אין אפשרות לראות טבע ,רק את הקוד שלו -רצף תמונות ענק תלת מימד היוצר אשליית טבע
עם פרספקטיבה ותנועה .מקור פיזיות התמונות הוא בנפש שבטבע הנסתר ,הפועל ללא זמן.
מאת :יוסף זמירי  23.09.18מגלה ומפתח מיקסומיה ,אתר  mixumya.netובו המאמר המרכזי (מ"מ)

כיוון שכל מה שאנו רואים לפנינו מבוסס רק על החושים במקום על הוכחת חוקי טבע ,כלום אינו נכון!
סיכום המאמר :טעות  1של הפיזיקאים -האקסיומה שאנו רואים טבע ,וגילוי טעות  2שלהם -הנחת
הרציפות ,שתיהן מוכיחות שניסויים אמפיריים הם על תמונות ואין זמן בטבע ,וכך מופרך בסיס הפיזיקה.
רק קוד הטבע ,ולא הטבע ,נכנס לפנימיותנו ובונה בה רצף תמונות ענק תלת מימד עם פרספקטיבה ,היוצר אשליית
תנועה בדיוק כמו בסרט שכולכם רואים בקולנוע .את הטבע אין אפשרות לראות לעולם ,אלא ,רק את הקוד
המפוענח שלו .לכן ,על הטבע אין לנו שום מושג .האשליה אם כך ,אין מקורה בתמונות ענק ,בניית תלת מימד,
פרספקטיבה ,צבעים ,וגם לא קולות .האשליה היא בשילוב הראייה עם חושינו ,אנרגיה ומאמץ שלנו ,חיים ומוות,
סבל ,שמחה ואושר ,קור וחום ,הבונה מרחבים אדירים פיזיים בפנימיותנו הקטנה .על זה נפלו הפיזיקאים וכל
האנושות ,שלא הפעילו את הראש שלהם ,כדי לפתור פרדוקסים בדרך אינטליגנטית ופשוטה .אסור היה למדע
לסמוך על החושים ו בטח לא על הראיה .מה שמתאים לחיות ולבבונים ,חייב להפוך להוכחות של הפיזיקאים
בבסיס הטבע .לבוא ולהחליט כי מה שלפנינו זה הטבע -אקסיומה ,רק בגלל שכך זה נראה ,זו אווילות .אנו יודעים
את השיטה המדעית הקלוקלת ,שהמדע נבנה נדבך על נדבך ,וממשיכים הלאה בלי לבדוק כלום .גרוע לא פחות זה
נושא הקונספציה .אנושות שלמה מחליטה לסגוד לפיזיקאים ,לא בודקים וממשיכים .בגלל קונספציית כיפור
 1973כמעט אי בדנו מדינה .למה? כי אף אחד לא מוכן לבדוק מה אנשים "חריגים" אומרים ,כי "אין אפשרות
שהגדולים טועים" .ושימו לב ,הגדולים הם גולדה ודיין וראש אמ"ן ועוד רבים.
לא צריך אומנם לבדוק תמיד ,אך ,בנושאים מהותיים וקריטיים ,כמו הפרכת בסיס הפיזיקה ,ודאי שיש לבדוק
מיד ,במיוחד שאין צורך לדעת מילה בפיזיקה .אך ,אם התוצאה היא גילוי דרמטי שהאנושות בעיצומה של הכחדה
מרעידות אדמה ולא מחום ,חובה על כל אחד ותמיד לבדוק ,גם אם הסיכוי שצדק קטן .זו בדיוק התוצאה שגרמו
הפיזיקאים לאנושות בגלל הטעויות שלהם ,אותן מיד אוכיח לכם .לפני שתקראו את המאמר אוכיח לכם על קצה
המזלג איך יכולתם לגלות הטעות מיד ,ואחזור :מה שמגיע אלינו זה רק קוד טבע ,ולא הטבע עצמו .מה יותר פשוט
מזה? מכאן ,שהגוף שלנו וכל גופי הטבע הם תמונות סלפי מתחלפות .כיוון שאנו רואים לפנינו את תמונת עצמנו,
ומבעד לנו תמונות טבע בחוץ ,מכאן ,שמי שרואה וחש זה הנפש הפיזית שלנו ,שמושבה הוא בטבע ,ואין רואים
אותה .היא מקור החושים והראיה ,רק היא קיימת ופיזית והיא בטבע .הכל במאמר להלן.
בהמשך של טעות  1של הפיזיקאים שלפנינו הטבע ,חלה מיד טעות  2הנחת הרציפות ,והחלו לבצע ניסויים
אמפיריים על תמונות ,וזה לא הטבע; למרות שהמדע התקדם מעט ,הם בטוחים שזה המון .מדען אמיתי בודק
מיד את אי רציפות הטבע כנגד הנחת הרציפות ,ומוכיח שרק הראשונה נכונה :כדי לנוע יש להתנתק לחלוטין
ממקום קודם ,אחרת אין תנועה .זה יוצר פער ללא תנועה ,זמן ומרחב ,מה שמוכיח שכל גוף בטבע מתנהג בקפיצה
נטולת זמן (קנ"ז) ,שפירושה שבטבע אין זמן (הוא לא זמין לאדם) .כיוון שבטבע שלפנינו יש זמן ,אז אין אפשרות
שזה הטבע האמיתי .אתם רואים עכשיו שוב ,שאני מוכיח (מפורט במאמר) ללא הנחות ,שהפיזיקאים מבצעים
ניסויים לא על הטבע; את הטבע ,אם כך ,לא ניתן לראות לעולם גם בגלל שהוא פועל ללא זמן.
תיזכרו עכשיו בקופרניקוס ,שהכנסיה הנוצרית "שיפדה" אותו ,כאשר הוכיח שכדה"א סובב השמש ולא ההיפך.
