על יוסף זמירי ועל מטרת המאמר שהיא הצלת האנושות מהכחדה בגלל טעויות הפיזיקאים .דף בית.
יליד הארץ ,בוגר הפנימייה הצבאית וביה"ס הריאלי העברי בחיפה ,שרות -קצין קרבי בגולני ,בעל תואר מ.א .בכלכלה
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,כולל התמחות במנהל עסקים .שם אף שימשתי כמרצה לכלכלה במסגרת המסלול
לדוקטורט בכלכלה ,אך ,העדפתי את השוק הפרטי -כלכלן ראשי של אסם ,סמנכ"ל וחשב חברת הבנייה מרל"ז בע"מ,
יועץ כלכלי של קוקה קולה ,מנכ"ל חברות ובעלים של תוכנות מיקסומיה למיקסום רווחים בעסקים ,שמהן פיתחתי
את מיקסומיה תורת הטבע ,המוכיחה שאלהים ברא את הטבע למטרה כלכלית והיא מיקסום רווחה ע"י שיפור דנ"א.
נשוי בשנית לאיילה ,גר במודיעין ואב לשלושה ילדים קטנים.
בשנים  2017-2011בצעתי מהלכים המבססים את מיקסומיה כמערכת שלמה אחת המוכיחה ומסבירה את כל הטבע:
 .1בשנת  2011למדתי את בסיס הפיזיקה .נוכחתי מיד שחוקי הפיזיקה שגויים וסותרים את חוקי הטבע ,כי בסיסם
הנחות וניסויים אמפיריים במקום הוכחת חוקי טבע החודרים לעומק ומוכיחים שבפנימיות המסה כולל בדומם
קיימת נפש פיזית -אורגניזם חי .היא מקור תנועה ,פיזיות וכבידה שניוטון עסק בהם וטעה כמו כולם שהדומם 'מת'.
 .2בשנת  2012הפרכתי את אינשטיין בספרי "תורת מיקסומיה כבסיס להפרכת תורת היחסות הפרטית".
 .3בשנים  2015-2014פרסמתי מהדורות למאמר  1המרכזי באתר  mixumya.netעם  111משפטים והוכחות ,בו
הוכחתי שאלהים ברא את הטבע באמצעות אנרגיה שברא מראש טרום הבריאה ,וכן מנגנון לחידוש האנרגיה באמצעות
 7חוקי יסוד הטבע שבסיסם חוק אי רציפות הטבע  ,ואין מדובר בעניין של אמונה ,אלא ,הוכחות חד משמעיות לקיום
אלהים שמטרתו מיקסום אושר האדם .בהנחת רציפות וניסויים אמפיריים לא ניתן להוכיח כלום לעומק!!
 .4הוכחתי כי בבסיס הטבע קיימים חלקיקים פיזיים משותפים לאדם ולטבע שהם בעלי רצון ,אינטליגנציה פנימית
(א"פ) ונפש פיזית עם דנ"א פיזי משותף ,ובעלי בחירה חופשית .חלקיקים אלו  Z0מטרתם כלכלית מיקסום הנאה
ואנרגיה ,ומהם ברא אלהים את הטבע ,ע"י כך שניווט אותם לעשות רצונו המדויק ביודעו מראש בחירתם! אני מוכיח
כי רק באדם ברא אלהים נשמה ,המאפשרת לאדם בחירה חופשית אמיתית-בח"א (משפט  ,)68שאותה גם אלהים
אינו יודע ,כי הנשמה היא חלק ממנו .בח"א חיובית ערכית ומוסרית משפרת ומטייבת את הדנ"א ובח"א שלילית פוגעת
בו .כיוון שהכל חלקיקים פיזיים ,זוהי הגדרה מוחלטת של טוב ורע! כיוון שדנ"א האדם נפגע והושחת ,הוא זלג לדנ"א
כדה"א והעביר תכונות פיזיות הפוגעות ביציבות כוח המשיכה ומשבשות איזונו .זה מה שגורם לאסונות טבע
מתעצמים המוזנים בשחיתות וחוסר מוסר בדנ"א שהם חלקיקים פיזיים ,במיוחד עם התפתחות הרשתות החברתיות,
האינטרנט בה הכל מותר בשם 'חופש הדיבור והמעשה' .האנושות כולה במצב גרוע מאשר סדום ועמורה.
 .5הוכחתי במאמר  1המרכזי כי האנושות נמצאת בעיצומה של הכחדה לא בגלל התחממות חיצונית שזה סימפטום
בלבד ,אלא ,בגלל רתיחת פנימיות כדה"א שהיא הדיאגנוזה האמיתית הגורמת לאסונות טבע .הסיבה לאסונות שילכו
ויגברו היא דנ"א משותף לאדם ולכדה"א בבסיס.
 .6בעלי השפעה שהיו מודעים למאמר  1ולמאמרים נוספים ,לא היו מוכנים לקרוא בעיון את ההוכחות שלי שבסיסן
אי רציפות הטבע ,והתעלמו כליל מאזהרותיי .הם זלזלו ,וטענו כי הפיזיקה והמדע התקדמו מאד ,ושמו ביטחונם,
ב'מומחים' כי מדובר בהתחממות חיצונית וזיהום סביבתי .לפיכך ,האנושות תיכחד ללא מודעותה לסיבות האמיתיות.
היום אנו על סף נקודת אל-חזור ,כי לא הכנו עצמנו לא בחיזוק תשתיות ולא בכלום ,ומצד שני הרתיחה בפנימיות
כדה"א גדלה בקצב מטורף ,למרות שביטויה בהתפרצויות גלובליות עדיין כבוש ,והאסון יהיה איום ופתאומי!
 .7בשנת  2017הוכחתי טעות מהממת וטרגית של הפיזיקאים שמה שאנו רואים אינו הטבע ואינו בחוץ ,כי אין אפשרות
לעולם לראות טבע ,אלא ,רק קוד סרט תמונות בפנימיות נפשנו ,וחוץ מקוד אין כלום -אשליה .ההיפך ממה שכולם
בטוחים כבר אלפי שנה .ההסבר המדעי הוא שמי שרואה וחש זה רק הנפש הפיזית ,והיא מקור אשליית הפיזיות .לכן,
גופי הטבע אינם קיימים והם אשליה של נוסחאות-תמונות הולוגרמה מוגדלות -שלא קיימות במציאות ,צמודות
ומשולבות בנפש הפיזית .מאמר קצר זה הוא על עמוד אחד ,עם הפניות והרחבות ,ודגש על פשטות ושיווק .אני משלב
בין גילוי שתי טעויות הפיזיקה הגדולות ,תוך ששמתי דגש דווקא על טעות  1של הפיזיקאים ,הנתמכת בטעות  .2אין
אפשרות לקלוט טבע בתודעת האדם ,כי אין זמן .בוודאי שאין אפשרות לראות מהמוח שזה ממש מגוחך .לא אנו נעים
על הטבע ,אלא ,הטבע נע אלינו ע"י החלפת תמונות בסרט שלפנינו ,ולכן ,אין שום תנועה ב'טבע' ,והתנועה אשליה.
לסיום ,אני רוצה למצוא אנשים ישרים ,אמיתיים וערכיים שיפיצו את האמת על טעויות הפיזיקאים ויבינו כי הפיזיקה
והשיטה המדעית מתנפצות מיד .מיקסומיה הינה מערכת אחת ויחידה שתהווה חלופה לכל המדעים כי היא בונה
מכנה משותף אחד של אורגניזם חי לכל הטבע ,כולל הדומם ,שברא אלהים למטרת מיקסום אושר האדם .סוף.
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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