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Mail over NANO SOMA van Richard Presser 
 
Lieve Monique, 
 
Toen NANO SOMA in november 2019 in mijn leven kwam, herkende ik de kracht ervan, 
maar ik was nog maar aan net begin van het begrijpen van de omvang van die kracht. 
 
Twee maanden later, toen ik op vakantie was in Brazilië begon de COVID-19 "scamdemie", 
en ik herinner me dat ik dacht: "Ik heb NANO SOMA in mijn rechterhand en COVID-19 in 
mijn linker. We moeten alleen nog uitzoeken hoe we ze samen kunnen brengen." Ik dacht 
dat het een maand of twee zou duren... En hoewel ik duidelijk ben dat er een plan is, ben ik 
net zo duidelijk dat ik slechts een agent ben in het ontvouwen van dat plan. 
 
En geleidelijk komen degenen die moeten helpen bij het ontvouwen van dit plan op hun 
plaats. Sommigen lijken een tijdje deel uit te maken van het plan, maar vallen buiten de 
boot. Maar naarmate we verder gaan, komen de mensen naar voren die staan waar ze 
moeten staan. 
 
Raghu heeft lang gezegd dat alleen degenen die op de juiste plaats staan, meestal met een 
sterk spiritueel bewustzijn, en die zichzelf hebben geheeld en zonder ego zijn, met NANO 
SOMA zullen werken. NANO SOMA zelf zal niet toestaan dat het anders is. Ik geef toe 
dat ik sceptisch was over de kracht en de helderheid hiervan, maar nu niet meer. Ik heb het 
te vaak gezien. 
 
We maken de overgang mee van een periode waarin ziekte en veroudering deel 
uitmaakten van de menselijke ervaring naar een tijd waarin dat niet meer het geval zal zijn. 
Het zal enkele jaren duren, misschien 10. Ik verwacht dat we over 20 jaar zullen terugkijken 
en ons zullen afvragen hoe het mogelijk is geweest dat de mensheid deze periode heeft 
doorgemaakt waarin ziekte, kwalen en veroudering deel uitmaakten van de menselijke 
ervaring, want dat zal dan niet langer het geval zijn. 
 
En vele andere aspecten van het leven zullen ten goede zijn veranderd. Op dit 
moment lijkt het precies het tegenovergestelde van dit beeld, maar jullie zullen 
getuige zijn van een diepgaande verandering. 
 
Zoals ik blijf herhalen en het is belangrijk om te begrijpen, behandelt of geneest 
NANO SOMA geen enkele ziekte of aandoening. 
 
Wat het doet, is ons lichaam aanzetten om te werken op een manier waarvan we niet 
wisten dat het mogelijk was, waardoor alle ziekten en aandoeningen zonder andere 
tussenkomst worden geëlimineerd. Aangezien NANO SOMA beschreven wordt in de Indiase 
Rigveda van 5.600 jaar geleden, wisten onze voorouders er duidelijk van. Maar ergens op 
het pad, verloren we het uit het oog. 
 
En nu is het terug. 
 
Policosanol zit in veel van ons voedsel in zijn ongeraffineerde vorm en een klein 
percentage van dat policosanol is een nanodeeltje, dus het heeft ons lichaam "voor 
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altijd" ingefluisterd. Wat NANO SOMA doet is dit nanodeeltje beschikbaar maken in 
een vorm die op een zeer diepe en gedetailleerde manier met ons lichaam 
communiceert.  
 
En verwar NANO SOMA, een nano-emulsie van policosanol niet met enige andere vorm 
van policosanol supplement op de markt. Het is de nano-emulsie die de magie creëert, en 
daarom zijn er patenten voor in het grootste deel van de wereld. 
 
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. De 
vragen komen voort uit de gedachte dat elke gezondheidstoestand zijn eigen naam 
moet krijgen en apart moet worden bekeken, omdat we zo geconditioneerd zijn om te 
denken. Dit opent de deur naar de "één gezondheidstoestand, één behandeling"-strategie 
van onze huidige allopathische wereld. 
 
Maar wat als we het helemaal verkeerd hebben? Wat als deze gezondheidsaandoeningen 
allemaal slechts symptomen of aanwijzingen zijn voor het onderliggende disgemak van ons 
lichaam? En wat als we een manier zouden vinden om het lichaam te triggeren om zichzelf 
te genezen en te ontdoen van álles wat niet thuishoort? 
 
