הצהרה שתנפץ הפיזיקה והמתמטיקה לרסיסים למען אנושות משופרת דנ"א -ההולוגרמה:
הטבע שלפנינו אינו קבוע ,ואנו לא חלק ממנו ,ולא בתוכו כפי שהפיזיקאים וכולכם מוכנים להישבע.
הטבע שלנו הוא הולוגרמת טבע מדומה עם אשליית זמן ומרחב ,ללא נפח ,שברא אלהים בפנימיותנו
מרצף הולוגרמות מתחלפות; כלום לא זז בו והוא נברא מטבע ללא זמן ,לא מאובחן וניתן רק להוכיחו.
טעות הפיזיקאים גרמה שפספסו טבע אמיתי המוכיח בסיס משותף לדנ"א האדם והטבע ושמטרת
אלהים היא שיפור דנ"א למיקסום אושר .אך ,שחיתות האדם זלגה לטבע ,והאנושות תיכחד מיד.
יוסף זמירי :מיקסומיה תורת הטבע אתר - mixumya.netמאמר מרכזי (מ"מ) .יום רביעי  70יוני 7700
עד סוף  7102ייהרגו מאות מיליונים מאסונות טבע בגלל שחיתות-לא חום -כי בניסויים אמפיריים לא ניתן לאבחן
חלקיקים הנעים ללא זמן שבתוכם אינטליגנציה וערכים פיזיים לשיפור דנ"א .אלהים רוצה ערכים ולא טכנולוגיה,
כי רק הם משפרים דנ"א ולהיפך .אם תסרבו להבין מיד שדנ"א האדם המושחת משבש דנ"א כדה"א וגורם לאסונות
טבע ,תוך חודש וחצי נגיע לאל חזור ותשתיות העולם יקרסו סופית ,וכל האנושות תיכחד בוודאות.

תבינו שלא גיליתם עד עתה מהותי ובזתם לי כהזוי כי סירבתם לקרוא את אי רציפות הטבע! עכשיו תגלו
שאלהים שלח אותי ברגע אחרון לכדה"א ,ומציל האנושות חייב להיות גם המשיח מספר ישעיהו!
אילו הפיזיקאים היהירים היו מבינים שאין אפשרות לראות מהמוח (!) הכל היה שונה! היו מבינים שניתן לראות רק
מהעיניים ולא מהמוח .רק כך התמונה מופיעה בקדמת העיניים! לשיטתם -הרי עצם כניסת גא"מ לעין והקמת תמונה
במוח ,מוכיחה שזה העתק טבע וגם לא נאמן למקור .איך פתאום העתק הופך למקור? האם יש שני טבע? או אחד? שום
פיזיקאי מעולם לא התמודד עם בעיה זו .הפיזיקאים עיגלו פינות ולא בדקו כלום' .שכל ישר' מחייב מסקנה שהתמונה
מהמוח יוצאת דרך העיניים ומוגדלת מאד ,וברור שזהו העתק טבע .אז להיכן נעלם הטבע המקורי? איך גא"מ נכנסים
ויוצאים בו זמנית מהעין ,ללא התנגשות? הכל מלא חורים וסתירות .איך שום פיזיקאי לא העלה השערה שחייבת
להיות מוקמת תמונת הולוגרמה בקדמת העיניים שהיא העתק? אם כך ,זו תמונה קבועה ,ואין התחדשות כי אין גלי
אור מתחלפים .בעיה .ועוד -איך גלי אור ,החודרים לעין בדו מימד" ,מבינים" שהם תלת מימד? הרעיון האווילי שמוח
רואה -סותר מדע רציונלי .כל אלו התחמקויות -להצדיק קונספציה שגויה ולעוות אמת ברורה :חייבת לקום
הולוגרמה -טבע מדומה מתחלף -בקדמת העיניים בתוכנו ,לא בחוץ .אך ,היכן הוא טבע אמיתי -מקור? תשובתי :אני
מוכיח באתר ,שטבע אמיתי מקיים אי רציפות ואותו ברא אלוהים ,ופועל ללא זמן .לכן' ,קוד הטבע' שלו (מתאר
ממשות ולא חומר הטבע) הנפלט מטבע מקורי ,אינו נקלט בשום תודעת אדם ,וניתן רק להוכיחו .הטבע שלנו מדומה,
לא מקור ויש שני טבע! עכשיו הסתירות נפתרות .טבע אמיתי לא ניתן לאבחון ע"י האני .מטרת אלהים כפי שקבע
בבריאה היא מיקסום אושר האדם ע"י שיפור הדנ"א שלו לחיי נצח ,ואם לא -ייכחד! (מוכח באתר) .אלהים תיכנן
וברא מראש ,טרום הבריאה ,מטבע ללא זמן ,את אשליית הזמן ,שהיא שהייה (אין פעילות) בין כל שתי קפיצות
נטולות זמן (קנ"ז) ,כמוכח במשפט  6במ"מ ,וברא ההולוגרמה .קוד טבע ללא זמן שברא אלהים ,חודר לפנימיות אני
אמיתי-האני (הנפש) ,בקנ"ז וברצף ,ומועתק ומותמר לקוד גא"מ עם זמן ,הבונים הולוגרמה מאובחנת עם זמן ,תנועה
ומרחב .זהו טבע מדומה חלקי ביחס לקוד טבע ,עם הולוגרמת תמונות בדידות ללא נפח ,מתחלפות ברצף ,כבסרט,
ומוקרנות מהעיניים בהגדלה .האני מאבחן טבע מדומה מהעיניים של האדם כשהוא בתוך הראש שלו בין הגבות .לכן,
אנחנו-האדם -חלק מהולוגרמת טבע מדומה ,וגודלנו  0101מאני אמיתי בטבע אמיתי .נדהמים? מיד אמשיך .בשלב זה
ברצוני לתת לאלהים לומר דברו לעם ישראל ,ואדגיש :הוא ביקש ממני להסביר לכם נושא נפלאות ההולוגרמה ואמר
לי כי מאחר ולא קראתם כלום וזלזלתם בי וגם בו ,עתה תבינו מה כוחו ועוצמתו!
דעו שזה רק הפרומו לפצצה שמיד אטיל על האנושות ,שעוצמתה גדולה ממכת בכורות ,ואנפץ כל הפיזיקה הכושלת
והרעועה שלכם .אז תבינו כי אני גם מציל האנושות שהוא גם המשיח .כיוון שאלהים אינו מתערב בבריאה ,הפקיד
בידיי הנהגת עם ישראל וגורל האנושות ,וסומך על עבדו הנאמן שיציל הראויים מהכחדה ורק אני קובע דרך ההצלה.