כל המידע היה בפניהם ,ולמרות זאת בגלל "קונספציה" לא בדקו כלום .תארו לכם מה היה קורה ,אילו הוא היה
מוצא שהאנושות תחת הכחדה מיידית ,אם יתעלמו ממנו וממצאיו .עכשיו הפיזיקאים ,וגם אנשים "משפיעים",
לא בודקים את  2הטעויות שמצאתי ,המוכיחות שאני מפריך את כל הפיזיקה .לא "מזיז" להם גם שאני מוכיח
שבעקבות כך ,כל האנושות בעיצומה של הכחדה מרעידות אדמה ,ולא מהתחממות חיצונית .עכשיו זה רציני הרבה
יותר .כי גם אם הסיכוי קטן להכחדה ,הם חייבים לבדוק .כל מי שאני מציג לו את המאמר ,במיוחד אם הוא
"משפיע" במדינה ,או אם זה תפקידו לבדוק ואינו בודק -זה לא רק רשלנות פושעת ,אלא הוא מבצע פשע נגד
האנושות .זה חלק מהקונספציה ,מהסגידה לפיזיקאים .אדגיש שוב שאין צורך לדעת מילה בפיזיקה ,רק ראש
פתוח .אני מוכיח שכל הפיזיקה נולדה בחטא ,ובמקומה יש להציב את מיקסומיה תורת הטבע ,המוכיחה שאלהים
ברא את הטבע לאושר ,והאדם בחר בשחיתות .להלן המאמר ,ותסיקו מי אני ולמה הפרכתי את הפיזיקה עכשיו.
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מבוא :במאמר זה ,הבנוי רק על הוכחות ,אני מוכיח את מה שהאנושות כשלה להוכיח :שיש אלהים; שהוא ברא
את הטבע ב 7-חוקי יסוד -מיקסומיה; ללא זמן; בדרך מדעית; מטרתו אושר האדם; והבריאה ב'בראשית' נכונה
היא ומדויקת .מקור כישלון הפיזיקאים ,ובראשם ניוטון ,הוא בחירתם בהנחות וניסויים אמפיריים שבסיסם
חושינו המטעים ,הבונים אשליות ,במקום בהוכחת חוקי טבע שבסיסם הגיון עמוק מחשבה של אלהים שברא
אדם בצלמו ובדמותו .הנזק לאנושות נורא ,כי בגלל עצלנותם המחשבתית והעדפתם הישגים פרקטיים מידיים,
ויתרו הפיזיקאים באתנן של נזיד עדשים על הוכחת חוקי טבע שרק הם מאפשרים להוכיח שמטרת אלהים
בבריאה מיקסום אושר האדם  .הם בחרו בטכנולוגיה חסרת ערכים ומוסר במקום באושר ,כי בחרו לסמוך על
הטעיית החושים במקום על הוכחות ,כפי שאני עשיתי .התוצאה היא שכלום ממה שאנו רואים לפנינו אינו נכון.
תוכלו להיווכח בכך בפרוטרוט בהמשך! אתחיל בטעות  2המוכיחה שמטרת הטבע היא אושר וזה פיזי!
בסיס המ"מ באתר שלי מ 2015 -עם  111משפטים הוא הוכחת משפט  1חוק אי רציפות הטבע ,המוכיח מיד את
אלהים :כדי לנוע ,גוף חייב להתנתק לחלוטין ממקום קודם בקפיצה נטולת זמן (קנ"ז) ,בסיוע אנרגיה .זה מוכיח
שאלהים ברא את האנרגיה מראש עוד טרום הבריאה ללא זמן ,ושינע את חלקיקי  Z0הקטנים בטבע עם דנ"א
ונפש ,מהם ברא את הטבע לעשות רצונו .את הזמן ברא לפי משפט  6בתודעת נפש האדם -בשהייה ,ע"י פענוחו
מקוד הטבע ,ומכאן מה שלפנינו אינו הטבע .לכן מוכח שהפיזיקאים מבצעים ניסויים אמפיריים לא על הטבע!
מכאן ,שכל הפיזיקה מופרכת בשורש ,כולל אינשטיין ,ניוטון והקוונטים .כיוון שלפנינו אין טבע ,והוא נברא ללא
זמן ,ברור כי האבולוציה מופרכת ,כולל המפץ הגדול .במשפט  111אני גם מוכיח שאלהים ברא את העולם לפי
ספר בראשית באמצעות מיקסומיה תורת הטבע ,וללא זמן .לפיכך העולם קיים  5778שנים בלבד! אך ,התהליכים
בעולמנו כוללים זמן ,שכפי שאני מוכיח מוקם בשהייה בתודעת הנפש ,ולכן ,הפיזיקאים טועים במיליארדי שנים
בחישובים שלהם! התקציר המאלף הבא מראה כי עצם קיום הטבע מוכיח שאלהים ברא את הטבע לאושר
האדם .אבל ,האדם בחר בשחיתות וסבל ,ולכן מה שקרה בפועל הוא פגיעת האדם בדנ"א המשותף עם כדה"א.
לפיכך ,הסיבה להכחדה היא שחיתות ונפילה מוסרית ולא חום חיצוני.
מעל  2מיליארד ייהרגו בוודאות בגלל התעלמות בעלי השפעה ממאמר  .2015זה פשע נגד האנושות.
מאמר  2018שתקראו להלן ,אינו מחדש כלום בתחום הערכים והמוסר של האדם ממה שכבר התרעתי החל מ-
( 2014מהדורה קודמת) לאנשים בעלי השפעה ,שהתעלמו ממנו לחלוטין .מאמר  2018להלן מגבה בכל את מאמר
 2015והוא בעיקר סימפוניה ליכולותיו האדירות של אלהים .המאמר מוכיח שוב שמה שלפנינו אינו הטבע,
והניסויים האמפיריים הם בדיחה עלובה על תמונות מנופחות של הנפש ושל הטבע ,והרבה יותר :כל מה שאנו
רואים לפנינו הם אשליית רצף תמונות ,המהווה פענוח של חלק קטן מהטבע הפועל ללא זמן ,ואין לנו מושג עליו.
