התגלית המרעישה שתשנה את מהות הדת מאמונה להוכחה:
מיקסומיה מוכיחה שהעולם נברא ב  7ימים ולא  ,6והשביעי העיקרי עוסק רק
בערכים ומוסר ,ויום השבת מיועד כולו לשיפורם ,ולכן ,ניתן לעבוד בו!
מאת :יוסף זמירי מגלה מיקסומיה תורת הטבע (אתר .1.10.17 )mixumya.net

סיפור גן עדן אמיתי ומדעי ,והאנושות חיה בפרק הסיום שלו.
הכרובים ולהט החרב המתהפכת מוכיחים שאלהים קבע מראש שהאנושות תיכחד אם תבחר
בשחיתות והנאה במקום מיקסום אושר במשפט  68במיקסומיה:
"בחירה חופשית אמיתית (בח"א) היא תמיד ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי".
אדם וחוה יכלו אז להתגבר ולעמוד בניסיון פיתוי הנחש ,בדיוק כמו שהאנושות יכולה כעת
להתגבר ולהגיע לעץ החיים אם תבחר עכשיו בערכים ומוסר לשיפור דנ"א שכולם חלקיקים
פיזיים ,וכך תעצור את הכחדתה לה אחראים הפיזיקאים שפספסו את  ,Z0ואת אלהים ,וכך סיום
סיפור גן עדן יהא חיי נצח במקום הכחדה.
יש לפעול מיד ,כי ההכחדה כבר יצאה לדרך ו 2 -מיליארד כבר ימותו בוודאות בגלל אסונות טבע
כי התעלמו מאזהרתי .אם תמשיכו בהתעלמות נגיע לנקודת אל-חזור כבר ב 6 -באוקטובר 2017
והאנושות תיכחד בוודאות ,וכבר בסוף .הוכחתי שהתחממות גלובלית היא סימפטום ועכשיו לא
כדאי שתתעלמו מאזהרתי.

המטרה שלי היא להציל את האנושות מהכחדה ולשם כך אני כאן.
מבוא.1:הוכחת מיקסומיה שיש אלהים והוא ברא את הטבע מקורה בהוכחת אי רציפות הטבע.
הסיבה ש אלהים סולק מהמדע ע"י הפיזיקאים ,כולל הדתיים שבהם ,היא בגלל שאלהים עוד מתקופת
התורה הוא אמונה ,ואין אפשרות לדעתם להוכיח חוקי טבע ולכן הכל הנחות וסתירות .אבל ,בעצם זה
הפוך על הפוך .הפיזיקאים רצו בשליטה בעולם בלי שיהיה מישהו מעליהם .הם היו חייבים כפי שאני
מוכיח באתר מיקסומיה ,להתחיל את הפיזיקה בבדיקת אי רציפות הטבע ולהוכיחה בדקות ספורות ,והיו
חייבים לעשות זאת מזה אלפי שנים .אך ,היה להם נוח לעסוק בהנחות ובניסויים אמפיריים תוך שהאדם
המוגבל קובע מה מוכר מדעית ,וכך הופכים עצמם ל"בעל הבית" ושליטי הטבע ,ללא אלהים .אי רציפות
הטבע מיד מנטרלת אפשרות לקיום רציפות בטבע שממילא סותרת הגיון פשוט .אי רציפות מחייבת קפיצה
נטולת זמן (קנ"ז) (מאמר  25.9.16בדף הבית באתר) ולכן ,את חלקיקי  Z0לא ניתן לאבחן לעולם .הייתכן
שהפיזיקאים לא הבינו מראש בעיה הגיונית זו? לא .אבל ,קנ"ז מחייבת אנרגיה בפנימיות חלקיקי Z0

הקטנים בטבע כבר מקנ"ז ראשונה להקמת הטבע ,כי אחרת אין טבע .לכן ,ישות עליונה ,קרי ,אלהים היה
חייב לברוא מראש ,טרום הבריאה את האנרגיה ,ולהטעינם מראש בחלקיקי  Z0הרבים מספור אותם ברא
מראש ,וכך ליצור את הקפיצה הראשונה של חלקיקי  Z0בהתאמה והכול עוד טרום הבריאה .זוהי ההוכחה
המוחלטת שיש אלהים והוא שברא את הטבע .אך ,ניתן לתמוך בהוכחה זו :אלהים היה חייב גם לברוא
מראש טרום הבריאה מנגנון לחידוש האנרגיה ,אחרת הטבע היה מתפרק מיד לאחר קנ"ז ראשונה .לפיכך,
חייב להיות זיווג  +-זכר ונקבה בין חלקיקי  ,Z0בו פסולת היא תשומת אנרגיה ל  Z0משלים ,וכך הלאה .אך,
כדי ליצור לחלקיקי ( Z0שהם חלקיקים פיזיים לא מאובחנים) אינטרס עצמאי לחידוש אנרגיה ,אלהים היה
חייב לברוא בפנימיות כל יחידת  Z0אינטליגנציה פנימית (א"פ) עם מרכיב נפשי ומחשבתי למיקסום הנאה/
מניעת סבל ,וכן דנ"א נפשי הבנוי מחלקיקים פיזיים ,כך שבשעת זיווג  +-למיקסום הנאה ,גם יבוצע תהליך
מיקסום אנרגיה ,ללא מודעות חלקיקי  .Z0לכן ,מטרת חלקיקי  Z0היא מיקסום הנאה באמצעות מיקסום
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אנרגיה .כיוון שמחלקיקי  Z0שהם אורגניזם חי ,נברא הטבע הדומם ,הצומח ,החי והאדם ,הרי זוהי
ההוכחה של מיקסומיה כי הדומם הוא חי ולא מת כפי שהפיזיקאים הניחו ושגו שגיאה עצומה ובלתי
נסלחת ,כי אין יש מאין .כך ,קיים מכנה משותף לכל הטבע ,כולל לדומם הפועל כאורגניזם חי ,וכל תכונות
 Z0קיימות בכל הטבע ,ולהיפך :כל תכונה הנמצאת בטבע מקורה תמיד בחלקיקי  .Z0כל אלו הן הוכחות
מיקסומיה שאלהים ברא את הטבע ב 7 -חוקי יסוד הטבע שביטוים יחדיו ותמיד בכל תנועה  ,כבר
מהתנועה הראשונה של  Z0לבריאה.

.2מקור כוח אלהים בטבע הם חלקיקי  Z0אותם ברא שיבנו את הטבע כרצונו וללא טעויות.
הוכחת מיקסומיה שאלהים ברא את הטבע היא מוחלטת ,והביזיון של הפיזיקאים כי לא פתחו את
הפיזיקה בהוכחת אי רציפות הטבע ,היא מכוונת על ידם ואינה "מקרית" .מקור הכוח של אלהים מתבטא
בכך כי ברא את מבנה חלקיקי  Z0כך שכל תכונות ורכיבי הטבע מהדומם ועד האדם מצויים בחלקיקי Z0

מראש ,כמו רצון ומחשבה ,א"פ ,דנ"א נפשי והחשוב ביותר :שכולם חלקיקים פיזיים (מאמר הכחדה
 ,) 25.9.16כולל מחשבה ודנ"א נפשי .זה שאינם מאובחנים ע"י הפיזיקאים ,אינו מעיד כי אינם קיימים ,כי
עובדה שכאשר  Z0מתאגדים לחלקיקים ,הם מאובחנים ובונים את הטבע .זה כן מוכיח שהפיזיקאים היו
חייבים להוכיח ולא להתיימר באבחון שאינו בר בצוע! אלהים איפשר לפיזיקאים להתחיל בהוכחות ,אך,
הם לא עמדו בפיתוי הכוח לשלוט ,ובחרו בהנחות בניגוד לכל הגיון ,וכבר מראש ,יצרו פיזיקה רעועה ,שאת
בסיסה  Z0שהוא רצון ,אינטליגנציה ,דנ"א ,נפש ,מחשבה ומטרה ,לא אבחנו וקפצו למסקנה חסרת הגיון
כי אם הם לא מאבחנים "סימנים" אז ,אין אלהים ,ואין מטרה לטבע .אני רוצה להדגיש טעות נוראה זו,
כי מקורה אגו ויהירות ושהם מעמידים עצמם כ"מוחלט" .בואו ונבחן עכשיו את הפספוס הזה ,ונבין איך
אלהים בדרך פשוטה ידע לברוא את הטבע כרצונו ,וללא התערבותו .
