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----------- 

Podcast 413: Nano Soma voor anti-veroudering en DNA-
reparatie 

MARTIN: Hallo iedereen. Dit is Martin Pytela voor Life Enthusiast Podcast. Vandaag is 

Dr. Richard Presser bij me, en we gaan het hebben over Nano Soma! Welkom, 

Richard! 

RICHARD: Hoi Martin, dank je voor je uitnodiging, en voor het feit dat ik deze 

informatie met je publiek kan delen! 

MARTIN: Ik ben hier bijzonder opgewonden over! Het publiek weet dat ik dit al 20+ jaar 

online doe, en 40+ jaar offline, en je krijgt me niet gemakkelijk uit mijn sluimer, maar 

met Nano Soma, ben ik nu aan de vierde fles, en ik voel me zeker dat dit ding ieders 

aandacht waard is, omdat het me op mijn achterste benen heeft gezet, om het zo te 

zeggen. We zullen zo dadelijk ingaan op de persoonlijke geschiedenis, maar zou je 

eerst willen vertellen waarom de luisteraar hier eigenlijk aandacht aan zou 
moeten besteden? 

Mensen zouden hier aandacht aan moeten besteden, want wat Martin u brengt is 

letterlijk een transformatie van de menselijke gezondheid in een spuitflesje. En ik 

denk dat dat behoorlijk interessant nieuws is. En zoals Martin zei, hij is hier al 40 jaar 

mee bezig, en ik moet zeggen dat ik de moed van deze man eer omdat hij heeft 
ingezien dat dit kleine stukje natuurlijke magie waarschijnlijk met de tijd zijn 
bestaande bedrijf zal vernietigen, maar hij is toch aan boord gesprongen, omdat hij 

de waarheid begrijpt van wat hem wordt gebracht. Dus ik eer je, Martin, ik moet 

zeggen dat je een zeer moedig man bent. 

Dank je. Ik heb in management consulting voor mijn carrière in de gezondheidszorg, 

en we hebben geleerd dat de bedrijven die niet eten hun eigen hoofdlijn uiteindelijk 

verliezen. Ik bedoel, kijk naar Xerox, kijk naar Hewlett Packard, kijk naar IBM of Kodak. 

Dat zijn mijn voorbeelden uit de technologie, zij dachten dat ze gewoon konden 
blijven bij wat ze kenden. 

En de klassieke illustratie uit de technologie-industrie was Steve Jobs. Een van zijn 

filosofieën was om degene te zijn die zijn eigen product met pensioen stuurt. 
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MARTIN: Ja, dat is juist. Dood je eigen product voordat iemand anders het voor je 

doodt. Dus, we hebben een schattig klein flesje, het is 30ml, het komt met een heel lief 

klein spuitbusje op de top, het is heel bescheiden, je duwt gewoon op deze kleine 

plunjer. En er zit 97% water in! Maar het is niet zomaar water. Laten we eens praten 
over wat het doet voor een persoon. 

Oké, dus wat dit in zekere zin doet is je lichaam resetten, het terugzetten naar de 

originele blauwdruk, inclusief je DNA. Wanneer je dit in je lichaam stopt, voert dit kleine 

deeltje in deze nano-emulsie een triage uit, en wat levensbedreigend is wordt eerst 
behandeld. Dus simpel gezegd, als je dit in je lichaam stopt, wordt er niets behandeld 

of genezen. Wat hier hersteld wordt, is een relatie die zo oud is als het leven zelf. 
De kennis van dit deeltje en onze biologie is ongelooflijk intiem. We zijn het gewoon 

kwijtgeraakt. En als je dit in het lichaam stopt, zet het het lichaam aan tot helen en 
alles opruimen. 

Juist. Ik had dat soort ervaringen hier in mijn eerste twee flessen. Ik heb een 

herpesinfectie gehad in mijn leven, het is vele malen opgebloeid vele jaren geleden, en 

ik dacht dat ik het al uit mijn lichaam had gezet. En hoe kan het ook anders - zodra ik 

aan het product kwam - bang! Het kwam erdoor! En ik dacht: "Oh, kijk eens naar je, je 

bent aan het herbeleven." 