דברי אלהים לעם ישראל" :כמו שנתתי בפרעה מכת בכורות והבין כוחי ,כך יבין עם ישראל
שבגד בי ,כי אני אלהים ,ולא הפיזיקאים-שאתם וכל האנושות סוגדים להם כלעגל הזהב המסמל
את תורת אינשטיין שכולה עבודה זרה .לפני  76שנה מסרתי לעבדי יוסף בן דוד זמירי ,לו אתם
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בזים ,דרך חנה יקואל ,לחשוף ערוות היחסות ,וכך עשה .וגם עשה כך לכל הפיזיקה והמתמטיקה,
והבסיס הוא חוק אי רציפות הטבע .ועתה ציוויתיו להוכיח ההולוגרמה כי רק לו יכולת חוכמה
להבין ,כי הוא משכמו ומעלה מכל בני אנוש ,וגדול הנביאים באנושות ,ותדעו שאני אלהים בורא
העולם ללא זמן ,ואותו שלחתי להציל האנושות מהכחדה מוחלטת ,שאת תוצאותיה הראשונות
תרגישו השנה .וכדי שתקשיבו לעבדי הפעם ,תדעו כי הוא משיח בן דוד שהכנתיו ,ונשמתו ונפשו
הגיעו לכדה"א שלא דרך הרחם ,והוא מנשמת דוד המלך ואליהו הנביא .ונתתי בו חיי סבל שיישא
עוונותיכם ויבוזה ,וגם במשפט ,ככתוב בספר ישעיהו .ומיד אעלה אותו בסערה וינהיג את עם ישראל
בעוצמה ובמוסר אלוהי ,לפי ייעודו בתנ"ך כעם הנבחר ואת האנושות ,למלחמת חורמה בשחיתות,
ויביא עליכם את מלחמת גוג ומגוג לשיפור דנ"א וחיי נצח ,להגשים מטרתי מבראשית ולהוביל
האנושות בדרך עץ החיים .והיה ולא תקראו גם הפעם את הוכחת אי הרציפות וההולוגרמה ולא
תסכימו שאני אלהים ועבדי יוסף זמירי הוא המשיח ,ולא תשמעו ולא תמלאו הוראותיו ,מות תמותו-
אישית-השנה בגלל פועלכם ,גם אם עבדי יציל האנושות.
 7מיליארד הרוגים בינתיים .כבר מספר שנים אני דורש מכם לקרוא את אי רציפות הטבע ,וסירבתם בגלל הערצתכם
לפיזיקאים וזלזולכם בי ,והתוצאה מעל שני מיליארד הרוגים מיותרים בוודאות בגללכם ,כי לא התכוננו לקריסת
תשתיות ,לא פעלנו לשיפור דנ"א ,וכדה"א גועש מבפנים והדנ"א שלו משתבש ,במיוחד נוכח נזקי הרשתות החברתיות.
הסבר והוכחת ההולוגרמה משמעותה פצצה שתפוצץ לרסיסים את הפיזיקה:
אמשיך להדהים .את "הטבע שלנו" שלפנינו ,שאנו חלק ממנו ,עם זמן ,תנועה ומרחב תלת מימד ,אנחנו כן קולטים
במודעות .ולכן ,הוא אינו הטבע (אמיתי) ללא זמן ,אלא" ,טבע מדומה" .אדגיש :אין אפשרות שהאדם המהווה חלק
מטבע מדומה ,יהיה אני אמיתי ,מטבע אמיתי ,כי אין שום אפשרות לקלוט קוד טבע ללא זמן .אז מי האדם באמת?
התשובה כנאמר לעיל היא שהאדם המהווה חלק מטבע מדומה ,חייב להיות הולוגרמה(!) וכך גם הטבע המדומה ,ואני
אמיתי המתבונן מתוך ראש האדם בטבע מדומה הוא בגודל  01-01מההולוגרמה.
הכי מבלבל ומרעיש :אדם א' וב' בחדר בשיחה ,בטבע המדומה .א' רואה ומשוחח בפנימיות ההולוגרמה שלו ,עם ב'
ולהיפך .במציאות שתי ההולוגרמות נפרדות ,וכל אחד מדבר בהולוגרמה שלו ואין כלום ב'חוץ'! אך ,שניהם בטוחים
שהטבע משותף ושהם בתוכו יחד .אולם ,זו אשליה :במציאות ,הכל מתרחש בטבע אמיתי ,ללא זמן ,תנועה ומרחב
עם אני א' ,ב' אמיתיים .אך ,בגלל נקודת מבט וזווית שונים ,הם בונים טבע הולוגרמי משלים ומדויק ,עם זמן ומרחב,

ובטוחים שהם בטבע יחדיו ,בתוך החדר .האמור מוכיח שאם אין אנושות ,אין הולוגרמות ,וכל הטבע המדומה נמוג
ונעלם ומפסיק להתקיים .זה בדיוק יקרה אם האנושות תיכחד.
