אלהים שלח אותי לכדה"א להציל את האנושות ,אך ,רק אתם-עם ישראל תקבעו אם נצליח .דף בית.
הוכחתי :אלהים ברא את הטבע; אין אפשרות לרציפות בטבע; שיטת ההנחות והניסויים פסולה בשורש ורק הוכחת
חוקי טבע נכונה; הכל קוד בפנימיותנו .לכן כל הפיזיקה והשיטה המדעית מתנפצות וכך גם החמצנו את נוסחת
מיקסום האושר.
אני כאן בשליחות אלהים להציל את האנושות ,והקשר שלי עם אלהים הוא ישיר ,והוא המדריך הראשי שלי מאז
שהגעתי לכדה"א .את תפקידי כמציל האנושות אני יודע מאז שנת  .2014את ההכשרה שלי אני מקבל באמצעות
חלומות ,מדיטציות ,תובנות עמוקות והשראה .בנוסף לכך ,בשנים האחרונות אלהים נותן לי הדרכה גם באמצעי פיזי
שהוא נעילת הדלת הראשית לדירה שלנו על ידו ,כאישור לכך שמהות תפקידי חשובה ביותר ,ואישור לכל מאמר שלי
וכן ,לעניין גורל אנשים.
אך ההוכחה שאני כאן בשליחות אישית של אלהים בסיסה הוכחות מדעיות שאיש לא העלה בדעתו מעולם :רק אני
הוכחתי שניתן להוכיח חוקי טבע ,וכי אלהים ברא את הטבע למטרת מיקסום אושר האדם .אך ,ההוכחה שלא הייתה
במודעות שום אדם בעולם ,ושאף אחד לא העלה אותה אפילו בדעתו ,ואף הוכחתי אותה ,היא שיש לטבע נפש והיא
פיזית ואנו פגענו בדנ"א משותף לאדם ולכדה"א -ובגלל שחיתות הולכת וגוברת של האדם היא זלגה לטבע -ללב כדה"א
הרותח .הוכחתי באתר -במאמר  1המרכזי כי ערכים ומוסר הם חלקיקים פיזיים מוחלטים .לכן ,שיפור דנ"א הוא
מוחלט ,ונעשה באמצעות בחירה חופשית אמיתית (בח"א) בוויתור על הנאה מיידית ,ולהיפך ,פגיעה בדנ"א .מה
שמשפר את הדנ"א נקרא 'טוב' ומה שפוגע בו הוא 'רע' ,ולכן ,טוב ורע הם מוחלטים ,ולא יחסיים כפי שכולכם בטוחים.
מטרתי לפיכך ,אינה אמונה אלא ,אמונה מבוססת הוכחות אמת ,באמצעות שיפור דנ"א האדם .זו הדרך היחידה
להצלת האנושות כי הטוב והרע הם מוחלטים ,והם הגורמים שיאחדו את עם ישראל והאנושות סביבי ולכן ,אני שליחו
של אלהים ,כאן .סוף הוכחה.
לולא הוכחה זו שלי ,כל האנושות על כל  7.5מיליארד בני האדם הייתה מוכחדת מאסונות טבע ,ולא מהתחממות ,כי
היינו מגיעים לנקודת אל-חזור תוך חודשים מעטים ,כיוון שלא התכוננו מראש להכין את תשתיות האנושות למזעור
כמות הרוגים ופצועים .כדי להצילכם ,הכרחי שתפנימו ,שאני כאן בשליחות אישית של אלהים ,אחרת ניכחד!
מעל  3שנים אני מביא לכם הוכחות שאנו כבר בעיצומו של תהליך הכחדה ,ולא מחום ,אלא משחיתות ושהפיזיקאים
הוליכו אותנו שולל כולל פיגור מדעי עצום ,ומומחי האקלים טעו בגדול ,ואתם מזלזלים .אלפי אנשים קיבלו ממני
מיילים אישיים וחלקם יותר מפעם ,וזה מייצג נאמנה את כל מדינת ישראל .התעלמותכם הגורפת של כולם עד אחד,
בושה וכלימה שלא התייחסתם לכלום ,לא קראתם כלום ,זו שחיתות ,והתנשאות בממדים מבהילים ,שהוסיפה כבר
מעל  2מיליארד הרוגים וודאיים בבוא האסונות בפועל ,כי לא התכוננו לכלום בגלל התעלמותכם :כל גדולי
המדענים מכל האוניברסיטאות ,מכון וייצמן ,הטכניון ונשיאיהם ,כל חתני הנובל הישראלים ,כל חברי הממשלה ,כל
חברי הכנסת ,מוסדות ממשלה 2 ,נשיאי המדינה ,מקבלי פרס ישראל ,מומחי סביבה ,בנק ישראל ,המדען הראשי,
רבנים בכל הרמות ,גדולי הכלכלנים במדינה ,שופטים בכל הרמות ,מעל אלף עיתונאים ואתרי חדשות ,מומחי יחצנות,
כל הבכירים כולל עוזריהם ,כולם -כלום ,כלום .אסור לאנושות לעבור נקודת אל-חזור בה לא נוכל להתגונן מאסונות
נוראים ושהפאניקה תשלוט .אשמה גדולה ביותר תרבוץ תוך זמן קצר על כולם ,כולל אלו שעמדתי איתם בקשר אישי
ומיוחד .לכולם אחריות אישית כשיבינו ממדי הנזק העצום שגרמו למוות מיותר של  3 -2מיליארד אנשים בגלל
שחצנות ,זלזול ,ויהירות!