חלקיקי  Z0שבפנימיותם אינטליגנציה פנימית (א"פ) הממקסמת הנאה ואנרגיה באמצעות יסוד נפשי
ומחשבתי ובחירה חופשית בזיווג  .+ -תהליך מורכב זה מבוצע באמצעות מערכת הדנ"א הנפשי (הבנוי
מחלקיקים פיזיים) המצוי בפנימיות  Z0הבנוי מרבדי שכבות הוכחתי באתר שלי  ,mixumya.netובמאמרים
המצ"ב כי את הטבע ברא אלהים בדרך מדעית באמצעות מיקסומיה ב 7 -חוקי יסוד טבע מדעיים והראשון
הוא חוק אי רציפות הטבע.
הכוח הגדול המצוי בידי אלהים באמצעותו הוא עושה כרצונו בטבע תוך שהוא כפוף ל  7חוקי יסוד הטבע
הוא בהמצאתו את חלקיקי  . Z0כלומר ,אלהים יכול לברוא כל תוכנית שלו ,לא רק ללא זמן ,אלא ,גם בכל
צורה ודרך ראויה ,תוך שהוא מפעיל את חלקיקי  Z0לבצע רצונו כי הוא יודע מה תהיינה בחירות החלקיקים

התגלית המרעישה של מיקסומיה שהבריאה הסתיימה ביום ה 7-בסיפור גן עדן המוכח מדעית,
ומרכזו ערכים ומוסר ,מאפשר עבודה ביום שבת ,שאלהים ברא את העולם ב  7ימים ולא ב,6-
ומוכיח שסיפור גן עדן ,הנחש ואדם וחוה בסיסו ערכים ומוסר הוא נכון מדעית
לולא טעות זו לה אחראים הפיזיקאים ,היה מתגלה מקדמא דנא :קיום הנשמה בכל אדם,
שסיפור גן-עדן החשוב בבריאה ביום ה  7הוא אמת; בסיסו ערכים ומוסר שהם חלקיקים
פיזיים משפרי דנ"א (הכרובים); למה נברא הסבל בעולם; מהו להט החרב המתהפכת; עם
ישראל היה כנראה מנהיג העולם ,והיו נמנעות גם הגלות וגם הכחדת האנושות כעת.
מוכח שאלפי שנים טועים גדולי ישראל והמקרא ,וכן מותרת בשבת מלאכה ( )39לשיפור דנ"א.
ביום השביעי ( ,)7יום הערכים והמוסר (עו"מ) שמקורם בנשמה שהיא חלק מאלהים ,ברא
אלהים את חוה ,נתן בחירה חופשית אמיתית (בח"א) לאדם לשיפור דנ"א ,שזהו סיפור גן עדן,
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הנחש ועץ הדעת טוב ורע ,הכרובים ולהט החרב המתהפכת .ביום  7אף יצאה לפועל אזהרת
אלהים לאדם לאפשרות הכחדת האנושות אם יבחר האדם ברע ובשחיתות.
מיקסומיה מוכיחה שיום שבת מבורך ומקודש כי מטרתו שיפור דנ"א לאושר ,ובו שבת אלהים
מכל מלאכת הבריאה .המשך עשייה בו כולל מלאכה ,תפילה ותורה מותרת רק למיקסום אושר.
מבוא :הוכחתי באתר שלי  ,mixumya.netובמאמרים המצ"ב כי את הטבע ברא אלהים בדרך מדעית
באמצעות מיקסומיה ב 7 -חוקי יסוד טבע מדעיים והראשון הוא חוק אי רציפות הטבע .הכוח הגדול המצוי
בידי אלהים באמצעותו הוא עושה כרצונו בטבע תוך שהוא כפוף ל  7חוקי יסוד הטבע הוא בהמצאתו את
חלקיקי  . Z0כלומר ,אלהים יכול לברוא כל תוכנית שלו ,לא רק ללא זמן ,אלא ,גם בכל צורה ודרך ראויה,
תוך שהוא מפעיל את חלקיקי  Z0לבצע רצונו כי הוא יודע מה תהיינה בחירות החלקיקים
מאמר זה ,בו אני מוכיח שהעולם נברא ב  7ימים ולא ב  ,6מבוסס על הכתוב בספר בראשית עצמו בעיקר
פרקים א' -ג' .היתרון הגדול של הדרך שלי ,כפי שתבינו מההוכחות באתר שלי  ,mixumya.netובמאמרים
שם ,שאיני מבסס כלום על אמונות מכל סוג שהוא ,ולא על ספקולציות והשערות מחקר של פיזיקאים
שמניחים הנחות ואקסיומות .אני מוכיח ע"י מיקסומיה את קיום אלהים ,ושהוא ברא את הטבע והאדם
ב  7חוקי יסוד מדעיים רגילים ,ללא ניסים ,ואינני זקוק לשום תמיכה לכך ,כי הכל מוכח!
אני מסכים כי אילו היו בידי חכמי ישראל וחוקרי המקרא כבר לפני אלפי שנים ,הידע שאני מעמיד היום
לרשות האנושות ,כולם ,ללא יוצא מן הכלל היו מבינים ומפנימים שקיימת ישות עליונה שהיא אלהים,
ושהוא ברא את הטבע .ההוכחה שלי מבוססת על כך שקיימת רק אי רציפות בטבע( ,ראה קבצים מצ"ב),
ולכן ,כל חלקיקי הטבע מקפצים ב'קפיצות נטולות זמן' (קנ"ז) ,המחייבים אנרגיה בפנימיותם ,החל
מהקטנים ביותר  Z0שבצעו את הצעד הראשון להקמת הטבע ,ושמהם הוקם הטבע .לפיכך ,מישהו ,שהוא
אלהים ,חייב היה לברוא מראש עוד טרום הקמת הטבע את האנרגיה ולהטעינה לכל חלקיקי  Z0הקטנטנים
והרבים מספור בהתאמה ,כדי ליצור קנ"ז ראשונה וכן לברוא מראש גם את המנגנון לחידוש האנרגיה
באמצעות זיווג  +-זכר ונקבה ,כי עובדה שהטבע קיים .לכן ,המתכנן והבורא הוא אלהים .ב  Z0הוא ברא
רצון ,אינטליגנציה ודנ"א עצמאי .כך התפתחות הטבע בוצעה אוטונומית ,אך ,לפי רצון אלהים .כך ,אלהים
ברא את הטבע ואת האדם ב 7 -חוקי יסוד ומטרתו בבריאה מיקסום אושר ורווחת האדם והכל מוכח.
מהנ"ל אני מפריך חד משמעית את הדרוויניזם והאבולוציה שאין להם כל בסיס אמת ,ומפריך בשורש את
כל חוקי הפיזיקה כולל ניוטון ,אינשטיין ,הקוונטים והמפץ הגדול ,המבוססים על הנחת רציפות הטבע.
זוהי הנחה מופרכת לפיה תנועה מבוצעת עם זמן ,מאפשרת תנועה ללא אנרגיה ,מאפשרת הסתברות בטבע,
ולאף אחד מהפיזיקאים וכל מדעני האנושות אין מושג מהו באמת כוח הכבידה (מקורו זיווג  .)+-כולם
פספסו קיום אינטליגנציה ומטרה לטבע שהיא מיקסום אושר האדם ואחדות.

אך ,יותר מכך ,כל האנושות הייתה מסכימה כבר אז לפני אלפי שנים ,כמובן מאליו ,שהבריאה בספר
בראשית בוצעה על פי 'מיקסומיה תורת הטבע' ,כפי שאני מוכיח במאמר המרכזי במשפט  111באתר שלי
 .mixumya.netאני מנתח ומוכיח שם בפסוקים א-ה ,פרק א' בספר בראשית את בריאת יום ראשון .די
בזה כדי להמם את כל חוקרי המקרא בנכונות דבריי .מכאן ,שגם כל התורה והמקרא הם דברי אמת .אך,
יותר מכך ,כל תוואי ההיסטוריה האנושית היה שונה לטובה ממה שהאנושות בחרה בגלל שלא ידעה בגלל
הפיזיקאים ,שהעולם נברא ב 7 -ימים ושיום ה ,7 -הוא סיפור גן עדן הוא החשוב ביותר .זאת כיוון
שערכים ומוסר ודרך האדם להגיע למימוש אושר היא מטרת היום ה  .7כל זאת אוכיח לכולכם עכשיו.