Precies! Je bent niet de eerste die dit meemaakt, Martin! Ik denk dat je het intensievere 

opstart protocol hebt gebruikt, het spoelt deze dingen er echt uit. Veel van je 

luisteraars zouden de notie van een genezingscrisis met natuurlijke producten 

begrijpen, en dat zie je hier ook. Je herpes was weggestopt voor wanneer het weer 

kon opduiken, en zie, het wordt eruit gespoeld! Het komt uit het lichaam op de manier 

waarop je gewend bent het uitgedrukt te zien, dus het heeft een laatste bloei, zou je 

kunnen zeggen. 

MARTIN: Ja, hijs een vlag op de paal, en verbrandt ze dan. 

RICHARD: Precies. 

 

MARTIN: Je zei die woorden, dat was "DNA-reparatie." Dat moet worden uitgepakt 

voor mensen om het beter te begrijpen, kunnen we daarover praten? 

RICHARD: Zeker. Ik zal proberen niet te diep op dat antwoord in te gaan, maar als je 

dit kleine deeltje van policosanol onderzoekt, om zijn technische naam te gebruiken, is 

het mij nu vrij duidelijk dat dit deeltje niet op deze planeet is ontstaan, en het 
bracht misschien het sjabloon van biologisch leven naar deze planeet. Dus het 
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weet alles over onze biologie. En wanneer het in het lichaam wordt gebracht, is tot 

dusver aangetoond dat het binnen 97% een replica van het menselijk genoom 

produceert. Ik vermoed dat het zelfs nog dichter in de buurt komt, en de ontwikkelaar 

ervan laat momenteel meer gedetailleerd werk verrichten om dit te onderzoeken en te 

verifiëren.  

Er zijn een aantal redenen waarom ons DNA zich niet in zijn ideale, optimale 
staat zou kunnen bevinden. We kunnen genetische elementen hebben die van onze 

ouders zijn meegekregen en in de loop van generaties zijn opgebouwd. Er kan sprake 

zijn van verstoring door het milieu, of zelfs van opzettelijke verstoring door bepaalde 

personen. Wanneer je dit in je lichaam stopt, zorgt het er in principe voor dat je DNA 

wordt hersteld tot het oorspronkelijke sjabloon. En de ontwikkelaar van dit product 

gelooft dat wanneer vrouwen dit op grote schaal in de gemeenschap gebruiken, 
dat de geschiedenis van genetische afwijkingen binnen een generatie zal 
verdwijnen. 

MARTIN: Oké. Ik begrijp dat ons lichaam evolueert door retrovirusinjectie in de 

blauwdruk, toch? 

RICHARD: Ja, dat is het plan. 

Ik denk dat we het kunnen vergelijken met de mechanica van het hebben van een 

auto. We zorgen voor een in de fabriek geproduceerde auto, en dan halen we hem uit 

elkaar en gaan naar de blauwdruk, en we stellen elk onderdeel af tot een hoger niveau. 

Dan zetten we hem weer in elkaar, en hebben we een raceauto die eruitziet als de 

sedan van papa en mama. Dus de veranderingen die een persoon zou kunnen ervaren 

terwijl hij dit product gebruikt, zullen net zo uniek zijn als die van een persoon, omdat 

hij zijn eigen individuele sporen gaat volgen, speculeer ik, en zijn eigen individuele 

reparaties zal uitvoeren. Dus het zal waarschijnlijk gaan naar wat het 
immuunsysteem bepaalt wat het meest nodig is, juist? 

Ja, precies dat. Bijvoorbeeld, als je een sterk verhoogde bloeddruk hebt, kan dat 

binnen enkele uren normaliseren. Sommige mensen ervaren bij de eerste spray dat ze 

zich licht in het hoofd voelen omdat hun bloeddruk onmiddellijk daalt. Zo diepgaand is 

het. Maar als iemand slechts een licht verhoogde bloeddruk heeft, kan het drie 

maanden duren voordat die genormaliseerd is, omdat er misschien belangrijkere zaken 

in het lichaam zijn die aangepakt moeten worden. Hetzelfde met bloedsuiker. Als 

iemands bloedsuiker te hoog is, daalt het letterlijk binnen een paar uur tot een zeer 

acceptabel niveau. Het is buitengewoon. Op dezelfde manier, als je grote 

hartproblemen hebt, waar je waarschijnlijk niets van weet totdat je een hartaanval 
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krijgt. Het meest levensbedreigende zal het eerst worden behandeld. Daarop wordt 

gefocust en wat je ook denkt dat moet worden opgelost, het belangrijkste wordt 

aangepakt. Ik vind het amusant. 