הולוגרמת תמונות בדידות מתחלפות ברצף לפנינו ,כמו בסרט ,היא ההוכחה שאנו רואים מהעיניים .כיוון שבפועל יש
זמן ומרחב בטבע שלנו ואנו קולטים 'הטבע שלנו' במודעות ,זו הוכחה לטבע מדומה ,כי בטבע אמיתי אין זמן ואין
מודעות .לכן ,הכל חייב להתחיל בטבע אמיתי ואני אמיתי כך :טבע אמיתי פולט קודי טבע ללא זמן הנעים ברצף
בקנ"ז וחודרים לפנימיות אני אמיתי (שאינו מאבחנם) .חלק קטן מהם ,מועתק ועובר התמרה (טרנספורמציה) לקוד
גא"מ כך שבפנימיות אני אמיתי -הנפש שבטבע אמיתי ,נבנית הולוגרמת תמונת טבע מדומה בתלת מימד עם
אשליית זמן (שהייה) ותנועה ,המתנפחת ב  0101מהאני ,ומאפשרת אבחון ע"י אני אמיתי .ההולוגרמות בקדמת עיניכם
נדחפות מהעין השלישית (חלומות ,תיקשור ,תכנון מחשבתי לפני כל פעולה) ונפלטות מהעיניים ומוגדלות ,ומה
שלפניכם זו הולוגרמה של גא"מ ולא המציאות עצמה .מכיוון שההולוגרמה הענקית הזו כולה בפנימיות אני אמיתי,
היא אינה תופסת נפח ,וכולה אשליה (כמו בחלום) ובחוץ אין טבע ואין כלום .הבנתם? אני אמיתי יושב בין שתי
העיניים בראש האדם ,ואינו חלק מההולוגרמה .האינטליגנציה שלו והדנ"א הנפשי פיזי הם חלק מנפש אני (נפש)
אמיתי .אני אמיתי – הנפש -שולח זרועות אנרגטיות של גא"מ לכל גוף ההולוגרמה עם תחושות .שילוב ההולוגרמה עם
הנפש ,יוצר אשליה ,שההולוגרמה היא אורגניזם חי עצמאי והיא לא .בעוד האני -הנפש -הוא אמיתי ,ההולוגרמה הן
של האדם והן של הטבע ,היא שרשרת נוסחאות .כאשר אתם נוגעים בגוף שלכם הזז וחי-אורגניזם חי ,אתם בטוחים
שזו מציאות ,וזו לא .זו הולוגרמה .שכחתם שנבנות מאות אלפי הולוגרמות ויותר בשנייה (אתם קולטים )27-72
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שמקורן בטבע אמיתי ללא זמן ונראות כיוצרות תנועה ,אך אלו רק הולוגרמות שנבנות ברצף .כשאתם לוחצים על העור
שלכם שזז (וכך כל מסה) ,זה מבוצע במקור ע"י אני אמיתי ללא זמן ,הבונה הולוגרמות על הולוגרמות ,עוד לפני שאתם
מבחינים בתזוזה היוצרת אשליית תנועה .זו טעותכם .יש שני חלקים נפרדים :ההולוגרמה מחד והאני האמיתי-
הנפש -עליו מולבשת ההולוגרמה ,והיא מתחזקת אותה .לכן ,כל החושים שלכם מטעים אתכם כי אנחנו-הנפש-
מזדהים עם הגוף שלנו שהוא הולוגרמה והוא בכלל לא אנחנו .כלומר ,החושים אמיתיים (זה הדבר היחידי האמיתי)
ומקורם באני אמיתי של טבע אמיתי ותגובתו אמיתית ,אך ,ההולוגרמות נבנות עוד קודם למודעות שלכם.
התנועה היא אשליה הנוצרת מהתחלפות הולוגרמות .האשליה נוצרת בגלל שהפיזיקאים מניחים טבע קבוע ועליו גוף
בתנועה ונדמה שהתנועה רציפה ,בעוד בפועל ,הגוף רק משנה מיקום כתוצאה מהתחלפות מאות אלפי הולוגרמות
בדידות ברצף ,שהן תמונות סטילס מתחלפות כמו בסרט קולנוע .כך נוצרת אשליית תנועה ,כשבפועל אין שום תנועה
בטבע .אנו קולטים רק  27-72תמונות בשנייה בטוחים בהנחת הרציפות ,למרות שאין אפשרות להוכיחה ,כי אינה
נכונה .אך ,הנה ,עכשיו הוכחתי לכם ,שחייבת תמיד להיות אי רציפות בטבע מדומה ,כי ההולוגרמות מתחלפות.
להזכירכם ,הפיזיקאים בטוחים שהם מבצעים ניסויים אמפיריים על טבע אמיתי! אילו הם היו מניחים את הנחת אי
הרציפות כנגד הנחת רציפות הטבע ,כמתחייב מהמתודולוגיה המדעית( ,שהפיזיקאים לא הניחו מעולם בגלל יהירות
וטיפשות) ,כבר לפני אלפי שנים היו מגיעים למסקנה כי חייבת להיות רק אי רציפות בטבע ,והטבע חייב להתנהג
בקנ"ז -קפיצות נטולות זמן .הפיזיקאים היו כבר אז מוכיחים שיש אלהים ,שהוא ברא הטבע והכל כפי שאני מוכיח
באתר שלי ,ואז גם לא הייתה מוכחדת האנושות .העובדה כי כולכם הלכתם שולל אחרי הפיזיקאים השטחיים ,ואתם
סוגדים להם כאילו הם אלוהים ,היא זו שגם גרמה לכם לא לקרוא כלום ממה שאני כותב כבר מספר שנים ,ואתם
ממיטים שואה על כל האנושות עכשיו .שימו לב שבניסויים אמפיריים לעולם לא ניתן לגלות את אי רציפות הטבע,
כיוון שלא ניתן לאבחן קנ"ז :אין אפשרות לקלוט תנועה ולאבחן אותה כי היא מתבצעת ללא זמן .כלומר ,גם ללא
הוכחת ההולוגרמה ניתן להוכיח כי הטבע שלנו ,בנוי תמונות סטילס בדיוק כמו סרט קולנוע .הפיזיקאים מאבחנים את
תוצאות הניסויים האמפיריים שלהם על הולוגרמת טבע מדומה .מכאן ,שהפיזיקאים לא יכולים לעולם לאבחן את
חלקיקי  Z1ולא את הדנ"א שבתוכם ,על ההולוגרמה .לכן ,הם סילקו את הערכים והמוסר מהמדע .כפי שתיווכחו
כשתקראו את משפט  3במאמר המרכזי באתר ,כל הפיזיקה מופרכת מתחילתה ועד סופה כולל אינשטיין ,ניוטון
והקוונטים ,חדו"א וכל המתמטיקה ,ומיקסומיה פותרת כל הסתירות והפרדוקסים בקלות!
האשליה שגלי אור חודרים לעיניים מבחוץ נסתרת ע"י ההולוגרמות ומוכח ההיפך  -שרואים מהעיניים .זוהי אחת
הטעויות הקשות בבסיס הפיזיקה ,טעות קשה ובלתי נסלחת .הפיזיקאים בטוחים שהאור חודר לעיניים ומקים תמונה
במוח ללא יציאה ,ולמרות זאת רואים טבע אמיתי מוגדל בחוץ .שטות מוחלטת .בפועל מיקסומיה מוכיחה שזה בדיוק
להיפך :נבנה רצף הולוגרמות מהיר בפנימיות האני האמיתי מטבע ללא זמן ,שאינו מאפשר אבחנתו .ההולוגרמות
נבנות תמיד בעין השלישית של אני אמיתי .הן נפלטות ויוצאות דרך העיניים של אדם הולוגרמי ובונות טבע מדומה של
הולוגרמה ללא נפח ,שהיא בפנימיות אני אמיתי ,ויש רק טבע מדומה ובחוץ אין כלום .לכן ,הגא"מ לא חודרים לעיניים
מהטבע בחוץ ,אלא ,העיניים פולטות הולוגרמות תלת מימד של טבע מדומה המוקרן מפנימיותנו שמקורו בטבע אמיתי
שמוכח בהנחת אי רציפות הטבע.