מקור ערכים ומוסר בנשמה ,והם חלקיקים פיזיים בפנימיות האדם ,והם בסיס יום ה  7וגן עדן.
כל מה שאני כותב במאמר זה מבוסס על ההוכחות שלי שאלהים הוא שברא את הטבע באמצעות
מיקסומיה ומטרתו מיקסום אושר האדם באמצעות מיקסום הנאה ורווחה בדרך זיווג  +-כמתואר לעיל.
בריאת העולם בספר בראשית ע"י אלהים ,בוצעה באמצעות  7חוקי יסוד של הטבע אותם אני מוכיח
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באמצעות מיקסומיה כמופיע גם ב  2הקבצים המצ"ב ,ובאתר שלי .אין מדובר בסיפורי מעשיות ,ולא
באבולוציה ודרוויניזם ,שכולן מופרכות בשורש .תחילה אסביר בדרך פשוטה את הנושא החשוב ביותר
בבריאה שהוא ערכים ומוסר וסיפור גן -עדן ביום ה ,7 -שכולו אמת כפי שאוכיח עכשיו לכולכם.
בריאת העולם נעשתה לפי מיקסומיה רק למען האדם על מנת שישפר את רמת הערכים והמוסר שלו
באמצעות מיקסום שיפור הדנ"א שלו ,שזו מטרת בריאתו .ברגע בו הוכחתי שיש אלהים והוא שברא את
הטבע ,ובנוסף אני גם מוכיח שהבריאה בספר בראשית בוצעה לפי מיקסומיה ,מוכח שכל הבריאה
המדגישה שהאדם הוא נזר הבריאה נכון הוא .גם נכון ,כי עם ישראל הוא העם הנבחר ,וכי ארץ ישראל
לעם ישראל .אך ,מה הסיבה לכך? מדוע עם ישראל נבחר למשימה זו? מדוע כל התנ"ך מדבר רק על עם
ישראל (ולא תמיד בטוב) .כל זה קשור לערכים ומוסר ,לבחירה חופשית אמיתית (בח"א) ועוד .כדי להבין
זאת יותר לעומק ,עלינו ללכת אחורה לבסיס הטבע ,אותו הסברתי ,והוכחתי שהם חלקיקי  Z0פיזיים.
לפי הוכחת מיקסומיה ערכים ומוסר הם החשובים בבריאה .ההוכחה לכך נעשית ברבדים הבסיסיים
באמצעות זיווג  +-זכר ונקבה ,של חלקיקי  Z0בהסבר לעיל ,למיקסום הנאה .לפיכך ,סיום הבריאה שהוא
בריאת אדם ,חייב להיות קשור בכל מצב לנושא בריאת מנגנון לשיפור הדנ"א שלו ,ולא קודם .זו הסיבה
לכך שאלהים ברא את הנשמה שהיא חלק ממנו ,באדם ,והיא מקור הערכים והמוסר והמצפון .זה יכול
להתבצע בשתי דרכים ,כפי שרואים בסיפור הבריאה :או בדרך "עץ החיים" ,שהיא בחירה תמידית של
האדם בטוב ,שהתנאי לכך הוא רמת ערכים גבוהה של האדם הקשור לנשמה שלו .אז ,התפתחות ושיפור
הדנ"א נעשים בזיווג  +-ללא סבל ,בדרך החוכמה והתבונה ,והזיווג משפר את האדם וגם את הטבע
במקביל .אומנם קיימת בח"א ,אך ,למעשה בפועל אינה באה לידי ביטוי ,כי האדם בוחר תמיד בטוב .כך,
גם מתקצר המסלול לשיפור הדנ"א ומיקסום האושר .אך ,לשם כך על האדם (אדם וחוה) היה לעבור ניסיון
עם פיתוי הנחש ,ולעמוד בו בהצלחה .אך האדם נכשל .לפיכך ,לאחר הכישלון הצורב של האדם בפועל,
נותרה הדרך השנייה הקשה הרבה יותר ,דרך "עץ הדעת טוב ורע" ,שהיא מסלול של סבל וייסורים .כך,
באמצעות בח"א ,הערכים והמוסר שהם חלקיקים פיזיים ,דוחים פיזית זיווג  +-המספק הנאה מיידית
שהיא פיזית ,ואז משתפר מיידית דנ"א האדם שהוא פיזי ,כפי המוסבר במיקסומיה ,הזוכה בזיווג  +-פיזי
איכותי יותר ,וכך האדם הופך להיות מאושר יותר במיקסום אושר שהוא נפשי ,אך בנוי מיחידות פיזיות,
בלתי מאובחנות לעולם .בחירה בטוב שהוא מדיד ,דורשת לפיכך ,רצון ומשמעת חזקים ,תוך היצמדות
והקשבה לנשמה ,המלווה בוויתור על הנאה מיידית והדרך כולה היא פיזית .רק אז משתפר דנ"א האדם
והוא משפר את דנ"א הטבע .זה לא קל ,כי זה דורש מאמץ של ויתור .אך ,אם האדם בוחר ברע שהוא מדיד,
בהעדפה של הנאה מיידית ,קורה דבר הפוך ,המוביל לסבל וייסורים ,כולל פגיעה ושיבוש האיזון בכדה"א
והכל מדיד כמותית .זאת ,עד אשר האדם מבין טעותו ,ובוחר בשיפור הדנ"א במקום קלקול פיזי .אך ,אם
האדם ימשיך בבחירת הנאה ותענוגות מיידיים ,ויעדיף אותן על בחירה בטוב ,אומנם יקבל הנאה מיידית
ובסיסית ,אך ללא שיפור דנ"א ,וההנאה תיעלם מיד ,כי אין בצידה שיפור בדנ"א .הלחץ על הדנ"א שלא
משתפר גובר ,והדנ"א מתקלקל במקום להשתפר .כאשר יש שיפור בדנ"א ,הוא נפתח כמו פרח (כרוב);
כאשר יש קלקול – הדנ"א מתכווץ ונובל ,ונוצרת ריקנות אצל האדם ,מחלות וכד' .לא רק שרמתו הערכית
מוסרית תלך ותפחת ,וכך יתרחק יותר מהנשמה שלו ,אלא ,זה ילך ויגבר ,והקשר לנשמה שלו ייחסם ,כי
אינו קשוב לה .במקביל הסבל הנפשי פיזי שלו ילך ויגבר .אם הדבר קורה בכל החברה ,ובכל האנושות ,אז
מגיע רגע בו יש איום ממשי על קיום האנושות ,שכן ,שיבוש דנ"א הטבע בדומם (כדה"א) (אך ,גם בצומח,
בחי ,ובבני אדם אחרים) ,גורם לאחר זמן להתפרצויות ותופעות טבע שליליות ביותר ,של אסונות עד
שתשתיות הקיום האנושי קורסות ,והאנושות מוכחדת.
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הוכחת מיקסומיה שהיו  7ימי בריאה ולא .6
קיימות הוכחות רבות לכך כי הבריאה הייתה במשך  7ימים ולא .6
א .ביום שישי נברא האדם שהוא ישות אחת מאוחדת ובתוכה זכר ונקבה .ביום שישי בפרק א' ברא אלהים
את האדם "בצלמנו ודמותנו" שהוא ישות אחת מאוחדת הבנויה מחלקיקים של זכר ונקבה ,לכן גם האדם
נברא כישות אחת מאוחדת מזכר ונקבה מחלקיקי  ,+- Z0שהם אינם מופרדים .צלם הוא צל -מוסתר ולא
נראה ,כי חלקיקי האדם (וכך גם אלהים) שהם חלקיקי  Z0אינם מאובחנים לעולם ע"י האדם בשום ניסוי
אמפירי ,אלא ,רק מוכחים ,כפי שמוכיחה מיקסומיה .ם -סגור מצביע על ישות אחת ,מאוחדת .בפרק ב'
יש מידע נוסף על האדם שנברא ביום שישי מאוחד זכר ונקבה מהאדמה .הדומם הוא אורגניזם חי ,של
חלקיקי  + -זכר ונקבה שהם הבסיס לטבע הדומם  ,וגם לאדם ,כפי שמוכיחה מיקסומיה .אלהים גם ברא
באדם המאוחד נשמה  .הנשמה של אדם היא ברמה גבוהה של "נשמת חיים" ,שפירושה רמת ערכים
גבוהה ,ולכן ,לאדם רמת ערכים גבוהה ביותר שיש לה יכולת להיות קשורה לעץ החיים" .ויפח באפיו"
פירושו שאלהים נפח באפיו שלו וברא באדם נשמה ,מוכיחה שהנשמה היא חלק מאלהים .אין אפשרות
שמדובר שאלהים נפח באף האדם מבחוץ ,שכן ,הכל חייב להתבצע בתוך פנימיות האדם בו ברא נשמה.