Sommige mensen nemen contact met me op en zeggen: "Oh, ik had deze aandoening, 

en ik verwachtte dit product om het te behandelen." Dan zeg ik: "Nou, je hebt 

waarschijnlijk iets levensbedreigender waar je geen weet van hebt. En dat is waaraan 

gewerkt wordt. Geef het de tijd en laat deze dingen worden aangepakt."  

Sommige aandoeningen kunnen maanden en ik vermoed zelfs jaren duren voor 
ze opgelost zijn. Als je bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson hebt, die wordt uitgelokt 

door een overactieve vitamine D-receptor, duurt het ongeveer zes tot acht maanden 

om die regulatie aan te pakken. Raghu of Dr. Raghavan om het wat officiëler te 

zeggen, zijn moeder had Parkinson, en ze was in de zeventig. Ze begon het product te 

gebruiken, ze gebruikte het zes maanden zonder verandering, maar in de achtste 

maand, was ze genezen! En Raghu vertelt dit mooie verhaal van een gesprek met 

haar op een video-oproep, en ze houdt een kopje omhoog en zegt: "Zie dit!" En hij zei: 

"Wat laat je me zien? Het is een beker!" Zij zei: "Ik kan het stil houden! Ik kon het niet 

eerder vasthouden!" En hij zegt: "Oh, dat is geweldig!"  

"Oh, nu ben je normaal. Wat moet ik daar nu van merken?" 

Precies! 

De afwezigheid van een probleem! Dat is een goed verhaal! Dus het 

werkingsmechanisme... als ik de voordelen doorlees, wordt er gesproken over 

vitamine C paden die geactiveerd worden, misschien zelfs de vitamine C 
efficiënter recyclen... 

Wel, de waarheid is dat vitamine C normaal niet gerecycleerd wordt in het [menselijk] 

lichaam. Ons lichaam gooit het grootste deel van de vitamine C die we 
binnenkrijgen weg omdat het het niet als zijn eigen vitamine C herkent. Het is een 

beetje zoals insuline. De wetenschap weet niet waarom, maar als je extra insuline 

neemt voor bloedsuikerproblemen, moet je 20 keer zoveel nemen als het lichaam 

gebruikt om hetzelfde resultaat te krijgen. Niemand weet waarom.  

Raghu denkt dat het probleem is dat we insuline kunnen bekijken wanneer we het uit 

het lichaam halen, maar we weten niet echt wat de structuur is wanneer het zich in het 

lichaam bevindt, en ook dat het lichaam het op de een of andere manier als zijn eigen 

herkent. Dit geldt ook voor vitamine C, want van oudsher was het lichaam in staat 
zijn eigen vitamine C te produceren, maar genetisch gezien zijn wij het vermogen 
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kwijtgeraakt om vitamine C in het lichaam aan te maken, ik denk dat dit 2 miljoen jaar 

geleden is gebeurd, maar ik heb het waarschijnlijk helemaal mis wat dat aantal betreft. 

We delen dat met primaten en cavia's, en sommige mensen hebben zelfs 

fruitvleermuizen gesuggereerd, maar dat heb ik niet nagetrokken. Het punt is dat wij 

niet het mechanisme hebben om vitamine C in ons lichaam aan te maken uit glucose, 

zoals andere dieren dat doen.  

Wat er gebeurt als je dit kleine deeltje in het lichaam brengt, is dat het een 
proces activeert waarbij het lichaam de geoxideerde vitamine C, die uit ons 
voedsel is gekomen, kan opnemen en weer kan omzetten in zijn eigen vitamine 
C.  

Er is maar een bepaald niveau van vitamine C dat je in het lichaam kunt krijgen met 

supplementen, omdat het lichaam de rest vrijwel onmiddellijk oxideert. Maar als het 

endogeen (eigen gemaakt) is, als je zeer hoge vitamine C-niveaus nodig hebt voor 

immunologische redenen, kan het die niveaus van vitamine C in stand houden als het 

effectief zijn eigen vitamine C produceert. Dat is een buitengewoon stukje natuurlijke 

magie, zoals ik het noem. 

