הפיזיקה והשיטה המדעית מתנפצות מיד וכך גם החמצנו את נוסחת מיקסום האושר .דף בית .ההוכחה
שלי כי כל מרחבי ה'טבע' העצומים לפנינו הם קוד בפנימיות הנפש הפיזית שלנו ואין שום גוף ואין כלום מלבד קוד
דבוק לנפש-אשליה ,היא מכת הלם סופית לפיזיקה ולמדע ,וכולה מופרכת תוך ביזיון עצום לפיזיקה ולכל השיטה
המדעית שכולה גרמה רק נזקים לאנושות .משמעות הדבר כי הפיזיקאים עושים ניסויים אמפיריים בפנימיות נפש
פיזית שהם מתכחשים לקיומה ,אצל כל אדם בנפרד .זמן ,מרחב ותנועה הם אשליה ואינם קיימים ,וכל ה'טבע' לפנינו
בכלל לא קיים .הוא קוד סרט תמונות מתחלפות ושום גוף לא זז בו-והתנועה אשליה .כך פספסנו את אלהים וגם
פגענו בדנ"א המשותף לאדם ולכדה"א .אך ,כל אלו גם מוכיחים שהחמצנו את המטרה העיקרית שלשמה ברא אלהים
את הטבע ,והיא מיקסום אושר האדם .את האושר החמקמק ניתן להפוך לוודאי וברור רק באמצעות הדרך הברורה
לשיפור דנ"א האדם ולכן ,גם שיפור ואיזון דנ"א הטבע וכדה"א .רק כך גם ניתן להציל את האנושות שלנו (חלקה בלבד).
בואו ונאמר כי כולכם זרוקים ולכודים כמו עכברים במבוך ,מאותו סוג שאנו מכירים ממחקרינו על עכברים מבולבלים
ומסכנים שמחפשים הנאה מיידית ,וגם את החופש והאושר .לצערי ,לעולם לא תצליחו למצוא אותו ,כי איבדתם את
הדרך היחידה להגיע לנוסחת האושר המבוססת על שיפור הדנ"א שלכם ,באמצעות בחירה חופשית אמיתית (בח"א)
בוויתור על הנאה מיידית (משפט  68במאמר  1באתר ובמשפטים נוספים) .המתחם שבו אתם חיים ,ניתן להרחיבו רק
ע"י הרחבת יכולת דנ"א שלנו שהוא מנוע הצמיחה ,ולכך ,אני מבטיח לכם ,אין צורך בשום טכנולוגיה הנאתית ועצלה.
טכנולוגיה שכזו רק הורגת תרתי משמע ,משעבדת ,וגורמת לזליגת שחיתות האדם לדנ"א כדה"א ,משבשת תפקודו
ומוציאה אותו מאיזון ,והוא רותח היום .הטכנולוגיה חסרת הערכים תהרוג אותנו בכי מובילה לאסונות טבע איומים
שאנו כבר בעיצומם .התחממות גלובלית היא רק סימפטום.
בעולם שלנו האמונה יורדת ,הרגש והאהבה נשחקים ,ותוך פחות מעשור אף אחד לא ידע מהי אהבה ומהו אושר .רשתות
חברתיות וסמארטפון מאפשרים הכל בשם 'חופש הביטוי' ,ומתחת למעטה החיצוני רוחשות שנאה ,שתלטנות ,נקמה
וכיוב' .אך ,לפני שהכוחניים המעטים יסחרו בכם כעבדים ,כבר כולכם תכחדו מאסונות טבע נוראיים ,אותם תכנן
אלהים מקדמא דנ"א ,עוד טרום הבריאה ,למקרה בו יושחת האדם .את הכל הוכחתי במאמר  1המרכזי באתר
 mixumya.netב 111-משפטים ,כשהבסיס הוא חוק אי רציפות הטבע .הוכחתי כי ערכים ומוסר הם מוחלטים והם
חלקיקים פיזיים ולא תלויים במצב חברה ועם.
הגענו למצב האיום הזה ,בו כולכם חסרי מודעות למציאות האמיתית ,בגלל שתי טעויות קולוסאליות של הפיזיקאים,
ששתיהן מיותרות .1 :אין אפשרות לראות טבע לעולם ;  .2אין אפשרות לרציפות בטבע לעולם .הוכחת שתי הטעויות
הללו ,כל אחת לעצמה ,מוכיחה כי יש אלהים והוא ברא את הטבע .אבל ,להוכיח שיש מטרה לטבע אפשרי רק באמצעות
גילוי טעות  2שיש רק אי רציפות בטבע ,המוכיחה שיש ערכים ומוסר ,דנ"א ונפש שכולם פיזיים ,ויש וגם נשמה (שאינה
חלק מהטבע)  ,ורק באמצעותם ניתן לצאת מהסבך של "מלכוד מבוך העכברים המבולבלים" .גילוי אחת הטעויות ע"י
הפיזיקאים ,וזה היה יכול לקרות כבר לפני אלפי שנים ,לא משנה מה ,היה מביא מיד לגילוי אי רציפות הטבע ,ולחלופין
גם לכך שמה שלפנינו אינו הטבע .אך ,לשם כך ברור שיש צורך בהוכחות של חוקי טבע ,וכולכם עד אחד טעיתם בגדול!!
בחרתם בהנ חות וניסויים אמפיריים כי ויתרתם בקלות ,וגם ויתרתם לפיזיקאים שפחדו לצאת מהקופסה של מבוך
העכברים.
הבסיס להפרכת וניפוץ כל הפיזיקה וכל השיטה המדעית מוכח אם כך דרך הוכחת שתי טעויות הפיזיקאים על ידי.
מכל האמור לעיל ברור שללא הוכחות אנו מובילים את עצמנו מראש להכחדה וודאית .אמונה ,ללא הוכחת אלהים
וללא הוכחת מטרת אלהים ,אינה מספיק חזקה באנושות שלנו כדי להתגבר על טעויות הפיזיקאים ,שסילקו את אלהים
והמוסר והערכים מהמדע שלהם .אמונה מאפשרת פירושים שונים על מהי אמונה .כל אחד חי לפי דתו ולפי אמונתו.
כלומר ,אין שום עוגן מוחלט עליו ניתן להישען ,כפי שאני עשיתי באמצעות הוכחת חוקי טבע .אמונה של פאנטיות
דתית פירושה ההיפך מהוכחת אלהים ומטרה מוחלטת של שיפור דנ"א שאותם לא ניתן לסתור ,והם חזקים וברורים.
במשפט  3במאמר  1המרכזי המשתרע על כמה עמודים הפרכתי כבר בשנת  2014את אינשטיין ,ניוטון ותורת הקוונטים,
את חדו"א וכל המתמטיקה והפיזיקה .אני מזמין אתכם לאתר שלי לקרוא זאת בעיון .במאמר זה  2עמודים בלבד,
פישטתי הכל ובניתי את המאמר וההפניות כך ,שיהיה ברור וחד משמעי שכל תשתית הפיזיקה והשיטה המדעית
מנופצים כליל ,כי הם שטחיים ,לא נכונים ואין בהם מילת אמת.
לסיום-אני מפנה אתכם למשפט  111במאמר המרכזי בו אני מוכיח כי אלהים ברא את הטבע בספר בראשית באמצעות
 7חוקי הטבע של מיקסומיה תורת הטבע ,וכי אין אבולוציה ומפץ גדול .מיקסומיה היא תורת הטבע של אלהים .סוף.
להרחבה-היכנסו לאתר שלי  mixumya.netדף הבית ובסיום מבוא למיקסומיה תורת הטבע .וכן מאמר  -1המרכזי.
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