הסוד :זמן ,מרחב ותנועה הם אשליה ב'טבע' .דף בית .כפי שהוכחתי לעניין טעות  2קיימת רק אי רציפות
בטבע .לכן ,את הטבע אין האדם יכול לקלוט בתודעת הנפש שלו (ולפיכך ,אין הטבע זמין לאדם) .כלומר זו הגדרת
זמן :זמן הינו היכולת של האדם להקים בתודעת נפשו קוד נוסחאות שכאשר הוא רואה אותן הן 'הופכות' למרחב
עצום רצף תמונות בפנימיותנו .לכן ,זמן וניפוחו למרחב תמונות ,שניהם אשליה משולבת בין הקוד לנפש .חלקיקי Z0
למשל ,פועלים ללא זמן ,למיקסום הנאה ואנרגיה ,מודעותם קולטת את הפעולות ובאחריותם מיקסום הנאה .אבל,
אלהים קולט בתודעתו המהירה והרחבה את כל הטבע ,ולכן הטבע זמין לאלהים ,שהרי הוא ברא אותו ,אך ,לא לאדם.
הנפש קולטת רק עשרות תמונות בשנייה מתוך מאות אלפים ,וזו הוכחה נוספת שאין זמן בטבע .מכיוון שאנו רואים
לפנינו ,בפנימיות כל אחד מאיתנו בנפרד 'טבע' עם זמן ,מכאן אני מוכיח שאלהים הוא הבורא את אשליית הזמן,
המרחב ,והתנועה ,בשיטה להלן :על מנת שהנפש הפיזית של האדם תוכל לראות את ה'טבע' העצום לפניה נדרש זמן
(זמינות) כדי שהיא תקלוט מתוך מאות אלפי התמונות בשנייה (שמוקמות ללא זמן) ,ותיבנה בתודעתה שהיא
האינטליגנציה הפנימית (א"פ) שלה רק עשרות בודדות בלבד עם זמן ,בצורה של נוסחאות תמונות בפנימיות נפשה,
ורק כאשר הנפש רואה וחשה אותן ,הנוסחאות הופכות לאשליה עצומה וענקית של מרחבי 'טבע' מנופחים ,שנדמה
שהם שם בחוץ ,מחוץ לגופנו (גם גופנו כפי שהוכחתי לכם הוא תמונה-אשליה) ,ולוקח זמן לבנות הכל בתודעה האיטית
של האדם .מאות אלפי תמונות בשנייה אין לנו אפשרות לקלוט בא"פ ,ומכאן שה'טבע' אינו זמין לאדם ,ולולא היה
באפשרותו להקים עשרות תמונות בלבד ,שזה לוקח זמן להקימן ,כל ה'טבע' היה נסתר .יש להבין שגם אם האדם עיוור,
או עוצם עיניו הוא חש ומרגיש את הטבע .כלומר 5 ,החושים שלנו משתתפים בהקמת אשליית הזמן ,באמצעות אשליית
מרחב תלת מימד ,מרחקים אדירים שלא קיימים .אתם מבינים שעד היום איש באנושות לא הבין מהו זמן ,במיוחד
לא אינשטיין ,שכל תורת היחסות שלו מופרכת .אתם גם מבינים שכל הניסויים האמפיריים על היחסות מוטעים ,כפי
שהוכחתי בספרי ב' 2012-מיקסומיה כבסיס להפרכת תורת היחסות' ,בעצם מדובר על חוק חיבור מהירויות ,הא ותו
לא ,ו'המלך הוא עירום' .הזמן קיים רק בפנימיותנו ,ואינו קיים בטבע אמיתי עליו אין לנו מושג .מכאן ,הפיזיקה
והשיטה המדעית מתנפצות.
אתם מבינים שהפיזיקאים וכולכם מבצעים ניסויים אמפיריים בקוד חסר נפח? אתם בוודאי הסתכלתם על עכברים
במבוך שהם לכודים בו ולא מוצאים דרכם .הוכחתי לכם עכשיו כי זה קורה לכל האנושות שנמצאת במלכוד -בקוד,
בגלל רצונה למיקסום הנאה במקום מיקסום רווחה שרק היא מאפשרת יציאה ממבוך הזה לחופש ואושר אמיתיים.
את מהות ומטרות הטבע ניתן רק להוכיח כפי שעשיתי במאמר  1באתר .כאשר אני מוכיח כי כלום לא זז והתנועה
אשליה ,זה נובע מכך שהקוד צמוד ודבוק לנפש הפיזית שלנו ,ולכן אין אפשרות לקיום של שום תנועה ב'טבע' שלפנינו.
אשליית התנועה היא הסוגרת את מעגל האשליה -זמן ,מרחב ,תנועה ,ואלהים ברא את אשליית התנועה כך :כל
הפעילות האמיתית מתבצעת בטבע עצמו ,וכך גם פעילות הנפש הפיזית שלנו ,אנרגיה ,מאמץ ,תנועה ,קור וחום,
מיקסום הנאה ורווחה ,זיווג  -+זכר ונקבה  ,Z0ולנו אין שמץ מושג כי אנו לא קולטים בתודעה כלום! עכשיו גם ניתן
להסביר את הסוד המאפשר יצירת פער ללא תוואי תנועה וזמן .אשליית התנועה נבנית כהפרש שינוי מיקום גוף בין
כל שתי תמונות 'טבע' .זו הדרך שבה התגבר ה' על המגבלה של חוק אי רציפות הטבע ,ביצירת הזמן לפי משפט 6
במאמר המרכזי באתר שלי  mixumya.netבשהייה בין כל 'שתי קפיצות נטולות זמן' (קנ"ז) .ככל שבזמן נתון יש יותר
תמונות ,והמרחק גדול יותר ,המהירות  Vגדולה יותר .כך ,נקבעו ע"י אלהים בתרגום קוד לאחר ביצוע בטבע ,מהירויות
קול ,אור ,גא"מ ,מטוס וכד' ,בעוד כמו בסרט ,כלום לא זז .ביטוי זה בפועל אצל האדם למשל-שכשהוא זז (הנפש)
בטבע אמיתי הקוד מתורגם מיד אח"כ לתמונה ,וההפרשים יוצרים את  ,Vכשכלום לא זז ב'טבע' ,אבל ,נדמה לאדם
שהוא נע על ה'טבע' ,בעוד ה'טבע' נע אליו בהחלפת "רקע" -תמונה .מה שקיים זה רק הנפש הפיזית ,עם מאמץ פיזי,
בתלת מימד ,שם בנפש הפיזית שלנו מתבצע הכל .זיכרו שגודל הנפש זערורי כי היא 'יושבת' כנקודה בתמונת ראשנו.
הגדלה בזום אדיר מיליארדי מיליארדים מסביר לכם ,מה כוח ה' .סוף .
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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