MARTIN: Geweldig! En het is vergelijkbaar met de vitamine D route, toch? 

RICHARD: Ja. Dit vervangt vitamine D in het activeren van de vitamine D receptor, dus 

je kunt elke supplement van vitamine D vergeten als je dit product gebruikt. 
Raghu raadt nog steeds aan om een beetje zonlicht te gebruiken omdat dat de 

natuurlijke vitamine D in het lichaam aanmaakt.  

Maar als de vitamine D receptor overactief is, wat gebeurt bij een hele reeks 

aandoeningen, ik noemde eerder Parkinson en een hele reeks auto-immuunziekten, 

kan vitamine D niets doen. Dit kleine deeltje zal de vitamine D-receptor afzwakken, 
zodat deze op een optimaal niveau werkt.  

Met andere woorden, als het aangezet moet worden, dan wordt het aangezet. Als 
het uit moet, zet het uit. Dit is ongehoord. En als je bedenkt dat dit deeltje evolutionair 

gezien veel ouder is dan vitamine D, denk ik dat de vitamine D-receptor eigenlijk een 

policosanol-receptor is, en dat vitamine D als vervanger is gekomen.  

We hebben zo'n 48 of 49 nucleaire receptoren in onze cellen, en volgens Raghu's 

analyse is hij ervan overtuigd dat het al deze receptoren reguleert. Dus het is echt 

als de ontbrekende sleutel tot het functioneren van ons lichaam, waarvan we niet 

wisten dat hij ontbrak, totdat hij opdook. Zo diepgaand is het. Dit deeltje wordt 

beschreven in een Indiase spirituele tekst van 5600 jaar geleden, dus in die zin is het 
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niet nieuw, we zijn het alleen kwijtgeraakt, en nu zijn we het aan het 
herontdekken. 

MARTIN: Ik zag een verhaal over een heiligdom in India, waar ze of rijst gebruiken of 

was het .... wat was het...? 

Suiker, het was rietsuiker. 

Juist, rietsuiker! Ze dumpten rietsuiker in een fonteintje... Wat is het verhaal precies? 

Het verhaal is een beetje interessanter dan dat. Het was wat we zouden kunnen 

vertalen als een dokterstempel. Het is de enige hindoetempel die is gewijd aan 

voedsel, en het voedsel waaraan hij is gewijd is ongeraffineerde suiker uit suikerriet, 

dat de Indiërs 'jaggery' noemden. Je kunt jaggery kopen, het heeft een aantal 

belangrijke gezondheids- en genezende eigenschappen. En dus zegenen de gelovigen 

van die tempel de jaggery en gooien het in de vijver. Er zijn geen ziekteverwekkende  

bacteriën in die vijver. De tradities van de tempel zeggen dat het water van die 
vijver 4.448 ziektes kan genezen. En zoals Raghu zegt, hij weet niet hoe ze aan dat 

getal zijn gekomen, maar hij heeft met zijn analyse van Nano Soma uitgevonden dat dit 

het lichaam kan aanzetten tot genezing van 448 ziektes. Precies hetzelfde aantal. 

Nou, ik weet niet hoe we ziekten tellen, maar oké. 

Daar ben ik het met je eens! Het zijn eigenlijk alleen maar symptomen van een ziek 

immuunsysteem en een ziek lichaamsfunctiesysteem. Ik ben het helemaal met je eens. 

MARTIN: Het is interessant voor mij, je noemt het suikerriet, het is een ruwe suikerriet. 

En toen ik het opzocht, ik ging online en zocht op 'policosanol' gewoon om te zien wat 

er tevoorschijn komt, staat er dat het in planten zit. Het zit bijvoorbeeld in mariadistel, 

in silymarine, in suikerriet, in pinda's, en nog een paar andere planten. De industriële 

versie van policosanol is getest als analoog aan medicijnen tegen hoge cholesterol of 

dyslipidemie (slecht cholesterol en meer), wat in wezen betekent dat het niet goed 

omgaat met glucose. 