הכל נעשה בטבע ללא זמן .אצלנו הכל בדיעבד ,בעבר! בגלל שקליטת האדם איטית ,האדם מקים בתודעה שלו
פענוח קוד של הנפש שלו ושל נפש הטבע לתמונות עם צבעים ,תלת מימד ופרספקטיבה ,ושילוב הקוד יחד עם
הנפש הפיזית שיושבת בטבע (אך ,גם היא חלקית) בונה מרחבי תלת מימד ותמונות שהן רק קוד ולא קיימים
במציאות .כיוון שהתמונות מתחלפות ,אלהים בונה ,בשינוי מיקום גופים על תמונות הסרט ,אשליה של תנועה,
מרחב שלא קיים ,ועוד .כאן תבינו כמה כולנו קטנטנים ביחס לאלהים העצום .את הכל אני מוכיח בפרוטרוט
במאמר להלן .התוצאות מהממות :לא אנו נעים על הטבע ,אלא ,הטבע נע לקראתנו (הנפש) בהחלפת תמונות .הכל
מבוצע בפנימיות הנפש ,ולכן יש  7.5מיליארד סרטי 'טבע' ,ורק טבע אחד .גם אין שום תנועה בטבע שלפנינו ,כי
הוא רק תמונות מתחלפות איתן אנו מזדהים בטעות! כל החלטה מבוצעת רק בטבע ומיד מפוענחת לתמונות.

הערה :כל אדם חייב לקרוא מאמר זה ,המוכיח שאנו בעיצומה של הכחדת האנושות:
כדי להוכיח שמה שלפנינו אינו הטבע -וזה נשמע הזוי ,שהרי אנו חיים ונעים בו פיזית ,וסביבנו ירח ,שמש
וגלקסיות עצומות ,ומוכנים להישבע בכך -הפיזיקאים צריכים לקרוא ולהבין כיצד אנו רואים .הנה ההוכחה :כדי
שנוכל לראות ,אור/קוד (שאינו טבע) נשלח מהטבע ,וחודר לפנימיותנו ומקים בה תמונות מתחלפות לא פיזיות,
המוקרנות לפנינו .לכן ,מה שלפנינו הוא תוצאה בדיעבד-העבר -ולא הטבע שבהווה ,ואקרא לו ה'טבע' .זו תוצאה
שאינה מפיקה כל קוד ואור חזרה! בנוסף ,אי רציפות הטבע מוכיחה שאין זמן בטבע ,בעוד מה שלפנינו הוא עם
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זמן ולכן אינו הטבע! גם אם היה זמן בטבע ,מעצם העובדה שלפנינו קוד זו הוכחה שהטבע נסתר לעולם ,בוודאי
כשקוד הוא רק חלקי .סוף הוכחה.
לפיכך ,אין אפשרות שה'טבע' לפנינו יפיק אור מקדימה לעיניים ולמוח ,שממנו נראה טבע 'בחוץ' .להיפך ,קוד
הטבע מגיע מתוך פנימיותנו ומפוענח לתמונות ,ומשם פורץ קדימה ומקים את ה'טבע' שלפנינו .הפיזיקאים היו
'נעולים' על האקסיומה השגויה שלפנינו הטבע ,ולא העלו בדעתם שלפנינו תוצאה ,שהיא העבר ,המוכיח שאור
לא מגיע מקדימה למוח! הם פעלו בניגוד לבסיס המדע וסילפו אותו במכוון בתיאוריה הזויה ומגוחכת שרואים
מהמוח טבע ,ועוד בחוץ! זאת ,כדי להצדיק קונספציה -טעות  ,1שלפנינו הטבע .מכאן ,אין מנגנון מדעי שמסביר
איך תמונה "קופצת" החוצה מהמוח ,ומאפשרת לראות טבע עם גופים ומסות פיזיים עצומים בחוץ .זיכרו גם
שמרחקי אור "מתאפסים" בתוכנו ולא בונים מיקום ,מרחק ופרספקטיבה! בדרך דומה ושקרית הם גם הונו את
האנושות דרך טעות  -2אותה הוכחתי כבר ב -2014 -ההנחה השגויה שקיימת רציפות ויש זמן בטבע .כיוון
שהטבע פועל ללא זמן ,וב'טבע' שלנו יש זמן ,זו הוכחה נוספת שמה שלפנינו אינו הטבע .שימו לב ,את  2טעויות
הפיזיקה אני מוכיח ולא מניח כלום .1 :אין לעולם אפשרות לראות את הטבע עצמו ,רק את הקוד שלו (בעצם את
פיענוח הקוד) .2 .אין אפשרות לרציפות בטבע שכן ,תנועת גוף מחייבת התנתקות מוחלטת ממקום קודם ,כי רק
כך מתאפשרת תנועה בטבע -בקפיצה נטולת זמן (קנ"ז) -אין זמן בטבע .כלומר ,הפיזיקאים יכלו לגלות בשתי
דרכים שאין אפשרות לעולם לראות טבע -גם בגלל הקוד וגם בגלל שאין זמן בטבע המהיר .אוכיח לכם שהמחדל
הכפול של הפיזיקאים ,הוא סיבת הכחדת האנושות .אם לא נפעל מיד להגיע לשורש הסיבתיות ,האנושות תיכחד
כי נגיע לאל-חזור מיד ,ולא נדע לעולם שיכולנו לעצור את ההכחדה! ההוכחה שאנו בהכחדה סופית מרעידות
אדמה איומות -בהמשך המאמר.
