אזהרות

א .על המשתמש/ת בנוסחה יש לדעת שהנוסחה עברה בהצלחה ניסויים של מכון חיים במשך  7שנים ,אך טרם הסתיימו כל
הניסויים .וכל עוד ולא הסתיים התהליך – יש לראות אותה כניסיונית בלבד ,ועלינו להזהיר שהארגון ,המכון ו/או כל נציג שלו
אינם אחראים על כל התוצאה של השימוש בנוסחה.

ב .שימו לב! עם תחילת השימוש בנוסחה הנ''ל הגוף שלך צריך בו זמנית לצבור תוספת של המים בתאים .הן כי תהליכי יצור
ושימוש באנרגיה של התאים שבתוך גופך דורשים כמות מים בהתאם והן כי רקמות ואיברי הגוף שלך גם הם חייבים תוספת
מים לתפקוד חדש – בריא! וכן צרי ך להוציא מהגוף את הדברים הלא טובים ,ועוד .כמו בשימוש בתרופות אנטיביוטיות חזקות
חייבים הרבה לשתות ,כך גם כאשר מתחילים להשתמש בנוסחה הנ''ל ,חייבים הרבה לשתות .כי התחברת לאנרגיות חזקות
חדשות לך ,ובמיוחד תוך כמה שעות וימים ראשונים ובפרט בפעם הראשונה .וכמו שאת/ה מוסיף/ה את האנרגיות שהיו חסרים
לך ,ככה עליך להוסיף בו זמנית את המים שהיו חסרים לגופך.

פעילות אקטיבית גם כן מחייבת שתייה מרובה! דהיינו ,אם הייתה לך חולשה זמן ממושך ואפילו כמה שעות רצופות ולא
היית/ה שותה הרבה מים ועכשיו לאחר שקיבל/ה את הנוסחה הנ''ל והבראת והרגשת פתאום תוספת כוח והתחלת פעילות
אקטיבית ממושכת – גופך חייב הרבה מים נוספים! אם להמשיך לשתות כמו בזמן של החולשה ללא הוספה של מים אף
שהוספת בפעילותך – דבר זה עלול להביאך לבחילות ,להתייבשות ולכאבי ראש חזקים .וכ''כ למה? כי בזמן שכיבה או היעדר
פעילות אקטיבית – גם כאשר אדם לא שותה די צרכו – הגוף לא מחסיר כל כך הרבה מים .וכאשר אדם עושה פעילות
אקטיבית ולא שותה מספיק – הגוף שלו כן מחסיר הרבה מים.

כמה להוסיף לשתות? כל זמן השימוש בנוסחה כדי להוסיף תועלת משימוש בה יש להקפיד על שתייה מרובה – לפחות כ5.1--
 2ליטר יותר ממה שהיה רגיל.

שימו לב! שתייה מרובה זה אכן מאמץ ובפרט בכמה ימים ראשונים – זה יכול להיות מאמץ גדול – אך הוא שווה! כי ע''י כך
הנך מתחיל/ה לחיות חיים חדשים – בריאים!

ג .מי שבשל המחלה הוזהר מהרופאים לגבי ההגבלה זמנית בשתייה ,לא יוסיף את שיעור השימוש בנוזלים ללא הסכמה
מפורשת של הרופא.

ד .למרות העובדה שהנוסחה ,המכשיר והתמונות – עושים את פעילותם בהתאמה אישית עבור כל המשתמש/ת ,ולדעתנו ,כל מי
שביצע כהלכה את המגבלות דלעיל – לא יכול לבוא לשום נזק אלא להפך ,בעזרת השם הוא אמור לזכות רק לשיפור של
בריאותו הגופנית וה רוחנית ,בכל זאת ,אם נכון לעכשיו את/ה חושב/ת שהנוסחה או/ו מכשיר/תמונה עלולים לגרום נזק
לבריאותך ,מומלץ לך לא להתחיל את השימוש בהם ,עד שתקנה לך את הביטחון בהטבות שלהם ללא נזק.

