טענת הפיזיקאים שרואים מהמוח טבע ,ועוד בחוץ -מגוחכת! דף בית .מספיקה ההוכחה כי מה שאנו רואים
לפנינו זה לא הטבע ,עם פירוט מקבץ הוכחות שמה שלפנינו אינו הטבע ,כדי לדחות את אבחון הפיזיקאים שניתן לראות
מהמוח טבע .בנוסף ,כיוון שהכל בפנימיותנו אינו פיזי ,לכן ,הוא קוד .מכאן ,גם גופנו שאותו אנו רואים אינו קיים כי
הוא קוד -תמונה ,מוכיח שלא רואים מהמוח .מכל אלו נובע ומוכח במאמר שאנו רואים רק מהנפש הפיזית .לכן ,אין
לנו גוף פיזי ,אין לנו מוח פיזי ואין לנו עיניים פיזיות .למרות ההוכחות הרבות שניפקתי ייתכן ,ומישהו ישלוף מיד את
'הקסם' שבוצעו ניסויים אמפיריים המוכיחים הקמת תמונה הפוכה ברשתית וכיוב' ,ומכאן ,שכן רואים ,כביכול,
מהמוח של הגוף שלנו .זה אינו נכון ,כי נובע מההוכחות שלי לעיל ,שכל טיעון בפיזיקה המתבסס על ניסויים אמפיריים
אינו נכון כי אינו מבוצע על הטבע האמיתי ,אלא ,על ה'טבע' שהוא תמונות לא פיזיות בפנימיותנו -רק קוד .לכן ,הכל
תמונות -של מוח ,עיניים ,ראש-שאינם קיימים במציאות הטבע ,ומה שקיים באמת זה רק הנפש הפיזית שלנו.
כל פעילות שלנו בטבע מבוצעת רק בנפש הפיזית שלנו ,שלא ניתנת לאבחון ,בגלל שהנפש היא חלק מהטבע שלא ניתן
לראותו ,וגם בגלל שהטבע פועל ללא זמן .לפיכך ,אנו יכולים לחוש ולראות את פעילות הטבע ,רק לאחר תרגומה ע"י
קוד הטבע ,בפנימיות הנפש הפיזית ,שלנו כמתואר במאמר -כיצד הטבע בונה בתודעת הנפש קוד-נוסחאות מרובדות
עם מרחב וזמן בנויים שלא קיימים -שהנפש רואה כתמונות -אשליה! .וכן ,הדרך בה נבנית אשליית ,זמן ,מרחב
ותנועה ,שאותם היא רואה וחשה באמצעות  5החושים יחדיו .החלפת תמונות בונה שינוי מיקום וכך נוצרת אשליית
תנועה כלומר ,התמונות של העיניים והמוח מוקמות בפנימיותנו רק לאחר הביצוע שקיים רק בנפש הפיזית ובטבע
הפיזי .ז"א ,אם אופטיקאים שולחים קרן אור באמצעות פנס לעין שלנו ,או כל חקירה אחרת שהם עושים בראשנו,
ובמוח שלנו -תחילה זה מבוצע בנפש הפיזית שלנו .רק אח"כ ,כל פעולה מפוענחת ומתורגמת ע"י קוד הטבע ,לתמונה
ולחושים שאנו מסוגלים לראות ולאבחן .מכאן ,שהנפש הפיזית של האופטיקאי ,ושל כל גוף בטבע ,מבצעים תחילה
הכל בנפש של טבע פיזי .רק לאחר מכן ,זה מתורגם לרצף תמונות 'טבע' ,בפנימיותנו .הפיזיקאים עשו חטא על פשע,
בכך שהם יודעים היטב כי כדי לראות יש להקים תחילה תמונה בפנימיותנו ,ואין אפשרות לראות כלום בחוץ והכל
רצף תמונות בפנים .במקום להבין שיש סתירה מהותית בתיאוריית הראיה שלהם ,שמוכיחה כי אין אפשרות שקרני
אור (סוג של גלים אלקטרומגנטיים) חודרים לעיניים ומשם למוח ,הם עשו הכל כדי להצדיק טעותם ע"י מציאת
תיאוריה הזויה ומגוחכת שרואים טבע בחוץ הסותרת הגיון מדעי  .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 .סוף.
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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