
 - 
 

 
NANO SOMA                                          Reactie op de effecten van het COVID-19 vaccin 

- 1 

 
 

Reactie op de effecten van het COVID-19 vaccin, grafeenoxide en de 
"eiwitverspreiding" 

 
20 augustus 2021 

 
Let op: dit is een levend document en zal zo nodig worden bijgewerkt. Als de 

bovenstaande datum meer dan 30 dagen oud is, ga dan naar http://jabresp.covid-19-s.cam 
en kijk of er een bijgewerkte versie is. 

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

 
Een groeiend aantal mensen vraagt hoe NANO SOMA zal helpen om de effecten van de 
injectie(s) weg te nemen wanneer mensen die hebben gekregen en de effecten van 
het zogenaamde afgeven van wat naar verluidt een spike-eiwit is aan de niet-
geïnjecteerden door degenen die zijn geïnjecteerd. Ook het effect van grafeenoxide in de 
injecties is een punt van zorg geworden. 
 
Bij het overwegen van deze kwesties is het de moeite waard te herinneren aan het bewijs 
dat er coronavirusoctrooien zijn die in het bezit zijn van de Bill & Melinda Gates 
Foundation in samenwerking met DARPA en de WHO uit 2018, voorafgaand aan de 
COVID-19 "Plandemie" en Event 201, het planningsevenement van oktober 2019 dat een 
model maakte van de gebeurtenissen die in 2020 en daarna zouden worden uitgevoerd.  
 
Nog belangrijker en diepgaander is dit interview door Dr. Reiner Fuellmich van Dr. David 
Martin, die uitlegt dat er een COVID patentspoor is dat terugleidt tot 2002!!!, en nog veel, 
veel meer. Een backup van het interview staat op deze link. Naar mijn mening is deze 
informatie van groot belang nu we deze uitdagende tijd doorkruisen. 
De beroemde Franse viroloog Luc Montagnier, de winnaar van de Nobelprijs voor de 
Fysiologie of de Geneeskunde in 2008, heeft gewaarschuwd dat velen zullen sterven als 
gevolg van de vaccins. 
 
Verder heeft Yolande Norris-Clark, een Canadese specialist op het gebied van de 
gezondheid van vrouwen en doula, onlangs gewaarschuwd voor de effecten van het 
afgeven van vaccins op de hormonale gesteldheid van vrouwen die niet zijn geïnjecteerd en 
in contact komen met vrouwen die wel zijn geïnjecteerd. Yolande's video werd snel van 
YouTube verwijderd en ik heb begrepen dat ze sindsdien met haar gezin van Canada naar 
Mexico is gevlucht vanwege de aanvallen op haar gezin, ik speculeer vanwege haar 
compromisloze, geïnformeerde en welbespraakte standpunt en boodschap. 
 
Deze uitstekende video (back-up op deze link) door een Australische arts maakt een einde 
aan de leugens en de waarheid achter de COVID-19 scamdemie en de impact van de 
prikken, en deze video deelt de onthullingen van de valse gegevens van de CDC over 
COVID-19 sterftecijfers, met inbegrip van de wijdverspreide herindeling van de 
doodsoorzaak. 
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Hier is een zeer bekwame medische wetenschapper die in 3 minuten uitlegt wat de effecten 
van de spuiten zijn, onder meer dat de meeste mensen die ze hebben gekregen binnen 6 
maanden tot 5 jaar dood zullen zijn. 
 
Hier wordt een duidelijk zeer gezonde Australische man in quarantaine geplaatst wegens 
een positieve PCR-test, een test die absoluut geen geldigheid heeft. 
 
Dit geeft een aantal geïnformeerde meningen over wat er gebeurt, verpakt als een "oproep 
tot bewapenen" voor een nationaal Australisch protest voor 21 augustus 2021. 
 
Daarnaast is er toenemende bezorgdheid over de gerapporteerde aanwezigheid van 
grafeenoxide in de spuiten, waarvan wordt beweerd dat ze ook op korte termijn tot de 
dood leiden, en het bewijs dat de zogenaamde spike-eiwitten bloedstolling veroorzaken in 
de fijne haarvaten, wat leidt tot allerlei gezondheidseffecten op lange termijn. Het is 
belangrijk deze context te onderkennen wanneer we nadenken over wat er tegen de 
mensheid wordt uitgevoerd. 
 
Meer en meer mensen worden zich bewust van deze gevolgen en zoeken naar een 
oplossing. 
 
 
Kan NANO SOMA helpen? 
Ten eerste, gelieve te begrijpen dat noch ikzelf, noch een van de bedrijven die NANO SOMA 
leveren, noch de directeurs, aandeelhouders of werknemers van deze bedrijven artsen zijn 
en dat zij geen medisch advies geven. Voor medisch advies dient u uw arts te raadplegen.  
 
Verder zijn deze producten niet bedoeld om welke ziekte dan ook te diagnosticeren, te 
behandelen, te genezen of te voorkomen. We beschouwen allemaal de 
gezondheidstoestand die we hebben als uniek en speciaal, en een die een specifieke 
behandeling nodig heeft. Meer specifiek, zet iets dat het lichaam aanzet tot het genezen 
van alles wat geen goede gezondheid vertegenwoordigt, het lichaam aan tot het genezen 
van mijn specifieke aandoening? 
 
Dat is hoe we geleerd hebben over onze gezondheid te denken. 
Het eenvoudige antwoord is, wanneer het lichaam door NANO SOMA wordt aangezet 
om processen en trajecten op gang te brengen, die leiden tot een betere gezondheid. 
 