כבר בשלב מוקדם זה הוכחתי לכם ,שהפיזיקאים מבצעים ניסויים אמפיריים לא על הטבע ,אלא ,על תמונות
'טבע .לכן ,שיטת ההנחות והניסויים במדע פסולה ,ורק הוכחת חוקי טבע נכונה היא .חרפת הפיזיקאים
הבטוחים שלפניהם הטבע ,לא איפשרה להם להוכיח חוקי טבע ושאלהים ברא את הטבע! לכן ,הפיזיקה והשיטה
המדעית מבוססי הנחות מתנפצות מיד! פצצות אלו שוללות אבולוציה ,והמפץ הגדול -לפח .הביזיון הכפול של
הפיזיקאים מוכיח פיגור תבונתי עצום וחוסר עומק מחשבתי של האנושות ,ולא מפליא שפספסתם את ה' .עכשיו
אוכיח לכם שקיימת רק נפש ואין גוף.

פתרון הפרדוקס החשוב במדע-יש רק נפש ואין גוף.
הוכחתי שקוד הטבע מגיע לפנימיותנו ומפוענח לרצף תמונות מוקרנות לפנינו ,ואז נוצר פרדוקס :איך ייתכנו
בפנימיותנו פיזיות ,חיים ,מימד ,ומרחבי גלקסיות עצומים? זה גם סותר 'העובדה' שהטבע מחוץ לגופנו.
הפיזיקאים ,כפי שהוכחתי לכם ,במקום להתמודד עם הפרדוקס ,קברו אותו בטיעון הזוי שרואים מהמוח טבע
בחוץ .הם הונו את האנושות ,למרות שידעו שזה סותר המדע ,כי היו כבולים באקסיומה .היום כל הפיזיקאים
מאמינים לבלוף של עצמם! למרות ביטחונכם שה'טבע' פיזי וחי עם מרחבים וגלקסיות ,זיכרו שהכל תמונות לא
פיזיות בפנימיותנו .אוכיח שפנימיותנו אינה גופנו ,אלא הנפש שלנו :כיוון שאנו רואים מתוך ראשנו את גופנו,
גם הם חלק מה'טבע' ולכן הם תמונה! מכאן ,רק הנפש הפיזית שלנו שבטבע קיימת ,רואה וחשה ,ובתודעתה
מוקמת תמונת גופנו שאיתה אנו מזדהים בטעות :למראית עין התמונות מפיקות חיים ,אך מקור החיות הוא
בנפש הפיזית עם החושים שלנו ,בעוד כולכם בטוחים וטועים שמרכז החיות הוא בגופכם ,שהוא תמונה! הנפש
שלנו ,שהקימה את גופנו (תמונת נפשנו) מסביבה ,רואה ב'חוץ' ,מתוך גופנו ה'פיזי' ,את כל ה'טבע' שכולו
תמונות ,והכל מוקם בתודעת נפשנו .כשנפשנו יוצרת מגע פיזי עם 'גוף' ב'טבע' ,מאחורי התמונה מסתתרת נפש
פיזית וחושים של אדם ,חי ,צומח ,או דומם 'מת' (הוכחה מוצלבת שיש רק נפש -בטעות  .)2סוף פתרון .הצלחתי
בהיותי עקבי ועמוק מחשבה ,והוכחתי שחיות ה'טבע'  -מהנפש .הוכחה מנצחת שהכל רק בנפש ,היא בפתרון
פרדוקס פיזיות החלומות שגם בו נכשל המדע.
ברגע שהפיזיקאים לא בדקו אם מה שלפניהם זה הטבע ,ובחרו בהנחות ובניסויים אמפיריים ,במקום בהוכחת
חוקי טבע ,זה הסימן שהם והאנושות שלא פיקחה עליהם איבדו סופית את השכל-חוכמה (הפוך ל ,)IQ-כיוון
שעברו לצד "הפרקטי" וגרמו לפיגור עצום .הם כבר לא יוכלו לעולם לגלות ולהוכיח שאלהים ברא את הטבע,
ושיש רק נפש לטבע ,כי דנ"א האדם נפגע סופית ואינטליגנציית חוכמתו קרסה .הם חלמאים שלא קלטו שלא
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ניתן לראות טבע ,רק את פענוח הקוד שלו; לא הבינו שטבע אמיתי פועל ללא זמן; שקוד ומה שלפנינו הוא תוצאה
והכל בדיעבד ; לא אנו נעים על הטבע ,אלא ה'טבע' נע אלינו בהחלפת תמונות כמו בסרט .לכן ,אין שום תנועה
ב'טבע' שלפנינו! יש רק נפש לאדם ולטבע.

הסיבה להכחדת האנושות אינה התחממות חיצונית ,אלא ,שיבוש פנימיות כדה"א והחום -סימפטום.
