שיטת ההנחות והניסויים פסולה ,ורק הוכחת חוקי טבע נכונה היא!! דף בית .שיטת ההנחות והניסויים
האמפיריים גרמה נזק אדיר לאנושות בגלל הפיזיקאים שכל כך חפצו בהוכחות ,אך ,ויתרו בקלות על הדבר האמיתי!
בגלל טעות זו הניסויים האמפיריים הפכו לאובססיה אצלם ,כי מחשבתם הפכה לקונספציה שגויה שלעולם אין
אפשרות להוכיח את שורש חוקי הטבע ,שזו טעות .התוצאה גרמה לכך שמי שטוען כמוני ,שבידיו הוכחות בשורש
חוקי הטבע ,בעיני הפיזיקאים והמדע זו טעות שאפילו לא נבדקת ,כי אין לדעתם השגויה ,מישהו חוץ מאלהים המסוגל
להוכיח חוקי טבע .לכן ,כל הוכחה ,גם אם היא בשורש חוק הטבע ,כפופה ,לשיטתם ,לניסויים אמפיריים ,במקום
לבדוק אותה לגופה .זו שגיאה פטאלית לחשוב כך ,שכן ,מההוכחה שלי שמה שאנו רואים לפנינו זה לא הטבע ,נובע
כי הפיזיקאים מבצעים ניסויים אמפיריים לא על הטבע ,אלא ,על 'תמונות טבע' בפנימיותם ,ובעצם על קוד ,היוצר
אשליית ,זמן ,מרחב ותנועה !! לכן ,אין אפשרות שהפיזיקאים יוכלו אי פעם לאבחן חוקי טבע בניסויים האמפיריים
המגוחכים וההזויים שלהם .אבל גם אילו הניסויים האמפיריים שלהם היו נעשים על הטבע ,כפי שהם בטוחים וטועים,
גם אז לא היה באפשרותם לאבחן חוקי טבע ,כיוון שאני מוכיח שקיימת רק אי רציפות בטבע ,המוכיחה שאין זמן
בטבע ,ושום אדם לא קולט טבע ללא זמן .כיוון שלא ניתן לאבחן טבע ,אזי ,חוקי טבע ניתן להוכיח רק במחשבה כי זו
דרך יחידה לגלותם .בדרך זו הוכחתי את  7חוקי יסוד הטבע שבסיסם חוק יסוד ראשון והוא חוק אי רציפות הטבע,
וממנו נובעת בדרך הכרחית ודיאלקטית הוכחת כל חוקי יסוד הטבע ,וההוכחה כי אלהים ברא את הטבע ,וכי קיימת
מטרה לטבע והיא מיקסום הנאה ורווחה ,ומטרת אלהים היא מיקסום אושר האדם .אני מוכיח שקיימת רק מערכת
אחת ויחידה המוכיחה ומסבירה את כל הטבע והיא מיקסומיה תורת הטבע ,ללא שום פרדוקס וטעות .מגילוי שתי
טעויות הפיזיקה כל אחת בפני עצמה ,שנעשו אך ורק ע"י הוכחות ,נובע כי הפיזיקה והשיטה המדעית מתנפצות מיד.
יש לבטל ולפסול מיד את התבססות האנושות על הנחות וניסויים אמפיריים ,וכל ה'שיטה המדעית' בטלה ,והיא זו
שגורמת עתה להכחדת האנושות .השימוש בניסויים אמפיריים הוא רק בכפוף לחוקי טבע מוכחים ,והשערות לחוקי
טבע נוספים ,כדי לאששם ולאשרם .בסופו של יום ,כל חוקי הטבע הם מוחלטים ,והוכחתי במאמר זה ,שקיימת רק
נפש פיזית לאדם וגם לטבע שהם אורגניזם חי .מטרת הטבע כפי שקבע אלהים היא מיקסום הנאה ורווחת הטבע,
באמצעות דנ"א האדם למטרת מיקסום אושר האדם .סוף
להרחבה -נא להיכנס לאתר שלי  ,mixumya.netלמבוא לתורת מיקסומיה בדף הבית בסיום מאמר קצר זה ,וגם
למאמר  - 1המרכזי ,ובו  111משפטים מוכחים ,ללא שום הנחה וניסוי אמפירי.
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