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קיום הטבע מוכיח כי קיימת אי רציפות של הטבע המוכיחה כי הטבע קופץ  עצם

. המוכחת רק בניסוי מחשבתי, מה שמחייב אנרגיה בכל תנועה ,ללא זמן קוונטית

 0Zקרי אלהים ברא את האנרגיה ואת טריליוני חלקיקי , הדבר מוכיח שישות עליונה

בכל  מראשעוד טרום בריאת הטבע והטעינם באנרגיה וכן ברא  מראשהקטנים בטבע 

חוקי יסוד  7להתחדשות האנרגיה באמצעות התמידי את המנגנון  0Zאחד מחלקיקי 

 .הטבע שרק יחדיו הם גורמים לתנועה

ברא אלהים את הנשמה שהיא חלק ממנו והיא מקור הערכים והמוסר   רק באדם

באמצעות בחירה חופשית אמיתית  גבול ללא לשפרבטבע שבאמצעותם ניתן לאדם 

 .הטבע למיקסום אושרו DNAאת 

שערכים ומוסר הם הפרמטרים המדעיים החשובים ביותר בטבע כי הם , מכאן

האנושות והחברה במהירות רבה לאחדות הטבע בשליטת האדם , מקדמים את המדע

 .וכך מושגת מטרת אלהים, הערכי והמוסרי

שהפיזיקאים סילקו את אלהים והערכים מהמדע האדם בחר בשחיתות כיוון , אך

ומעולם  ,טענו כי לא ניתן להוכיח חוקי טבע, בגלל שהניחו את הנחת רציפות הטבע

 . בגלל יהירות ומקובעות במשך אלפי שנים לא בדקו את הנחת אי רציפות הטבע

הם בחרו בניסויים אמפיריים מופרכים שלא מאפשרים לאבחן שום תנועה בטבע 

גם בגלל  0Zכך גם אינם מאבחנים את חלקיקי . מבוצעת ללא זמןשהתנועה בגלל 

כולל שאינם מאבחנים בניסוי אמפירי , וגם בגלל מהירותם, היותם הקטנים בטבע

והיא זו שנותנת הוראות   0Zהיושבת בפנימיות ) נ"אמ(את האינטליגנציה המנהלת 

, נות כמו סרט קולנוערק רצף תמו שהפיזיקאים מאבחנים, מכאן .למיקסום ההנאה

 טעות קשה נוספת של . נ"הטבע הטכני שמקורו בהוראות האמכולל רק את 

אנושי , בכל פרמטר מדעי, לכן !מאפשרים תנועה ללא אנרגיהשהם  הפיזיקאים היא 

 .ביחס לתוכנית של אלהים, וחברתי ההתקדמות נמוכה ואף שלילית

הם עוסקים רק במסה החיצונית , כןש, א"כולל חדו, כל חוקי הפיזיקה מופרכים, לכן

ניוטון שאפשר תנועה ללא אנרגיה ותורת , כולל אינשטיין בגלל שאין זמן בטבע

 .קוונטים בגלל שטוענת כי קיימת הסתברות מובנית בטבע ותנועה עם זמןה
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  מבוא

 להוכחה מגיע היה, הטבע רציפות אי הנחת את בודק היה היום ועד שנים אלפי במהלך אחד פיזיקאי רק אילו

 ולאבולוציוניים לאתיאיסטים, לפיזיקאים נוקאאוט שתיתן, שנים אלפי לה וכמהה מחכה שהאנושות המדהימה

 אלהים, קרי, עליונה ישות כי ומספיק הכרחי תנאי הוא הטבע קיום עצם :משפט. האנושות הכחדת ותמנע

 גוף כל הטבע קיום מעצם. הטבע רציפות אי 1 חוק הוכחת. א: עלי ההוכחה נטל  .זמן ללא, הטבע את וברא תכנן

, רציפות אי שזה, מתנועה ריק ויוצר ממקומו לחלוטין להתנתק חייב, )מיקסומיה בשפת אגיד, מסה או חלקיק(

 רק לאבחן ניתן אמפירי בניסוי. לזמן קודמים האירועים כי זמן ללא להתבצע חייב זה. בטבע תנועה אין אחרת

 שום ללא ,זמן ללא קוונטית מקפץ הטבע כל כי מוכיח מחשבתי ניסוי רק .)14 משפט( תנועות לא, בדידות תמונות

