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Deel van een email van 1 oktober 2021 

De discussie over NANO SOMA in relatie tot de PH van je drinkwater en in 

relatie tot MMS 

Met links naar video’s, onder meer van een helderziende die de werking van NANO 

SOMA beschrijft 

----------- 

Beste Monique, 

En ik ben, nogmaals, in verlegenheid gebracht. Soms dwalen discussies met de 

buitengewoon briljante organisch scheikundige die ons NANO SOMA heeft gebracht - 

Dr. Palayakotai Raghavan (Raghu) - af van het spoor. Engels is niet zijn moedertaal 

(hij spreekt 4 Indische talen, waarvan Tamil en Hindi de voornaamste zijn en hij sprak 

Duits toen hij daar 30 jaar geleden werkte) en zijn manier om dingen aan te pakken 

kan me op het verkeerde been zetten. Dat was het geval met ons gesprek over de pH-

waarde van het water dat we drinken. De vele vragen dreven mij ertoe dit tot op de 

bodem uit te zoeken. Dus hier is het. 

Ongeacht welk water we drinken, de pH van de maag is 1, wat betekent dat water 

onmiddellijk wordt teruggebracht tot een pH van 1 zodra we het inslikken. En wanneer 

het lichaam in homeostase is, reguleert het zijn eigen pH, dus het drinken van 

zogenaamd geoptimaliseerd water (vanuit een pH perspectief - "gestructureerd" en 

anderszins geoptimaliseerd water is een ander gesprek) heeft geen tastbaar voordeel. 

Inderdaad, de hele discussie over de waarde van alkalisch water komt, net als zoveel 

andere suppletiekwesties, voort uit de veronderstelling dat de functies van ons 

lichaam gecompromitteerd zijn, terwijl ze gewoon de sleutel missen die hen 

activeert op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen - NANO 

SOMA. 

Dus, waar had Raghu het over toen hij sprak over het drinken van water met een 

hoge pH in relatie tot NANO SOMA? Hij verwees naar het drinken net voordat je 

NANO SOMA in je mond spuit. Als je water met een pH hoger dan 7,5 drinkt vlak 

voordat je NANO SOMA in je mond spuit, maak je NANO SOMA ondoeltreffend. En 

Raghu heeft dit zien gebeuren. 

Dus, als je water met een hoge pH wilt drinken, in de overtuiging dat het goed is voor 

je lichaam, voel je vrij om dat te doen, maar begrijp dat de basis om dat te doen geen 

feitelijke basis heeft. Het zal snel worden gereduceerd tot een pH van 1 door je 

maagzuur op het moment dat je het doorslikt. En een lichaam in homeostase, wat het 

snel wordt wanneer u NANO SOMA begint te gebruiken, zal zijn pH-waarde naar 

behoefte regelen. 

Ik verontschuldig me voor de verwarring die ik veroorzaakte toen ik probeerde over te 

brengen wat ik dacht dat Raghu me vertelde, wat gebeurde tijdens verschillende 

gesprekken. Hopelijk verduidelijken deze woorden dit voor u. 
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Voor sommigen van jullie zal dit het MMS gesprek weer op gang brengen. Simpel 

gezegd, zoals ik vorige week zei, wanneer het lichaam dit nodig heeft, produceert 

het dit. Er is geen plaats, wanneer je lichaam in homeostase is, voor het consumeren 

van MMS en aanverwante producten. Nogmaals, het argument om dit wel te doen 

komt voort uit de context van een lichaam dat uit balans is. 

Dat brengt me bij het onderwerp van het verzorgen van ons lichaam.  

Sommige mensen denken dat het gebruik van NANO SOMA alles zal oplossen en 

dat je geen overkoepelende verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor je dieet en 

je persoonlijke disciplines.  

Opdat NANO SOMA optimaal zou werken, moeten we voedsel van goede kwaliteit 

eten, goed water drinken, veel bewerkte koolhydraten vermijden, en voldoende 

bewegen. We zien gevallen van, bijvoorbeeld, zwaarlijvige mensen met een 

verschrikkelijk dieet en die niet aan lichaamsbeweging doen, in de verwachting dat 

NANO SOMA hun verhoogde bloedsuikerspiegel en andere problemen op magische 

wijze zal oplossen. Dat zal het waarschijnlijk niet doen. Je moet elke dag wandelen, 

beginnen met goed voedsel te eten en de suikerrijke voedingsmiddelen en dranken uit 

je koelkast en kast verbannen. Deze zijn zeer verslavend en je moet besluiten dat 

je wilt genezen. Opdat NANO SOMA optimaal voor je zou werken, moet je voedsel 

van goede kwaliteit eten, liefst met één ingrediënt, goed water drinken, voldoende 

rusten en voldoende bewegen. Dan kan NANO SOMA je lichaam aanzetten tot zijn 

natuurlijke magie en genezing. 

