פגענו בדנ"א המשותף לאדם ולכדה"א ועלינו לשפרו מיד לבל ניכחד .דף בית .במאמר  1באתר
 mixumya.netאני מוכיח כי אלהים ברא את הטבע באמצעות  7חוקי יסוד של מיקסומיה תורת הטבע ,והחוק הראשון
הוא חוק אי רציפות הטבע .קיום דנ"א משותף נובע מתוך הוכחת אי רציפות הטבע (גילוי טעות  ,1חוק ראשון משפטים
 ,) 25 -1המוכיחה בחוק יסוד שני חוק קיום הטבע (משפטים  )35 -26כי כבר החלקיקים הקטנים בטבע  Z0שהם
פיזיים חייבים באנרגיה בפנימיותם לתנועתם הראשונה (המבוצעת ללא זמן) ,מה שמוכיח שאלהים ברא את הטבע,
וכן ברא מנגנון לחידוש אנרגיה מפסולת ,שהוא חוק יסוד שלישי חוק שלוש הפעימות (משפטים  )45- 36אחרת הטבע
היה מתפרק לאחר תנועה ראשונה .מכאן ,שמטרת הטבע היא מיקסום אנרגיה (משפט .)40
מנגנון חידוש האנרגיה מוכח בחוק יסוד רביעי חוק ההנאה והרווחה (משפטים  )78 -54בו נעשה זיווג  +-זכר ונקבה,
בדרך עצמאית ע"י חלקיקי  Z0בעלי רצון ,אינטליגנציה ודנ"א נפשי-פיזי ואינטרס למיקסום הנאה ואנרגיה .מ  Z0נברא
כל הטבע ,דומם ,צומח ,חי ,ואדם ,בדרך עצמאית לפי רצון אלהים וללא התערבותו ,כי ידע מראש 'בחירה חופשית' של
 .Z0מכאן ,שקיים מכנה משותף לכל הטבע ,שכולו אורגניזם חי ,גם הדומם ,והוא חלקיקים פיזיים של דנ"א נפש פיזית
שהן מסות פיזיות לא מאובחנות .לכן ,יש גם קשר בין דנ"א האדם לדנ"א כדה"א Z0( .בונים גם את הדנ"א הפיזי
של האדם שהוא חלקי וידוע למדע) .משפטים  )67 -60עוסקים בבחירה חופשית של חלקיקי (אגידי)  Z0מהם נברא
הטבע ,ומוכח שקיימת בחירה חופשית אצל חלקיקי  Z0בזיווג  +-זכר ונקבה .כיוון שמטרת  Z0היא מיקסום הנאה
ואנרגיה ,אלהים יודע מראש ,טרום הבריאה את הבחירה ,כאמור לעיל ,וכך ברא את הטבע (ללא זמן) כרצונו.
רק לאדם יכולת לשפר ולטייב (או לקלקל ולפגוע) את מבנה הדנ"א שלו באמצעות בחירה חופשית אמיתית (בח"א)
כמוכח במשפט  68וכך לשנות את הרכב ורמת הערכים והמוסר שבדנ"א שלו ,שהכל הוא רק חלקיקים פיזיים .משפט
 66מוכיח כי אלהים (האינטליגנציה המנהלת העליונה -אמנ"ה) ברא באדם נשמה (אמנ"ה פנימית) שהיא חלק
מאלהים ,והיא זו שמכוונת את האדם לשפר את הדנ"א שלו ,כי היא מקור הערכים והמוסר שלנו .בח"א משפיעה מיד
גם על מבנה דנ"א כדה"א (וכל הטבע) בגלל זיווג  +-זכר ונקבה לחידוש אנרגיה מפסולת .היות והפיזיקאים בחרו
הנחות במקום הוכחות ,לא יכלו לעולם לאבחן את חלקיקי  ,Z0הפועלים ללא זמן .רק הוכחת נפש פיזית של הטבע
כולל הדומם מגלה את קיום הנפש הפיזית ,כפי שאני הוכחתי( .חוק יסוד חמישי חוק הגלים האלקטרומגנטיים (גא"מ)
אינו רלבנטי) .חוק יסוד שישי חוק פנימיות הטבע (משפטים  )103 -96מוכיח כי מי שעוזר לאחר בניגוד לערכים של
הנשמה (אמנ"הפ) פוגע בדנ"א של עצמו (משפט  .)101יותר מכך ,מי שפועל בניגוד לנשמה שלו מאבד את הבחירה
החופשית שלו ,וסופו מלכוד עצמי וסבל רב ,עד שיתעשת אם בכלל (משפט  .)102חשוב לציין את משפט  103שאלהים
ברא את הטבע על כל הגלקסיות שלו רק עבור האדם שהוא היחיד בכל הטבע בעל בחירה חופשית אמיתית (בח"א)!
בגלל נפילה מוסרית וערכית של האדם -שחיתות -דנ"א האדם נפגע והתקלקל ,וזלג בזיווג  +-לפנימיות כדה"א ושיבש
איזון כוח משיכה שלו ,כי קיבל 'תכונות' כעס ,נקמה ,דכאון ,עצב ,שקר ותחמון וכיוב' ,ורותח בפנימיותו .לכן,
התחממות גלובלית חיצונית היא סימפטום ,ולא דיאגנוזה .לכן ,גם כאן טועים הפיזיקאים בחוסר מודעות מוחלט,
והטיפול בטיהור וניקוי סביבה חיצונית ,הוא כמו כוסות רוח למת .חוק יסוד שביעי של מיקסומיה חוק שילוב כל חוקי
יסוד הטבע .חוק זה (משפט  )107מוכיח כי רדיפת הנאה ללא שיפור דנ"א האדם ,מנתקת את הקשר עם הנשמה מקור
הערכים והמוסר שלנו .אם זה מתפשט בחברה ובאנושות ,וזה המצב היום ,זה גורם להשמדה עצמית של האנושות.
חשוב להדגיש את משפט  108שאלהים יודע הכל על האשם והטבע ,אך אינו מתערב במכוון ,כדי לאפשר בח"א!
תוכנית אלהים מראש ,עוד טרום הבריאה -אם האדם יבחר בשחיתות ,התוצאה היא הכחדת האנושות .אילו האדם
היה בוחר ביושר ,מצפון וערכים מוסריים ,היה משפר דנ"א משותף עם הטבע וכדה"א ,למיקסום אושר האדם .לכן,
הדרך היחידה להצלת האנושות מאסונות טבע היא שיפור דנ"א ,ומלחמת חורמה בשחיתות ,ויש למנוע מיד נקודת אל-
חזור ,כי בגלל יהירות הפיזיקאים ומומחי האקלים ,הם בטוחים שהמקור הוא התחממות וטועים ,ומעבר לכך הם גם
לא מקשיבים לאמת .כבר מעל  2מיליארד ייהרגו בוודאות מאסונות טבע שילכו ויגברו בגלל ביטחון הפיזיקאים ואנשי
מפתח שלהם בטעויותיהם .הדרך היחידה להצלת חלק מהאנושות ,כאמור לעיל ,היא שיפור דנ"א וגיבוש מסה קריטית
להצלת האנושות (משפט  )110והכנת תשתיות בכל העולם ומיד ,לבל נעבור את נקודת אל -חזור המוכחת על ידי! כך
תושג מטרת אלהים לאחדות הטבע ותימנע השמדה עצמית של האנושות .סוף.
להרחבה -נא להיכנס לאתר שלי  ,mixumya.netלמבוא לתורת מיקסומיה בדף הבית בסיום מאמר קצר זה ,וגם
למאמר  1המאמר המרכזי.
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