 

Walt Bruyn januari 2021 

 

Beste Richard, 

Mijn man was de dakranden van ons huis aan het schoonmaken met een 

bleekmiddel. Terwijl hij op een ladder stond en omhoog keek met zijn hoed en 

bril op, kwam er een druppel in zijn oog terecht. Onnodig te zeggen dat dit zeer 

pijnlijk was. Nadat hij zijn oog minstens 15 minuten had gespoeld, liet ik hem wat 

NANO SOMA in zijn oog spuiten. Het brandde als een gek! Hij bleef 3 dagen lang 

NANO SOMA onder zijn tong spuiten. Op dag 5 waren de roodheid en de pijn 

verdwenen en kon hij weer zien. Hij is nu een gelovige! 



 

Hartelijk dank, Richard en Raghu ook voor het produceren van zo'n geweldig product. 

Veel liefs voor jullie beiden, 

Nancy G. januari 2021 

 

Ik heb al een keer opnieuw besteld en sta op het punt om dat binnenkort weer te doen. 

NANO SOMA is geweldig spul! Ik had Morgellons voor ongeveer 3 jaar, anderhalf 

jaar voordat ik erachter kwam wat het was. Het brak 2 van mijn tanden en 

verwoestte mijn haar. Onlangs merkte een vriend van me op dat mijn haar meer op 

dat van vroeger begint te lijken. Ik slaap beter en heb over het algemeen meer 

energie. Ik merk dat NANO SOMA minder bitter wordt. 

Ik heb ook een gezwel of tumor op mijn hand. Het is vrij groot en mensen hebben 

er bij mij op aangedrongen om naar de dokter te gaan en het te laten verwijderen. Ik 

denk niet dat dat een goed idee is. Ik heb het besproeid met NANO SOMA en het 

begint uit elkaar te vallen. Er komen stukjes vanaf. Ik zou er graag de crème of gel 

voor hebben maar sprayen werkt ook. 

Lorie januari 2021 

 

Dr. Raghavan (Raghu) verzamelt al 10 jaar getuigenissen, en u kunt zijn 60 pagina's 

daarvan vinden op http://raghutestimonials.thenanosoma.co 

Degenen die we sinds december 2019 hebben verzameld staan op 

http://testimonials.thenanosoma.com 

Sommige mensen waren alleen geïnteresseerd in de ervaringen van mensen uit de VS, 

en deze zijn te vinden op http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com Een paper in Research 

Outreach waarin Raghu's studies met NANO SOMA worden samengevat, is net 

gepubliceerd, waartoe u via deze link toegang hebt. Het is een uitstekend overzicht en 

introduceert het werk dat is uitgevoerd met SARS-COV-2, het virus dat naar verluidt 

verantwoordelijk is voor COVID-19. 

 

Als dit alles nieuw voor u is, is www.thenanosoma.com een goede plaats om te 

beginnen. (En voor de liefhebbers van de Nederlandse taal: http://followthehoney.nl/nano-

spray-met-metadichol/ ) 

 

http://raghutestimonials.thenanosoma.co/
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http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com/
http://followthehoney.nl/nano-spray-met-metadichol/
http://followthehoney.nl/nano-spray-met-metadichol/


 

En als u net begint met NANO SOMA, hebben we het opstartprotocol verfijnd, dat u kunt 

vinden op https://usage-protocol.thenanosoma.com/ We hebben het opstarten iets 

geleidelijker gemaakt om rekening te houden met het hogere gebruik van farmaceutica in 

sommige gebieden van de wereld. 

Als u momenteel NANO SOMA gebruikt, moedig ik u aan uw ervaring te delen met degenen 

die u kent en liefhebt, zodat zij hun eigen reis kunnen beginnen met dit stukje natuurlijke 

magie. Als u niet op de hoogte bent, hebben we een affiliate programma, dat u doorlopend 

compenseert voor de aankopen van degenen die u laat kennismaken met NANO SOMA. Als 

u NANO SOMA gebruikt en van dit programma gebruik wilt maken, hoeft u alleen maar deze 

e-mail te beantwoorden en mij te vragen het voor u op te zetten. 

Om NANO SOMA te bestellen, klik op uw lokale winkel 

https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273 

Gelieve te begrijpen dat noch ik, noch een van de bedrijven die NANO SOMA of Nano 

Ojas leveren, noch de directeuren, aandeelhouders of werknemers van deze bedrijven 

artsen zijn en geen medisch advies geven. Voor medisch advies, gelieve uw arts te 

raadplegen. Verder zijn deze producten niet bedoeld om welke ziekte dan ook te 

diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Richard 

Dr. Richard Presser 

MagicDichol 

 

----------------------------------------------- 

(Oorspronkelijke tekst) 

 

Dear Monique, 

I am very pleased with the initial momentum we have built with NANO SOMA (Nano Ojas in 
Europe). A growing number of people are beginning to understand what NANO SOMA does 
and many of you have shared its wonder with others. 