 הכרחית דיאלקטית בדרך מכאן. ב .)במאמר 1 משפט( מהטבע חלק אינה הרציפות, מכאן. אקסיומה או הנחה

 לברוא צריך היה, אלהים, עליונה שישות ומכאן )2 חוק( תנועה בכל אנרגיה מחייבת קוונטית קפיצה: הכול נובע

 ברא אותם שגם בטבע הקטנים 0Z אגידי בטריליוני מראש להטעינה, הטבע בריאת טרום ,מראש האנרגיה את

 !תנועה מאפשרים יחדיו הטבע יסוד חוקי 7 כל שילוב רק! הראשונה התנועה מתבצעת הייתה לא אחרת, מראש

 חוק וזהו 0Z אגידי בפנימיות אנרגיהה להתחדשות ותמידי עצמאי מנגנון מראש ברא שאלהים מוכיח הטבע קיום

 מנהלת נציהגאינטלי של אינטרס דורש וזה, מיד יתפרק הטבע אחרת כי, ויציאה עיבוד, כניסה: פעימות שלוש -3

 בכל שביטויו) 4 חוק( בטבע הקטן 0Z ב כבר סבל מניעת/הנאה למיקסום ומחשבתי נפשי ומרכיב רצון עם) נ"אמ(

 מוחלפת, הנאה למיקסום+) -( ונקבה זכר 0Z זיווג בתהליך"! המת" הדומם כולל, חי אורגניזם ושהוא, הטבע

. )4-3 חוק( ואנרגיה הנאה מיקסום היא הטבע מטרת, לכן). 58 משפט( האנרגיה במיקסום מתחדשתה הפסולת

 היה יכול שאלהים הסיבה זו. ההנאה מיקסום בגלל, מראש ויודע ברא שאלהים +)-( בזיווג חופשית בחירה קיימת

. אלהים התערבות ללא, הטבע אגידי של עצמאי התפתחות מנגנון, הטבע DNA את 0Z כל בפנימיות מראש לברוא

 כל את, עצמאית לברוא הטבע אגידי את מראש בתכנון אלהים ניווט, הנאה למיקסום חופשית בחירה באמצעות

 הבריאה שסיפור יחמוכ  111 משפט  !!זמן וללא, במדויק, מקריות ללא ,)66 משפט( רצונו לפי הטבע תוואי

 נ"אמ הוראות הם אלקטרומגנטיים שגלים מוכח -5 חוקב. במפץ ולא, זמן ללא העולם ברא אלהים, נכון בבראשית

  .ומוסר ערכים נטול והטבע, יםטכני ותכוח הכלש הפיזיקאים טעות מכאןו, הנאה למיקסום הטבע אגידי

 האדם למען הזמן אשליית את ברא וכן, בטבע והמוסר הערכים מקור, ממנו חלק נשמה אלהים ברא באדם רק .ג

 משפט( אמיתית חופשית בחירה תבאמצעו). 6 משפט( קוונטיות קפיצות שתי כל בין בשהייה המתבטאת האיטי

 האדם ואם, )עצב, בצע, קנאה(, כעס כמו מפתות מיידיות הנאות על להתגבר האדם נ"אמ על משפיעה הנשמה )68

 מבנה .נדחה +)-( משלים 0Z אגיד וזיווג, נ"האמ הוראות מקבלים )11 משפט( אותו הבונים 0Z אגידי כל, מתגבר

DNA תכנית לפי" נפתח"ו משתפר DNA ,0 טבע אגידי נמשכים, גדל האדם נ"אמZ אושר, יותר גבוהה איכות עם 

). 78 ,77' משפט( אמת ויותר פוליטית ותקינות מלחמות פחות, מונים אלפי גדלה מדעית התקדמות, גדל האדם

 את סילקו הפיזיקאים !ובאנושות במדע, בטבע ביותר החשובים המדעיים הפרמטרים הם ומוסר ערכים, לכן

 האנושות. ד. במחשבה להוכיחם רק, אמפירי בניסוי לאבחנם ניתן לא שלעולם הטבע DNA ו נ"אמ, 0Z אגידי, אלהים

. ועמורה סדום משתולל החברתיות וברשתות, ומוסר ערכים ללא, טכני הכל כי, מיידית בהכחדה עתה מאוימת