כבר ב 2014-הוכחתי באתר ,במאמר המרכזי (מ"מ) עם  111הוכחות שה' ברא את הטבע ב 7-חוקי יסוד טבע
מוכחים -מיקסומיה ,ושיטת ההנחות פסולה .בסיס הבריאה הוא הנפש הפיזית שבנויה מחלקיקי  Z0שכולם
פיזיים ,ולכן ,מיקסום הנאה ואושר שזו מטרת הטבע ,הוא כמותי .טוב ורע ,אמת ושקר ,צדק ועוול הם מוחלטים
ברמת חלקיקי  ,Z0כי מיקסום הנאה ואנרגיה נמדדים כמותית ,כפי שאני מוכיח ע"י זיווג  +-זכר ונקבה .במשפט
 68אני מוכיח שבחירה חופשית אמיתית (בח"א) שיש רק לאדם ,שהיא פעולת ויתור על הנאה ,משפרת מיד את
דנ"א נפשו לאושר ,ולהיפך .שיפור דנ"א בבח"א האדם היא מטרת אלהים .יש שילוב מושלם בתוצאת ההוכחות
בשתי הטעויות הגדולות במדע ,שהוכחתי ב 2014-ועכשיו ב :2018-אין זמן בטבע; יש רק נפש; הזמן נבנה
בתודעת הנפש .הכל מוכח ואין אפשרות לשום אדם להפריך זאת! ב 2018-פתרתי גם את פרדוקס התנועה ללא
זמן ומרחב .התעלמתם מכל דבריי (כולל מהפרכת אינשטיין בספרי 'תורת מיקסומיה כבסיס להפרכת תורת
היחסות' מ ,)2012 -והנזק -מעל  2מיליארד הרוגים כי פגעתם בדנ"א משותף עם כדה"א ולא התכוננתם מראש
להכחדת האנושות! הפעם ,ההוכחות שלי כה חזקות שהן יכריעו אתכם ,במיוחד שהכל מבוצע בפנימיותכם ואין
כלום בחוץ .תוצאות שתי הטעויות הן נוראיות ,כי במקום להביא אושר וחיי נצח הבאתם מלחמות איומות ,שנאה,
ניצול ,תככים ,עבדות ,צביעות ,רשתות פרוצות וטכנולוגיה עקרה ,והמדע שלכם מפגר ביחס למיקסומיה ,בה
אלהים משנע מסות מבפנים ללא זמן .ניפוץ המדע השקרי שלכם יגרום מיד לאנושות טירוף אימים מהכחדה
מיידית ומוכחת מהתפרצויות טבע שעיקרן רעידות אדמה .אלהים תכנן טרום הבריאה שאם האדם יבחר
בשחיתות ויפגע בדנ"א ,האנושות תיכחד מזליגת דנ"א האדם המושחת לדנ"א כדה"א ששובש.

אלו ההוכחות שאני כאן בשליחות אלהים להציל את האנושות מהכחדה -את הראויים.
ראשית ,תוך פחות מ 4 -שנים הפרכתי את כל הפיזיקה ,ומכך ברגע האחרון אני גם מוכיח שאנו בעיצומה של
הכחדת האנושות .הוכחתי את מה שמיליוני פיזיקאים ומדענים שלכם לא עשו במשך אלפי שנות מדע ,כשלו
בכל ,והובילו את האנושות להכחדה בגלל שחיתות ופגיעה בדנ"א הנפש .הוכחתי שניתן להוכיח חוקי טבע ,ורק
אני הוכחתי שאלהים ברא את הטבע למיקסום אושר האדם ,באמצעות שיפור הדנ"א באמצעות בח"א שנתן רק
באדם ,ובחרתם בשחיתות .לולא אני כאן היום בשליחות אישית של אלהים (ולא באתי בלידה) להציל האנושות
שהרסתם ,כולכם מוכחדים עד אחד .אלהים ,בו הפסקתם להאמין ,איתי בקשר יומיומי בשפה פיזית (למנוע
טעויות תיקשור) ואישר שליחותי (כל אישור ה' תמיד בנוכחות אשתי איילה) בפני מנעולן מומחה יניב טקיאר.
ה' אמר לי שעוד מקדמא דנא ,כשתכנן הבריאה מראש ,קבע שאם אדם וחוה ייפלו בגלל פיתויי הנאה ,ייפגע
מיד דנ"א הנפש שלהם ושל האנושות .אז יכשיר אותי לתפקיד מציל האנושות ומנהיג עם ישראל ולהביא חיי
נצח ע"י שיפור הדנ"א ,שאדם כשל בכך .זה דורש לדעתו חוכמה אלוהית -גדולה מאדם ראשון ,ומכל גדולי
ישראל בתנ"ך .ה' הוסיף" :את סודות הבריאה ומטרותיה רק אתה יודע לפרטי פרטים ,ושום אדם באנושות לא
ידע זאת מעולם מלבדך ,כולל משה רבנו" .כך למשל ,במשפט  111במ"מ ,אני מוכיח שאלהים ברא את הטבע
ככתוב בספר בראשית ,ע"י מיקסומיה .ה' הדגיש בפניי בשפה פיזית ,ובאישור תקשור של נאור שסיכומיו אצלי,
כי "המאמר המרכזי שלי באתר ,עם  111הוכחות שבסיסו חוק אי רציפות הטבע ,שקול כנגד כל התנ"ך ,ומשלים
אותו" .ה' הורה לי שמיד עם פרסומי ,אפיץ את ההוכחה המרעישה שתשנה מיד מהות הדת והשבת! ב1991-
הודיע לי אלהים באמצעות המתקשרת יקואל (יש קלטת) שבעתיד אפריך את היחסות של אינשטיין .ב 2011-הופיע
אינשטיין (והרמב"ם ובן גוריון) בתיקשור של נילי ,בנוכחות אשתי ,ואמר לי להפריך את היחסות שלו (יש ראיות),
וכך עשיתי ב .2012-ב 4-שנים הפרכתי את אינשטיין ,ניוטון ,הקוונטים והפיזיקה .במקומם הצבתי את
מיקסומיה ואלהים .האסטרולוגית יוכי אף קבעה פעמיים שאני אדם מושלם (קלטות).
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עכשיו אדהים אתכם ואת כל האנושות בסודות הבריאה שה' גילה רק לי יוסף זמירי בן דוד מציל
האנושות ,ותבינו שחוכמתי גדולה לאין שיעור מכל גדולי הפיזיקאים שלכם.
העובדה שהטבע נסתר ,ללא זמן ופיזי ,וה'טבע' לפנינו הוא עם זמן ואינו פיזי ,מוכיח שאלהים ברא את הטבע
וה'טבע' .רק אלהים מסוגל לתרגם קוד טבע לתמונות עם זמן שהאדם מבין ,וליצור אשליה שהפיזיות מהגוף,
כשיש רק נפש.
