
Lieve Monique, 
 
Ik vind het geweldig hoe steeds meer mensen NANO SOMA/Nano Ojas ontdekken en hoe het 
in ons lichaam werkt. 
 
Voor het geval het je niet duidelijk is, NANO SOMA behandelt of geneest geen enkele 
ziekte of aandoening. Niet één. 
 
Wat het doet is ons lichaam aanzetten om te werken op een manier waarvan we niet wisten 
dat het mogelijk was. Aangezien NANO SOMA beschreven wordt in de Indiase Rigveda van 
5.600 jaar geleden, wisten onze voorouders er duidelijk van. Maar ergens langs het pad, 
vergaten we het. 
 
Nu is het terug. 
 
Policosanol zit in veel van ons voedsel in ongeraffineerde vorm en een klein percentage van 
dat policosanol zit in de vorm van nanodeeltjes, dus het heeft ons lichaam "voor altijd" 
ingefluisterd. Wat NANO SOMA doet is dit nanodeeltje beschikbaar maken in een vorm die 
rechtstreeks tot ons lichaam spreekt op een zeer diepe en gedetailleerde manier. 
 
Ik ontvang meerdere e-mails per dag met de vraag of NANO SOMA deze of gene 
gezondheidsprobleem behandelt. Zoals ik hierboven beschrijf, behandelt het niets. Deze vragen 
komen voort de gewoonte om elke gezondheidstoestand een naam te geven, apart te worden 
beschouwen; zo zijn we geconditioneerd zijn om te denken. Dit opent de deur naar de één 
gezondheidstoestand, één behandelingsstrategie van onze huidige allopathische wereld. 
 
Maar wat als we het helemaal verkeerd hebben? Wat als deze gezondheidstoestanden 
allemaal slechts symptomen of aanwijzingen zijn van het onderliggende ongemak van ons 
lichaam? En wat als we een manier zouden vinden om het lichaam te triggeren om te genezen 
en zichzelf te ontdoen van álles wat niet thuishoort? 
 
Wat als? 
 
Wat zou er gebeuren? 
 

Wel, nu weten we het. Ons lichaam heeft een zelf genezend vermogen, 
inclusief anti-veroudering, waar we alleen maar van gedroomd hebben. 
Onze voorouders wisten het, maar wij vergaten het onderweg. 
 
NANO SOMA is zo simpel en zo diepgaand. 

 
 
Ik kan nog geen details met je delen, maar ik kan je wel vertellen dat een jonge vrouw die drie 
maanden geleden aan de rand van de dood stond met extreem resistente TB (XDR), wat 
ongeneeslijk is met geneesmiddelen, een opmerkelijk herstel vertoonde in 3 dagen na het 
begin van het gebruik van NANO SOMA opmerkelijke verbeteringen en 3 maanden later zijn 
haar bloeduitslagen normaal. Geen teken van TB. Ongehoord. 
 
Ik heb al eerder een opmerkelijke genezing van het hart met jullie gedeeld. Cardiologen 
kunnen niet geloven wat ze zien. Maar het is echt. Het lichaam heeft zichzelf genezen. 



 
Raghu, de ontwikkelaar van NANO SOMA, heeft onlangs zijn biologische leeftijd opnieuw 
laten controleren. Twee jaar geleden was hij 51. Het is nu 48, en hij is chronologisch 69. 
Zijn biologische klok loopt achteruit. 
 
Nogmaals, NANO SOMA geneest niets en ruimt niets op. Het activeert het lichaam om zichzelf 
te genezen. Het is een relatie zo oud als het leven zelf en het is teruggekeerd. 
 
Enkele getuigenissen van deze week: 
 

Hallo Richard, 
 
Mijn vriendin, Jackie, in Scottsdale, AZ., heeft 24 flessen besteld, het is aangekomen; ze 
is erg blij met het product. Jackie is langzaam haar gezichtsvermogen aan het verliezen, 
(samen met een heleboel andere problemen).   Ze kon niet goed genoeg zien om haar 
bestelling te plaatsen, dus heeft haar dochter in Michigan de aankoop voor haar gedaan. 
 
Jackie's bloedsomloop is erg slecht, haar voeten zijn altijd erg koud. (80 jaar) Raad 
eens? In slechts 3 dagen, zijn haar voeten zo warm als toast! 
 
 Mijn vriendin Patricia zei dat u haar geholpen had met haar bestelling van 3, dank u. 
Zelf kocht ik er oorspronkelijk 5; ik bestelde er snel 12 toen mijn enkel pijnvrij werd, 
binnen een paar minuten na het uur! Ik moest er meer hebben! 
 