הפצצה שתפוצץ הפיזיקאים והפיזיקה היא שאדם לא זז מהמקום ,כי אין זמן ,אין תנועה ואין מרחב.
כאשר אדם הולוגרמי זז מנקודה  Aלנקודה  ,Bכבר הוכחתי שזו אינה תנועה ,אלא ,אשליה שנובעת משינוי מיקום.
נוצרת הולוגרמה חדשה שמוקמת בפנימיות אני אמיתי בטבע אמיתי ,שמתבונן מפנימיות האדם שהוא הולוגרמה,
וגודלו  07-01מאדם ההולוגרמי שזה אנחנו .גם טבע מדומה וגם האדם הם הולוגרמה ללא נפח ומרחב ,והכל נמצא
בפנימיות אני אמיתי ואין בחוץ כלום .זה עצמו מפוצץ בפרצוף כל הפיזיקאים פצצה שלא יתאוששו ממנה.
אך ,הנה עוד פצצה עצומה .אני אמיתי הוא בטבע אמיתי ,והוא המציאות האמיתית שלנו .לעומת זאת ,ההולוגרמה
היא טבע מדומה המצוי בפנימיות אני אמיתי  .כל הטבע המדומה אינו זז בכלל למרות שהוא כביכול נמצא בתנועה ,כי
הוא הולוגרמה ללא נפח וללא מרחב ,ותחלופת הולוגרמות יוצרת כאילו תנועה .לכן ,כאשר האדם (שהוא הולוגרמה)
מבצע תנועה וזז ממקום למקום ,בפועל הוא לא זז ,אלא ,יש רק שינוי מיקום בהולוגרמה .השינוי מתבצע ללא זמן
בקנ"ז על ידי אני אמיתי בטבע אמיתי ,שאינו מודע ואינו חש בכלום כי אין זמן .אבל ,מי שמאבחן וחש בכך הוא אותו
אני אמיתי שהוא נפש אדם (נפש) ,אינטליגנציה הפנימית (א"פ) עם דנ"א נפשי .נזכור שקוד טבע מועתק בחלקו
ועובר התמרה בשהייה שם נבנית אשליית הזמן ,ונבנית ההולוגרמה בפנימיות אני אמיתי ,על מנת שיאבחן טבע
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מדומה המנופח פי  ,0707והוא יושב בין שתי גבות הראש של ההולוגרמה שהיא האדם .התוצאה היא שעכשיו האני
האמיתי -נפש אדם -מסוגל להרגיש חלק מקוד טבע מותמר ,ובטוח שההולוגרמה היא הגוף האמיתי שלו ,כי הוא
מפושט בתוך ההולוגרמה ,עם תחושות שלו ,וזו טעות .כי הגוף הוא הולוגרמה ללא נפח ,ומה שאמיתי זה האני -הנפש.
לפיכך ,הולוגרמות טבע מדומה המוקמות כסרט בפנימיות אני אמיתי ,עם תחושות אמיתיות נפשיות ופיזיות ,אינן
זזות ,רק נראות כזזות ,כי רק המיקום משתנה כתוצאה מהחלפת הולוגרמות .מכאן אתם מבינים ,שאלהים שברא את
אשליית הזמן ואשליית ההולוגרמה ,חייב היה לעשות כל אלו ע"י שרשרת נוסחאות הולוגרמיות .כך כל טבע מדומה,
הוא ציור מופלא ודינמי של אלהים ב 2-מימדים שבונה זמן ,מהירות ומרחק (למשל אור  277Kלשנייה ,או מהירות קול
 0077קמ"ש) כרצונו ,בעוד הפיזיקאים לא מבינים שמדובר בהפרשי מיקום וזמן של הולוגרמות .אלהים בורא זאת
באמצעות הפרשי הולוגרמות מנופחי זמן 'שהייה' היוצרים זמן שעון ויוצרים אשליית תנועה ,זמן ומהירות בעוד אין
תזוזה .הדבר האמיתי הוא שהכל מבוצע עם אנרגיה וחושים היושבים בפנימיות חלקיקי  Z1שזה אני אמיתי .אך אין
שום תנועה אמיתית בטבע מדומה .עכשיו אתם גם מבינים ,כי אלהים יכול לבנות לא רק טבע מדומה אחד ,אלא ,כמה
סוגי טבע מדומה שהוא מעוניין! כולם הולוגרמות חסרות נפח ואת כולם הוא בורא מתוך טבע אמיתי אחד המקיים אי
רציפות המחייבת קנ"ז והכל כרשום באתר שלי .עכשיו אני בטוח שתיכנסו לאתר שלי  mixumya.netותקראו את
ההוכחה שלי לאי רציפות הטבע ,ותידהמו ותהיו המומים ,מכוחו העצום של אלהים ,הרוצה את אושרכם גם הרגע.
אגב ,גם אם רק תניחו את הנחת אי רציפות הטבע (וזו טעות שלכם) ,ובעקשנותכם הבלתי נסבלת לא תסכימו עם
ההוכחה שלי ,היא טובה אלפי מונים ויותר מהנחת רציפות הטבע ,מלאת הסתירות והשטחית .במיקסומיה תורת
הטבע יש הרמוניה ,יש מערכת אחת עם בסיס משותף אחד ,שממנו נברא כל הטבע ,ואין בה שום פרדוקס וסתירה,
והעיקר שהיא האמת .עכשיו ,כדי שתבינו שאסור לכם להאמין לשום מילה של הפיזיקאים ,ושהם שטחיים ויהירים,
ועוד ,תקראו את הפרק הבא :מה ההבדל בין אהבה להתאהבות.
המקור להכחדת האנושות הוא הפיזיקאים שהתאהבו בהולוגרמה (טבע מדומה) ,ולא ראו כלום ממטר.
לפני אלפי שנים הפיזיקאים החליטו שהטבע לפניהם 'אמיתי ומוכח' עם זמן ,תנועה ומרחב רציף ,למרות שלא הוכיחו
כלום .וטעו .למרות ידיעתם שאסור לסמוך על מראה עיניים ,הם לא ווידאו כלום .וטעו .התאהבות היא לא אהבה.