רק אח"כ הפך האדם לנפש חיה .לכן האדם יש בו גם נשמה וגם נפש שהיא דרגה נמוכה של החיות
וכיוב' ,אך גבוהה מאורגניזם חי שהוא הדומם או הצומח .זה מקבל אישור גם בפרק ה' פס' א-ב .לכן ,גם
שם מדובר על רבים .כל אלו פירושם כי כל זה התבצע ביום שישי .המטרה של אלהים בכך שברא את
האדם ביום שישי כישות אחת ,היא להראות כי במהות ,האדם הוא ברמה גבוהה ביותר ,בצלמו ודמותו
של אלהים ,ויש לו יכולת פוטנציאלית עצומה להתפתח בדומה לאלהים.
ב .הפרדת אדם וחוה חייבת הייתה להיעשות ביום השביעי .הפרדת אדם מחוה היא מרכזית לבריאה.
בפרק ב' ,פס' ח לאחר שאלהים נטע גן -בעדן ,הוא שם בו את "האדם אשר יצר" ,ועדיין מדובר בישות
אחת ולא שתיים .בפס' טו נאמר שאלהים "וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" עדיין האדם הוא אחד .בפס'
כ"א-כ"ב אלהים ביצע את ההפרדה ע"י כך שהפיל תרדמה על אדם ,ומהצלע שלקח ממנו בנה את חוה.
כל זה היה אם כך לאחר שברא את גן עדן ,את עץ החיים ועץ הדעת את  4הנהרות פישון ,גיחון ,דקל ופרת,
ואחר שאדם כישות אחת ,קרא לחיות ,לעוף השמים בשמות .אין אפשרות כי גן עדן נברא ביום שישי ,כי
זהו מאורע חשוב ביותר ואילו היה כך היה מוזכר כשייך ליום שישי .כיוון שהפרדת חוה מאדם היא חלק
מהבריאה ,מכאן ,שגם גן עדן וגם הפרדת חוה מאדם חייבים להיות ביום השביעי.
ג .והנה טוב מאד .על כל מה שעשה אמר אלהים בסיום יום שישי" :והנה טוב מאד" .זוהי הוכחה לכך כי
אין אפשרות שכל סיפור גן עדן נעשה ביום שישי .כי על ביזיון כה גדול של נפילת אדם וחוה אין אפשרות
כי אלהים יאמר והנה טוב מאד .מכאן שסיפור גן עדן התרחש ביום ה  7ובו בוצעה גם ההפרדה ,וגם
הושלמה הבריאה שהיא בח"א בדרך עץ הדעת טוב ורע שהיא חלק מהבריאה.
ד .סיום בריאת האדם הוא רק עם סיום סיפור גן עדן שביום השביעי .סיום הבריאה חייב להיות קשור בכל
מצב לנושא בריאת מנגנון לשיפור דנ"א האדם ,ולא קודם .את משמעות שיפור/קלקול הדנ"א ושערכים
ומוסר הם חלקיקים פיזיים הסברתי לעיל .אין חולק שסיפור גן -עדן ,הנחש ,חוה ואדם ,נעשה לאחר יום
שישי .כיוון שמיקסומיה מוכיחה שרק בסיום סיפור גן עדן הושלמה מלאכת הבריאה כרשום בפרק ג'
פסוק כד (הכרובים ולהט החרב המתהפכת) ,סיפור גן עדן חייב להתרחש רק ביום ה .7-לפיכך אתרכז
עתה בפס' כ"ב-כ"ד של פרק ג'  .לאחר נפילת אדם וחוה חשש אלהים כי היות ואדם יודע עתה מהו טוב
ורע ,הוא עלול לשלוח ידו לעץ החיים "ואכל וחי לעולם" .מכאן ברור שעדיין לא יצר אלהים בשלב זה את
מנגנון העונשין עליו כתבתי לעיל ,שיסבול אם יבחר בהנאה מיידית מפתה במקום בדחייתה .לפיכך גירש
אלהים את האדם מגן עדן .עכשיו אפרש לכם על פי מיקסומיה את עניין קלקול הדנ"א שמוביל עתה
להכחדת האנושות ,אשר שום חוקר מקרא מלבדי לא הצליח להסביר .ההוכחה שלי מבוססת על
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מיקסומיה תורת הטבע המוכיחה כי בסיס הטבע הם חלקיקי  Z0שבפנימיותם אינטליגנציה פנימית
(א"פ) ה ממקסמת הנאה ואנרגיה באמצעות יסוד נפשי ומחשבתי ובחירה חופשית בזיווג  .+-תהליך
מורכב זה מבוצע באמצעות מערכת הדנ"א הנפשי (הבנוי מחלקיקים פיזיים) המצוי בפנימיות  Z0הבנוי
מרבדי שכבות בדומה לכרוב ("כרובים") בעל עלים כמו פרח ,והוא הביטוי למיקסום הנאה ,כמוסבר
לעיל" .להט החרב המתהפכת" משמעותה שבתהליך שיפור ערכים ומוסר ,דנ"א עלי הכרובים נפתחים
וגורמים להגדלת הנאה ורווחה שפירושם שמחה ,נתינה ואושר .ואילו בקלקול ערכים ומוסר בגין רדיפת
הנאות מיידיות ותענוגות ,דנ"א עלי הכרובים נובלים ונסגרים וגורמים ללחץ פיזי נפשי הגורם למחלות,
סבל ,ופגיעות נוספות .כל זאת תוך הדגשה שהכול מדיד כמותית .כיוון שבסיס הטבע משותף לאדם
ולטבע ,הרי חלקיקי  Z0של הטבע כמו הדומם וכדה"א מושפעים ממבנה הערכים והמוסר של האדם באופן
ישיר ומיידי ,בהתאמה .כיוון שהיום השחיתות עולה ומתפשטת לממדים הגדולים ממה שהיה אף בסדום
ועמורה ,משתבש פנים כדה"א ויוצא מאיזון וכך נגרם גם שיבוש בכוח משיכת כדה"א .זה גורם לגעש
וסחרור פנימי ,וזו הסיבה האמיתית להתחממות הגלובלית החיצונית (שאותה מאתרים גם מומחי
האקלים) ,בעוד ההתחממות היא סימפטום חיצוני .לכן כל הפתרונות שלהם יובילו להכחדה מוחלטת של
האנושות ,גם אם הטיהור יהיה מושלם  .מיקסומיה מוכיחה כי הכל תוכנן מראש ע"י אלהים עוד טרום
הבריאה ,למקרה בו האדם יבחר בשחיתות ,ואז ייצא לפועל "בלהט החרב המתהפכת" .כל זה הוא חלק
מתכנית הבריאה ולכן ,נוצר ביום השביעי .המטרה אם כך היא שהאדם לא יזכה בחיי נצח ,במקרה
שבוחר לא בשיפור דנ"א ,אלא ,בשחיתות והנאה שמקלקלים את דנ"א האדם והטבע ,עד כדי הכחדה.
כלומר ,אפשרות הכחדת האנושות הייתה ידועה לאלהים עוד טרום הבריאה ,והכול במדע מתוכנן .חשוב
להוסיף כי במקרה של רדיפת הנאה אין בח"א לאנושות ,וניתן לחזות במדויק מתי תכחד ,וזה יהיה תוך
כ 20 -שנה כפי שאני קובע בקובץ המאמר המצ"ב.
ה .ייחוד  6ימים שנבראו בקנ"ז ,והזמן נוצר רק ביום  7ערכים ומוסר והוא מבורך וקדוש והאדם במרכזו.