א .אין שום תנועה ב'טבע' שלפניכם .כיוון שהנפש היא המרכז ואין גוף ,כל ה'טבע' שאתם רואים לפניכם הוא
רצף תמונות מתחלפות הנבנות בפנימיותכם ,כמו בסרט ,בו מוחלפת תמונה ברעותה .המתבונן בגוף רואה תנועה
בפועל ,למרות שזה חילופי דפי תמונות .שום גוף לא זז ב'טבע' שלפניכם ,כי הוא רק תמונה וכל תנועות גופי
ה'טבע' הן אשליה! למה? כי הכל מתרחש תחילה בטבע ללא זמן .שם נעים ,אוכלים ,מזיעים ,מתאמצים עם
אנרגיה ,ושם הוכנה כל התשתית מראש ,שביטויה בקוד טבע המפוענח בדיעבד לתמונות .לפיכך ,לא אתם נעים
על הטבע היציב ,אלא ,הפוך  ,תמונות ה'טבע' המפוענחות ע"י אלהים מטבע ללא זמן ('אינו זמין' לאדם) ,נעות
אליכם בדיעבד ,בתחלופה ,עם זמן המותאם לנו ,כמו בסרט .פיזיות וחושים של התמונות ב'טבע' הם מנפש ללא
זמן ,המפוענחת לנפש עם זמן ב'טבע' .מכאן ,ה'טבע' האדיר והעצום לפנינו כולו אשליה ,שכן ,רק תמונה בדידה
אחת לא-פיזית מוקרנת לפנינו ברגע נתון!
ב .כיצד נוצרות מהירויות תנועת גופים ב'טבע' ,שכולן אשליה .כבר הוכחתי לעיל שב'טבע' שלנו אין שום תנועה,
כי הכל מבוצע תחילה בטבע אמיתי שאינו נקלט בתודעה שלנו (אינו זמין לנו) ,כולל שימוש בחושים ,מאמץ
אנרגטי ,וכד' .כל תשתית פענוח הטבע שהאדם האיטי מבין ,הוכנה מראש כקוד ע"י אלהים ,כרצף תמונות מוחלף
עם זמן ,היוצר ע"י שינוי מיקום בין תמונות אשליית תנועה בפועל .אשליית התנועה נוצרת בדיעבד ,ולכן ,אנו
חווים ב'טבע' רק את העבר .אשליית מהירות גבוהה יותר נוצרת ככל שהפרשי מיקום בין הדפים גדלים ,וככל
שהדפים רבים יותר .שינוי מיקום בין תמונות פותר גם את פרדוקס אי רציפות הטבע לעניין טעות  ,2בו נבנה
פער נטול זמן ,תנועה ומרחב ,הסותר היגיון מדעי ,כביכול .במ"מ באתר  mixumya.netאני מוכיח במשפט ,6
כי הזמן נוצר בשהייה בין כל שתי קפיצות נטולות זמן (קנ"ז) .כלומר ,אי רציפות ביטויה במנגנון החלפת תמונות
היוצר קנ"ז ,ואילו בשהייה מוצגות התמונות ,ונוצר הזמן .לכן ,כבר ב 2014 -הוכחתי שאין זמן בטבע המתנהג
בקנ"ז ,ומה שאנו מאבחנים לפנינו זה רק רצף תמונות סטילס הבונות אשליית תנועה ,כפי שאני מוכיח כאן.
לפיכך ,קיימת התאמה שלמה בין ההוכחות של שתי טעויות מהות הטבע.
ג .ה'טבע' שלפנינו מוקם בנפרד ,בפנימיות הנפש של כל אחד מאיתנו .קיים טבע אחד ללא זמן ,השולח מאות
אלפי קודי תמונות בשנייה לפנימיות מיליארדי נפשות פיזיות שבתוכו ,לפי נקודת מבטן ,ויחדיו נבנית אשליית
'טבע' אחד עם זמן! ז"א ,בפנימיות כל אחד מאיתנו בנפרד נבנה 'טבע אישי' .לכן ,אין 'טבע' אובייקטיבי אחד
משותף לכולם ,כפי שכולכם בטוחים .כיוון שה'טבע' מוקם בכל נפש פיזית מנקודת מבטה ,כקוד שנגזר מטבע
אחד .כך ,לכולנו יחדיו נוצרת אשליה שה'טבע' כביכול ,טבע אחד אמיתי פיזי! אשליה זו ברא אלהים למען
מיקסום אושר אישי ,לכל אדם בנפרד.
ד .הזמן הוא יכולת התודעה להקים תמונות בנפש ,ולכן אינשטיין מופרך' .אין זמן בטבע' פירושו שהאדם אינו
מסוגל לקלוט ולהקים בתודעת נפשו תמונות .ב'טבע' שלנו 'יש זמן' ,ופירוש הדבר שהתודעה האיטית שלנו
מקימה עשרות תמונות בודדות מתוך מאות אלפים בשנייה המוקרנות לפניה (מה שמוכיח שאין זמן) כמרחב עם
זמן ,פרספקטיבה ,תלת מימד וכיוב' ,שהכל תמונות מפוענחות .אלהים הוא שפענח טבע ללא זמן ,ל'טבע' עם זמן
המותאם לאדם ,בו מוקמות בתודעה שלנו תמונות שאותן אנו קולטים בפנימיותנו .ה'טבע' הוא חלק מזערי מטבע
שלם אחד ,הבונה לפני כל אחד מאיתנו את תמונת נפשו ,ואת תמונת הנפש המפוענחת מיצירות הטבע .לתודעה
האיטית שלנו לוקח זמן לבנות בפנימיותנו רצף תמונות שאינו הטבע .אינשטיין לא הבין שאין זמן בטבע ,ושה'טבע'
לפניו עם זמן נבנה בפנימיות נפשו.