Simply put, NANO SOMA reminds the body how to heal itself and clear itself of 
contaminants of any type. For most people, this is initially challenging to accept. We have 

https://usage-protocol.thenanosoma.com/
https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273


been trained to think about our health the way that the pharmaceutical industry wants us to: 
one health condition with a unique name and one or more pharmaceuticals to treat it. NANO 
SOMA turns this paradigm on its head. And given that NANO SOMA is older than the oldest 
biological cell, the relationship between NANO SOMA and our bodies is as old as life itself. It 
just got lost along the way. Now it’s back in all its power. 

In my opinion, in 20 years we will wonder how it was that the human body suffered from 
illness and disease, as it will no longer exist, including pathological viruses, natural or 
manmade. At this moment, we are beginning a healing journey with NANO SOMA. 

Here are some recent testimonials: 

Hi Richard,  

It truly is a miracle; I am ready to order 3 more bottles next week. The results are 
amazing. I wish I knew about this 10 years ago. I am 73 and people say I look like I am 
in my late 50s/early 60s. I feel a lot better, more energy, no COVID-19 and I sleep well. 
Again, thank you for recommending this product. Please stay safe. 

Walt Bruyn     January 2021 

  

Dear Richard, 

My husband was cleaning the soffits of our house with a bleach formula. While on a 
ladder and looking up with his hat and goggles on, a drop found its way into his eye. 
Needless to say, it was very painful. After rinsing his eye for at least 15 minutes, I had 
him spray some NANO SOMA into his eye. It burned like crazy! He continued spraying 
NANO SOMA under his tongue for 3 days. By day 5, the redness and pain went away 
and his vision was back. He is now a believer! 

Thanks much, Richard and Raghu also for producing such a wonderful product. 

Love to you both, 

Nancy G.   January 2021 

  

I have already reordered once and am getting ready to do so again quite soon. NANO 
SOMA is amazing stuff! I had Morgellons for around 3 years, a year and a half before I 
figured out what it was. It broke 2 of my teeth and ravaged my hair. The other day, a 
friend of mine commented that my hair is starting to look more like it used to. My 
sleep is better and I generally have more energy. I notice NANO SOMA becoming less 
bitter. 

I also have a growth or tumor on my hand. It's pretty big and people have been 
bugging me to go to the doctor and have it removed. I don't think that's a good idea. 
I've been spraying it with NANO SOMA and it's starting to come apart. Pieces of it are 
coming off. I'd love to have the cream or gel for it but spraying works, too. 

Lorie   January 2021 



Dr. Raghavan (Raghu) has been collecting testimonials for 10 years, and you can find his 60 
pages of them at http://raghutestimonials.thenanosoma.com. Those we have collected since 
December 2019 are at http://testimonials.thenanosoma.com. Some people were interested 
in the experience of US people only, and these can be found 
at http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com. 

A paper in Research Outreach summarising Raghu’s studies with NANO SOMA has just 
been published, which you can access at this link. It is an excellent overview and introduces 
the work conducted with SARS-COV-2, the virus reportedly responsible for COVID-19. 

If this is all new to you, www.thenanosoma.com is a good place to start. 

Also, if you are just getting started with NANO SOMA, we have refined the start-up protocol, 
which you can find at https://usage-protocol.thenanosoma.com/. We have made the start-up 
a little more gradual in recognition of the higher use of pharmaceuticals in some areas of the 
world. 

If you are currently using NANO SOMA, I encourage you to share your experience with 
those you know and love, so they can begin their own journey with this piece of natural 
magic. If you are not aware, we have an Affiliate program, which compensates you 
ongoingly for the purchases of those you introduce to NANO SOMA. If you are using NANO 
SOMA and you want to take advantage of this program, simply reply to this email and ask 
me to set it up for you. 

To order NANO SOMA, click on your local store below. 

Please understand that neither I nor any of the companies supplying NANO SOMA or Nano 
Ojas nor the companies’ directors, shareholders nor employees are medical doctors and do 
not provide medical advice. For medical advice, please consult your medical practitioner. 
Further, these products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 

Kind Regards, 

Richard 

Dr. Richard Presser 

MagicDichol 
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