De bestanddelen van de vaccins en de eventuele uitscheiding aan anderen horen niet 
in ons lichaam thuis, we zouden kunnen verwachten dat NANO SOMA ons lichaam 
ertoe zal aanzetten zich van deze besmetting te ontdoen. 
 
Zijn er bewijzen die dit ondersteunen? 
Deze korte video introduceert NANO SOMA en zijn acties. 
Laten we eens kijken naar de zogenaamde "spike-eiwitten" die naar anderen uitwaaieren. 
Als we ons onze eerste kennismaking met deze spike-eiwitten herinneren, waren dit de 
eiwitten die afkomstig waren van het SARS- COV-2 virus dat verantwoordelijk zou zijn voor 
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COVID-19. Wanneer er dus sprake is van het uitscheiden van spike-eiwitten, gaat het 
waarschijnlijk om virussen die deze spike-eiwitten bij zich dragen. 
 
In de in vitro studies, uitgevoerd in opdracht van Dr. Palayakotai Raghavan (Raghu) om de 
doeltreffendheid van NANO SOMA te onderzoeken bij het blokkeren van het binnendringen 
van het SARS-COV-2 virus in de cellen, werd aangetoond dat de vereiste priming van het 
spike-eiwit ("SARS-COV-2 gebruikt de receptor ACE2 voor binnendringing en de serine 
protease TMPRSS2 voor S-eiwit priming") om het virus in staat te stellen de cel binnen te 
dringen, werd geblokkeerd door NANO SOMA: "Metadichol (NANO SOMA) remt het 
binnendringen van SARS-COV-2 in gastcellen door TMPRSS2 te remmen. Het stimuleert 
ook glutathion, een krachtige antioxidant waarvan bekend is dat hij grafeenoxide afbreekt. 
Glutathioneen andere krachtige antioxidant, vitamine C. 
 
Hoe zit het met de effecten van de mRNA-componenten van de vaccins? Zullen 
deze worden opgeruimd? 
Het is aangetoond dat NANO SOMA processen en biologische routes in ons lichaam op 
gang brengt die het menselijk DNA tot op 99% nabootsen, en er worden momenteel verdere 
tests uitgevoerd om dit inzicht uit te breiden. Dit geeft het lichaam een sjabloon waarmee 
het alle fouten in en vervuiling van ons DNA kan identificeren en wissen. Het is zelfs 
waarschijnlijk dat het gebruik ervan door vrouwen die kinderen krijgen, genetische 
geboorteafwijkingen zou kunnen verminderen. 
 
Hoe zit het met grafeenoxide? 
Hier is wat advies van Raghu hierover: 
"De biologische afbreekbaarheid van grafeen en zijn derivaten zoals grafeenoxide is een 
van de fundamentele parameters die het lot in vivo van dit materiaal bepalen. Hier werden 
twee soorten waterig dispergeerbaar grafeen, overeenkomend met enkelvoudig laag (SLG) 
en enkele lagen grafeen (FLG), verstoken van chemische functionalisatie of stabiliserende 
oppervlakte-actieve stoffen, onderworpen aan biologische afbraak door menselijke 
myeloperoxidase (hMPO) gemedieerde katalyse." 
 
Het Pfizer-vaccin bevat grafeenoxide. NANO SOMA bracht het MPO-gen tot expressie in 
onze in vitro genexpressiestudies. Glutathion, een krachtige antioxidant, breekt ook 
grafeenoxiden af, en wordt ook geproduceerd door NANO SOMA, wat een aanvaarde 
octrooiaanvraag voor van vitaal belang is voor de regulering van het oxidatieve stressniveau 
om de normale cellulaire functies die door grafeenoxide worden beïnvloed. De oxidatieve 
stress wordt bovendien geminimaliseerd omdat NANO SOMA endogeen verhoogt 
Metadichol (NANO SOMA). Dat suggereert dat deze nanomaterialen mogelijk door uw 
lichaam kunnen worden verwijderd wanneer u NANO SOMA gebruikt. 
 
En bloedstolling? 
Deze getuigenis toont het opruimen van een grote bloedklonter aan, precies zoals verwacht 
in het onderzoek van Raghu.  
 
Er is dus sterk in vitro bewijs dat het vermogen van NANO SOMA om directe en indirecte 
effecten van de COVID-19 vaccins op te ruimen ondersteunt.  
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Is er in vivo (in het lichaam) bevestiging?  
Er zijn gevallen bekend van mensen die last kregen van huidaandoeningen (uitslag, 
netelroos) als gevolg van vaccinatie of contact met gevaccineerden. In sommige gevallen 
verdwenen deze na het begin van het gebruik van NANO SOMA, in andere gevallen duurde 
het een paar dagen voordat deze verdwenen. 
Er is ook een proef gepland in een ziekenhuis in Mumbai, India, waarvan wij hopen een 
formele in vivo bevestiging van deze resultaten te krijgen. Wij zullen deze leidraad bijwerken 
zodra deze resultaten beschikbaar zijn.  
 
Voorgesteld gebruiksprotocol  
Als u gevaccineerd bent, gebruik dan zo snel mogelijk na de vaccinatie 5 sprays in uw mond 
om de 4 uur gedurende 36 uur. 
Als u een huidreactie op het vaccin krijgt of als gevolg van contact met iemand die 
gevaccineerd is, gebruik dan elke 4 uur 5 verstuivingen totdat de aandoening is verdwenen.  
 
Dr. Richard Presser  
www.thenanosoma.com reply@magicdichol.com  
 
 
Vertaald door Monique ten Brink 
073-52 30 565 
 
 
 
 


