
HANDIGE WEETJES
voor de starter



Dit document is gemaakt door de leden en voor de leden. Het is gebaseerd op officiële
informatie verstrekt door het bedrijf en zorgvuldig weergegeven in dit document.

Deze informatie is louter informatief en mag op geen enkele manier worden gezien als
financieel advies.

Bovendien is de informatie louter indicatief. Dat wil zeggen dat dit het potentieel van
het systeem definieert. De uiteindelijke resultaten zijn afhankelijk van vele factoren,
waaronder de hoeveelheid moeite die je erin steekt. 

Tot slot: we zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit
uit deze informatie.

versie van 19-12-2020

DISCLAIMER



UPGRADE MEMBER

Je hebt Euro’s of Bitcoin besteed aan Vitae’s en Credits en je bent nu een upgrade member.

WELKOM! Fijn dat jij ook blij wordt van VITAE.

Deze handleiding laat mogelijkheden zien evenals de potentie van het Social Media
Platform VITAE. Je kunt hier allerlei weetjes vinden die je helpen om VITAE en de VITAE-
backoffice meer eigen te maken. Natuurlijk kun je voor vragen altijd bij je sponsor terecht of
stel ze in de Telegram-groep.

MELD JE AAN BIJ
ONZE WEBSITE

LINK voor het registratieformulier

WAAROM?
Op onze website VITAE.tv vind je de AGENDA met data en tijden van presentaties voor je
eigen ontwikkeling en presentaties voor geïnteresseerden.

Je vindt er handige links, en handleidingen voor o.a. hoe je mensen kunt benaderen en
Vitae’s kunt aanschaffen. (alles in NL en EN).

En vraag je sponsor om je toe te voegen aan onze TELEGRAM groeps-app. Hier krijg je het
laatste nieuws en kun je ook vragen stellen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI265uoPj8gv5k9LfWoktfooEn12QPp0py6Tlq6CsLtsuI_w/viewform?usp=sf_link


Het is het allermooiste om je account altijd boven de 212 Credits te hebben en vlak
voor de UPGRADE minimaal 412 Credits.

WAAROM?
In het systeem zit de RRS; Residual Retention System.

Dit systeem zorgt er voor dat er eerst gespaard wordt tot er 200 Credits in je backoffice
staan zodat je de volgende upgrade kunt betalen. De 12 overige Credits is voldoende om
die dag nog 20 Energy Boosts te kopen.

412 Credits vóór de UPGRADE; de UPGRADE kost 200 Credits. Dan staat er nog 212
Credits; 200 wordt gespaard voor de volgende UPGRADE en het restant van 12 Credits
om die dag nog 20 Energy Boosts te kopen.

Wil je dat het systeem dagelijks 20 Energy Boosts aankoopt, dan kun je meer Credits
kopen.

UPGRADE ACCOUNT

Om een upgrade-member te blijven is het belangrijk om enkele dingen te weten. 
    We hebben deze op een rijtje gezet en hopen dat je hierdoor meer inzicht en overzicht krijgt.

ZORG VOOR
VOLDOENDE

CREDITS

Weet je al dat de 200 Credits voor de UPGRADE weer terug gaan
naar de UPGRADE-members in de vorm van 5 GARDENS bij elke

UPGRADE en de commissies van de PURPOSE & DESTINY?



Nieuwe MENSEN inschrijven.

WAAROM?
Jouw PURPOSE–matrix kan voor een mooi maandelijks inkomen zorgen. 

Je kunt 3 mooie nieuwe members inschrijven.  Als die ook elke maand de upgrade doen
(groen) ontvang jij elke keer 67 credits;  3 x 67 credits is 201. Daarmee kun je jouw
maandelijkse UPGRADE doen. Doen ze hun UPGRADE niet (rood) dan krijg je deze 67
CREDITS niet.

Je ontvangt alleen dan commissies als je jouw eigen UPGRADE uitvoert.
Ook ontvangen, dankzij jouw UPGRADE, jouw mooie upline-members de commissies
waarmee ook zij hun maandelijkse UPGRADE kunnen doen. Wauw! Ze zullen je er
dankbaar voor zijn. En we gunnen het ze!

Als je deze 3 nieuwe members goed enthousiasmeert en coacht om ook 3 nieuwe
members aan te brengen in dit waanzinnig mooie platform met een werkelijk prachtige
filosofie, wordt het nog leuker. Jij ontvangt dan maandelijks (als deze 9 ook maandelijks
upgraden) 9 x 15 credits = 135 credits boven op de 201 is 336 Credits.

PURPOSE



MEER DAN
3 MENSEN

INSCHRIJVEN

Zelf zoveel mogelijk NIEUWE MEMBERS aan blijven brengen is super! 

WAAROM?
Je zorgt ervoor dat de 3 mensen om je heen, de eerste ring, ingevuld worden (alleen met
mensen met wie je graag wilt samenwerken en die gecoacht willen worden).