ה .בשעת ההתחברות הראשונה יש לנוח לאחר קבלת הנוסחה במשך  22דקות ולשתות לאט את הכוס הגדולה של מים .במשך
 2-3שעות יש להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה ( 02קמ''ש ויותר) .מומלץ לנהוג כך גם בהמשך השימוש בנוסחה,
אך מפעם רביעית ואילך ניתן לשתות תוך  1-52דקות לאחר קבלת הנוסחה וכן ניתן להפחית זמן המניעה מעבודה קשה עד ל-
 32דקות בלבד.

ו .יש להימנע מהמעשים הלא ראויים.

רצוי לקיים את ההמלצות במלואן!

ז .השימוש במחיר מסובסד יהיה לפי התנאים שבהתאם .כגון לפי הנאמר בדף ''תנאים'' בסעיף  8.4או כדומה.

) 4.8מחיר מסובסד ו/או שימוש ללא תשלום עבור הלקוח  -מה הם תנאיי השימוש.

אז מה זה  -בחינם?  -ישאל הלקוח .אבל אם כך ,בטח יש ''אותיות קטנות''!  -לא ,זה לא בחינם .לרוב מוחלט זה באמת רווח
נטו של משתמש ,אבל בעניין חשוב אחד אנחנו כן מתחלקים ברווחים .לא בכל סוג של רווח אלא רק בעניין מסוים .וגם בו לא
בכל הרווח שבאותו עניין אלא אך ורק בחלק של הרווח שיתווסף (בעיניין זה) למשתמש/ת כתוצאה מהשימוש בנוסחה .אבל כן
מתחלקים .וכתוב זה כאן ''באותיות גדולות'' .והיות ונוסחה זאת היא בינתיים דבר חדש ,אז כדי לתת הסבר ברור נביא משל
מחיי יום יום (זה לא יהיה משל לכל דבר אבל הוא עוזר להבין על מה מדובר).

תתארו לעצמכם מקרה כזה .יש לכם בית חרושת .יש לכם גם בניין משלו וגם מכונות ייצור .והוא נותן רווח מסוים ,נגיד
 52222דולר לחודש .יום אחד ניגש אליכם מפתח תוכנה עם הצעה שאי אפשר לסרב לה .הוא אומר כך :יש לי תוכנה בשבילך
רב תחליטית ,מאוד משוכללת .היא גם תפעל להוספת כמויות של ייצור ,גם תחסוך אנרגיה וגם תשפיע לכך ,שהבית ומכונות
לא רק שלא יהיו מתפרקים (אפילו קצת ועם בלאי סביר) אלא יתחזקו וישתפרו מיום ליום .וגם המצורים שלך יהיו יותר
מבוקשים .והעיקר ,גם אתה על ידי שימוש בתוכנה זאת תתעלה מאוד בדרגה  -הן כמנהל מוצלח והן והעיקר – כאדם!

וכאשר תשאל/י ,מה היא תמורה עבור כל אלה ,יגידו לך :כל רווח שיהיה לך בעתיד בשיעור של הרווח הקודם  -יהיה לך
במאה אחוז .זה שבניין ומכונות יותר לא יקבלו בלאי אלא רק ישתפרו  -גם במאה אחוז יישאר רווח נטו שלך .מיומנות שלך
ושם הטוב של מוצר ושלך כאדם של עידן חדש  -אדם יותר טוב בלבו ובמידותיו  -כמובן יהיה לך.

אבל ,יגיד המתכנת ,אני השקעתי הרבה מאוד בתוכנה הזאת ומגיע גם לי תמורה הוגנת על כך .לכן אני רוצה בתמורה חצי
משיעור הרווחים שיתווספו כתוצאה משימוש בתוכנה וכן מחיר סמלי עבור המנוי( .לא חצי מכל רווחים אלא רק משיעור
שגדל ,כגון באמצעות תוכנה התחלת להרוויח היום  20222במקום  ,52222אז  52222מראש שלך ,ומהתוספת  4222שלך ו-
 4222יהיה שלי).

יתירה מזה ,יגיד המתכנת ,אם תיראה/י שחבל לך להתחלק איתי גם בהחצי של שיעור הרווח שגדל ,תוכל/י לשלם לי מחיר
מלא עבור המנוי שיהיה קבוע מראש ולא מופרז (אבל גם לא סמלי או מסובסד כמו עכשיו אלא מחיר מלא) ואז גם כול 522%
של תוספת שיעור הרווח יהיה לך! אבל כל עוד ולא שילמת לפחות חצי של מחיר מלא  -תנאים הם כנ''ל.

