בניגוד למה שהפיזיקה בטוחה ,הנפש שלנו כן קיימת והיא פיזית .דף בית .ההוכחה הברורה שלי במאמר
זה כי אנו רואים וחשים רק מהנפש הפיזית וכי אין לאדם גוף פיזי והיא רק אשליית תמונה ,תזעזע את כל האנושות.
כך גם ההוכחה שלי שכל גופי ומסות כדה"א ,הכוכבים והשמשות הם נפש פיזית ,ומה שאנו רואים זה תמונות טבע
שהן אשליה ,והכל מבוסס על כך כי מה שאנו רואים לפנינו זה לא הטבע ,אלא ,תמונות טבע בפנימיות הנפש הפיזית
של כל אחד מאיתנו בנפרד .הפיזיקה בטוחה שאין נפש לאדם ,ואף "הוכיחה" זאת בדרך של ניסויים אמפיריים ,אשר
הוכחתי שהם פסולים ,כי רק הוכחת חוקי טבע נכונה היא .הפיזיקאים בטוחים ש'האני שלנו' -התחושות ,הרגשות,
הראייה והאינטליגנציה שלנו מקורה בגוף הפיזי שלנו ,וזו טעות כי זו הנחה בלבד .בעוד אני מוכיח ,דרך גילוי טעות 1
ש'האני שלנו' מקורו בנפש הפיזית שלנו ,שאין אפשרות לאבחנה בשום ניסוי אמפירי .החושים ,הפיזיות והכבידה,
נובעים רק מהנפש הפיזית שלנו ושל הטבע ,ובטעות אנו מייחסים אותם לגוף שלנו וגופי הטבע שהם רק אשליית
תמונות .כפי שהוכחתי נבנה בתודעת הנפש -קוד נוסחאות ,אשר צמוד ,דבוק ומשולב בנפש הפיזית ,וכך באמצעות
הגדלה והעצמה פי מיליארדים ,יוצרת תחושת מרחב הולוגרמית של תמונות ,שאינן קיימות בכלל במציאות -הן רק
קוד  .כיוון שהכל מתבצע רק בנפש הפיזית ,והמרחב והזמן הן אשליה בתודעה שלנו ,התמונות שנבנות הן תרגום חד-
חד ערכי (חח"ע) ומפוענחות לתמונות אשר הנפש האיטית רואה ומצליחה לאבחן ,בהתאם לאינטליגנציה הפנימית שלה
(הא"פ) ,רק לאחר הביצוע בפועל .כלומר ,אלו רק תמונות -סרט תמונות שרץ לפנינו -קוד .יש מוח פיזי ,עיניים פיזיות,
לב פיזי ,יש אנרגיה וקור וחום רק בנפש פיזית .אך לא בתמונה שלפנינו שהיא תמונת תלת מימד ומרחב שלא קיים ,כי
אין לו שום נפח-רק קוד  .הכל קיים רק בנפש פיזית של הטבע האמיתי .יש שמש ,יש ירח ,אך הם אינם התמונות ,שהן
רק תמונות ללא נפח .ועוד :כיוון שהנפש הפיזית שלנו יושבת בתוך תמונת הראש ,ומתבוננת בנו ובטבע שלפנינו העצום
מאד ,שכולו מוגדל פי מיליארדים ,אתם מבינים כמה הנפש קטנטנה ,ביחס ל'טבע' שאנו רואים לפנינו ,כמעט 'בטלה
בשישים' .כך ,גם ההיפוך .כלומר ,כשאנו-הנפש הפיזית שזה אנחנו ,מתבוננת בתמונות ,זה כבר לאחר הביצוע בפועל
בנפש שלנו.
הרציו המוטעה של הפיזיקאים הוא שהם בטוחים שאנו חשים ,מרגישים ורואים מהגוף הפיזי שלנו את הטבע לפנינו,
שכולו גופים ומסות שאנו האדם ,גוף האדם הפיזי חלק ממנו .אילו לא היו מסתפקים בהנחות ומוותרים כל כך מהר
על הוכחת חוקי טבע ,היו בעצמם מגיעים למסקנה זו ,כי היו מגלים את שתי טעויות הפיזיקה מה שאנו רואים לפנינו
זה לא הטבע; וקיימת רק אי רציפות בטבע .ז"א ,הם יכלו לגלות גם שאין אפשרות לראות טבע ,גם שקיימת רק אי
רציפות בטבע ,גם שאין זמן ולכן ,אין אפשרות לראות ולחוש טבע ללא זמן .בנוסף ,הפיזיקאים "אנסו" את העובדות
המדעיות ,כשבניגוד לכל הגיון מדעי ,העלו את הטענה המגוחכת כי ניתן לראות מהמוח ,מתמונה בפנימיות המוח ,טבע
בחוץ :טענת הפיזיקאים שרואים מהמוח טבע ,ועוד בחוץ-מגוחכת! .הפתרון של ההוכחה שלי שיש רק נפש פיזית,
שהיא מקור הפיזיות והכבידה הוא גם מדעית נכון ,וגם הגיונית .אז למה בעצם ,אלהים לא יצר פתרון פשוט זה שהנפש
היא התמונה? אסביר :ההבדל בין הפיזיקה שעוסקת רק בדומם ,לבין מיקסומיה תורת הטבע שהיא מערכת אחת
ויחידה המוכיחה ומסבירה את כל הטבע הוא ,שהפיזיקאים בטוחים שהאני שלנו הוא הוא הגוף שלנו שהוא פיזי,
כביכול .אולם ,מיקסומיה מוכיחה שהגוף האמיתי שלנו שהוא מסה פיזית הוא הנפש הפיזית שלנו ,והשאר היא אשליית
תמונה ,ללא שום פיזיות ,אלא ,רק תמונה נטו מוגדלת ומועצמת פי מיליארדים ,כי רק כך האדם יכול לאבחן 'טבע'.
הטבע פועל ללא זמן ולכן ,אינו זמין עבור האדם האיטי בתפיסתו .לפיכך ברא אלהים קוד עם אשליית ,זמן ,מרחב
ותנועה ,שאותם הנפש רואה וחשה באמצעות  5החושים יחדיו  .הפיזיות והכבידה של התמונה היא אשליית גודל,
אשר מקורה בנפש הפיזית שלנו שרק היא קיימת ,והכל מתורגם לאחר כל פעולה לקוד סרט רץ שאותו מבין האדם
ומגיב אליו .ושוב ,הכל מבוצע תחילה בנפש פיזית קטנטנה .היא זו שרואה וחשה וממנה נובעים חמשת החושים של
האדם  ,ולא בגוף שלא קיים בכלל  .סוף.
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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