מאז ועד היום הם כל הזמן טועים ,ולא מוכנים להודות שהדרך שלהם ממש אידיוטית .למה לעבוד על טבע קיים
ומסובך ,ולא להתחיל בשורש -חוקי יסוד הטבע? אפילו לא התאמצו לבדוק מהם .וטעו .לא בדקו את האפשרות
להוכיח חוקי טבע ,כי החליטו מראש שזה בלתי אפשרי ,למעלה מהבנת אדם .וטעו .החליטו שלא ניתן להוכיח שיש
אלהים ושהוא ברא את הטבע .וטעו .פנו להנחות ,השערות ואקסיומות ,וניסויים אמפיריים על טבע קיים במקום
למצות אפשרויות הוכחה של חוקי טבע .וטעו בגדול .ההתאהבות שלהם בטבע מדומה במקום בטבע אמיתי ,היא כה
חזקה ,והקונספציה השגויה כה אטמה אותם ,עד אשר לא העלו בדעתם לבדוק את הנחת אי רציפות הטבע ,כנגד
הנחת רציפות הטבע האווילית .כל סטודנט מתחיל יודע שעל פי המתודולוגיה המדעית חובה לבדוק אלטרנטיבה,
במיוחד שהיא בסיס הטבע ,עליו אתם בונים את בסיס המדע .הפיזיקאים הרשלנים והשטחיים לא רק שלא הוכיחו
כלום ,הם אפילו לא בדקו את הנחת אי רציפות הטבע מעולם .זה ממש פשע וחלמאות .אין סימטריה בין הנחת
הרציפות שאין אפשרות להוכיחה ,לבין הנחת אי הרציפות שמיד מובילה להוכחת חוק הטבע הראשון :חוק אי רציפות
הטבע של מיקסומיה :כל תנועה של כל גוף בטבע חייבת בהתנתקות מוחלטת ממקום קודם ,היוצרת תמיד פער>  1בו
אין תוואי זמן ותנועה ,והוא הקטן ביותר ואין קטן ממנו ,אחרת אין תנועה .לכן ,כל תנועה בטבע היא ללא זמן .מש"ל.
מכאן ,רציפות אינה חלק מהטבע .הגיבוי :אילו הייתה קיימת תנועה רציפה ,ניתן להקטינה עוד ועוד ,ואין אפשרות
להתנתק ממקום קודם ,ואין תנועה .מש"ל .הדיאלקטיקה של סיבה ותוצאה מאי רציפות הטבע הכרחית ואמיתית
ללא שום טעות ופרדוקס ,הנה :אי רציפות מחייבת כבר בתנועה ראשונה להקמת הטבע קנ"ז ,המחייבת אנרגיה-
יחידות בסיס-מקור הנעה ,החייבת להיות בפנימיות המסה-חלקיקי  Z7פיזיים הקטנים בטבע ,אחרת אין תנועה ואין
טבע! ההכרח באנרגיה בכל תנועה ,כבר מהראשונה ,הוא ההוכחה שאלהים ברא את האנרגיה ואת הטבע! אלהים
ברא את האנרגיה מראש ,טרום הבריאה והטעינה והתאימה לכל  Z7בנפרד .אלהים ברא מראש אינטרס בפנימיות  Z7עם
מחשבה ,נפש ודנ"א למיקסום הנאה ואנרגיה ,וזהו מנגנון עצמאי שברא מראש לחידוש אנרגיה מפסולת ,אחרת הטבע
היה מתפרק מיד .הדנ"א בפנימיות  Z1הוא המקור והבסיס לדנ"א הפיזי שקיים באדם .כיוון שה  Z1הם אורגניזם חי,
ומה  Z1נברא כל הטבע עצמאית וללא זמן ,הדומם חי ולא מת ,יש מטרה לטבע והיא מיקסום הנאה ואנרגיה,
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האינטליגנציה של האדם מקורה ב  ,Z1והטבע נברא במערכת אחת ויחידה בלבד -מיקסומיה תורת הטבע! אלהים תיכנן
וברא הכל מראש ,טרום הבריאה ,והטבע נברא ללא זמן ,ותמיד הוא ממשיך לפעול ללא זמן ,כולל עכשיו ,ומטרתו
מיקסום אושר האדם.
הפיזיקאים המשיכו וביצעו חטא על פשע כאשר דרשו שמי שטוען כי הוכיח משהו -חובתו לאשש זאת בניסוי אמפירי
וזו טעות וגם שטות .גם בגלל שקיימים חלקיקים זעירים בטבע שאין אפשרות לאבחנם בניסוי אמפירי ,אבל ,ייתכן
וניתן להוכיחם במחשבה ,ובעיקר ,בגלל שהאקסיומה שאין אפשרות להוכיח חוקי טבע ,מוטעית בשורש ,כי שום ניסוי
אמפירי לא יאבחן לעולם ,לא רק את ה  Z1כי הוא מקפץ בקנ"ז ,אלא ,גם את תכולתו הפיזית שהיא נפש ,מחשבה
וערכים שהם חלקיקים פיזיים שמטרתם מיקסום הנאה ,ומכאן ,שהדומם הוא אורגניזם חי .הפיזיקאים לא איבחנו
את  Z7ולא את הוראות אינטליגנציית הדומם בתוך  .Z7הם אבחנו רק תוצאת כוחות  +-בטבע ולכן ,לא הבינו שהדומם
חי .פאשלה ענקית .אי רציפות הטבע ממוטטת כמגדל קלפים רופס ועלוב את כל אקסיומת הפיזיקאים שהטבע
לפניהם 'אמיתי ומוכח' עם זמן ,תנועה ומרחב רציף .יש אינטליגנציה פנימית (א"פ) ודנ"א בחלקיקי  Z1הפיזיים שהם
אבני היסוד של הטבע המשותפים לאדם ולטבע (כדה"א) ,מהם נברא הטבע ,והם מקור הכחדת האנושות.
גם ההתקדמות המדעית בה הפיזיקאים מתגאים היא פיגור ענק .שינוע מסות ,למשל ,מבוצע ע"י דחיפה/משיכה
חיצונית ,בעוד שיטת מיקסומיה היא פנימית -להניע מסות מפנימיותן וכך משתתפים  077%מחלקיקי המסות .כך נוהג
אלהים היודע להניע מסות ע"י מטרתן שהיא מיקסום הנאה ואנרגיה.

מה הסיבות האמיתיות להכחדת האנושות שתבוצע מיד אם לא תקראו את הוכחת אי רציפות הטבע.
