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Beste Monique, 

 

In Australië is het nog maar een paar uur tot Nieuwjaar en terwijl ik hier zit op een dag van 

38C, denk ik na over het jaar dat ons te wachten staat. 

 

Zal het meer lockdowns en jab-mandaten brengen? Vrijwel zeker. 

 

Zal deze oplichtersagenda beginnen te wankelen? Ik verwacht van wel. 

 

Zal 2022 wereldwijde hyperinflatie brengen? Dat zou best kunnen - het brengt de kans zeker 

een stuk dichterbij, nu de inflatie in de VS op het hoogste punt in 40 jaar staat. 

 

Zal het voedseltekorten brengen over een groot deel van de wereld? Ik verwacht van wel. 

Het is zich al meer dan 5 jaar aan het ontvouwen - helaas, op een geplande manier. 

 

Zullen we zien dat de belachelijke wereldwijde zeepbellen van activa beginnen te knappen? 

Waarschijnlijk wel. Als het niet 2022 is, dan zeker 2023. 

 

Het is mij duidelijk dat we leven in, misschien wel, het meest diepgaande moment in 

de geschiedenis van de Aarde, een moment dat gepland was, van wat ik ben gaan 

begrijpen, voordat het leven op Aarde begon. 

 

Ik sprak hierover in Raghu's en mijn interview met Kerry Cassidy. 

 

En, naar mijn mening, heeft het deeltje in NANO SOMA een diepgaande rol te spelen in 

deze tijd van verandering. Lorraine Mill beschreef de wisselwerking van NANO SOMA met 

ons DNA en hoe dit deeltje "hier niet vandaan kwam"... Het verdween uit ons dieet toen 

ons voedsel "geraffineerd" werd en duikt nu weer op "post-jab" - geen toeval, naar mijn 

mening. Ik verwacht dat NANO SOMA in 2022 zal opduiken in een veel breder wereldwijd 

bewustzijn. 

 

En het draagt de belofte in zich van een perfectie van de menselijke vorm die we ons 

nooit hebben kunnen voorstellen - het in gang zetten van de natuurlijke genezing van ons 

lichaam en het omkeren van het verouderingsproces - allemaal teweeggebracht door een 

deeltje voedsel... Hoe perfect. Hoe diepgaand. Een sleutel tot onze lichamelijke perfectie en 

een lang leven verborgen in ons voedsel.  

 

Ik sta letterlijk dagelijks perplex als ik dit overdenk, en Raghu deelt bijna elke dag nieuwe 

inzichten over de "magie" met mij. Het is werkelijk een eer om deze briljante, nederige man 

als mijn vriend te beschouwen Binnenkort zal, na 18 maanden van afwijzingen, zijn paper 

gepubliceerd worden waaruit blijkt dat NANO SOMA korte metten maakt met de spike-

eiwitten en andere elementen die geassocieerd worden met het zogenaamde SARS-

COV-2 virus. Ik zal een link delen zodra het beschikbaar is. 

 

 

 

https://odysee.com/@PROJECTCAMELOT:d/NANO-SOMA-1:7
https://lorraine.thenanosoma.com/
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NANO SOMA is een nano-emulsie van policosanol, met kleine hoeveelheden additieven om 

het oplosbaar te maken in water en het te stabiliseren, en 98% ongerept Zwitsers water. Dat 

is het. We verkopen het als voedsel in de meeste landen, wat het ook is. Het heeft geen 

bekende bijwerkingen na 10 jaar gebruik. Ik moet zeggen dat het me verbaast dat 

sommige mensen denken dat sommige van de ingrediënten gevaarlijk zijn. Dat is 

klinkklare onzin. Je zou er veilig elke dag een liter van kunnen drinken zonder dat het 

kwaad kan, zoals Raghu zelf heeft gedaan, mits je de genezingscrises die kan ontstaan als 

je ermee begint, hebt aangepakt. Het zou duur zijn, maar ongevaarlijk. Naar mijn mening 

maakt Raghu's prachtige geschenk deel uit van een plan om de mensheid vrij te maken om 

in harmonie en in perfecte gezondheid te leven, en werd het beschreven in de Indiase 

spirituele tekst, de Rigveda, van 5.600 v. Chr. Het was bekend bij onze voorouders. 

 

Zoals ik al zei, verwacht ik dat iedereen die deze uitdagende tijd overleeft, binnen 10 jaar 

NANO SOMA zal gebruiken en dat de mensheid zich over 20 jaar zal afvragen hoe het komt 

dat we deze tijd van ziekte, kwalen en veroudering hebben overleefd, omdat er dan niets 

meer van zal bestaan. 

 

Ik zie 2022 dan ook als een tijd waarin we enorme vooruitgang zullen boeken op weg naar 

die bevrijde en zelfbewuste toekomst voor ons allen. 

 

Tien jaar getuigenissen verzameld door Raghu zijn te vinden op 

http://raghutestimonials.thenanosoma.com en die verzameld door mij sinds december 2019 

staan op http://testimonials.thenanosoma.com, met een US only subset op 

http://ustestimonials.nanosoma-usofa.com. Ook zijn deze getuigenissen nu te vinden in het 

Frans, Italiaans, Spaans en Duits op www.thenanosoma.com 

 

Gelieve te begrijpen dat noch ik, noch een van de bedrijven die NANO SOMA of Metasomer 

leveren, noch de directeuren, aandeelhouders of werknemers van deze bedrijven artsen zijn 

en 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. 

 

Met vriendelijke groet, 

Richard 

 

31 december 2021 
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