מה תגידו לעצמכם :נכון שאני משלם/ת  4222אלף אבל הם רק מהתוספת של הרווחים מ 50222-נוספים שקיבלתי .תכליס
אני מרוויח/ה כל חודש כמעט פי שתיים .יתרה מזאת ,אם זה עובד ,אז רווח משיפור הבניין ומכונות  -כולו שלי .מוצר  -יותר

טוב .שם שלי בין הלקוחות ומיומנות מובן שגודלים בשבילי .ועוד אהיה אדם יותר טוב .וגם אם ארצה  -אקנה להבא את כל
 522%של הזכות על תוספת של הרווחים.

ניראה לי שיוכל לסרב כאן רק מי שכאשר מציעים לו שיתנו לו מתנה ,אבל לשכן יתנו תמיד פי שתיים ,אומר ''תוציאו לי עין
אחד''( .וגם הוא כניראה לא יסרב כי בשביל רווח גם כאלה מוותרים) .אבל אני לא כזה .אני בוודאי אסכים.

אז בדיוק כזה גם התשלום במקרה שלנו .אנחנו אומרים :תוך  22שנה של מחקר ו 4-של פיתוח קשה עשינו תוכנה ,שמשפרת
בהרבה את כל פעולה חיובית בחיים פרטיים של האדם  -על ידי חיבור שלה לאנרגיה חיובית הכי טובה לו ובכמות נכונה ,וכן
על ידי יחסי גומלין נכונים עם אנשים והעולם סביבו.

לכן אדם שמשתמש בתוכנה זאת נהיה יותר אהוב ואוהב .הוא מקבל תוספת כוח וגם בריאות שלו משתפרת על ידי הרמוניה
זאת ואנרגיות אלה .ואם חלילה וחס הוא זקוק לרפואה  -תוכנה עוזרת משמעותי גם להתרפאות.

אבל לא רק את זה מרוויח/ה משתמש/ת בתוכנה .אלא היות והוא/היא מתנהג/ת כראוי ,מביא/ה אנרגיה חיובית לעולם מכל
פעולה שעושה ,נמצא/ת ביחסי גומלין נכונים עם העולם ובני אדם סביבו/ה  -על ידי זה (בנוסף לכל טוב בה"ל) הוא/היא גם
זוכה לזכות גדולה כלפי העולם! וכמה שמביאים לעולם יותר ברכה  -גם זכות יותר ויותר גדולה.

לכן אומרים הבעלים של התוכנה ,מה שבנוגע לכסף בתמורה לשימוש בתוכנה ,אנחנו רוצים מחיר מסובסד או אפילו סמלי.
אבל יחד עם זאת מתוספת של שיעור הזכות שתגדל למשתמש/ת על ידי שימוש בתוכנה זאת אנחנו רוצים שבשבילנו או/ו
בשביל חברנו שאנחנו נחליט יהיה החצי מתוספת הזאת.

כמובן שלא מבקשים מאדם שמשתמש בתוכנה שיתחלק מזכות שהייתה לו ממה שהיה זוכה ממילא גם אם לא היה משתמש
בתוכנה ,ולא מבריאות של גופו שיהיה יותר בריא  -גם זה כולו שלו ,ולא ממיומנות שלו ולא משיפור ביחסי גומלין עם בני
אדם ועם העולם ,ולא מאנרגיה חיובית שיקבל ,ולא מזה שנעשה אדם יותר מוצלח ומבוקש ,אהוב ואוהב!

וכן כמו במשל ,אנחנו אומרים למשתמ ש/ת בתוכנה ,כי בכל רגע ,לאחר שתתחזק/י ברוחניות ובגשמיות גם יחד על ידי שימוש
מוצלח בנוסחת חיים – התוכנה שלנו ,תוכל/י גם להחליט להבא ,שתשלם/י מחיר מלא עבור השימוש בנוסחה ואז גם מתוספת
של הרווח האמור – היינו מתוספת הזכות האמורה  -הכל יהיה משלך).