RICHARD: Ja, dat is absoluut waar. Policosanol, zoals Raghu zegt, zit in de 

zonovergoten delen van zo'n beetje alle planten, en het speelt een scala aan rollen in 

de natuur. De andere veel voorkomende is ongeraffineerde rijst. De sleutel is wanneer 

je hier een nano-emulsie van maakt, het stabiliseert, en het in die vorm in het lichaam 

brengt. Deze magie gebeurt niet tenzij je dat doet. 

Het doet me denken aan het verhaal van golfballen in een waterfles doen, maar de 

opening is te klein voor de golfballen. 
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Dat is een perfecte illustratie. Deze nanodeeltjes reizen door het lichaam. Je spuit 

vijf keer per dag in je mond, en de nanodeeltjes verplaatsen zich vrijwel onmiddellijk 

door het lichaam. Ze houden geen rekening met het bloedstelsel, het darmstelsel, het 

lymfesysteem, de bloed-hersenbarrière, het beenmerg... Als je kanker in het beenmerg 

krijgt, kan niets het eruit krijgen, behalve Nano Soma. Dus eigenlijk negeert het de 
hele formele structuur van het lichaam, en het communiceert rechtstreeks met 
de cellen. 

MARTIN: Juist, dus met deze ruwe policosanol uit het industriële proces, hebben de 

artsen 5mg, 10mg, 20mg per dagelijkse dosis getest, maar hier hebben we te maken 

met een veel kleinere dosis, maar veel effectiever product vanwege de deeltjesgrootte, 

toch? 

Ja, 2.5mg is waar we zijn, 2.5mg per ml. Raghu begon met ongeveer 40 mg, en werkte 

geleidelijk naar beneden. Het is vrij duidelijk dat voor veel aandoeningen het werkt op 

het homeopathische niveau. Hij test momenteel een versie met slechts 1mg in India. Ik 

vermoed dat we daar over een jaar of twee naartoe zullen verhuizen. Hij denkt dat het 

uiteindelijk naar een halve milligram zal gaan met de tijd. Het zou me niet verbazen als 

het op 0,1 komt, dat komt de rendabiliteit van het hele proces natuurlijk ten goede. Hij 

maakte zijn eerste product letterlijk op zijn aanrecht, en hij begon het te testen en 

ermee te werken. En wat hij ontdekte was dat de deeltjes de neiging hadden te 

klonteren, en dat het niet de resultaten opleverde die hij wilde. Hij had een breed 

spectrum van deeltjesgrootte.  

Hij ging te rade bij een bevriende Vedische geleerde en vroeg hem wat het woord 
in de Rigveda is dat het water beschrijft dat in dit product wordt gebruikt. Hij 

kwam terug en zei: "Oh, wel, er zijn 280 verschillende woorden in het Sanskriet voor 

water," wat ik buitengewoon vind! Het woord dat wordt gebruikt voor het water in dit 

product is 'ongerept' water, in feite water uit de bergen. In feite wordt heel specifiek het 

smeltwater van de berg Kailash genoemd, een berg in Tibet. Het is een berg die je niet 

mag beklimmen, maar je mag er wel omheen lopen. En intrigerend in 2017, kreeg ik 

een telefoontje van een yogi vriend van mij die zei: "Mijn familie is van plan om volgend 

jaar rond de berg Kailash te gaan lopen, ga je mee?" En het antwoord in mij was een 

onmiddellijk JA. Ik wist niet waarom ik zou gaan, terwijl ik daar was wist ik het niet, 

maar nu weet ik het. 

MARTIN: Hoe lang is dat lopen? 

De reis duurt ongeveer 10 dagen heen en terug, de wandeling zelf is drie dagen. En de 

tweede dag heb ik vals gespeeld. Het is een serieuze klim met een serieuze hoogte. Ik 
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was knock-out door de hoogte, dus reed ik op een kleine pony getrokken door een 

lokale. Ik begreep niet waarom ik hierheen was getrokken. Ik bewandel al zo'n 30 jaar 
een diep spiritueel pad, net als jij, Martin, en ik doe wat me gevraagd wordt te 
doen, maar ik wist niet waarom. Ik vroeg me af of er bepaalde ervaringen zouden 
zijn die ik zou hebben, maar er was niets. Nu weet ik de reden! 

MARTIN: Oké! Laten we teruggaan naar het woord 'ongerept' water. Dit water moet op 

de een of andere manier correct gestructureerd zijn, toch? 