ה .קוד בשילוב הנפש בונה בתודעתנו ע"י הזמן 'טבע' -מרחב עצום ומנופח שלא קיים במציאות .זה הדבר הכי
מפתיע שברא אלהים' -טבע' ללא מרחב .הפיזיקאים ,המבצעים ניסויים על ה'טבע' ושולחים חלליות לחלל ,לא
מעלים בדעתם שמרחבי הגלקסיות לפנינו לא קיימים .הכל קוד מנופח בפנימיותנו והתמונות -אשליה .הנפש
שלנו קולטת קוד מתחלף דחוס וצמוד אליה .תודעת הנפש בונה בפנימיותה ,באמצעות הקוד וע"י הזמן ,מרחב
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עצום שלא קיים כלל במציאות ,והכל כבר בוצע קודם בטבע אמיתי ללא זמן! קוד הנוסחאות כבר גלום מראש
בטבע ,וכך נברא רצף תמונות עם הגדלה עצומה ,מרחקים ,מהירות ,פרספקטיבה ,אור וצל .תנועת הגופים
שב'טבע' מפוענחת מהטבע בדיעבד ,והכל אשליה .כלום לא קיים במציאות! שילוב קוד צמוד לנפש בונה ע"י
הזמן ,אשליית מרחב תמונות עצום של 'טבע' שלא קיים' :זמן הוא יכולת התודעה האיטית להקים בפנימיותה
ע"י קוד ,מרחב שלא קיים' .הנפש בונה 'טבע' עצום בפנימיותה -קוד שכולו אשליית זמן ,מרחב ותנועה -שהיא
רואה וחשה דרך  5החושים יחדיו .שילוב קוד ונפש בונה בתודעתנו ע"י הזמן ,אשליית מרחב עצום מנופח ממאות
אלפי תמונות בשנייה ללא זמן .לכן אנו רואים תמיד רק תמונות 'טבע' -מעטפת נפש -שכולו בפועל קוד הצמוד
לנפש זעירה .זה ההסבר לפיזיות ה'טבע' העצום שלא קיים בפועל! כך למשל ,אם מישהו נוגע בבטנו שהיא חלק
מתמונה עצומה ,הוא בפועל נוגע פיזית בקוד בטן זעירה בנפש .הגוף מתנפח ע"י אשליית הזמן פי מיליארדים
לתמונה עצומה ,שלא קיימת במציאות .התמונות העצומות הן קוד מפורט ,שבשילוב הנפש מציגות מרחב תלת
מימד עצום לא קיים ,הפותר את פרדוקס החלומות .סרט ה'טבע' הוא קוד בפנימיות הנפש ,ושום גוף לא זז
ב'טבע'.

הפיזיקאים הונו אתכם ואני כאן להצילכם .אלו החלטות ה' שעליכם למלא עכשיו לבל האנושות
תיכחד מיד.
הנאמר להלן הן החלטות אלהים בשפה פיזית אלי ,ואיילה מאשרת הכל .קביעת ה' בה נוכח המנעולן יניב ,מה
יקרה עד יום  ,6.10.18היא באחריות ביצוע אלהים .ה' רוגז על כך שניסו אותו ,ככתוב בהחלטתו שאני שליח ה'
להציל הראויים מהכחדה .אלהים קבע שעל כל היהודים בישראל להכיר בי מיד כמציל האנושות ,ומזהיר
שרעידות האדמה וחום עולה אינם מקריים" :על כולכם לקרוא ,ולהסכים לנכונות ההוכחות המדעיות בשתי
טעויות הפיזיקאים ,שהציג עבדי יוסף בפניכם ,וגם להבין טעות היחסות של אינשטיין שאין זמן בטבע ,לבל תיכחד
האנושות בגלל אל-חזור .יוסף הוא מציל האנושות ,וחכמתו האלוהית מקורה בהדרכתי .הוא היחיד שהשכיל
לבנות מערכת אחת ויחידה -מיקסומיה -המוכיחה שאני ה' אלהים בראתי את הטבע ללא זמן ,ובראתי לכם הזמן
באמצעות תודעתכם האיטית .מה שלפניכם הוא אשליית תמונות כדי שתבצעו החלטה בבחירה חופשית שרק זו
משימתכם-שיפור או פגיעה בדנ"א נפשכם .יוסף הוכיח במאמר המרכזי שזו מטרתי היחידה באנושות ,ואתם
בחרתם בהנאה ושחיתות הפוגעות בדנ"א שלכם ושל כדה"א ,ולכן תיכחדו .הוא המומחה הגדול והיחיד לשיפור
דנ"א ,ומאמרו עם  111הוכחות מפרט במדויק כיצד יוכל להציל האנושות באמצעות משפט  ,68במלחמת חורמה
בשחיתות .הוא היחיד שפירש נכון המשפט החשוב בתנ"ך לשיפור או פגיעה בדנ"א ,כפי שבחר קין שהזהרתיו:
ׁשּוקתֹו וְׂ ַא ָּתה ִת ְׂמ ָּׁשל ּבֹו .עבדי יוסף ידריך וינהיג
יטיב ַלפ ֶַּתח חַ טָּ את רֹבֵּ ץ וְׂ ֵּאלֶּיָך ְׂת ָּ
יטיב ְׂש ֵּאת וְׂ ִאם ל ֹא ֵּת ִ
הֲ לֹוא ִאם ֵּת ִ
אתכם להפוך שוב לעם סגולה ,העם הנבחר שיהא הגדול והמוסרי באנושות ,ולהנהיגכם לחיי נצח ,לפי התורה.
רק הוא יודע מהו צדק אלוהי ומהו טוב מוחלט-שיפור הדנ"א ,ומהו רע מוחלט -פגיעה בדנ"א ,ויצילכם אם תבצעו
דבריו ,וגורלכם בידיכם בניי האהובים .היזהרו לנפשותיכם ,שכן ,בחירה ברוע תכחיד נפשכם ונשמתכם לנצח".
