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Nieuwsbrief NANO SOMA januari 2022 

Hoe snel kan ik resultaat verwachten van het gebruik van NANO SOMA? 

 

 

Beste Monique, 

 

Hoe snel kan ik resultaat verwachten van het gebruik van NANO SOMA? 

 

Dit is een vraag die ik vaak zie. Soms is het als een directe vraag, terwijl het op andere 

momenten verborgen zit in een perceptie. Het komt vaak voor dat mensen één flesje NANO 

SOMA kopen en een wonderbaarlijk resultaat verwachten, terwijl ze al tientallen jaren een 

gezondheidsprobleem hebben. Wat zich ontvouwt bij het gebruik van NANO SOMA 

wanneer we bestaande gezondheidsaandoeningen hebben, gaat over de aard en de functie 

van ons lichaam, eerder dan over NANO SOMA zelf. 

 

Ik zal het uitleggen. Raghu zegt dat de tijd om een gezondheidstoestand te genezen 

afhankelijk is van hoe lang je de aandoening al hebt. Als je dus je hele leven diabetes 

type I hebt gehad en je bent in de zeventig of tachtig, zal het je misschien een jaar kosten 

om dit te zien genezen. Dit is maar een voorbeeld. Er zijn veel van zulke gevallen. Dit 

gezegd zijnde, zien wij situaties waarin bijvoorbeeld iemand artritis heeft, die hij al vele jaren 

heeft, en hij een zeer snelle vermindering van de symptomen kan ervaren, zij het dat het 

nog ongeveer een jaar zal duren voordat de algehele genezing volledig zal zijn. 

 

Mijn punt is dat als je een enkel flesje NANO SOMA koopt en wonderbaarlijke resultaten 

verwacht, je meer dan waarschijnlijk teleurgesteld zult worden. NANO SOMA is een 

product dat een bestanddeel van ons voedsel terug in ons leven brengt - misschien 

wel het belangrijkste bestanddeel van ons voedsel. En dus, als je het volledig begrijpt, 

zul je niet genezing zoeken met een enkel flesje, maar het zien als een 

levensverandering, waarbij je besluit NANO SOMA voor de rest van je leven te gebruiken. 

Als je begrijpt wat het doet, wordt de keuze heel duidelijk. En wanneer je inziet dat u door 

NANO SOMA te gebruiken vrijwel alle voedingssupplementen die u mogelijk gebruikt en alle 

andere producten die u gebruikt om uw lichaam te ondersteunen of te genezen, kunt 

elimineren, realiseert u zich dat het eigenlijk heel goedkoop is. In werkelijkheid hebben we 

veel bewijs gezien dat het gebruik van NANO SOMA op zichzelf de snelste manier is om de 

genezing van elke gezondheidstoestand die je hebt op gang te brengen. 

 

Zie je, NANO SOMA heeft de blauwdruk van het leven naar de planeet gebracht. Het 

kent je biologie intiem. En dus, wanneer het aanwezig is, brengt het het begin van de reis op 

gang die de belofte van onze biologie inhoudt, namelijk perfecte gezondheid en blijvende 

optimale leeftijd, zolang we incarneren. Ik zal je vertellen; ik zie dagelijks vele, vele mensen 

worstelen met dit begrip. We zijn geprogrammeerd om te denken over oplossingen voor 

onze gezondheid volgens het allopathische model, dat gaat over het behandelen van 

symptomen en het kijken naar het disgemak in ons lichaam als een ziekte, terwijl het 

gewoon de reactie van het lichaam is op een onvolmaakte werking van onze biologie - en 

een acceptatie van een overvloed aan ongeneeslijke "ziekten". 
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Wanneer men erkent dat de aanwezigheid van NANO SOMA in ons lichaam een replica van 

het menselijk genoom teweegbrengt en dat NANO SOMA alle 48 of 9 kernreceptoren in 

onze cellen reguleert, terwijl van geen enkele andere stof bekend is dat zij ook maar  

 

één ervan reguleert, begint men de diepgaande aard van dit product en zijn werking te 

begrijpen wanneer het zich in ons lichaam bevindt. Op een bepaald niveau kan men de 

opkomst van NANO SOMA beschouwen als de trigger die de belofte van onze biologie in 

vervulling doet gaan, namelijk zowel een perfecte gezondheid als een optimale leeftijd. 

Het is heel moeilijk voor ons om deze diepgaande en fundamentele waarheid te bevatten. 

Maar het is wel zo. 

 

En wanneer je hier dieper op ingaat en je begint te begrijpen dat het ontstaan ervan op het 

moment dat deze "prikken" wijdverbreid zijn in onze wereld, besef je dat dit ontwaken tot 

de volmaaktheid van de menselijke vorm op dit moment geen toeval is. Dit, mijn 

vrienden, is de belofte en de waarheid van NANO SOMA in onze lichamen en in onze 

wereld. Beschouw het niet als iets minder dan dit. 

 

Richard Presser 

Januari 2022 

 

Website: www.thenanosoma.com 

NANO SOMA Bestellen: Europese shop 

 

Vertaald door Monique ten Brink 

Meer Nederlandstalige informatie: www.followthehoney.nl 

 

http://www.thenanosoma.com/
https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273
https://followthehoney.nl/nano-spray-met-policosanol/