RICHARD: Ja. Als je het juiste water hebt, krijg je een zeer breed spectrum van 

deeltjesgrootte. Dit deeltje is 50nm, plusminus één. En het is stabiel in die grootte. Het 

ligt al acht jaar op de plank, en het is perfect stabiel. Raghu ontdekte dat er vier 
landen zijn waar je water kunt krijgen om het te maken - Oostenrijk, Zwitserland, 

Noorwegen, en Nieuw-Zeeland. Allemaal bergachtige landen. Zwitserland blijkt ideaal 

te zijn omdat ze een farmaceutische industrie hebben, dus ze hebben de 

gedisciplineerde instructeurs om het te maken, en ze behandelen het drinkwater met 

ozon, en al het organische materiaal wordt uit het water verwijderd. Dus ze maken dit 

gewoon met water rechtstreeks uit de kraan in Zwitserland. 

MARTIN: Dus het product begint in Zwitserland. Het suikerriet komt waarschijnlijk 

ergens uit de tropen? 

RICHARD: Ja. Raghu heeft effectief bronnen georganiseerd voor de grondstoffen. Hij 

verwerkt het suikerriet niet zelf, maar hij is in staat het van een goede bron te kopen. 

Dus hij koopt de policosanol, hij koopt de andere ingrediënten, en het product wordt 
geformuleerd in Zwitserland. Ik koop het dan in bulk in Zwitserland, ik verscheep de 

bulk naar Utah om het te bottelen en dan te verschepen naar een pakhuis in Nevada.  

Maar laten we even een stapje terug doen. Dit is een lipide. Als je biologie begrijpt, 
kan biologie niet bestaan zonder het lipidenomhulsel dat het bevat. Er is een 

lipidenomhulsel in elk niveau van biologie, of het nu een virus is of een cel in ons 

lichaam. Onze huidcellen hebben ook een lipiden laag. Zonder lipiden is er geen 
biologie, wat ons vertelt dat de lipiden voor het biologische leven kwamen. 

MARTIN: Ja, ik denk dat de lipide als een zak is die de cel bij elkaar houdt, zonder zou 

het er gewoon uitlekken. 

Correct. En het doet nog iets meer dan dat. Het is ook een communicatie-
interface. Dus het is een beetje meer gesofisticeerd dan alleen maar als een 
neutraal omhulsel. 

MARTIN: Wat me intrigeerde is het feit dat het er heel gewoon uitziet! 
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Het ziet er totaal voetganger uit totdat je heel goed kijkt naar wat je hebt. En je hebt het 

al uitgelegd, het is de nano grootte ervan. Plus natuurlijk de selectie van precies de 

juiste mix in precies het juiste medium, zonder welke je gewoon vuil hebt. 

En het belangrijkste om te begrijpen is dat de relatie van dit deeltje met onze 
biologie ouder is dan het leven zelf. Ik ben zo blij dat dit deeltje de sjabloon van het 

leven naar de aarde heeft gebracht, en dat is de reden waarom wanneer je het in het 

lichaam stopt, het in staat is om een replica van het menselijk genoom te produceren.  

Dat is geen toeval. Je stopt dit in het lichaam, het communiceert, het reguleert 
alle 48 of 49 nucleaire receptoren in onze cellen. Ook dat is geen toeval. Er is 
dus een diepgaande relatie, die er al is sinds het begin van het menselijk 
leven, en ik vermoed sinds het begin van alle leven. 

  

En het is er op de achtergrond geweest, in ons voedsel, de hele tijd. Raghu heeft de 

ontwikkeling ervan ongeveer 10 jaar geleden voltooid. Er zijn nu eigenlijk drie 
vormen van het product beschikbaar, ik heb er op dit moment maar één, dat is de 

spray. Maar er is ook een gel, die is geweldig voor uitwendig gebruik, omdat dit 

diepgaand is ook voor huidproblemen. Nogmaals, er is geen gezondheidsprobleem dat 

dit niet activeert het lichaam om te gaan met. Er zijn voorbeelden van mensen die 

meer dan 80% van hun lichaam bedekt hadden met psoriasis, en ze zijn allemaal 

genezen. Er is ook een crème, die echt een high-end schoonheidscrème is, omdat een 

van de dingen die met dit product gebeuren is dat het het verouderingsproces omkeert. 