לפי הוכחת מיקסומיה ,אי רציפות הטבע מחייבת תנועה ללא זמן ,בקנ"ז .כיוון שמטרת הבריאה היא
רק מיקסום אושר האדם והאנושות ,זו הוכחה כי  6ימי הבריאה הראשונים נבראו בקנ"ז ללא שום
מודעות של הטבע לבריאה ,כולל בריאת אדם מאוחד בפרק א' ,בריאת נשמה בתוכו בפרק ב' ,ותזכורת
בפרק בתחילת פרק ה' .היום ה  7-מוקדש כולו ע"י אלהים למטרה הנעלה ,המבורכת והקדושה של שיפור
הדנ"א באמצעות שיפור ערכי ומוסרי של האדם ,למטרת מיקסום רווחתו ואושרו .לפיכך ,הזמן נוצר
(בשהייה בין כל שתי קנ"ז) ,רק עם מודעות האדם ביום השביעי ,אחרי פסוק יד (למעט פס' א – ג שהם
סיכום כל הבריאה!) ברגע בו אלהים (פרק ב' ,פס' טו) הנחה את האדם בגן עדן כיצד לעבדה ולשמרה.
מיקסומיה מוכיחה שהזמן נוצר במיוחד עבור האדם האיטי ,כדי שיוכל לעבד בפנימיותו את המידע
המהיר ,וכך גם ,הדומם (שמיקסומיה מוכיחה שהוא אורגניזם חי) הצומח והחי .זו הוכחה שיום שביעי
שונה מהותית משאר ימי השבוע ,כי רק ביום  7נברא הזמן .הוא החשוב ביותר כי מבנה מערכת ערכים
והמוסר יצא לפועל באמצעות סיפור גן העדן המתחיל בפרק ב' פס' ח ומסתיים בסוף פרק ג' .עכשיו ברור
ומוכח פעם נוספת כי הפרדת חוה מאדם ,הייתה לאחר שאלהים אמר שיעשה לאדם עזר כנגדו ,ושוחח
עמו בעניין שמות לחיות ,ולכן ,בטל מצב בו הפרדה ביניהם הייתה ביום שישי בו אין זמן.
סיכום הבריאה (פרק ב' פס' א -ג) מוכיח שאלהים ברא את העולם ב 7 -ימים וה 7 -החשוב בבריאה.
להלן תחילת פרק ב' בספר בראשית :א" .ויכלו השמים והארץ וכל צבאם :ב .ויכל אלהים ביום השביעי
מלאכתו אשר עשה ,וישבת ביום השביעי מכל -מלאכתו אשר עשה :ג .ויברך אלהים את יום -השביעי
ויקדש אתו ,כי בו שבת מכל -מלאכתו אשר -ברא אלהים לעשות" .להלן פירוש מיקסומיה" :ויכלו
השמים והארץ וכל צבאם" .והפירוש הוא כי הבריאה הפיזית הסתיימה ,נגמרה כולה ב 6 -ימים בקנ"ז,
ללא זמן ,כולל בריאת אדם מאוחד ,ובפנימיות נבראה נשמה.
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אם אלהים היה מסיים את כל הבריאה ביום שישי הרי שהרישא של פס' ב מתייתר" :ויכל אלהים ביום
השביעי מלאכתו אשר עשה" ,המוכיח כי אלהים כילה (סיים) מלאכתו ביום  .7-והיה כתוב רק הסיפא:
"וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" .אך ,המטרה היא להדגיש כי בחלק מיום  7ביצע מלאכה
ורק אח"כ סיים וישבות מכל מלאכתו אשר עשה ,המסמל את יום השבת.
ביום ה  7התמקד אלהים במלאכת שיפור ערכים ומוסר ע"י האדם (אדם וחוה) ,כדי שיוכל לעמוד בניסיון
של פיתוי הנחש את חוה ואדם (ראה בהמשך ) .אולם משנפל האדם בדרך קשה ומשפילה ביותר ,האדם
נאלץ להסתפק בדרך עץ הדעת טוב ורע שהיא שיפור או קלקול דנ"א בדרך בח"א ,שסופה שגורש מגן עדן,
ואז הדנ"א של האדם המצוי בחלקיקי "( Z0הכרובים") מופעל בדרך "להט החרב המתהפכת" ,כמוסבר
לעיל  .יחד עם זאת ,כיוון שזו הייתה בחירת האדם (אדם וחוה) ,שהיא התפתחות בדרך בח"א שמשולבת
בסבל וייסורים לא מעטים ,אלהים כיבד את בחירת האדם.
אחזור עתה לסיפא של פסוק ב " :וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" .פירושו שעם סיום
מלאכת הבריאה של אלהים ביום השביעי שעוסקת רק בעניין שיפור ערכים ומוסר ע"י האדם ,שבת אלהים
"מכל מלאכתו אשר עשה" .המלאכה שביצע אלהים תחילתה ב 6 -ימי בריאה ללא זמן ,שהיא הבריאה
הפיזית ,וחלקה הנוסף שאותה ביצע אלהים ביום השביעי ,עניינה שיפור ערכים ומוסר למטרת מיקסום
אושר האדם .עכשיו מתבהרת התמונה בפס' ג שתחילתו" :ויברך אלהים את יום -השביעי ויקדש אתו".
הפירוש הוא שנושא ערכים ומוסר לשיפור דנ"א האדם באמצעות בח"א של האדם ,הגורמים להגדלת
רווחה ואושר האדם ,הם מטרת הבריאה  .כל זה נוצר ע"י אלהים ובעצם בשיתוף האדם בסיפור גן עדן.
זוהי מטרת היום השביעי בו נבנה מנגנון שמטרתו שיפור דנ"א .אך ,קיימת גם אפשרות לקלקול הדנ"א.
לפיכך אלהים בירך וקידש את היום השביעי  .כי מצד אחד אלהים שבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר
ברא .ומצד שני וזה העיקר ,מעכשיו ואילך ,המשך המלאכה והעשייה מוטלים רק על האדם ,ואלהים אינו
מתערב .לכן כתוב בסיום פס' ג" :לעשות" .כלומר לעשות ,על ידי מלאכת ועשיית האדם .אלהים סיים
מלאכת העשייה שלו ,ומעתה על האדם להמשיכה -לעשות ,וזאת ע"י שיפור דנ"א שזו מטרת הבריאה ,כדי
לגרום למיקסום אושר האדם.
מהפכת מיקסומיה :ביום השבת מותרת עבודה ומלאכה אם המטרה היא שיפור דנ"א למיקסום אושר.
באמצעות מיקסומיה תורת הטבע הוכחתי כי אלהים ברא את העולם ב 7 -ימים .לכן ,אלהים ביצע מלאכה
גם ביום שבת שהוא היום החשוב בבריאה ,למטרת שיפור דנ"א האדם באמצעות מערכת ערכים ומוסר,
למיקסום אושרו ,בדרך בח"א .אף האדם השתתף במלאכת קודש זו שהתרחשה בן-עדן .מטרת אלהים
בבריאת העולם מוכיחה מיקסומיה היא מיקסום אושר האדם .אלהים היווה לפיכך דוגמה אישית בכך
שביום השביעי הוא יום שבת ביצע מלאכה .אך מלאכתו יחד עם האדם הייתה למטרה מקודשת והיא
שיפור אושרו באמצעות שיפור הדנ"א שלו הגורם להעלאת רווחתו ,כמו לימוד תורה ותפילה ,אך גם עזרה
לזולת ,עבודות התורמות לאחרים ,עזרה לילדים ולמשפחה ,טיולים וגם נסיעות למטרת שותפות במשפחה.
לא מותרת עבודה ומלאכה שמטרתה פ רנסה להשגת כסף ,בילויים ,וקניות להנאה ותענוגות .אלהים מצד
אחד ביצע מלאכות מותרות בחלק מהיום ה  7למטרת שיפור דנ"א ,ואז שבת כדוגמה לבני אדם כך
שיקדישו זמנם לרגיעה ,שקט ושלוה .כל זה מהווה מהפכה לגישת הדתית.

אוכיח :את גן עדן ברא אלהים לפי מיקסומיה ואנו בפרק הסיום המותח עד מוות.
אדם וחוה היו יכולים להתגבר ולעמוד בניסיון פיתוי הנחש ,בדיוק כמו שהאנושות יכולה עכשיו,
ואף להגיע לעץ החיים .אתם השחקנים הקובעים גורלכם.
