מה שאנו רואים לפנינו אינו הטבע .דף בית .ההוכחה העיקרית שבמאמר הנ"ל ,מספיקה להבין שאין אפשרות
לעולם לראות טבע .אציגה שוב בסוף .אתחיל בהוכחה שהיא לא פחות חזקה ,ומוכחת על ידי באמצעות הוכחת אי
רציפות הטבע שהיא גילוי טעות  2של הפיזיקאים המוכיח שאין זמן בטבע .לפיכך ,האדם האיטי לא יכול לקלוט
ולהקים שום תמונה בפנימיותו ,ואין לו שום מודעות לקיום הטבע .הוא לא רואה ולא חש את הטבע .וזו הוכחה שאין
לאדם שום אפשרות לראות את הטבע .סוף הוכחה .מכאן ,ברור גם שלשום אדם אין מושג איך נראה טבע אמיתי .ברור
שאינו בנוי מתמונות עם זמן!
אולם ,בנוסף זה אומר שמה שאנו רואים לפנינו אינו הטבע ,כיוון שיש בו זמן .לפיכך ,אם למישהו הייתה אשליה שמא
אני טועה ,אז ,הוא טועה שוב .חשוב להוסיף גם את הטעות של משאלת הפיזיקאים ,שפיתחו תיאוריה חסרת כל הגיון
מדעי שרואים מהמוח לאחר שקרני אור (סוג של גא"מ) חודרים לעיניים שלנו ,ומשם מקימים תמונה קטנה במוח,
המאפשרת לראות את הטבע העצום ,כביכול ,מתוך המוח האטום .תמונה בתוך המוח ,כביכול ,לא 'קופצת' פתאום
מהמוח (שבעצם היא אמורה להיות 'קוד' במוח) והופכת לטבע פיזי עצום בחוץ ,ללא מנגנון מפורט המסביר זאת .מה
שהיה צריך להיות ש'התמונה' אמורה להתחלף בפנימיות המוח בתמונה אחרת ,והכל טעות מכוונת שלהם ,כדי למצוא
תיאוריה הזויה שהטבע בחוץ!! בנוסף ,אם תמונה במוח 'קופצת' החוצה ,אז המעגל חסום לתמונות נוספות! שלא לדבר
על כך שיש גם בעיה בהיפוך תמונה והגדלתה לטבע ,לאחר שהתמונה ,לפי הפיזיקאים ,הוקמה בפנימיותנו ,כי רק כך
ניתן לראות .כלומר ,מה שאנו רואים חייב להיות ולהישאר בפנימיותנו .לא לחינם שום מדען מעולם לא עסק בכך ,כי
כלום לא נכון ,והכל הם פיברקו כהמצאה הזויה.

אין שום אפשרות לראות קוד שמפזר גוף ,כל שכן לא טבע מקור .כך למשל ,אנו רואים תמונה במקרן ,אך לא את
הקוד שלה .ההסבר לטעות טריוויאלית זו טמון בכך ,שהפיזיקאים וכל האנושות בטוחים שלפנינו טבע ,ולכן ,לא
בדקו כלום לעומק" .מה שמתנהג כטבע ,ברור שהוא טבע ,אנו נעים עליו ,תלת מימד ,פיזיות ,כבידה ,מרחב עצום,
פרספקטיבה ,נולדים ,חיים ,אוכלים" .אבל ,מאיש מדע נדרש לבדוק ולחקור ,כי בראייה יש אשליות .אם כך ,מוכח
שמה שאנו רואים לפנינו אינו טבע ,אלא ,משהו אחר .על הטבע ואיך הוא נראה ,אין לאף אדם מידע לעולם! מכל
אלו ברור שמה שאנו רואים הוא תוצאה ולא סיבה .מכאן נובע שאין אפשרות לעולם ,שיגיע איזה קוד מתוך מה
שלפנינו ,לא לעיניים ,ולא למוח שלנו ,בו לפי הפיזיקאים מוקמת תמונה .אין גם אפשרות שקוד יגיע מאחור ,כי
הגולגולת חוסמת זאת .בקיצור ,אין אפשרות שאנו רואים מהגוף שלנו.
להלן תקציר ההוכחה מתוך המאמר :כדי שנוכל לראות ,הטבע מפזר ממקומו ,קוד שלו המגיע גם לפנימיותנו ,אבל,
את הקוד לא ניתן לראות ,אלא ,רק תמונות מפוענחות מהקוד ,ללא נפח ,בפנימיותנו-בה אין פיזיות .לכן ,שום גוף
פיזי לא קיים בתוכנו ,כולל הגוף שלנו ,כי אנו רואים גם אותו .לפיכך ,תלת מימד ופיזיות שאנו רואים בתוכנו הם
אשליה .מכאן נובע ,שמה שלפנינו ובפנימיותנו אינו טבע מקור ,ואינו פיזי ,ואקרא לו ה'טבע' ,שאינו קיים כי הוא-
קוד-אשליה ,והוא אינו יכול להפיק ולהחזיר קרני אור ,ולכן הוא תוצאה-תמונה .לכן ,טענת הפיזיקאים שרואים
מהמוח טבע ,ועוד בחוץ-מגוחכת .ולמה ב  4חושים אחרים הם לא טיפלו? כדי שנחוש ,גם הקוד שלהם חייב להיכנס
לפנימיותנו ,כי גם עיוור חש ,ואת זה הפיזיקאים "שכחו" בחוץ! כיוון שאנו רואים וחשים מתוך הראש שלנו גם את
הגוף שלנו ,זו הוכחה שהגוף שלנו והראש הם רק תמונה-קוד נטול פיזיות ונפח בפנימיותנו .זו הוכחה שאין אפשרות
שנראה לא מהמוח ולא מהעיניים! מכאן ,שכל מה שאנו רואים לפנינו כולל כדה"א ותכולתו ,הירח ,השמש ,ומערכות
הכוכבים האדירות המרחב והזמן הם סרט תמונות גופים לא פיזי-קוד בפנימיותנו ולכן הכל אשליה ' -טבע' -תוצאה
ולא סיבה .סוף הוכחה .סוף.
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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