
 
 ד''בס

 נוסחת חיים 

LIFE FORMULA 

The unique device-license that helps promote health and bring good luck 

Official information: www.info.lifeformula.org.il    For letters: www.letters.lifeformula.org.il    For payment: www.payment.lifeformula.org.il 

___________________________________________________________________________________________________ 
      

          מכון תורת חיים

 ''נשמת ישראל''

 מכון חיים
THE INSTITUTE OF LIFE 

  *Лицензия* - *Licence - *Laesense - *लाइसेंस -執照*  -(License - *رخصة( *רישיון
 

 שברשותו/ה שלטלפון נייד, מחשב וכו'( של )כגון  מכשירה של המסךגבי  עלמופיע  זה רישיוןכאשר  ו/או ת/של אותו/ה משתמש ה/ברשותו ונמצא מודפס זה רישיוןכאשר  כגון) זה רישיון ה/לו שיש ת/משתמשהשלכך  מתנגד לא זאתחיים  נוסחה של הבעלים
 כל שהיאבדהיינו אמר/ה הצהיר/ה( )סתם אמר/ה או/ו )לרבות  ה/אמר זאת/זה ת/משתמששבתנאי של רישיון זה  1האמורה בסעיף  בגרסתה חיים נוסחתאת  יקבל/תקבל( בגרסתה הבאהבנוסחת חיים  ה/שלו השימושתחילת  בזמן (לפחות) ת/משתמש ה/אותו
  .זה רישיון של 2-ו 1 בסעיפים שכתוב שהוא/היא מסכים/ה עם מה (לפחות)או/ו  זה רישיון של 2-ו 1 בסעיפים שכתוב מה את ת/מקבל היא/שהוא או/ו הודיע בצורה כל שהיא אחרת (שפהכל שהיא ובשל אמירה  צורה

( או/ו להודיע בצורה כל שהיא (של אמירה ובכל שהיא שפה צורה להגיד )לרבות סתם להגיד או/ו להצהיר )וזה בכל שהיא /הצריךזה/זאת משתמש/ת בצורה תקינה,  של רישיון זה 1להשתמש בנוסחת חיים בגרסתה אמורה בסעיף שמשתמש/ת יוכל/תוכל כדי 
צריך )או/ו נוסחת חיים עבור השימוש שלו/ה בששולם תשלום שבתוקף שולם להיות צריך  (כללבדרך כן )ו זה רישיון של 2-ו 1 בסעיפים שכתוב זה או/ו )לפחות( שהוא/היא מסכים/ה עם מה רישיון של 2-ו 1 בסעיפים שכתוב מה את ת/מקבל היא/שהוא אחרת

  . (אישור הנ''ל או תשלוםשיהיה אין חובה של שבוע,  הניסיון תבתקופהוא/היא משתמש/ת בגרסה אמורה  אולם כאשר)ללא תשלום נוסחת חיים אישור שבתוקף שניתן לו/ה לשימוש בניתן להיות( 

לבריאותי  המזיק לא תהיהגם ורוחני הגשמי ו/או התועלת לי ו/או לאנשים אחרים בהיבט  המביאגם תהיה  ההבאנוסחת חיים בגרסתה של  - לפי ובמסגרת של האמור בסעיף זה -. בתנאי שקבלתי זאת 1
גם לא אסורים לי לפי כללי ההתנהגות שנקבעו בהתאם  (ההאמור ב בזמן שאעשה אותם לפי)לי לעשות אך ורק את הדברים שיהיו  המכתיבנוסחת חיים בגרסתה הבאה שהפיזית או הרוחנית וכן בתנאי 

רק באופן אך  - אסורים לי לפי שבע מצוות בני נוח או )אם מצווים לי תרי''ג מצוות התורה( מותרים לי לפי התורה להישגים הומניטריים חיוביים של האנושות וגם )אם מצווים לי שבע מצוות בני נוח( לא
נוסחת חיים בגרסתה מקבל/ת על עצמי את  אני - האמורבאופן  את זההרוחנית כאשר אעשה  /ומזיק לבריאותי הפיזית אויהיה רק במה שזה לא אך הרוחנית ו /ושזה לא יהיה מזיק לבריאותי הפיזית או

דהיינו היה נשמר ) .ההודפסשל ירושלים גם לפי זמן  10:11לבין  10:11בין )באותו יום( נשמרה בתוך התיקייה האלקטרונית ולאחר מכן קודם ביום ל' בניסן )שהוא א' דראש חודש אייר( של שנת ה'תשפ''ג ש
  .בכותרתו( חייםנוסחת ולאחר מכן הודפס הטקסט עם המילים 