הוכחתי באתר שלי  ,mixumya.netובמאמרים המצ"ב כי את הטבע ברא אלהים בדרך מדעית באמצעות
מיקסומיה ב 7 -חוקי יסוד טבע מדעיים והראשון הוא חוק אי רציפות הטבע .הכוח הגדול המצוי בידי
אלהים באמצעותו הוא עושה כרצונו בטבע תוך שהוא כפוף ל  7חוקי יסוד הטבע הוא בהמצאתו את
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חלקיקי  . Z0כלומר ,אלהים יכול לברוא כל תוכנית שלו ,לא רק ללא זמן ,אלא ,גם בכל צורה ודרך ראויה,
תוך שהוא מפעיל את חלקיקי  Z0לבצע רצונו כי הוא יודע מה תהיינה בחירות החלקיקים
לעניין בריאת הטבע באמצעות מיקסומיה הוא המצאת אלהים את חלקיקי Z0

השקר של הפיזיקאים שאין אלהים והוא אמונה לא רציונלית ,ולעולם לא תהיה אפשרות
להוכיח את קיומו ולא את הבריאה וחוקיה ,מהפנט אלפי שנים את האנושות ללא יוצא מן הכלל.
השקר של הפיזיקאים שאין אלהים והוא אמונה לא רציונלית ,ולעולם לא תהיה אפשרות
להוכיח את קיומו ולא את הבריאה וחוקיה ,הוא מעשה ההונאה הגדול ביותר בהיסטוריה אשר
אף גרם לכך כי האנושות בטוחה שאלהים ציווה לא לעבוד בשבת ,כי אלהים ברא את הטבע ב6 -
ימים ולא ב  7-ימים ,וכך היהודים הדתיים אחראים לפגיעה בערכים והמוסר.
המסקנה המדהימה היא שאילו הפיזיקאים היו מוכיחים את אי רציפות הטבע ,כל חוקרי ומומחי המקרא
וגדולי ורבני ישראל היו מוכיחים כבר מקדמא דנא שיום השבת הוא שבתון מכל מלאכה ( 39המלאכות)
ועבודה רק במקרה והמטרה היא עבודה לפרנסה לשמה להשגת כסף ,ושאין מטרתה שיפור דנ"א באמצעות
ערכים ומוסר .למשל ,אין לנסוע בשבת ,להדליק אש ,לפתוח סופרמרקטים ומועדונים לשם הנאה
והתענגות .המסקנה לפי הוכחת מי קסומיה של יום הבריאה השביעי בתורה ,היא שכן ניתן לבצע כל
מלאכה ועבודה ,ביום שבת אם המטרה היא שיפור דנ"א באמצעות בח"א לדחיית סיפוק מיידי של הנאה.
לפיכך ,גם לימוד ותפילה ,כמו כל דבר אחר ,ותמיד ,אפשרית רק למטרת שיפור דנ"א ,אחרת היא אסורה
בכל יום וגם ביום שבת.
לכן ,מחדלי הפיזיקאים אף השפיעו על גדולי היהדות ורבני ישראל לטעות מהותית ,בנושא המשמעות
האמיתית של הנשמה ,העו"מ ובח"א למיקסום רווחה ואושר ,לעומת מיקסום הנאה וכך ,להוביל את עם
ישראל לעסוק בדיני הלכה ,שחלקם תיפלה ,שלא על פי ציווי אלהים שביטויו בתורה .בעוד מטרת עם
ישראל להוות את דוגמת העם הנבחר לו ניתנה התורה ,בזכות שימוש דוגמה אישית עבור כל האנושות ,הם
יצרו מחלוקות מיותרות הן בתוך העם והן כלפי כל האנושות ,וכך החמיצו ואף סילפו את מטרת אלהים.
כך ,למשל ,היהדות לא עסקה כבר מלכתחילה במהות הנשמה ,אשר לפי הוכחת מיקסומיה והתורה מצויה
ללא עוררין כבר באדם ראשון ,והיא נבראה באדם ראשון כבר ביום שישי.
אני מודע לכך ,שלאחר שההוכחות שלי להלן ,יימצאו נכונות ,וכן משפט  111במאמר המרכזי שלי באתר,
לפיו מיקסומיה תורת הטבע מוכיחה שאלהים ברא את השמים והארץ לפי ספר בראשית ללא זמן ,ללא
התערבותו ,ולפי תכנית דנ"א עצמאית של חלקיקי  Z 0הקטנים בטבע ,עוד טרום הקמת הטבע ,ומטרת
אלהים בבריאה היא מיקסום אושרו וכי תיאוריית "המפץ הגדול" מופרכת בשורש ,תתעורר השאלה
הגדולה :מי אני ומאין הידע העמוק שלי וההוכחות שלי המבוססות על מיקסומיה שהאנושות עומדת
להיכחד ,תוך  20שנה? אך ,יותר מכך ,אם המהפך להצלת האנושות לא יחול מיד ,ובבת אחת ,אז נעבור
נקודת אל-חזור והאנושות תיכחד בוודאות.
איש מלבדי לא הצליח להוכיח כי בריאת העולם בוצעה ע"י אלהים באמצעות  7חוקי יסוד הטבע כפי שאני
הוכחתי .מיקסומיה מוכיחה כי אלהים ברא ערכים ומוסר והם מהות סיבת בריאת האדם
בראשית פרק ב' פ' ז :אלהים הפיח באדם "נשמת חיים ,ויהי האדם לנפש חיה" .נשמת חיים פירושה
בריאת נשמה באדם אשר היא ברמת ערכים ומוסר גבוהים במיוחד .כך שלמעשה האדם בוחר בדרך של
שיפור הדנ"א בלבד ,ובמצב רגיל אין לו בח"א ,בגלל שעבר נקודת אל חזור .לכן ,במקום נשמה (רגילה)
כתוב נשמת חיים .אך עצם העובדה כי גם כתוב שעם הבריאה שלו הוא נפש חיה ,כמו כל החי ,בא להדגיש
כי האדם הוא בעצם כמו כל החי עם בח"א ,ועלול ליפול בניסיון קשה (כמו מין המבוסס על תשוקה ,ולא
על אהבה שלמה) ,כי בעצם יש לו בח"א פעילה במצב של ניסיון קשה של מין.
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מה באמת היה בסיפור גן -עדן עם הנחש ,חוה ואדם

סיפור גן עדן והנחש מוכח כנפילה עצומה בגלל תאווה הנאה וחוזר באיום הכחדה מיידי
ותכנית אלהים היא למנוע שוב.
המסקנה המדהימה היא שאילו הפיזיקאים היו מוכיחים את אי רציפות הטבע ,כל חוקרי ומומחי המקרא
וגדולי ורבני ישראל היו מוכיחים כבר מקדמא דנא שיום השבת הוא שבתון מכל מלאכה ( 39המלאכות)
ועבודה רק במקרה והמטרה היא עבודה לפרנסה לשמה להשגת כסף ,ושאין מטרתה שיפור דנ"א באמצעות
ערכים ומוסר .למשל ,אין לנסוע בשבת ,להדליק אש ,לפתוח סופרמרקטים ומועדונים לשם הנאה
והתענגות .המסקנה לפי הוכחת מי קסומיה של יום הבריאה השביעי בתורה ,היא שכן ניתן לבצע כל
מלאכה ועבודה ,ביום שבת אם המטרה היא שיפור דנ"א באמצעות בח"א לדחיית סיפוק מיידי של הנאה.
לפיכך ,גם לימוד ותפילה ,כמו כל דבר אחר ,ותמיד ,אפשרית רק למטרת שיפור דנ"א ,אחרת היא אסורה
בכל יום וגם ביום שבת .גם אין אפשרות כי יהיה עירוב בלתי הגיוני בלו"ז .יש עקביות מפורשת בפרק ב'.
אפילו התחלת פרק ב פס' א -ג אינם סותרים דבר ,אלא ,משלימים את סיפור הבריאה וגן העדן .מדובר שם
בסיכום של כל פעולת הבריאה בפרק ב ובפרק ג' .אך ,פנימיות פרק ב' ופרק ג' בנויים באופן כרונולוגי ברור.
מכאן ,זה שוב תומך בכך ,שבריאת חוה נעשתה בתוך סיפור גן עדן .מכאן ,שסיפור גן עדן וגם בריאת חוה,
הנחש והכל מתרחש ביום השביעי לבריאה .אין אפשרות שכל הנאמר לא נעשה ביום השביעי .הבריאה
חייבת להסתיים ביום השביעי בדיוק כפי שכתוב .כדי שהבריאה תסתיים אלהים היה צריך לברוא את
האישה ,וזה היה כבר בגן עדן ,ולכן ,כל סיפור גן עדן חייב להיות ביום שביעי ולא בשישי .ברור כי כל
הבריאה נעשתה בשביל אדם ועבור האדם.

