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Vertaling van de welkom mail bij de aanschaf van NANO SOMA 
Vertaling door Monique ten Brink, september 2021 

 

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

 

Beste Monique, 

 

Dank u voor uw bestelling van de NANO SOMA Orale Spray. 

 

Om misverstanden te vermijden, noch ik, noch MagicDichol Europe Limited, noch één 

van zijn werknemers, contractanten of agenten zijn artsen en geven geen medisch 

advies. NANO SOMA is geclassificeerd als een Voedingssupplement in de Europese 

Unie. NANO SOMA is niet bedoeld om welke ziekte dan ook te diagnosticeren, 

behandelen, voorkomen of genezen. NANO SOMA is geen vervanging voor regulier 

medisch advies en behandeling voor welke medische aandoening dan ook. 

 

NANO SOMA is gepatenteerd in Europa (EU-patent 2398476 Metadichol®) en er zijn 

patenten die 80% van de wereldbevolking dekken. 

 

NANO SOMA wordt gemaakt van voedsel dat we elke dag eten. Het actieve 
ingrediënt in NANO SOMA is een nano-emulsie van policosanol. Policosanol is 
aanwezig in veel van onze voedingsmiddelen, voornamelijk in hun 
ongeraffineerde vorm. Omdat policosanol een lipide is, is het ouder dan de oudste 

biologische cel, omdat lipiden nodig zijn om het omhulsel te creëren waarin de biologie 

kan bestaan. 

 

Er zijn veel supplementen met policosanol verkrijgbaar, en deze hebben naar 

verluidt een gering voordeel voor cholesterol en enkele andere aandoeningen. Het 

geheim van NANO SOMA is dat policosanol in een in wateroplosbare nano-emulsie 

wordt omgezet, en dat is het moment waarop de magie gebeurt. 

 

Voor alle duidelijkheid, van NANO SOMA wordt niet beweerd dat het een ziekte of 
aandoening behandelt. In essentie is het een bestanddeel van ons voedsel dat 

ontbrak toen ons voedsel werd geraffineerd, en NANO SOMA brengt het op een 

krachtige manier terug, zoals onze voorouders 5.600 jaar geleden al wisten. Het 

geheim ervan is dat het het lichaam activeert om te functioneren op een niveau 
dat we ons nooit hadden kunnen voorstellen, waardoor het lichaam in staat 
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wordt gesteld om elke menselijke gezondheidstoestand te genezen waartegen 
het is getest. Het is als de sleutel tot het functioneren van ons lichaam, waarvan we 

niet wisten dat hij ontbrak, totdat hij opdook. In werkelijkheid is het in de loop van de 

millennia in onze ervaring opgeborreld, aangezien een klein deel van de policosanol 

die gemakkelijk in onze voeding aanwezig was, vóór geraffineerde voedingsmiddelen, 

zich in de vorm van nanodeeltjes bevindt. En dus is NANO SOMA intiem bekend met 
het lichaam, en zet het het lichaam aan tot zelfgenezing en zelfbescherming op 
manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. De ontwikkelaar van NANO 

SOMA, Dr. Palayakotai Raghavan (Raghu) zegt dat het veiliger is dan zout en suiker 

en geen bekende bijwerkingen heeft. 

 

Wanneer NANO SOMA in het lichaam aanwezig is, heeft men aangetoond 
dat het lichaam zelf 18 pathologische virussen opruimt, waaronder SARS-
COV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19. Dit is zowel in 

laboratoriumtests als in een ziekenhuisproef aangetoond. Het ruimt ook 

pathologische bacteriën en schimmels op, en het is aangetoond dat het het 
lichaam aanzet tot de genezing van veel van zijn organen zonder enige 
andere interventie. 

 

NANO SOMA vervangt vitamine D in het lichaam en activeert de Vitamine D Receptor 

(VDR), een cruciale sleutel tot onze immuniteit. Het zet het lichaam ook aan om zijn 

eigen, endogene Vitamine C te produceren, iets wat voorheen onbekend was, en keert 

de veroudering van ons lichaam om. En dit is nog maar het begin. Hier is een 

getuigenis over de recente wereldprimeur van de genezing van het hart. Cardiologen 

die dit zien zijn met stomheid geslagen. 

 

Hier is een getuigenis over de behandeling van TB. 

 

Type II diabetes is meestal in uren of zelfs dagen opgelost, Type I diabetes kan een 

paar maanden duren. Parkinson en ALS nemen ook een paar maanden in beslag. 

 

Hier zijn 60 pagina's van getuigenissen verzameld door Raghu gedurende 10 jaar en 

hier zijn de getuigenissen die we hebben verzameld sinds december 2019. 

 

Nogmaals, NANO SOMA behandelt of voorkomt geen enkele ziekte of aandoening. 