  .)warnings.lifeformula.org.il://http) באזהרותאני מסכים/ה עם האמור  .2

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
( שהיאובשפה כל שהיא  להגיד )בצורה כל ך/הצריאתה/את זה,  רישיון-כדי להשתמש במכשיר

לגעת בכפתור הגדול . אחרי זה של רישיון זה 2-ו 1כתוב בסעיפים מה ששאתה/את מקבל/ת את 
מים. של דקות ולשתות כוס גדולה  *9ברישיון זה. לאחר מכן, מומלץ לשבת ברוגע במשך שהימני 

 (www.information.lifeformula.org.il)למידע נוסף: 

 
To use this device-license, you must say (in any form and in any language) that you accept 

what is written in paragraphs 1 and 2 of this license. Then touch the big right button in this 
license. After that, it is recommended to sit quietly for 9* minutes and drink a large glass 

of water. (For more information: www.information.lifeformula.org.il) 

 
 2و  1الستخدام ترخيص الجهاز هذا ، يجب أن تقول )بأي شكل وبأي لغة( أنك تقبل ما هو مكتوب في الفقرتين 

دقائق  *9من هذا الترخيص. ثم المس الزر األيمن الكبير في هذه الرخصة. بعد ذلك ينصح بالجلوس بهدوء لمدة 

 (www.information.lifeformula.org.il: وشرب كوب كبير من الماء. )لمزيد من المعلومات

 

要使用此设备许可证，你一定要说（以任何形式和任何语言）您接受本许可证第 1 

和第 2 段中所写的内容。 然後觸摸此許可證中的右大按鈕。 之後，建議靜坐 9* 分

鐘，喝一大杯水。 （有關更多信息：www.information.lifeformula.org.il） 

 
Para usar esta licencia de dispositivo, debe decir (en cualquier forma y en cualquier 

idioma) que aceptas lo escrito en los párrafos 1 y 2 de esta licencia. Luego tocar el 

botón derecho grande en esta licencia. Después de eso, se recomienda sentarse en 
silencio durante 9* minutos y beber un vaso grande de agua. (Para más información: 

www.information.lifeformula.org.il) 

 
इस डिवाइस-लाइसेंस का उपयोग करने के ललए, आपको कहना होगा (ककसी भी रूप में और ककसी 
भी भाषा में) यह कहना होगा कक आप इस लाइसेंस के परैाग्राफ 1 और 2 में जो ललखा है उसे स्वीकार 

करत ेहैं। कफर इस लाइसेंस में बडा दायाां बटन स्पर्श करें। उसके बाद, 9* लमनट तक चुपचाप बैठने 

और एक बडा गगलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। (अगिक जानकारी के ललए: 
www.information.lifeformula.org.il) 

 

Чтобы использовать этот прибор-лицензию, вы должны сказать (в любой форме 

и на любом языке), что вы принимаете то, что написано в пунктах 1 и 2 этой 

лицензии. Затем коснуться большой правой кнопки в этой лицензии. После этого 

рекомендуется посидеть спокойно 9* минут и выпить большой стакан воды. (Для 

получения дополнительной информации: www.information.lifeformula.org.il) 

 

Pour utiliser cette licence d'appareil, vous devez dire (sous n'importe quelle forme et dans 

n'importe quelle langue) que vous acceptez ce qui est écrit dans les paragraphes 1 et 2 de 

cette licence. Ensuite toucher le gros bouton droit dans cette licence. Après cela, il est 

recommandé de s'asseoir tranquillement pendant 9* minutes et de boire un grand verre 

d'eau. (Pour plus d'informations : www.information.lifeformula.org.il) 
 

It is clarified that, in what it does not contradict the terms of use and warnings that are published on the official website of the Life Formula (http://en-
regulations.lifeformula.org.il)) at the time of my acceptance of this formula, my acceptance of the said in paragraphs 1 and 2 of this license does not imply my permission 
for any claim from me against my consent. 

Disclaimer: Despite the fact that the using this product greatly helps the spiritual development of the person (and it is known that good spiritual health also contributes to 
good physical health), this device it is not a certified medical product. And it is very likely that according to the instructions of the Ministry of Health in your country, 
anyone who is interested in using it not only for spiritual development of a person, but also for medical reasons, should take medical help before using this product or in 
case the symptoms, for which the product is taken, worsen or do not pass. 

 !Обратите внимание!   (* Pay attention!  注重！  ध्यान देना!  ¡Prestar atención!  Faites attention   !انتبهوا) www.attention.lifeformula.org.il  שימו לב!   *
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 של רישיון זה 2-ו 1בסעיפים  כתובמה שאני מקבל/ת את  
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