In je overflow, zoals dat heet, gaat, bijvoorbeeld, de 4de door jou ingeschreven nieuwe
member bij iemand anders (ook door jou ingeschreven) in zijn/haar 1e ring vallen. En
ontvangt diegene 67 credits. Hoe gaaf is dat? Als deze persoon dan in jouw 2e ring valt
ontvang jij nog eens 15 credits. 

Dit zal ook een stimulans zijn voor jouw eerste 3 ingeschreven mensen. ♥

Weet je al dat alle inschrijvingen via jou en via anderen in de matrix gaan
samenwerken in de oneindige VITAE-matrix, waardoor je maandelijks

(veel) inkomsten gaat ontvangen? 



He who is LAST, shall be FIRST…
 
WAAROM?
50 % van de nieuwe UPGRADE members sinds de DESTINY van vorige maand + de
UPGRADE-members van de huidige maand ontvangen ergens in de maand (niemand
weet wanneer de Destiny-run loopt) 200 Credits!!! Gewoon zomaar, omdat je lid bent
geworden. Cadeautje van VITAE. Hoe geweldig is dat!

En weet je: hier kun je de eerste UPGRADE van betalen!

DESTINY

Weet je al dat mondiaal 60.000 UPGRADE-members zijn
(op 19-12-2020) en daar elke dag weer vele bijkomen?



GARDENS zijn het grootste verdienmodel!
 
WAAROM?
Elke dag 20 Energy Boosts (with a GARDEN) à 0,60 Credits kopen (= 12 Credits) leveren elk
344 Credits op, in de loop van de komende 3 jaren! En waarschijnlijk véél sneller!

Iedereen die jij hebt ingeschreven (genereert SPOTS door upgrades, inschrijven nieuwe
members en aankoop van Energy Boosts). Deze komen in jouw GARDENS en leveren jou
Credits op. 

Ook jouw upline en crossline kunnen SPOTS in jouw GARDENS genereren!

We zijn één groot team ♥

GARDENS

EEN GARDEN
die gevuld wordt



GARDENS klaarzetten is het begin van jouw financiële vrijheid!
 
WAAROM?
1 GARDEN = 344 Credits = 344 USD = een potentiële waarde van € 289,=
(hoeveel Euro dit exact is, is afhankelijk van de koers USD/Euro).

Dus hoeveel GARDENS wil/kun jij klaar zetten? 

Reken zelf eens uit wat er nu al op je te wachten staat! Ga naar je backoffice op VITAE
(MBO) klik op MY MATRIX en kies voor GARDEN. Hoeveel GARDENS zie jij daar al staan?

En wat wil jij ervoor doen om dit potentieel te vergroten en vergaren?

Het POTENTIEEL
van de GARDENS

X 344 Credits = 1.380.472 Credits
 a UNIT = an Energy Boost



Ga E-MAILADRESSEN verzamelen!

WAAROM?
Er zullen mensen zijn die jij vertelt over VITAE, die liever wachten tot het Social Media
Platform ‘live’ gaat. Helemaal goed. Vraag hun naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Want op het moment dat VITAE ‘live’ gaat kun je hen een e-mail sturen met jouw referral-
link. Bij inschrijving komen ze ‘onder jou’ en zal je ook commissies ontvangen dankzij hun
activiteiten op het platform.

Ook jouw inschrijvingen kunnen weer mensen uitnodigen met hun referral-link. Zo zorgen
we met z’n allen voor naamsbekendheid van VITAE èn maken we anderen blij met een extra
inkomen! Super toch?!

BIJNA LIVE!!!



INVESTEREN in de vitae-token (we geven uitleg geen advies)

WAAROM?
Naar mate er meer gebruikers en UPGRADE-members komen zal de vraag naar VITAE-
tokens toenemen, want iedereen heeft Credits nodig voor de UPGRADE en de aanschaf van
Energy Boosts. Hoe groter de vraag, hoe meer waarde de token krijgt. De afgelopen 8
maanden is de waarde van $ 1,20 naar $ 8,52 gestegen en de verwachting is dat de stijging
voorlopig nog doorgaat. Zeker als ook de vraag naar tokens sneller stijgt dan het op de
markt komen van nieuwe tokens.
 
VITAE zal in de nabije toekomst het platform nog uitbreiden met live streaming
mogelijkheden, educatie, chatrooms, gaming, etc. Voor particulieren, bedrijven en
verenigingen. Hierdoor komt zal de activiteit op het platform toenemen; wat weer meer
SPOTS in de GARDENS gaat genereren. 

Kies je voor het aankopen van meer VITAE’s zet ze dan op een veilige plek. Dit kan jouw
backoffice zijn (MBO) of zelfs een offline crypto-wallet. Vraag aan je sponsor meer
informatie hierover.

Lieve mede-members wat hebben wij een unieke kans om aan de wieg te staan van
een prachtig nieuw Social Media Platform!

De waarde
van de 

VITAE-TOKENS

Weet je al dat de VITAE -token in februari 2020
 $ 1,20 waard was en nu (op 19-12-2020) al $ 8,52 ?!!!