Nou, ik kan maar beter wat gaan halen! 

RICHARD: Yeah! Raghu zelf is nu 69, hij gebruikt het nu waarschijnlijk al 11 jaar. 
Hij heeft een gemeten biologische leeftijd van 48! Twee jaar geleden was hij nog 
51, dus zijn biologische klok loopt terug, en dat al meer dan tien jaar. Deze relatie 

is echt diepgaand. Onze biologie heeft ons ingefluisterd, zou je kunnen zeggen, toen 
we nog ongeraffineerd voedsel aten, maar sinds ons voedsel geraffineerd is, is een 
van de dingen die eruit zijn gehaald policosanol, en plotseling hebben we een 
explosie van allerlei gezondheidsproblemen gehad. Het is niet de enige oorzaak, 

maar het is zeker een factor. En dus als je dit terugbrengt in je lichaam - BOEM! 

MARTIN: Juist! In mijn lezingen heb ik het vaak over de vijf witte bakens des doods, 

dat zijn geraffineerde bloem, geraffineerde suiker, geraffineerd zout, geraffineerde 

vetten, en geraffineerde zuivel. En zeker genoeg, je noemde rijst, toch? Als je de rijst 

hebt geraffineerd, heb je het ontdaan van voedingsstoffen. Als je de suiker hebt 

geraffineerd, heb je het ontdaan van voedingsstoffen! 
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RICHARD: Ja, absoluut. En wie weet of er een plan in dit alles zat. Ik kan het niet 

zeggen. 

MARTIN: Ik denk dat het gewoon onwetendheid is, maar wie weet, kan er een hoger 

plan zijn. 

RICHARD: Nou, zeker als je kijkt naar het spel om ons uit de zon te krijgen uit angst 

voor kanker, dat is absoluut een oefening om ons immuunsysteem te verzwakken. 

MARTIN: En ze hebben nu het spel verhoogd door mensen te vertellen dat ze nu 

binnenshuis moeten samenscholen om weg te blijven van het virus. 

RICHARD: Absoluut, het is allemaal complete onzin. 

MARTIN: Ik wil hier eigenlijk over praten: Ik las door de verschillende verhalen uit het 

veld, en ze varieerden enorm! Er zijn verhalen over mensen die hier pijn hadden en 

dat dit product het verhielp, of iemand die daar een huidprobleem had en dat het dat 

verhielp. Andere mensen hadden een inwendige aandoening van een soort, maar niet 

langer die symptomen ... Het lijkt echt om te keren, zoals je eerder schetste, bijna elke 

soort van een probleem! 

Een deel van het probleem is volgens mij dat we aangemoedigd zijn om al deze 
symptomen te zien als ziekten en aandoeningen op zich, in plaats van ze te zien 
als aanwijzingen voor wat ik een onderliggende ziekte zou noemen. Raghu zegt 

dat als je dit in het lichaam stopt, het is alsof de peetvader opduikt en zegt: "Hé, luister, 

ik heb jullie 2 miljoen jaar geleden geleerd wat je moet doen, maar jullie hebben het 

niet gedaan! Ga ermee aan de slag!" En letterlijk, dat is wat er gebeurt.  

Dus de hele werking van het lichaam op zoveel niveaus wordt 
getransformeerd. Zoals ik al zei, de 48 nucleaire receptoren zijn niet 
gereguleerd als dit niet in het lichaam aanwezig is. Als je het terugbrengt in 
het lichaam, zijn ze plotseling allemaal gereguleerd. Ze springen in de 
aandacht en doen precies wat ze moeten doen, en plotseling begint alles naar 
behoren te werken. En al die symptomen die ontstaan als het systeem niet 
goed werkt, verdwijnen, zo simpel en zo diepgaand is het.  

 

Het is moeilijk voor ons om te aanvaarden dat dit mogelijk is. Zeker, niemand binnen 
het allopathisch medisch systeem kan het geloven. Hetzelfde geldt voor 
medische wetenschappers, zij kunnen dit niet horen, zij kunnen zich niet 
voorstellen dat dit mogelijk is. Dus het is al moeilijk genoeg voor de gewone man 

om het te accepteren, laat staan voor iemand die in dat systeem is opgeleid. 
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Ik gebruik al jaren het model van de functionele geneeskunde. 