Wat als? 
 
Wat zou er dan gebeuren? 
 
Wel, nu weten we het. Ons lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, inclusief anti-
veroudering, dat we ons niet eens konden voorstellen. Perfecte gezondheid en geen 
veroudering? Onze voorouders wisten het, maar wij vergaten het onderweg. 
 
NANO SOMA is zo eenvoudig en zo diepgaand. 
 
Enkele getuigenissen van deze week: 

 
Absoluut verrukt. Mijn resultaten zijn verbluffend en ik ben nog maar aan week 3 
begonnen. Ik heb voor een heel jaar aan product gekocht. Ik begrijp niet alleen de 
wetenschap maar ook de spiritualiteit achter dit alles. Dit is een zegen uit een andere 
dimensie. Ik kan niet wachten om het te delen. 
 
Voor de rest, sprakeloos. 
 
Update - Ik ben nog steeds onder de indruk van mijn genezingsrespons volgens het 
bijgeleverde doseringsprotocol en over nog eens 5 dagen zal ik het een maand lang 
in mijn lichaam hebben gebruikt. Het voelt alsof het al veel langer geleden is en kan 
me bijna niet meer herinneren hoe ik me voelde zonder deze magie. 
 
Dankbaar, Kate.    April 2021 
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Ik ben in mijn derde week, of is het vierde, van mijn eerste fles. Ik heb nog drie 
nieuwe flessen te gaan (tot ik weer aanschaf). De kanker op mijn gezicht is bijna 
allemaal wonderbaarlijk onmerkbaar. Mijn geestelijke helderheid verbetert en ik 
voel me over het algemeen gezonder. Niets van dit alles verbaast me. Ik zal 
verbaasd zijn als ik me over een paar weken niet nog beter voel. Ik voel dat ik mijn 
wezen "zout" of "zaad" geef door de sprays in mijn mond. Ik weet nog niet waar ik 
het het meest nodig heb, noch wat het meest helpt. Het mooie is dat het dit weet 
en ik geloof in Het (Hem zo je wilt). Dus ik verwacht in contact te blijven. Bedankt 
voor het in contact blijven. 
 
Zegeningen, Larry maart 2021 

 
  
 

Ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven. Ik ben een gepensioneerde 
geamputeerde bij de marine en het is gewoon dat ik s 

 
Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven. Ik ben een gepensioneerde 
geamputeerde bij de marine en het is gewoon dat ik een beetje meer gedaan 
begin te krijgen. Ik kan beide armen boven mijn hoofd heffen (ik heb mijn armen 
ongeveer 20 jaar niet kunnen heffen) en ik voel me alerter. Het helpt wel tegen wat 
geamputeerden fantoompijn noemen; de lichaamsfuncties worden beter. Over 
het algemeen heb ik het gevoel dat ik energieker ben. 
 
Werkt als een gek. Verkocht me, maatje. 
 
Hartelijk dank... Barry April 2021 

 
 
Het is moeilijk voor ons allemaal om het verbazingwekkende spectrum van manieren 
waarop NANO SOMA met ons lichaam en, misschien, daarbuiten in wisselwerking staat, te 
bevatten. Raghu's astroloog zegt dat NANO SOMA in 14 dimensies werkt. Niet iets wat ik 
kan bevatten. 
 
Tien jaar van getuigenissen verzameld door Raghu kan worden gevonden op 
http://raghutestimonials.thenanosoma.com  en die verzameld door mij over het laatste jaar 
of zo zijn op http://testimonials.thenanosoma.com met een VS alleen subset op 
http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com Deze getuigenissen zijn nu ook te vinden in het 
Frans, Italiaans, Spaans en Duits op www.thenanosoma.com. 
 
Monique, de manier waarop NANO SOMA anderen zal bereiken is door jouw ervaring 
te delen met diegenen die je kent en liefhebt. 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 kunt 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. 
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Om uw NANO SOMA te bestellen, gaat u naar de dichtstbijzijnde winkel hieronder. 
https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273 
 
Als je in het Verenigd Koninkrijk bent, bestel dan bij de Australische winkel. 
 