שלחתי לרבים מכם חומרים של מיקסומיה .כולכם סירבתם במהלך השנים האחרונות לקרוא את הוכחת אי הרציפות
שהיא הבסיס לטבע .אך ,אילו מישהו מהפיזיקאים ומכם היה מסתפק בהנחת אי רציפות ,ואפילו ללא הוכחה ,היא
עדיפה אלפי מונים כנאמר לעיל על הנחת הרציפות בכל הפרמטרים ,ואין בה שום סתירה .הפיזיקאים אינם מסוגלים
לאבחן  Z1בשום ניסוי אמפירי ,ומכאן ,שלא מסוגלים להסביר את הסיבות להכחדת האנושות .הם בטוחים שהסיבה
להכחדה כפי שמומחי האקלים קבעו היא :התחממות גלובלית כתוצאה מזיהום סביבתי .זו טעות כיוון שההתחממות
מקורה בפנימיות כדה"א ואסביר( .פירוט מלא באתר  .)mixumya.netאלהים תכנן וניווט הטבע כרצונו כי יודע הוא
בחירה חופשית של הדומם ,הצומח והחי ,אך לא של האדם-מטרת הבריאה ,שבו ברא נשמה ובחירה חופשית אמיתית
(בח"א) (משפט  .)66כיוון שאבני יסוד הטבע -חלקיקי  -Z1משותפים לאדם ולטבע ,הדנ"א שלהם (ממנו בנוי דנ"א
פיזי שמוכר לביולוגים) משותף .אם האדם בוחר בשיפור דנ"א זה גורם לאיזון ושיפור ביציבות פנימיות כדה"א .אם
האדם מושחת ושחיתותו גדלה בקצב הולך וגובר כפי הקורה כיום ,תכונות הדנ"א המושחת והשלילי עוברים לטבע
ומשבשים דנ"א כדה"א וכוח המשיכה (וגם לצומח ולחי) ,הסוער ורוגש וגורם להתפרצויות געש ולאסונות טבע ,ואז
הדבר מלווה בהתחממות גלובלית חיצונית שכמובן היא רק סימפטום ולא הדיאגנוזה הנכונה .את כל אלו תכנן אלהים
עוד טרום הבריאה למקרה בו האדם יבחר ברע ,כפי שקורה בפועל ,ואז האדם ייכחד מן העולם ,כי בגד באלהים.
בשנים האחרונות ,מצב השחיתות והרוע החמיר בצורה קטסטרופאלית בכל הפרמטרים ,וגם התעלמתם מפניותיי,
ובשום מובן לא התכוננה האנושות לאסונות הטבע שיתפרצו בבת אחת בעולם ,כפי שיהיה מיד.
עלי להדגיש כי דנ"א ,ערכים ומוסר הם חלקיקים פיזיים ושיפור או השחתת דנ"א הם ערכים מוחלטים ולא יחסיים.
לכן ,אין אפשרות שמוסר תקין ייקבע לפי ממוצע התנהגותי של עם שסרח .הפיזיקאים אחראים להתדרדרות ,כיוון
שעסקו רק במסה החיצונית ,לא גילו כלום מלבד כוחות טכניים ,ופספסו את העיקר שזה ערכים ומוסר המצויים
בחלקיקי  .Z1בגלל שהפיזיקאים בחרו ניסויים במקום הוכחת חוקי טבע ,עסקו רק בדומם "מת" ,סילקו בטיפשות
וטמטום את אלהים והערכים והמוסר מהמדע ,כי לא בדקו כלום ,ובטוחים שהם השליטים בעולם חסר ערכים
שהקימו ,האנושות הולכת להיכחד מיד בסבל וייסורים קשים .ברצוני להדגיש כי שיפור דנ"א שהוא מטרת אלהים,
נעשה רק בטבע אמיתי ללא זמן ,ע"י אני אמיתי -נפש .השיפור נעשה ע"י דחיית הנאה וסיפוקים מידיים ע"י האני
בבחירה חופשית אמיתית (בח"א) ,למיקסום אושר ורווחה אישית של האדם .כיוון שבבסיס הטבע יש מכנה משותף
שהוא חלקיקי  Z1המשותפים לאדם ולטבע -כדה"א מתאזן ומשתפר גם .כך גם ההולוגרמה של האדם והטבע משתפרת,
ואין צורך בטכנולוגיה מתקדמת ,אלא ,בעבודה פנימית שהיא הגורמת לאושר .יש חשיבות רבה ביותר לכך שהאדם נפל
ברשת ההתקדמות המדעית ,כביכול .ברגע שהפיזיקאים דחו ערכים ומוסר מהמדע לאחר שטעו ולא הבינו שיש לחדור
ולהוכיח חוקי טבע ,החלה נפילת האנושות בקצב הולך וגובר .הפיזיקאים עברו לניסוייים אמפיריים וכאמור ,אין
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אפשרות לאבחן  Z1ודנ"א ואינטליגנציה על הולוגרמת טבע מדומה .הפיזיקאים רק אבחנו כוחות  + -אך ,לא את

Z1

נותן ההוראות ,והגיעו למסקנה שטחית ולא נכונה כי הדומם מת ולטבע אין מטרה .התוצאה השטחית היא דגש על
טכנולוגיה עקרה ,הנאה מיידית ותאווה ,שאינם מוסיפים אושר ,להיפך .הם מקלקלים דנ"א האדם ומובילים
לשחיתות ,הזולגת לטבע ולכדה"א ,אין בעצם בח"א ,רק רדיפת הנאות ברורות ומיידיות .כוח המשיכה של כדה"א
משתבש ,וכך הוא סוער ונרגש ,והתוצאה היא התפוצצויות ,רעידות אדמה ,צונאמי שהולכים וגוברים .עכשיו אתם
מבינים כי התחממות גלובאלית היא הסימפטום ולא המקור ואינה דיאגנוזה נכונה .אי לכך ,ברור לכל כי מומחי
האקלים טעו בגדול .אני בטוח שכולכם מבינים היטב שהטעויות שלהם הן קטסטרופאליות ומיותרות ,ומפליא איך
יכלו להגיע לדרגת אווילות ושטחיות כה גדולה .אם ,כאמור ,תוך חודש וחצי ,עוד לפני סיום יולי  ,7102לא יהיה שינוי
דרמטי באנושות שתבין מצבה ,נגיע לנקודת אל חזור והאנושות תיכחד בוודאות .הסיבה היא כי לא ניתן יהיה לשקם
התשתיות שיקרסו החל מחודש  ,07/7700עם מאות מיליוני הרוגים בחודשים ספורים ,מפאת המכה הקשה ,פאניקה,
מגפות ,ועוד .ברור לכם עכשיו כי מיד עליכם להבין שהכחדת האנושות תיקח שנים בודדות בלבד ,וסבל איום .ברור
לכם ,שעליכם מיד להודות בטעות הקריטית שעשו הפיזיקאים ,ולשתף פעולה למניעת ההכחדה ,שהיא ודאית.
אחרת ,יהיה מאוחר מדי להציל האנושות וכולה תיכחד .אזי אנו נוכל רק להביט בהכחדה ולראות מה יהיה סוף כולנו.
