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Email 16 mei 2022 Dr. Richard Presser 

 

The magic of Raghu’s Metadichol products continues to spread 
 

Lieve Monique, 

 

Elke dag zijn er nieuwe mensen die de magie van Raghu's prachtige producten ontdekken. 

Meestal begint de reis met NANO SOMA en breidt zich dan uit naar de METASOMER 

Topical Gel en de METASOMER Telomerase Natural Skin Cream. Ze hebben elk hun plaats 

in onze genezing en het terugwinnen van onze ideale gezondheid. 

 

Onlangs heb ik de gelegenheid gehad om opnieuw in contact te komen met een aantal van 

onze MagicDichol klanten, en in dit leidt mij ertoe om met u een paar observaties te delen. 

 

Ik werk momenteel met mijn video editor om de montage te voltooien van een interview dat 

ik deed met Raghu een paar weken geleden, waarin hij zijn reis deelt om Metadichol voort 

te brengen, en ik werd herinnerd aan een observatie die hij maakte en die ik heb zien 

opkomen in sommige van deze interacties.  

 

In dat interview zegt Raghu dat wanneer mensen met zijn producten werken 

vanuit het perspectief van twijfel en wantrouwen, ze over het algemeen geen 

optimale resultaten ervaren. Wanneer mensen echter het geschenk begrijpen 

dat deze producten zijn, kunnen de resultaten vaak transformerend zijn en in 

korte tijd.  

 

Onze houdingen en overtuigingen hebben een krachtige invloed op onze 

lichamelijke gezondheid en dit wordt misschien niet duidelijker geïllustreerd 

dan door de aanwezigheid van dit bewuste en intelligente deeltje dat de 

blauwdruk van het leven op aarde bracht. 

 

Sommige mensen zijn bezorgd om geld uit te geven aan NANO SOMA. Maar meestal als ik 

hen vraag, geven ze al aanzienlijke bedragen uit aan andere voedingssupplementen en zijn 

ze bang dat het advies dat deze niet meer nodig zijn, niet waar is. Voor mij is dit een 

perfecte illustratie van het wantrouwen. 

 

Raghu heeft uitgelegd dat het belangrijkste punt vanuit voedingsoogpunt het vermogen van 

het lichaam is om de voeding uit ons voedsel te verzamelen en aan onze cellen af te 

geven.  

 

Een van de eerste dingen die door het lichaam wordt geheeld in aanwezigheid van 

NANO SOMA zijn de mitochondriën in onze cellen, die de weg vormen voor zowel de 

toevoer van voedingsstoffen als de toevoer van energie in de cellen.  

 

Het tweede aspect is dat wanneer het lichaam in homeostase is, wat betekent dat het 

optimaal functioneert, zijn vermogen om de benodigde voeding uit ons voedsel te  
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halen functioneert zoals bedoeld. En dus, op voorwaarde dat je "redelijk" voedsel 

consumeert, ook al zijn de voedingsniveaus in ons voedsel gedaald, bevatten ze volgens 

Raghu nog steeds voldoende voedingsstoffen om ons lichaam te dienen. Inderdaad, de 

praktijk van uitgebreide voedingssupplementen is ontstaan in een omgeving waar ons 

lichaam niet optimaal functioneert en dus niet in staat is om de benodigde voedingsstoffen 

en mineralen uit ons voedsel te halen. En dus, wanneer mensen dit echt begrijpen, 

merken de meeste mensen dat ze eigenlijk minder geld uitgeven wanneer ze NANO 

SOMA gebruiken dan ze voorheen uitgaven. 

 

Om terug te komen op de kwestie van sommige van onze klanten die niet volledig begrijpen 

waar Raghu's geschenken voor staan, erkennen we dat we meer moeten doen om onze 

klanten te helpen echt te begrijpen waar ze mee verbonden zijn en om NANO SOMA en de 

bijbehorende METASOMER producten vanuit een meer geïnformeerd perspectief te 

benaderen, en we werken aan de beste manier om dat te doen. We zien het als een deel 

van onze verantwoordelijkheid om Raghu's prachtige geschenken aan de wereld te helpen 

brengen. 

 

Ik wil je ook herinneren aan het opstartprotocol dat Raghu aanbeveelt voor klanten die 

bestaande gezondheidsaandoeningen hebben of ouder zijn dan 50, dat je kunt vinden op 

deze link. Dit opstartprotocol, dat een intensiever gebruik inhoudt naarmate je begint, kan 

zeer waardevol zijn. Bovendien krijg ik vaak vragen over hoe NANO SOMA kan helpen om 

de effecten van COVID-19 en de bijbehorende spuiten op te ruimen, en dit wordt 

behandeld in het document op deze link. 

 

We staan op het punt een aantal belangrijke verbeteringen in onze leverings- en 

leveringsprocessen in de VS door te voeren en ik sta te popelen om deze met u te delen. 

Dat zal zeer binnenkort gebeuren. 

 

En dan nu de getuigenissen van deze week: 

 

Dr. Presser - Ik ben een trouwe gebruiker van NANO SOMA en ben zeer tevreden met wat 

het heeft gedaan voor de verbetering van mijn vermogen om te denken en mijn hersenen zo 

gemakkelijk te gebruiken. Het korte termijn geheugen is ook verbeterd - mijn gedachten en 

ideeën worden met zeer weinig moeite teruggehaald. Ik verspreid het woord van NANO 

SOMA's doeltreffendheid en heb verschillende familieleden en vrienden die ook genieten 

van de voordelen. 

 

Hoogachtend, Kendall R. Mei 2022 

 

We gebruiken NANO SOMA nu zes maanden en hebben ongelooflijke resultaten geboekt.  

Mijn vader heeft geen artritis meer en ik voel me 20 jaar jonger! 

 

Dank u voor uw overweging en voor alles wat u gedaan heeft om de mensheid te helpen. 

 

Jeremy Y, mei 2022 

 

https://usage-protocol.thenanosoma.com/
http://jabresp.metadicholnano.com/
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Om je MagicDichol producten te bestellen, gelieve naar je dichtstbijzijnde winkel te gaan. 

 

Gelieve te begrijpen dat noch ikzelf, noch één van de bedrijven die de MagicDichol 

producten leveren, noch de directeurs, aandeelhouders of werknemers van deze bedrijven 

dokters zijn en geen medisch advies geven. Voor medisch advies, gelieve je arts te 

raadplegen. Verder zijn deze producten niet bedoeld om welke ziekte dan ook te 

diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Richard 

 

Dr. Richard Presser 

 

 

https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273

