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De opkomst van Raghu's Metadichol in deze tijd was lang geleden 

gepland 

 
Nieuwsbrief 13 augustus 2022 

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

 

Lieve Monique, 

 

Je weet waarschijnlijk dat ik een diep spiritueel pad bewandel - een reis die kwam en mij 

vond, niet ik die het vond. Hetzelfde geldt voor Raghu's prachtige producten; ze kwamen en 

vonden mij. 

 

Zoals ik al uitvoerig heb beschreven, zet Metadichol het lichaam aan tot zelfgenezing en 

reiniging van alles wat niet thuishoort, waaronder herbiciden, pesticiden, zware metalen, 

parasieten en pathologische virussen, schimmels, gist en bacteriën, maar ook tot het 

terugdraaien van veroudering. Ik zie elke dag voorbeelden van mensen die worstelen 

met dit idee; "maar hoe zit het dan met mijn speciale gezondheidstoestand?" is het 

veelgehoorde thema. 

 

Ook heeft, zoals ik al vele malen heb gezegd, het deeltje in Metadichol de blauwdruk van 

het leven naar de planeet gebracht, zoals Meester Intuïtief Lorraine Mill heeft beschreven. 

Het fluisterde toen naar ons als een percentage van de policosanol aanwezig in ons 

ongeraffineerde voedsel, verdween toen ons voedsel geraffineerd werd en is in deze tijd 

teruggekeerd als onderdeel van het proces dat de mensheid zal bevrijden van de krachten 

van duisternis die ons millennia lang hebben gebonden. En Raghu begrijpt heel goed dat het 

zijn missie was om Metadichol in de wereld te brengen, zoals hij in dit interview deelt. 

 

Als je ook een spiritueel pad bewandelt, zullen deze woorden misschien bij je weerklinken. 

 

Ik begrijp al ongeveer 10 jaar dat onze "duistere vrienden", zoals ik ze beschrijf, een 

greep zouden doen naar de volledige controle over de mensheid, maar zouden falen 

in hun poging.  

 

We maken dit mee terwijl ik deze woorden schrijf en NANO SOMA, METASOMER Topical 

Gel en METASOMER Telomerase Natural Skin Cream spelen een rol in het bevrijden van 

de mensheid. Raghu's Vedische astroloog vertelde hem in 2008 dat Metadichol door 14 

dimensies werkt. Ik kan me dat niet voorstellen, maar het gaat zeker veel verder dan onze 

tijdelijke lichamen en veel verder dan onze mentale, emotionele en spirituele 

lichamen. Werkelijk diepgaand. 

 

Ik spreek veel mensen die oplossingen hebben gevonden voor een aantal belangrijke 

gezondheidsproblemen van onze tijd en die willen verdedigen wat zij hebben gevonden als 

alternatief voor Metadichol. Als ze begrijpen wat ik hierboven heb beschreven, lost het 

gesprek gewoon op. 

https://lorraine.thenanosoma.com/
http://raghu.magicdichol.info/
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Als je nadenkt over wat ik heb geschreven, begin je misschien te begrijpen dat de tijd 

waarin we nu leven al was voorzien voordat het leven op aarde begon... Een 

buitengewoon besef. 

 

Metadichol is de verloren sleutel tot het functioneren van ons lichaam, waarvan we niet 

wisten dat hij ontbrak, totdat hij opdook. 

 

Dank je, Raghu. 

 

 