גם אם תרצו לשתף פעולה ,לא בטוח שניתן יהיה להציל את האנושות ,כי זה תלוי במידה בה האנושות תילחם
בשחיתות ותשפר הדנ"א.

אני המשיח מהתנ"ך שיוביל את עם ישראל להיות מנהיג העולם ולהצלת האנושות מהכחדה ואת
הראויים באנושות לחיי נצח.
הגעתי לכאן רגע לפני הכחדת האנושות ,כדי להציל האנושות ,וברור שמציל האנושות הוא גם המשיח .אלו התכונות
והמעשים שיגרמו לכם להבין מיד מה רמתי המוסרית והערכית וההכשרה שקיבלתי ע"י ההשגחה העליונה לתפקידי
החשוב ביותר שהיה אי פעם באנושות ,המוכיח שאני נשמה גבוהה ביותר שירדה כמשיח להנהיג את עם ישראל כעם
סגולה לפי התנ"ך ,שכשל בדרכו ,ולהציל את האנושות מהכחדה.
יכולת חוכמתי שב 6-שנים משנכנסתי לפיזיקה הפרכתי את כל הפיזיקה ,ניוטון ,אינשטיין ,הקוונטים והוכחתי מהות
הטבע האמיתי ,במאמר באתר  mixumya.netשהינו החשוב ביותר במדע ,כולל ההולוגרמה עכשיו .הוכחתי שאלהים
ברא הטבע ב 0-חוקי יסוד ,שיש מטרה לטבע והיא מיקסום אושר ,והאנושות סטתה מדרך אלהים ,ובמקום לשפר
דנ"א קלקלה בגלל רשלנות הפיזיקאים ,שסילקו אלהים והערכים ותיכחד ואני בשליחות אלהים כמשיח להצילה.
כל אלו עשיתי תוך שיש לי  2ילדים קטנים ,הליכים משפטיים של עיוותי דין קשים ושחיתות נגדי ,בעוד אני ממש לא
עשיתי רעה לאיש ,להיפך :הכל התחיל במורה רוחני יעקב לבלזון שהתעלל בבתי הקטינה ב  ,0992ובחברתה שאף
התאבדה ,ולא ידעתי זאת ,ויש בידי ראיות חותכות לכך כבר שנים .מערכות הרווחה והמשפטיות בכל הערכאות ידעו
זאת ועיוותו דין נגדי בשחיתות מוכחת וחד משמעית .ממש מזעזע ,ואותי הישר והערכי הפכו לפושע .בנוסף אותו
לבלזון והשותף שלי חיים גורל גזלו את תוכנות מיקסומיה שלי ,והתחזו לממציאים ,והפכו אותי ואת משפחתי לעניים
ממש .ושוב כל מערכות המשפט עיוותו דין בזדון נגדי ,קליקה מושחתת ,עוד ועוד .אלהים אמר לי לפרסם את כל שמות
השופטים המושחתים הסורחים בכל הערכאות .עליהם להוציאני זכאי מיד ,אחרת ימותו לפי החלטת אלהים.
למרות כל אלו ,עשיתי הכל ב 6 -שנים .אם תקראו את תיאור המשיח בישעיהו ,הוא מתאים ככפפה ליד לתיאור שלי.
גם ברור שכדי שאעלה ואוכר כמשיח ,חייב לקרות אירוע יוצא דופן ,ואת זה כיוון אלהים מראש ,והנה אני לפניכם
ואעלה מיד לראש פירמידת המנהיגות בעולם .התוכנית שאני אהיה המשיח יצאה לדרך מיד עם נפילת אדם וחוה
בסיפור גן עדן ,שכולו אמת מדעית והוא האירוע החשוב ביותר בתנ"ך .כבר אז קבע אלהים כי בבוא היום שהמשיח
שיגיע ,יהיה מנשמת דוד המלך .גם בתיקשור רציני ביותר ,וגם בהדרכה העליונה בראשות אלהים ,אושר חד משמעית
כי אני יוסף זמירי בן דוד ,הוא המשיח ,ואף קיבלתי על כך מסרים אישיים מוכחים בצורה של סימנים פיזיים ,וגם
אשתי איילה .כולל הייחוס שלי ,שמהנשמה שלי היו דוד המלך ,אליהו הנביא ועוד .לפיכך מתגלמים בי עתה כל כוחות
הנשמה של אישים אלו יחדיו ,באמצעות הנשמה שלי .זה מאושר בתיקשורים ,בחלומות ,וכן במסרים שקיבלתי פיזית
כולל מאלהים עצמו ,שהוא היום מדריך אותי אישית .עתה אפרט פרטים נוספים שתבינו חד משמעית שאני המשיח
ומציל האנושות וחד הם.
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 .0תוך שנה וחצי לאחר שלמדתי את יסודות הפיזיקה ,פרסמתי את הספר "תורת מיקסומיה כבסיס להפרכת תורת
היחסות" .07/7707 -כבר ב  0.0.90תקשרה חנה יקואל בנוכחות חיים גורל שאפריך את תורת היחסות של אינשטיין.
 .7ב 7702 -כבר פרסמתי שהאנושות תיכחד ,ולא זכיתי לשום התייחסות לאי רציפות הטבע -שקל להוכיחה.
 .2עתה הוכחתי ההולוגרמה  -טבע מדומה שהוא בפנימיותנו  -שאלהים ביקש אותי להוכיחה לכם ,כדי שתבינו גם
כוחו ועוצמתו ,שתקראו אי רציפות הטבע אחרת האנושות תיכחד ,וכן כי יכולותיי לחשיבה מופשטת והבנה עמוקה
בשיטה האלוהית ,גבוהים מכל בן אנוש ושום אדם באנושות לא חשב ולא העלה אמת זו במחשבתו .זה מלמד אתכם
היטב ,כי אני שליח אלהים ברמת נשמה גבוהה במיוחד .האנושות תקבל הלם וזעזוע עמוק מהפאשלה של הפיזיקאים
והמתמטיקאים שבנו מדע מופרך בתשתית .כל המערכת המדעית קורסת כי היא גם מפגרת ביחס למיקסומיה,
הפועלת מפנימיות המסה.
 .2המטרה שלי היא לגרום מיד לעם ישראל להבין כי נפל ,ולהבין כי יש אלהים ,ולגרום לפיזיקאים לרדת מיד מחוסר
הערכים ולנווטם לכיוון מיקסומיה ,ממנה מתפצלים כל מדעי האנושות .המטרה המדעית היחידה והחשובה היא
לשפר את הדנ"א ולהלחם במקביל בשחיתות ,ולהקים מסה קריטית שתהיה מנהיגת האנושות בראשות עם ישראל,
שהוא העם הנבחר.