In januari van dit jaar nam een aantal mensen deel aan een Zoom call waarin Raghu 

veel inzichten deelde over NANO SOMA. Je kunt een bewerkte versie van dat gesprek 

hier bekijken. Een van de deelnemers was de diepgaande Meester Intuïtieve, mede 

Aussie Lorraine Mill. Deze video brengt Lorraine's opmerkelijke inzichten uit dat 

gesprek samen over wat NANO SOMA is, zijn oorsprong en hoe het in ons lichaam 

werkt. 

 Dr. Richard Presser 
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Oorspronkelijke tekst 

And I am, once more, embarrassed. Sometimes discussing things with the 

extraordinarily brilliant organic chemist who brought us NANO SOMA - Dr. Palayakotai 

Raghavan (Raghu) – can get off track. English is not his native language (he speaks 4 

Indian languages, Tamil and Hindi being the main ones and he spoke German when 

he worked there 30 years ago) and his way of addressing things can catch me out. 

Such was the case with our conversation about the pH of the water we drink. Your 

many questions had me drive to get to the bottom of this. So here it is. 

Regardless of what water we drink, the pH of the stomach is 1, which means that water 

is immediately reduced to a pH of 1 as soon as we swallow it. And when the body is in 

homeostasis, it regulates its own pH, so drinking supposedly optimised water (from a 

pH perspective – “structured” and otherwise optimised water is a different 

conversation) has no tangible benefit. Indeed, the whole discussion about the value of 

alkaline water arises, like so many other supplementation issues, from the assumption 

that our bodies’ functions are compromised, when they have simply been missing the 

key that activates them in ways we never imagined - NANO SOMA. 

So, what was Raghu talking about when he spoke about drinking high pH water in 

relation to NANO SOMA? He was referring to drinking it just before you spray NANO 

SOMA in your mouth. If you drink water of a pH above 7.5 just before spraying NANO 

SOMA in your mouth, you will render NANO SOMA ineffective. And Raghu has seen 

this happen. 

So, if you want to drink high pH water, believing it’s of benefit to your body, feel free to 

do so but understand the basis for doing so has no factual basis. It will quickly be 

reduced to a pH of 1 by your stomach acids the moment you swallow it. And a body in 

homeostasis, which it quickly becomes when you begin to use NANO SOMA, will 

regulate its pH as needed. 

I apologise for the confusion I created as I sought to convey what I thought Raghu was 

telling me, which occurred over several conversations. Hopefully these words will 

clarify this for you. 

For some of you, this will trigger the MMS conversation, again. Simply put, as I said 

last week, when the body needs this, it produces it. There is no place, when your body 

is in homeostasis, for consuming MMS and related products. Again, the argument for 

doing so arises from the context of a body that is out of balance. 

Which leads me onto the subject of taking care of our bodies. Some people think that 

using NANO SOMA will fix everything and you need not take an overarching 

responsibility for your diet and your personal disciplines. In order for NANO SOMA to 

work optimally, we need to eat good quality food, drink good water, avoid eating lots of 

processed carbs, and exercise. We see cases of, for example, obese people with 

terrible diets and who do no exercise, expecting that NANO SOMA will magically fix 

their elevated blood sugar levels and other issues. It probably won’t. You need to walk 
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every day, begin to eat good food and ban the sugar-filled foods and drinks from your 

fridge and cupboard. These are highly addictive and you need to decide that you want 

to heal. For NANO SOMA to work optimally for you, eat good quality, ideally single 

ingredient foods, drink good water, get adequate rest and exercise. Then NANO SOMA 

can trigger your body to work its natural magic and heal. 

In January this year, a number of people participated in a Zoom call in which Raghu 

shared many insights into NANO SOMA. You can watch an edited version of that call 

here. One of the participants was the profound Master Intuitive, fellow Aussie Lorraine 

Mill. This video brings together Lorraine’s remarkable insights from that call into what 

NANO SOMA is, its origin and how it works in our bodies. 

 

Vertaling door Monique ten Brink 2 oktober 2021 
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