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, 

When NANO SOMA came into my life in November, 2019, I recognised its power, 
but I did not BEGIN to imagine the extent of that power. 

Two months later, as I was on holidays in Brazil, the COVID-19 “scamdemic” began, 
and I remember thinking, “I have NANO SOMA in my right hand and COVID-19 in 
my left. We just have to work out how to bring them together.” I thought it would take 
a month or two… And although I am clear there is a plan, I am just as clear that I am 
just an agent in the unfolding of that plan. 

And gradually, those who are to help in the unfolding of this plan are coming into 
place. Some look, for a while, like they are part of the plan, but fall by the wayside. 
However, as we go forward, the people who are standing where they need to stand 
are coming forth. 

Raghu has long said that only those who stand in the right place, usually with a 
strong spiritual awareness and have healed themselves and who are without ego will 
work with NANO SOMA. NANO SOMA itself will not allow it to be otherwise. I admit I 
was sceptical about the power and clarity of this, but no longer. I have watched it too 
many times. 

We are walking through the transition from a period when illness and disease and 
ageing were part of the human experience to a time when they will not be. It will take 
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some years, maybe 10. In 20 years, I expect we will look back and wonder how it 
was that humanity lived through this period when illness, disease and ageing were 
part of the human experience, because they will no longer be. 

And many other aspects of life will have changed for the better. At the moment, it 
looks the exact opposite of this picture, but you will witness profound change. 

As I keep repeating and it’s important to understand, NANO SOMA does not treat or 
heal any illness or disease. 

What it does is trigger our bodies to operate in a manner we didn’t know was 
possible, eliminating all illness and disease without other intervention. 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 lost track of it. 

And now it’s back. 

Policosanol is in much of our food in its unrefined form and a small percentage of 
that policosanol is a nanoparticle, so it has been whispering to our bodies “forever”. 
What NANO SOMA does is make this nanoparticle available in a form that 
communicates with our bodies in a very deep and detailed manner. And please don’t 
confuse NANO SOMA, a nanoemulsion of policosanol with any other form of 
policosanol supplement in the market. It’s the nanoemulsion that creates the magic, 
which is why it has patents covering most of the world. 

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 should be given its own name and 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 we know. Our bodies have a self-healing capacity, including antiaging, 
that we could not even imagine. Perfect health and no ageing? Our ancestors knew, 
but we forgot along the way. 

NANO SOMA is that simple and that profound. 

Some testimonials from this week: 
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Absolutely thrilled. My results are mind blowing and I am only heading into 
week 3 of use. I purchased an entire year’s worth of product. I understand not 
only the science but the spirituality behind it all. This is a blessing from 
another dimension. I can’t wait to share. 

Otherwise, speechless. 

Update - I continue to be impressed with my healing response following the 
dosing protocol provided and in another 5 days will have a month’s use in my 
body. Feels like it’s been much longer and almost can’t remember what I felt 
like without this magic. 

Gratefully, Kate.    April 2021 

  

I’m in my third week, or is it fourth, of my first bottle. I have three new bottles 
to go (until I purchase again). The cancer on my face is almost all miraculously 
imperceptible. My mental clarity is improving and I feel healthier overall. None 
of this surprises me. I will be surprised if I don’t feel even better in a few more 
weeks. I feel I “salt” or “seed” my being through the sprays in my mouth. I 
don’t know where I most need it, nor what it is most helping just yet. The great 
thing is that It knows and I believe in It (Him if you will). So, I expect to be in 
touch. Thanks for keeping in touch. 

Blessings, Larry   March 2021 

  

I've been through a lot of stuff in my life. I’m a Retired Navy Amputee and it's 
just that I am starting to get a little more done. I can lift both arms above my 
head (I have not been able to raise my arms for about 20 years or so) and I feel 
more alert. It does help with what amputees call phantom pain; body functions 
are getting better. Overall, I feel like I am more energetic.  

Works like crazy. Sold me, buddy.  

Thank you very much... Barry                 April 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. 

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. Also, these testimonials can now be 
found in French, Italian, Spanish and German at www.thenanosoma.com. 
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Monique, the way NANO SOMA will reach others is through you sharing your 
experience with those you know and love. 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. If you are in the 
UK, please order from the Australian store. 

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 

 

 

  

  

 
 
 