Het werkt simpelweg om ons lichaam te activeren om voor zichzelf te zorgen. Een 

uitgebreide introductie is te vinden op www.thenanosoma.com. Deze website deelt met 
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u vele van de buitengewone mogelijkheden van ons lichaam die door NANO SOMA in 

werking worden gesteld. NANO SOMA is een verbazingwekkend geschenk voor de 

menselijke gezondheid en gaat de verbeelding van de meeste 

gezondheidsdeskundigen te boven. Het legt de menselijke gezondheid terug in onze 

eigen handen. 

 

Naar mijn mening zal de mensheid over 20 jaar terugkijken en zich afvragen hoe het 

komt dat we deze tijd hebben geleefd waarin ziekte, aandoeningen en veroudering 

deel uitmaakten van de menselijke ervaring, omdat ze dat niet langer zullen zijn. 

 

Veel mensen mailen me met de vraag: "geneest NANO SOMA deze of gene 

gezondheidstoestand?" Nogmaals, NANO SOMA behandelt of geneest niets. Wees 

hier alstublieft duidelijk over. Het antwoord dat ik vaak op deze vraag geef is: 

 

We kijken allemaal naar de gezondheidstoestand die we hebben als zijnde uniek en 

speciaal, en één 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, dat wanneer het lichaam door NANO SOMA wordt 

aangezet, het alles geneest wat getest is. Zonder uitzondering. 

 

Wat dacht je van een hart dat dringend geopereerd moest worden? Of een jonge 

vrouw met ernstige symptomen van zeer resistente TB? 

 

Ik geef u dit antwoord om uw denken te veranderen, eerder dan een specifiek 

antwoord op uw vraag. 

 

En ik moedig u aan om op deze manier naar NANO SOMA te kijken wanneer u het 

begint te gebruiken. 

 

 

 

Als u de inleidende video over NANO SOMA nog niet hebt bekeken, kunt u die hier 

bekijken. 
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Het wordt aanbevolen om één keer per dag 5 sprays in uw mond te spuiten. Als u een 

reeds bestaande gezondheidstoestand hebt of vermoedt dat u die hebt, is het 

raadzaam te beginnen met het protocol. Ik beveel dit ten zeerste aan, gebaseerd op 

mijn ervaring. 

 

Het werkzame bestanddeel, policosanol, is evolutionair gezien een zeer vroeg 

molecuul, dus het is misschien niet verwonderlijk dat het lichaam het zo graag wil 

hebben. En mensen hebben het blijkbaar gebruikt voor een aantal vormen van 

genezing zonder het te herkennen. Raghu heeft gezegd dat de buitenste schil van de 

kokosnoot (niet de schil) is gebruikt om brandwonden snel te genezen. Hij heeft ook 

gezegd dat de Vietnamezen tijdens de oorlog in Vietnam, als zij gewond waren, hun 

handen in ongeraffineerd rijstmeel doopten en dit op de wond wreven en dat deze dan 

snel genas. Beiden naar verluidt voorbeelden van policosanol aan het werk. En let wel 

dat deze nanodeeltjesvorm van policosanol nodig is om de gerapporteerde resultaten 

te kunnen vertonen. Dit is de reden waarom NANO SOMA in alle belangrijke landen 

kan worden gepatenteerd en dat ook is. 

 

Eén ding om op te merken: Raghu zei dat NANO SOMA bitter en soms zeepachtig 
kan smaken (en enkele andere smaaksensaties) wanneer je het begint te gebruiken, 

en dit is een teken dat je lichaam uit balans is. Nadat je het een tijdje hebt gebruikt, 

is het smaakloos. Naar verluidt ervaren de meeste mensen een energiestoot in de 

eerste paar dagen van gebruik, omdat de mitochondriën die verantwoordelijk zijn voor 

de energietoevoer naar de cellen naar verluidt zijn genezen.  

 

Als u een gezondheidsprobleem hebt dat u wilt genezen (er wordt niet beweerd dat 

NANO SOMA uw lichaam helpt om iets te genezen), wordt aanbevolen dat u een 

notitie maakt van de kritische markers voor uw aandoening, meestal via een bloedtest, 

en deze dan na 30 dagen controleert, dan na 60 dagen en zo verder, zodat u en ik een 

verslag hebben van de eventuele veranderingen. Raghu zegt dat als je een 

langdurige gezondheidstoestand hebt, je het lichaam 2 tot 3 weken per jaar dat je de 

aandoening hebt gehad moet geven om zichzelf te genezen en, als algemene regel, 

geef jezelf 90 dagen van gebruik voordat je een resultaat verwacht. Verwacht geen 
resultaat in 30 dagen, hoewel u wel enige veranderingen kunt zien. 
 

Welkom op uw reis met NANO SOMA. 
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Met vriendelijke groeten, 

 

Roland Hillermann 

 

MagicDichol Europe Limited 

 

NANO SOMA Bestellen in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 