Mijn vriendin Sharon (die net ten noorden van San Francisco woont) bestelde er 12, 
zodra ze mijn telefoontje had gekregen. Ze kon haar arm nauwelijks optillen, als 
gevolg van een auto-ongeluk in "december".   Nu is ze niet alleen pijnvrij, maar kan ze 
haar arm ook volledig gebruiken. Geweldig, is het niet?  We plaatsten allebei onze 
bestelling voor 12, op dezelfde dag. Ik denk dat het 12 februari was. 
 
Ik heb Sonia in Sedona aanbevolen... bedankt dat je haar geholpen hebt. 
 
Ik heb expres een fles naar mijn broer in Baltimore gestuurd, 2 weken geleden.  (Nog 
niet daar - alleen sneeuw) Ik ben van plan om hem 3 flessen te sturen als hij de fles die 
ik hem stuurde vanuit mijn huis in Phoenix goed vindt. Ik zal dat waarschijnlijk morgen 
doen. Natuurlijk zal hij het lekker vinden! 
 
Dat is alles voor nu. Morgen, bel ik mijn Vegas vrienden.  Dank je, Richard, om hen te 
helpen. 
 
Met liefde en veel zegen naar jou gestuurd. 

 
JANE 
 
Jane R Lightner Februari 2021 
 

Hallo Richard, 
 
Ik geniet echt van de NANO SOMA en waardeer het.   
 



Ik voel dat het een verschil heeft gemaakt in mijn lichaam en ik geloof ook dat het beste 
nog moet komen. 
 
Dank je, Nadine februari 2021 

 
Het is moeilijk voor ons allemaal om het verbazingwekkende spectrum van manieren waarop 
NANO SOMA met ons lichaam en, misschien, daarbuiten inwerkt, te bevatten. Raghu’ s 
astroloog zegt dat NANO SOMA in 14 dimensies werkt. Niet iets wat ik kan bevatten. 
 
Ik zeg vaak dat de mensheid over 20 jaar zal terugkijken en zich zal afvragen hoe het komt dat 
we deze tijd hebben doorstaan waarin ziekte en aandoeningen en biologische veroudering deel 
uitmaakten van de menselijke ervaring. De gevolgen hiervan voor hoe we leven en waar we 
werkelijkheid aan geven, zijn diepgaand. 
 
Tien jaar getuigenissen verzameld door Raghu zijn te vinden op 
http://raghutestimonials.thenanosoma.com  
en die verzameld door mij in het laatste jaar of zo zijn op http://testimonials.thenanosoma.com 
, met een VS alleen subset op http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com. 
 
 
Monique, de manier waarop NANO SOMA anderen zal bereiken, is door jouw ervaring te 
delen met diegenen die je kent en om wie je geeft, zoals Jane hierboven aantoont. De 
geschiedenis leert ons dat één persoon die NANO SOMA gebruikt het aan 10 anderen vertelt.  
 
Iedereen in de wereld verdient dit stukje "natuurlijke magie", zoals ik het noem, en jij kan 
helpen anderen te informeren door jouw ervaring met hen te delen. En als je een stimulans wilt 
om dit te doen, hebben we een affiliatie programma om je te compenseren voor het delen 
ervan. Als je van dit programma gebruik wilt maken, hoef je alleen maar deze e-mail te 
beantwoorden. 
 
Om uw NANO SOMA te bestellen, gaat u naar de dichtstbijzijnde winkel hieronder. 
 
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. 
 
Dr. Richard Presser 
 
MagicDichol 
 
 
 
Oorspronkelijke tekst 
 
 

Dear Monique, 

http://raghutestimonials.thenanosoma.com/
http://testimonials.thenanosoma.com/
http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com/


I love how more and more people are discovering NANO SOMA/Nano Ojas and how it 
works in our bodies. 

In case you are unclear, NANO SOMA does not treat or heal any illness or disease. Not 
one. 

What it does is trigger our bodies to operate in a manner we didn’t know was possible. 
Given NANO SOMA is described in the Indian Rigveda of 5,600 years ago, our 
ancestors clearly knew about it. But somewhere along the path, we forgot. 

Now it’s back. 

Policosanol is in a lot our food in its unrefined condition and a small percentage of that 
policosanol is in the nanoparticle form, so it has been whispering to our bodies 
“forever”. What NANO SOMA does is make this nanoparticle available in a form that 
speaks directly to our bodies in a very deep and detailed manner. 