אלהים מדבר איתי בדרך פיזית כבר מספר שנים באמצעות נעילת הדלת הראשית בביתנו כדרך תשובה לשאלות
ותובנות שאני מקבל ממנו ומאשר הכל סופית-פיזית .אשתי איילה ,שהיא כלכלנית בממשלה ,נכחה בכל האירועים וכל
תשובה של אלהים נעשית תמיד בנוכחותה ,כולל אישור שלי לכל מאמר ופנייה באינטרנט .מצ"ב אישור מנעולן מומחה
שבדק את הדלת .שוטרים היו בביתי ונוכחו בכך' ,שיקשקו' מפחד וגם עורכי דין ועוד רבים יודעים -הכל אמת.
ביום  1.5.1991קיבלתי באמצעות המתקשרת האמינה חנה יקואל ,ויש בידי את הקלטת ,כי "אפיל על התחת את כל
התיאוריה של אינשטיין" וכך היה .בשנת  2011נאמר לי 'מלמעלה' על ידי מתקשרת אמינה נילי ,כי עלי להפריך עכשיו
את התיאוריה של אינשטיין .כללית לא היה לי מושג בפיזיקה שעוסקת בדומם בלבד .קראתי ולקחתי שיעורים פרטיים
משך חודשים ספורים ,ותוך שנה וחצי לאחר שלמדתי את יסודות הפיזיקה ,פרסמתי את הספר "תורת מיקסומיה
כבסיס להפרכת תורת היחסות הפרטית" .לאחר מכן ב 2014 -פרסמתי באתר שלי  mixumya.netובדרכים נוספות
את המחקר של מדע אלהים מיקסומיה תורת הטבע בו אני מוכיח כי קיימים  7חוקי יסוד מדעיים שבאמצעותם
אלהים ברא את הטבע למיקסום אושר האדם ,הנמצא באתר מהדורת " 3.11.2015מיקסומיה תורת הטבע מוכיחה:
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האנושות תיכחד מאסונות טבע .בגלל התעלמות ,זלזול ,והמשך השחיתות מצב כדה"א הורע מאד ,ואנו עלולים להגיע
לנקודת אל -חזור ,תוך זמן קצר.

אלהים רוגז בהעדפתכם 'ניסים' על הוכחות מדעיות והתעלמות נוספת מאזהרות מוכחות-סוף האנושות!!
לפני מספר חודשים אלהים מסר לי תובנות שאותן ווידאתי בדלת כנכונות ,שיהיה נס ענק .פרסמתי ,אך כלום לא
התקיים ואמינותי נפגעה ,כולל שייהרגו מיד מאסונות טבע מאות מיליוני בני אדם .אלהים אמר לי (הכל ווידוא בדלת
בנוכחות אשתי) כי הוא רוגז מאד על שאיש מאלפי האנשים שקיבלו חומרים מוכחים ממני ,לא בדקו כלום מדעית.