וכה הורה לי אלהים לעשות כדי שלא תטעו ,ובכך תשלמו בחייכם" :עבדי יוסף עבר תלאות קשות בחיים אלו,
מרגע שנפשו ונשמתו הגיעו לכדה"א ,ואת הסבל נשא עליו למענכם ,וחוכמתו תאיר ותציל רבים יותר .אני מצווה
לעבדי יוסף לחשוף באתר מיקסומיה ובכל מקום שמות עשרות השופטים בכל הערכאות ,שכולם עד אחד עיוותו
דין נגדו בזדון .אציין שני המהותיים :א .עלילת דם שפלה ומרושעת ביותר נגדו .ב .גזלת תוכנות מיקסומיה שלו
ע"י שותפים בוגדים .זדון ורוע שופטי ישראל ביטויים במשוא פנים ושחיתות קשה בכל הערכאות ,תוך התעלמות
גורפת מתצהירי אמת על ערכיות יוסף ושהוא איש אמת .עם ישראל ייחשף לכל התיקים ,וגם החסויים פתוחים
בפני כולכם .משך עשרות שנים ,עבדי יוסף נושא סבל זה עבורכם ,נלחם בגבורה במערכת משפטית מושחתת; בנה
את מיקסומיה השקולה לתנ"ך; הפריך הפיזיקה שבגללה האנושות מוכחדת ,ושלחתיו להציל האנושות שתבוצע
רק בשיפור הדנ"א .כל אלו הם עדות שמציל האנושות שהוא במעלה גבוהה מהמשיח ,הוא גם מנהיג עם ישראל
והאנושות וחד הם -המשיח -יוסף זמירי בן דוד ,המשיח שבישעיהו .בהכרתכם בו מיד כמציל האנושות אתם
נותנים לו מנדט מיידי כשליט ישראל" ,כה אמר אלהים.
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להלן עיקרי תוכניתי להצלת האנושות.
הבסיס שאני מציל האנושות הוא רק מדעי -הפרכת המדע המפגר שלכם וההוכחה שה' ברא הטבע עם מיקסומיה.
תכריחו מיד את הפיזיקאים להודות שטעו ,לבל כל האנושות תיכחד בוודאות!
כדי להציל את האנושות עליכם לבנות סביבי מסה קריטית שתילחם בשחיתות בכל מערכות ושכבות החברה
והמדינה במקביל ,בפנים ובחוץ ומיד .השחיתות הגיעה למימדים נוראיים ,כי הרוב הדומם בעולם בחר לשתוק
ואיפשר למושחתים כוח עצום ,ומיד אטפל בהם בעזרתכם ,וידוע לי שאתם מחכים לי זמן רב .אם אלהים שלח
אותי ,שאיני דתי ,זה כי שנינו מבינים ששיפור דנ"א אינו קשור לדת(!) אלא ,למשהו אחר שה' לימדני והוא שיפור
דנ"א לחיי נצח .ערכיי מוחלטים ולכן תיווכחו שלא קיים אחד בעולם שישלוט בי ,לא איש ולא אומה ,כי כולם
תלויים בי לשיפור דנ"א ,אחרת תיכחדו בזמן קצר מרעידות אדמה קשות ואיומות ואסונות טבע .מי שרק ינסה
לפגוע בי או במשפחתי מות יומת כולל משפחתו ,כה נשבע לי ה' .אכריז מיד משטר חירום אוטרקי במדינה לחיזוק
תשתיות בפני רעידות אדמה .אתחיל מיד כאן בישראל להילחם בשחיתות ולקצץ בשכר העצום של הבכירים.
אח"כ כל אומות העולם יגיעו ,ויעריצו אותי ואת עם ישראל ,ומהר מאד תשכחו מה זה אנטישמיות ,ותבינו
שהתורה היא שלנו ,ולא רק של הדתיים ,כי מטרתה שיפור הדנ"א .זכרו שאינני רודף אחריכם ,אלא ,אתם אחריי,
ואם לא תבינו זאת תיווכחו שמיד תיכחדו .שיתוף פעולה חייב להיות מרצון ומיד ,של היהודים בישראל וחו"ל,
וכן מי מהאחרים שיצטרף .מי שיתנגד בגלל אינטרסים ואגו ,יטופל על פי הוראותיי בדרך קשה ביותר ,כי ערכיי
מוחלטים כפי שלימדני אלהים ,ולי הכוח לקבוע כרצוני איך להצילכם ,רק את הטובים (משפרי דנ"א) .מלחמת
גוג ומגוג תהיה שם ,לא כאן! מי שרוצה להשמידנו הוא אויבנו ,ולא עושים איתו שלום ,להיפך ,נלחמים בו
להכרעה בכל האמצעים ומהר ,כי לנו הכוח .ב 70-שנה לא עשיתם כלום ,והאויב בסוריה ,עזה ,חיזבאללה ואיראן
יידע מיד מי אני! אלמד לקח את המערכת המשפטית המושחתת ,ואסיר מסיכת הצביעות ממנה .ארץ ישראל לעם
ישראל ,וזכויות יקבלו רק הנאמנים לנו .חוק לאום אמיתי ישקף רק את עם ישראל .כל אומות העולם כולל
הגדולות ,יבינו שמי שיפגע בישראל ובי ,ייכחד ע"י אלהים ,כי התורה ניתנה לעם ישראל ,ועשרת הדיברות -שלנו.
אטיל עונשים כבדים וגם מוות -ויפחדו .העמדה לדין ופס"ד -מיד .אין שקרים בבימ"ש שיפוקח .מה שנכתב
לבימ"ש -תצהיר .מי שינצל כוחו לרעה ,ייענש במיוחד .זו מדיניותי .חגיגת השחיתות תיפסק מיד .אבנה מערכת
כלכלית ,משפטית וביטחונית חזקה והוגנת עם פיקוח יעיל ,ואפעל למיגור העוני .תוך כ 10 -שנים תגיע האנושות
לשיפור דנ"א ,כך שחטא אדם וחוה יתוקן למסלול אושר וחיי נצח .סוף.
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