I receive several emails per day asking me if NANO SOMA treats this or that health 
condition. As I describe above, it treats nothing. And the questions arise from the 
place that each health condition we have been trained to give a name to should be 
considered separately, because this is how we have been conditioned to think. This 
opens the door to the one health condition, one treatment strategy of our current 
allopathic world. 

But what if we have it all upside down? What if these health conditions are all simply 
symptoms or pointers to the underlying dis ease of our bodies? And what if we found 
how to trigger the body to heal and clear itself of EVERYTHING that does not belong? 

What if??? 

What would happen? 

Well, now know. Our bodies have a self-healing capacity, including antiaging, that we 
only dreamed about. Our ancestors knew, but we forgot along the way. 

NANO SOMA is that simple and that profound. 

I can’t share details with you, yet, but I can tell you that a young woman who, three 
months ago was at death’s door with Extreme Drug Resistant (XDR) TB, which is 
incurable with pharmaceuticals, showed a remarkable recovery in 3 days of beginning 
to use NANO SOMA and 3 months later, her blood results are normal. No sign of TB. 
Unheard of. 

I have previously shared with you a remarkable heart healing. Cardiologists cannot 
believe what they are seeing. But it’s real. The body has healed itself. 

Raghu, the developer of NANO SOMA, recently had his biological age rechecked. Two 
years ago, it was 51. It is now 48, and he is chronologically 69. His biological clock is 
running backwards. 

http://magicdichol.com/Brochures/Beverley%20Youngs%20healing%20heart.pdf


Again, NANO SOMA heals nor clears nothing. It triggers the body to heal itself. It is a 
relationship as old as life itself and it has returned. 

Some testimonials from this week: 

Hello Richard, 

My friend, Jackie, in Scottsdale, AZ., ordered 24 bottles, it arrived; she is very 
happy with the product. Jackie is slowly losing her eyesight, (along with a lot of 
other problems).   She couldn't see well enough to place her order, so her 

daughter in Michigan made the purchase for her. 

Jackie's circulation is very poor, her feet are always very cold. (age 80) Guess 
what? In just 3 days, her feet are as warm as toast! 

 My friend Patricia said you helped her place her order of 3, thank you. I 
personally bought 5 originally; I quickly ordered 12 when my ankle became pain 
free, in just a few minutes after the hour! I had to have more! 

My friend Sharon (living just north of San Francisco) ordered 12, as soon as she 
got my phone call. She could hardly raise her arm, due to an auto crash in 
"December".   Now, besides being pain free, she has full use of her arm. Great, 
isn't it?  We both placed our orders for 12, the same day; I think it was February 
12th. 

I recommended Sonia in Sedona... thank you for helping her. 

I express mailed a bottle to my brother in Baltimore, 2 weeks ago.  (not there yet-
just snow) I intend to send him 3 bottles if he likes the bottle I sent to him from 
my home in Phoenix. I'll probably do that tomorrow. Of course, he will like it! 

That is all for now. Tomorrow, I will call my Vegas friends.  Thank you, Richard, 
for helping them. 

Sent to you with love and many blessings. 

JANE 

Jane R Lightner      February 2021 

Hello Richard, 

I really enjoy and appreciate the NANO SOMA.   

I feel that it has made a difference in my body and I also believe the best is yet to 
come. 

Thank you, Nadine        February 2021 

It is difficult for all of us to grasp the amazing spectrum of ways that NANO SOMA 
interacts with our bodies and, perhaps, beyond. Raghu’s astrologer says NANO 
SOMA operates across 14 dimensions. Not something I can comprehend. 



I often say that in 20 years, humanity will look back and wonder how it was that we 
passed through this time when illness and disease and biological ageing were part of 
the human experience. The consequences of this for how we live and what we give 

reality to is profound. 

Ten years of testimonials gathered by Raghu can be found 
at http://raghutestimonials.thenanosoma.com and those gathered by me over the last 
year or so are at http://testimonials.thenanosoma.com, with a US only subset 
at http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com. 

Monique, the way NANO SOMA will reach others is through you sharing your 
experience with those you know and care for, as Jane demonstrates above. History 
tells us that one person who uses NANO SOMA tells 10 others. Everyone in the world 
deserves this piece of “natural magic”, as I call it, and you can help inform others by 
sharing your experience with them. And if you want some incentive to do so, we have 
an affiliate program to compensate you for sharing it. If you want to take advantage of 

this program, just reply to this email. 

To order your NANO SOMA, please go to your nearest 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. 

Dr. Richard Presser 

 

 

http://raghutestimonials.thenanosoma.com/
http://testimonials.thenanosoma.com/
http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com/