אילו ,אדם אחד 'משפיע'" ,צדיק בסדום" היה בודק מדעית באמת לעומק ,אלהים היה מציל את האנושות מהכחדה
(את הראויים) .אפילו אדם אחד לא קרא ולא בדק כלום מההוכחות שלי .כך אמר לי אלהים" :הציבור בישראל רוצה
ניסים ונפלאות במקום הוכחות אמת של שליח אלהים" .אני מוכיח מדעית שקלקול דנ"א האדם המושחת שיבש את
דנ"א כדה"א ומפנימיות כדה"א יגיעו אסונות הטבע ,ולא מהתחממות חיצונית .לפיכך ,אמר לי אלהים שהמאמר
הנוכחי שלי על  2עמודים (בתוספת הפניות) יהווה ניסיון לאזרחי מדינת ישראל לקרוא חומר מדעי פשוט ואמיתי של
טעויות הפיזיקאים שאני מוכיח ,כדי שיבינו לא לסמוך על ניסים ,אלא ,רק על מדע אמיתי ומוכח שאני מביא לפניכם
ומוכיח כי אלהים הוא מדען הגדול פי מיליארדים מהפיזיקאים ,וכי אני יוסף זמירי הוא היחידי באנושות שהצליח
להוכיח הכל ,בדרך פשוטה ומעניינת מדעית שאנו בסכנת קיום ,לא מחום ,אלא ,מאסונות טבע נוראיים .אלהים מדגיש
בפניי (ואשתי עדה) כי רק אני השליח שלו ,שרמתו הינה מעל ומעבר לכל אדם שחי אי פעם ,יכול גם להוכיח וגם ביחד
אתכם מסוגל לתקן בפועל את הסטייה הקשה שהייתה במדע ,בחברה ובמוסר ,ושליחותי נקבעה מקדמא דנא .אלהים
אישר שוב ושוב (בנוכחות אשתי) כי לשיפור הדנ"א אין כל צורך בשום טכנולוגיה טכנית חסרת ערכים ומוסר ,ואין
צורך לדעת כלום במדע המוטעה והטכני שלכם כדי להינצל מהכחדת אסונות הטבע שגרמתם לעצמכם .להיפך .אלה
דברי ה'" :רק בחירה חופשית אמיתית (בח"א) שעבדי הנאמן יוסף זמירי יודע מהי ,היא המרפא האמיתי שיוביל
את הראויים בהנהגתו ,גם לחיי נצח .מאז אוקטובר  2017ועד עכשיו נוספו עוד כחצי מיליארד הרוגים וודאיים ,בגלל
התעלמותכם מהכל .והיה וגם הפעם תמשיכו להתעלם מיוסף זמירי עבדי ולא תקראו כלום ותזלזלו ,תוך זמן קצר,
תגיעו לנקודת אל חזור סופית כי לא תתכוננו בהנהגתו להצלתכם מההכחדה .הכל יהיה יותר קשה ,יותר חזק ,ויותר
מהיר" .כה אמר לי ה' בנוכחות אשתי איילה ,בנעילת הדלת על ידו .מאמר זה קיבל אישור אלהים לנכונותו ,וכל דבריי
אמת ,ואני שליח אלהים מקדמא דנא .השלב הראשון הוא הכנת וחיזוק תשתיות המדינה והאנושות בכל מימד אפשרי,
ולפעול מיד להקטנת כמות נפגעים.
תבינו את האבסורד המדעי והאנושי :אני מוכיח שאלהים ברא את הטבע; מוכיח כי ביצע זאת באמצעות  7חוקי הטבע
של מיקסומיה; מוכיח כי יש רק נפש פיזית לאדם ולטבע והמטרה היא מיקסום רווחה שרק היא תגרום למיקסום
הנאה וחיי נצח בשיפור הדנ"א .והנה אני גם מוכיח שהפיזיקאים בצעו טעויות קולוסאליות ,ופספסו את אלהים והנפש,
והם גם מבצעים ניסויים אמפיריים על תוצאות של בחירת הנפש ועל קוד בפנימיותם שכולו אשליית זמן ,מרחב ותנועה,
אשר לא רק שגרם למדע עלוב ומפגר ,אלא ,שאנחנו עכשיו בפני הכחדה מוחלטת .הביזיון הוא ענק כי הפיזיקאים ואתם
לא בדקתם כלום ,וזלזלתם ,ואני שליח אלהים בא להצילכם ברגע האחרון והכל מוכח .אז תתעוררו.
הנה קריאתי לכם :מטרתי לגבש מסה קריטית בעזרתכם ,תחילה בישראל ,ואח"כ בכל העולם ומהר של אנשים
מוסריים ,להילחם בשחיתות ,לשפר את הדנ"א שלנו ולאזן את כדה"א בהנהגתי .זה הולך להיות קשה ,אך נצליח -כך,
אמר לי אלהים .רק מי שישפר את הדנ"א ויפעל מוסרית בנתינה ועזרה לזולת ,ויילחם בשחיתות בפועל יינצל .אלהים
אמר (אשתי עדה) שרק עם ישראל בעוצמתו וגבורתו יקבע אם נצליח להציל את האנושות מהכחדה לאחדות נצח .סוף.
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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