ו .הבריאה חייבת להסתיים ביום השביעי בהכרח ,שהרי בפרק ב' נאמר מפורשות :כי ביום השביעי כילה
אלהים את מלאכתו ,שהיא מלאכת הבריאה ,ומצד שני ,באותו יום שהוא היום השביעי בפס' ב פרק ב
כתוב" :וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" .לכן ,כל מלאכת הבריאה כולל הפרדת האישה
מאדם ,גן עדן ,ערכים ומוסר ,כמוזכר לעיל ,הכל התרחש ביום השביעי ,ולא ביום שישי ולא אחרי יום
השביעי .הכל נעשה רק ביום השביעי ,ורק אח"כ שבת אלהים מכל מלאכתו.
ז .כל הליך סיום יום שביעי כולל עוד נושאים חשובים של משמעות ערכים ומוסר ,בחירה חופשית אמיתית,
משמעות וסיבת בריאת הנשמה ,וכך מיקסומיה מוכיחה לעיל מה זה בדיוק עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע.
את משמעות העירום ,הכרובים ,להט החרב המתהפכת ,אסביר מיד ,והם מוכיחים שרק בסיומה של
בניית בחירה חופשית אמיתית (בח"א) הסתיימה הבריאה ,כמובהר לעיל.
בנוסף ,אלהים רצה להעלות את יכולת האדם ע"י כך שקודם להפרדת האישה ממנו ,רצה להעלות את
רמת שניהם ,בכך שיצר קשר בינו לבין החיות והעופות והראה את יכולתו לשלוט בהם .בכך קיווה אלהים
לתרום להם עוצמה רוחנית ,ע"י שיפור דנ"א שלהם ,כך שלא יתפתו להנאות מיידיות ,אלא ,ידחו אותן.
ערכים ומוסר אצל האדם מטרתם להגיע לרמה כה גבוהה עד אשר יוכלו לעמוד בכל פיתוי באמצעות
'בחירה חופשית אמיתית' (בח"א) ,אותה גם אלהים לא יודע .לפיכך ,אלהים עשה את המקסימום כדי
שאדם וחוה יוכלו לעמוד בניסיון של הפיתוי של חוה ואדם ע"י הנחש.
ח .סיפור הבריאה כל סיפור גן עדן שסופו נפילת אדם וחוה והעונשים שהנחש ,חוה ואדם קיבלו מוכיחים
שאין אפשרות שאלהים סיים את הבריאה ביום שישי .קיימות ראיות רבות כי אלהים לא סיים את
מלאכת הבריאה ביום שישי .בריאת האדם היא מרכזית .ביום השישי פרק א פס' כו ,מודיע אלהים על
רצונו לעשות אדם "בצלמנו כדמותנו" .הסיבה לפי מיקסומיה היא כי אלהים בנוי מחלקיקים קטנטנים
שהם אורגניזם חי < מחלקיקי  Z0הקטנים בטבע ,אך ,דומים לו במהותם .לפיכך ,הדרך של אלהים היא
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לדבר בלשון רבים .מיקסומיה מוכיחה כי הטבע בנוי כולו מחלקיקי  Z0שהם זכר – ונקבה  ,+שהם
אורגניזם חי  ,וכך גם האדם .לכן ,כמו שאלהים בנוי מזכר ונקבה שהם ישות אחת ,אלהים ברא בתחילה
ישות אחת ויחידה שהיא האדם ,אשר ב נה אותו בצלמו .חלק המילה "צל" ,פירושה סתר ,מסתור .לכן,
"בצלמו" פירושו כי האדם וגם אלהים יש להם (למו) חלקיקים רבים ,שהם מורכבים מ"צל" ,מחלקיקים
קטנטנים לא נראים .במילה "בצלם" יש ם סופית ,סגורה .מה שבא להדגיש שוב כי מדובר בישות אחת
סגורה ולא בשתי ישויות נפר דות .כמו כן מודגש בסוף פסוק כז :זכר ונקבה ברא אותם" .כלומר ,הישות
אדם ,כמו הישות אלהים מורכבת מחלקיקים המרכיבים זכריים ונקביים ,המצויים בישות אחת .המטרה
היא להדגיש את המצב הפוטנציאלי שיהיה בהמשך בו הוא אלהים יברא מתן האדם (אנדרוגינוס) את
החלק הנקבי -הנשי ,אשר שניהם משלימים עצמם לאחדות ,הוכחה נוספת לכך כי מדובר שביום שישי
אלהים ברא רק ישות אחת ולא שתיים ניתן למצוא בתחילת פרק ה פסוק  :מודגש שכיוון שאלהים הוא
ישות אחת ,הוא ברא אותו בדמות אלהים עשה אותו .ושוב מודגש כי האדם בנוי בפנימיותו מחלקיקי
זכר ונקבה ,ולכן ,אלהים קרא את שמם "אדם ביום הבראם" ,שזה יום שישי .בכך מתאפשר לכתוב
לקרוא להם בשם אחד והוא אדם ,לעניין צאצאיהם ,המדגיש שבעצם אדם וחוה הם שלמות אחת ,למרות
שבהמשך אלהים הפריד ביניהם לאדם וחוה נפרדים.
ט .בפרק ב' ,פס' ח לאחר שאלהים נטע גן-בעדן ,הוא שם בו את "האדם אשר יצר" .כלומר ,זהו ישות אחת
ולא שתיים .כי רק לאחר מכן ,לאחר שבפס' טו אלהים "וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" ,בפס' כא -כב
הוא ביצע את ההפרדה ע"י כך שהפיל תרדמה על אדם ,ומהצלע שלקח ממנו בנה את חוה .כל זה היה אם
כך לאחר שברא את גן עדן ,את עץ החיים ועץ הדעת את  4הנהרות פישון ,גיחון ,דקל ופרת ,ואחר שאדם
כישות אחת ,קרא לחיות ,לעוף השמים בשמות .אין אפשרות כי גן עדן נברא ביום שישי .זה ברור ואין
ויכוח על כך ,וזה חייב להיות לפיכך אחרי יום שישי ,בו סיים כביכול את הבריאה .גם אין אפשרות כי
יהיה עירוב בלתי הגיוני בלו"ז .יש עקביות מפורשת בפרק ב' .אפילו התחלת פרק ב פס' א -ג אינם סותרים
דבר ,אלא ,משלימים את סיפור הבריאה וגן העדן .כלומר ,מדובר בסיכום של כל פעולת הבריאה בפרק ב
ובפרק ג' .אך ,פנימיות פרק ב' ופרק ג' הם בנויים באופן כרונולוגי ברור .מכאן ,זה שוב תומך בכך,
שבריאת ח וה נעשתה בתוך סיפור גן עדן .מכאן ,שסיפור גן עדן וגם בריאת חוה ,הנחש והכל מתרחש ביום
השביעי לבריאה .אין אפשרות שכל הנאמר לא נעשה ביום השביעי .הבריאה חייבת להסתיים ביום
השביעי בדיוק כפי שכתוב .כדי שהבריאה תסתיים אלהים היה צריך לברוא את האישה ,וזה היה כבר
בגן עדן ,ולכן ,כל סיפור גן עדן חייב להיות ביום שביעי ולא שישי .ברור כי כל הבריאה נעשתה בשביל
אדם ועבור האדם .לפי מיקסומיה  6ימי הבריאה הראשונים נעשו ללא זמן ,כלומר בקנ"ז (קפיצה נטולת
זמן ) ,ללא שום מודעות של הטבע לבריאה .לפיכך ,הרגע בו אלהים מדבר אל אדם רק אז קיים הזמן,
שהוא כפי שמוכיחה מיקסומיה נוצר ע"י אלהים בין כל שתי קנ"ז .כפי שמוכיחה מיקסומיה הזמן נוצר
רק עבור האדם האיטי ,כדי שיוכל לעבד את המידע המהיר בפנימיותו ,וכך גם ,הדומם (שמיקסומיה
מוכיחה שהוא אורגניזם חי) הצומח ,החי והאדם .מכן ,שזוהי הוכחה נוספת שיום שביעי שונה מהותית
משאר ימי השבוע ,שכן ,ביום ה  7נברא הזמן  .כל הליך הסיום ביום השביעי כולל עוד נושאים חשובים
של משמעות ערכים ומוסר ,בחירה חופשית אמיתית ,משמעות וסיבת בריאת הנשמה ,וכן מיקסומיה
מסבירה ומוכיחה מה זה בדיוק עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע ,משמעות העירום ,הכרובים ,להט החרב
המתהפכת.