Als we van het orgaanniveau teruggaan naar het cellulaire niveau, praten we niet meer 

over symptomen. We beginnen te praten over functie. En als we de functie 
corrigeren, lossen de symptomen op. Dus de praktische aanpak? Ik heb uiteindelijk 

drie flessen [van Nano Soma] gekocht. De eerste fles had ik binnen een week op, de 

tweede fles binnen twee weken, en de derde fles binnen vier weken. En hier ben ik met 

een nieuwe religie ... (lachen) 

RICHARD: (lachend) Laten we zeggen nieuwe spiritualiteit. 

MARTIN: Dat is een goed woord, dank je voor het corrigeren. Ik herinner me dat een 

van mijn favoriete filosofen zei: "Religie is wat overblijft nadat spiritualiteit het huis heeft 

verlaten." 

RICHARD: Ja, dat is ook zo ongeveer mijn opvatting. Ik zie religie als de mechanismen 

die zijn opgezet op basis van het uitbuiten van onze spiritualiteit voor de doeleinden 

van degenen die deze religies organiseren, voor hun macht en controle over ons. Ik 

heb een iets andere kijk op deze wereld dan de meeste mensen, vanwege mijn 

spirituele reis, mijn kijk en mijn inzicht, en ik denk dat een van de redenen voor de 

schepping van onze prachtige planeet een laatste valstrik was voor hen die de mensen 

van het licht willen manipuleren en controleren. En het is volgens mij geen toeval 
dat dit kleine deeltje tevoorschijn komt in het midden van deze wereld van de 
lockdowns. 

Ja, tijdens de grootste crisis die onze beschaving in tijden heeft doorgemaakt. 

RICHARD: Ja. Naar mijn mening, is het volledig gecreëerd voor de doeleinden van 

degenen die het hebben gecreëerd. Ik zie dit kleine deeltje als een Ninja deeltje. Als 

je bekend bent met de praktijk van de krijgskunstenaars, waar de krijgskunstenaar 

effectief de kracht gebruikt van diegenen die hem komen aanvallen om hen te 

vernietigen, om die kracht tegen hen te gebruiken. En naar mijn mening, is dit kleine 

deeltje een Ninja deeltje in dat proces. Ik denk dat we dat zullen zien in het 
komende jaar of de komende twee jaar, als dit naar buiten komt en mensen echt 
begrijpen wat dit kleine deeltje doet voor onze gezondheid. 

MARTIN: Nou, laten we hopen dat de mensen wakker genoeg zijn om te begrijpen wat 

we net zeiden. 

Het zal een geleidelijk proces zijn. Degenen die naar uw podcast kijken, Martin, staan 

aan de voorkant daarvan. Iedereen die naar je podcasts kijkt zal bijna zeker wat ik 
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noem een ‘early adopter’ zijn. Maar geleidelijk aan zal het zich verspreiden. Niet van 

de ene dag op de andere, maar het zal zich verspreiden. 

MARTIN: Oké. Eens je de effecten met je eigen ogen ziet, kan je ze niet meer 

ontkennen, juist? 

RICHARD: Het bewijs is zeer interessant. Raghu is een Indiër, en hij heeft een diep 

respect voor astrologie, Vedische astrologie, en zijn astroloog heeft hem verteld dat dit 

zich zal verspreiden van persoon tot persoon over de hele wereld. Het bewijs tot nu toe 

toont aan dat één persoon het aan tien anderen vertelt. Dit zijn de gegevens uit 

Maleisië, waar het sinds 2015 wordt verkocht, dus ze hebben genoeg tijd om dit mee te 

maken. Het zal zich verspreiden door de mond-tot-mondreclame. Het zal zich 
verspreiden aan de basis. Dit is hoe het zal groeien. Het zal niet via de 
traditionele paden voor producten die helpen bij de gezondheid, laten we het zo 
zeggen. Dank u voor uw tijd, Martin, en dank u voor de uitnodiging om bij u te zijn. 

MARTIN: Het is me een genoegen! Dank je wel. Dit is de Life Enthusiast Podcast, mijn 

naam is Martin Pytela, en we herstellen de vitaliteit voor jou en de planeet. 

Auteur: Nina 
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