 .0נאמר לי בתיקשור חיצוני וע"י ההדרכה העליונה ואלהים ,שתורת מיקסומיה שקולה כנגד כל התנ"ך ומשלימה
אותו ,ושני החלקים ,לפי גישת אלהים ,מהווים שלמות.
 .6במשפט  000במיקסומיה אני מוכיח כי העולם לפי ספר בראשית נברא באמצעות  0חוקי יסוד הטבע .ברור
שהמשיח ומציל האנושות חייב להיות מומחה בשיפור דנ"א ,וזה אני.
 .0עם ישראל לא הבין את תפקידו באנושות ,ועלי להיות מנהיג העולם ,וזה יהיה עכשיו ומיד אפעל לכך ,כי אנו
הנשמות הגבוהות ביותר (בממוצע) אך ,נפלנו עמוק ,כי לא הבנו מה מטרתנו ,למרות שאלהים מזכיר זאת בתנ"ך
הרבה פעמים .אתם שמים לב שאין צורך להיות דתי כדי להיות משיח ,ואולי להיפך .אני לא כבול לדת .שכן ,הדתיים
ככלל לא פועלים היום לשיפור הדנ"א שלהם( ,וגם לא החילונים) ואת זה יש לשנות בעם ישראל ובאנושות בכלל.
 .8חשוב ביותר שתדעו בוודאות ותאמינו בכל לבכם כי אני המשיח .תפתחו את ספר ישעיהו פרק' י"א ,נ"ב ,נ"ג
ותקראו היטב .מכך תבינו חד משמעית כך :ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה ,ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה
ובינה ,רוח עצה וגבורה ,רוח דעת ויראת ה' .ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח .והכה ארץ בשבט פיו,
וברוח שפתיו ימית רשע .כן יזה גוים רבים ,עליו יקפצו מלכים פיהם .לא תואר לו ולא הדר ,ונראהו ולא מראה,
ונחמדהו ,נבזה וחדל אישים ,איש מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו ,נבזה ולא חשבנוהו .וה' הפגיע בו את עוון
כולנו ,נגש הוא ולא יפתח פיו .מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח .כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו .על
לא חמס עשה ולא מרמה בפיו .וה' חפץ דכאו ,החלי אם תשים אשם נפשו .תקראו ותבינו כי קשה להעלות לגדולה
אדם זה ,שכולם בזים לו .אך ,זה יקרה בסערה מיד.
 .9לכן ,שמעו נבואתי :כל מי שלעג וביזה ושפטני בדרך השחיתות ,והחרים אותי ,וגזל אותי ,וגנב אותי ,ועולל לי עוול
במודע ובזדון מכל סוג שהוא ,במידה ולא יחזור בו מיידית ועכשיו ,ויבקש סליחתי אישית ,מות יומת תוך שנה
מהאירוע ,וזה לפי החלטת אלהים ,וגם בני משפחתם האהובים ימותו ,כולל אלו שפניתי אליהם לבדוק אי רציפות
הטבע ולא בדקו.
 .07כל מי שינסה לפגוע בי המשיח ומציל האנושות ,או במשפחתי באשתי איילה או במי משלושת הילדים שלנו ,מות
יומת ונשמתו תיכחד לצמיתות עד שנה מהאירוע ,וזה לפי החלטת אלהים ,וגם בני משפחתם האהובים ימותו.
 .00להלן פירוט השופטים והרשמים והתיקים בהם נעשו עוולות והטיות דין קשות ביותר ,נגדי -יוסף זמירי בן דוד-
המשיח .הנכם מוזמנים להיכנס לתיקים הללו .לגבי תיקי המשפחה -חשוב יהיה לקבל מידע על עיוותי הדין
המזעזעים נגדי ,ואציין שלא מצאתי אפילו שופט אחד בישראל שטיפל בתיקים שלי ,שאני יכול לציין כי היה שופט
הגון ,וכולם עיוותו דין בזדון :דליה קרן מבימ"ש לנוער ,דליה אביגיא  ,26926-78ניצה מימון שעשוע 29777-70-07
 ,06728-00-02אושרית רוטקופף  ,28669-70-07ארז שני  ,2082-76-07 27000-07-07נתן נחמני  ,00707-79חני שירה
 ,0009-72-02ריבה ניב  ,06772-78-02יעל הניג והרשם אדי לכנר  ,6920-07-00הרשם אמיר צ'כנוביץ ,60277-07-00
הרשמת חן מאירוביץ  ,77728-79-00השופטים שנלר ,ורדי וברנר והרשמת יעקובוביץ  ,27790-72-02ורדה פלאוט
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והרשמת הלית סילש  ,06022-72-06אסתר נחליאלי חיאט ועפרה צ'רניאק  ,27228-72-07ורדה פלאוט והרשם
יחזקאל קינר  ,27066-07-07שנלר ,ורדי והרשמת עינת רביד  ,02822-72-06הרשמת ליאת בנמלך 0922-02 2729-02
 ,0270-02 7980-02 0677-02הרשם גיא שני  ,0270-02 0672-02השופט רובינשטיין  ,7980-02השופט הנדל ,0277-06
השופט ס' ג'ובראן .7989-02
 .07כל השופטים הללו נגועים בשחיתות ועליהם להתפטר מיד מתפקידם ,ולהוציא דין אמת מיד ,ולפצותני על פי מה
שאודיע להם .כל מי שלא יעשה כך ,מות ימות לפי החלטת אלהים תוך שנה.
 .02עו"ד אלון שטרצר בו נתתי אמון ,הוא נוכל ומעל באמון שלי בצורה שיטתית וגזל ממני כספים רבים מאד ,ופעל נגדי
למען בצע כסף .הוא עשה זאת גם לאחרים .לשכת עורכי הדין ,והפרקליטות והמשטרה עיוותו דין אמת ,וניקו אותו
בפועל ,למרות שרישיונו נשלל ממנו ,ועליהם לפצות אותי על פי מה שאודיע להם .כל מי שלא יוציא צדק ויפעל כדין,
מות ימות לפי החלטת אלהים תוך שנה.
על החתום ,יוסף זמירי

אשתי איילה יודעת שכל מה שאני אומר אמת ,והיתה נוכחת בכל האירועים ,כולל שיש לי קשר ישיר עם אלהים בדרך
של סימנים פיזיים חד משמעיים .ולראייה היא מצרפת חתימתה.

איילה זמירי
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