י .הבריאה חייבת להסתיים ביום השביעי בהכרח ,שהרי בפרק ב' נאמר מפורשות :כי ביום השביעי כילה
אלהים את מלאכתו ,שהיא מלאכת הבריאה ,ומצד שני ,באותו יום שהוא היום השביעי בפס' ב פרק ב
כתוב" :וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" .לכן ,כל מלאכת הבריאה כולל הפרדת האישה
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מאדם ,גן עדן ,ערכים ומוסר ,כמוזכר לעיל ,הכל התרחש ביום השביעי ,ובשום אופן לא ביום שישי ולא
אחרי יום השביעי .הכל נעשה רק ביום השביעי ,ורק אח"כ שבת אלהים מכל מלאכתו.
יא .מעניין להסביר את המשפט הסתום בסוף פס' ג של פרק ב" :כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים
לעשות " .משפט קודם בפסוק ב' אומר"" :וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" .מיקסומיה
מוכיחה כי שני משפטים אלו משלימים זה את זה :עשה ,פירושו שאלהים שבת מכל מלאכתו אותה ברא
בשבעה ימים .ואילו לעשות  ,פירושו שאלהים שבת מכל מלאכתו אשר ברא  ,אשר מטרתה היא לעשייה,
לעשות ע"י האדם מעכשיו ואילך ,כשהוא האדם ממשיך את הבריאה בעולם העשייה .כלומר מאותו רגע
אלהים לא מתערב בבריאה ומי שהולך "לעשות" את ההמשך הוא האדם.
יב .את הפשלה של האדם (וחוה) אסביר מיד ,אך ,קודם לכן ,קיימת ראיה נוספת כי העולם נברא בשבעה
ימים ולא בשישה .זוהי ראיה נכבדה ביותר .אין אפשרות שאחרי סיפור גן עדן העגום והאיום ,של נפילת
אדם ,וכל העונשים והקללות שסופם עץ הדעת טוב ורע עוד יאמר אלהים על בריאת יום שישי "והנה טוב
מאד" .הבחירה החופשית עץ הדעת טוב ורע חייב להיות חלק מהבריאה.
ב יום השישי ,בבראשית פרק א' ברא אלהים את הטבע (העולם) הפיזי .בפסוקים כ"ו –ל"א ,ברא אלהים
את האדם ,והפרק מסתיים בסיום פסוק ל" א " :ויהי ערב ויהי בקר ,יום הששי" .לא נאמר כלום לעניין
סיום הבריאה.
והנה בפרק ב' פסוקים א -ג יש סיכום הבריאה אשר היא כוללת בתוכה  7ימים ולא  .6בפסוק א בפרק ב
כתוב" :ויכלו השמים והארץ וכל צבאם" .והפירוש הוא כי הבריאה הפיזית הסתיימה ,נגמרה כולה ב7 -
ימים .אם אלהים היה מסיים את כל הבריאה ביום שישי הרי שהרישא של פס' ב מתייתר" :ויכל אלהים
ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" ,והיה כתוב רק הסיפא" :וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה".
לכן ,חייב להיות שאלהים כילה מלאכתו ביום השביעי ,כפי שכתוב בפועל .פסוק ג מדגיש פעמיים כי ביום
השביעי שבת אלהים מכל מלאכתו אשר עשה ברא אלהים לעשות.
כל הטבע בנוי על כך שכל גוף/מסה בטבע מחויבת באנרגיה לשם תנועתה ,כולל מנגנון לחידושה .את זה לא
מבינים הפיזיקאים עד היום ,כיוון שהניחו את הנחת רציפות הטבע ,בעוד אני מוכיח כי כל הטבע מתנהג
באי רציפות ,כי רק כך אפשרית תנועה .אך ,אני גם מוכיח תחילה ברא אלהים בסיס משותף לטבע הבנוי
מחלקיקי  Z0הקטנים בטבע שהם בעלי רצון ,אינטליגנציה ,ודנ"א עצמאי ,ומטרתם מיקסום הנאה
באמצעות מיקסום האנרגיה שבתוכם .לכן ,אלהים יודע בחירת כל אחד מ  Z0בנפרד מראש ,הנעשית בדרך
זיווג  +-זכר ונקבה .לפיכך אלהים תכנן כל התפתחות דנ"א הבריאה מראש עוד טרום הבריאה .כך ניווט
אלהים את  Z0לברוא את הטבע כרצונו ,כולל הדומם ,וללא התערבותו.
לפיכך ,אני מוכיח באמצעות 'מיקסומיה תורת הטבע' כי אין מדובר באמונה אישית ,לא של הבריאה עצמה
ולא של הכתוב בספר בראשית אלא בהוכחות חד משמעיות .ההוכחות נמצאות באתר שלי ,mixumya.net
ובמאמרים שם .אך ,יותר מכך ,אני מוכיח כי בפרק א' פסוקים א -ה של בראשית שהוא היום הראשון,
הבריאה בוצעה באמצעות 'מיקסומיה תורת הטבע' (משפט  111של המאמר המרכזי) .אין מדובר לא
באמונה ,לא בהנחות ואקסיומות ,אלא ,בהוכחות .בסיסן הוא חוק אי רציפות הטבע שהוא חוק ראשון
מתוך  7חוקי יסוד הטבע באמצעותם ברא אלהים את הטבע.
לפיכך ,את אי רציפות הטבע הפיזיקאים יכלו לגלות כבר לפני אלפי שנים ,ולכן ,את כל הוכחת הבריאה
וגם את משמעות המחדל הקריטי הזה שפספסו ,כי העולם נברא ב 7-ימים ,יכלו לגלות חכמי ישראל וחוקרי
המקרא כבר לפני אלפי שנים .אני רוצה להדגיש כי גם ללא הוכחה כה חזקה כמו של מיקסומיה ,הם יכלו
לגלות את הטעות הקשה הזו עוד לפני הגלות של  2500שנה .נכון
אי .אוכיח עתה לכל האנושות ,כי מחדל הפיזיקאים הבטוחים שהדומם מת ,בעוד הוא חי ,לא רק גורם
להכחדת האנושות תוך  20שנה בגלל שחיתות וחוסר ערכים ומוסר ,ולא מהתחממות חיצונית של כדה"א
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אלא ,גרם לטעות עצומה והרת אסון גם בתורה .בגלל מחדל קונספציית הנחת רציפות הטבע נעלמה מעיני
הפיזיקאים העובדה המוכחת ע"י מיקסומיה תורת הטבע ,לא רק שאלהים ברא את הטבע ,אלא ,שהם גם
גרמו לטעות המרעישה שאלהים ברא כביכול ,את הטבע הפיזי ב 6 -ימים ,בעוד הוא ברא את הטבע ב7 -
ימים .בריאת אלהים בחירה חופשית אמיתית (בח"א) באדם באמצעות ערכים ומוסר (עו"מ) ,מקורם
בנשמה שהיא חלק ממנו .מטרת הבח"א היא דחיית הנאה מיידית הגורמת לשיפור דנ"א ,ולמיקסום אושר
האדם והיא התבצעה ע"י אלהים ביום השביעי הוא יום שבת .לכן ,כל סיפור גן עדן והנחש ,כולל גירוש
אדם וחוה מגן עדן בגלל שאדם וחוה אכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע ,וכן ,עונש להט החרב המתהפכת התרחש
ביום השביעי .לכן ,סוף האנושות עתה שהוא הכחדה בגלל שהאדם בחר בשחיתות וברוע ,תוכננה מראש,
טרום הבריאה ,ונבראה ביום השביעי ע"י אלהים.
לסיום :על היהודים בישראל להכיר בי כמציל האנושות עד יום  6.10.17לבל נגיע לאל חזור בעניין הכחדת
האנושות .מכיוון שמציל האנושות הוא בדרגה גבוהה מזו של המשיח שהוא מנהיג עם ישראל ,על היהודים
להכיר בי גם כמשיח בן דוד .הסיבות לכל אלו הן מדעיות ולא מיסטיות.
סוף.
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