 0Z ואגידי, מידיות הנאות רודף המושחת האדם נ"אמ ואז, הערכים מקור מהנשמה מנותק המושחת האדם

 מנוחה וחסר עצבני הופך הטבע כך. זמן ללא המופצים הטבע של 0Z אגידי את+) -( בזיווג משבשים שלו המושחתים

 מיד יש האנושות את להציל כדי. למה יידע אחד שאף בלי, איומים טבע באסונות תיכחד והאנושות, עצום בקצב

 ההשפעות כי להזדרז עלינו. בטעותם להודות הפיזיקאים על ולכפות ערכים לאמץ, בשחיתות להלחם ובמקביל

. ל"מש. האנושות להצלת הקריטית במסה עוסקים 7-6 חוקים. שנים 15 -10 כעבור רק בטבע מתבטאות החיוביות

 חוקי .האושר מיקסום במאמר להצלה והדרך ההכחדה איום על לקרוא ממליץ אני. המאמר מסכם 2 משפט

   .חי והדומם זמן אין, נ"האמ, אלהים את פספסו כי מיקסומיה י"ע) 3 משפט( מופרכים א"וחדו הפיזיקה

 

גנציה המנהלת ילינטהא; היא אלהים, היא הישות העליונה) ה"האמנ(האינטליגנציה המנהלת העליונה : הבהרה למאמר

 .היא הנשמה) פ"האמנה(הפנימית 
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 :תורת מיקסומיה מוכיחה. פרק א

 !קוונטיות ללא זמןוכולו בנוי רק מקפיצות , הטבע אינו רציף

 

 שבעת חוקי היסוד של הטבע הם הבסיס לחוק תורת מיקסומיה של הטבע

צירת טבע מעצם כל י. בלבד שהראיות שלה הן עובדת קיום יצירות הטבע תורת מיקסומיה מבוססת על הוכחות

 חוקי יסוד הטבע תשבע .מרגע הקמת הטבע, ובו זמנית יחדיו שבעת חוקי יסוד הטבעאת כל  קיומה חייבת לקיים

 בשלביםוהקמת וקיום הטבע לשל שלבי התפתחות הכרחיים  בדרך דיאלקטיתי תורת מיקסומיה "עמוכחים 

בכל אגיד  יחדיו שבעת חוקי יסוד הטבע גלומים כל, במציאות הטבע ,אך .כל חוק נבנה על  קודמוכך ש נפרדים

  .קיומם הפיזי בטבעמרגע מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר 

כל ). אגידים( אגידנקראת , מסה פיזית/שהיא חלקיק, כל יצירת טבע, לפי תורת מיקסומיה. אגידי הטבעהגדרת 

, עץ וכוכב, אדם, אטום כמו, כל אגיד. אחרת אין אפשרות לקיומו בטבע 0> בטבע חייב להיות בעל מסה  אגיד

אך ) מ"אל(אגיד לא מאובחן שהוא , וכך הלאה עד הקטן ביותר תת אגידיםשהם , קטנים יותר מאגידיםמורכב 

אגידים לא , כלומר. י המדענים"מ הוא חלק מהטבע למרות שאינו מאובחן ע"זאת כיוון שאל. פיזי ובעל מסהתמיד 

 ,מערכת הייחוס של תורת מיקסומיהשהוא , מנקודת ראות הטבע המוחלט. אגידים רגילים הם )מ"אל(מאובחנים 

היא שהקימה את , מתוך אינטרס עצמי, פיזיתבעלי מסה מ "התגבשות אל. אלא כל אגיד הוא מאובחן ,מ"אין אל

 שכולם פיזיים ובעלי מסה, י המדענים"ל האגידים המאובחנים עוכול אחרים מ"אלכולל אגידי הטבע לסוגיהם 

 .מוכחת מעצם קיומם בטבע

 

 .חוק אי הרציפות של הטבע: הטבעתורת  מיקסומיה לפיחוק יסוד ראשון של הטבע 

 הוכחת חוק אי רציפות הטבע. 1משפט 

הרציפות אינה , לכן. מחייבת אי רציפותו, 0> היא תמיד הקטנה ביותר והיא  ,טבעמציאות הב ת אגידכל תנוע. א

 .חלק מהטבע

: של הטבע שייקרא 1זהו חוק יסוד ). אפס זמן(אי רציפות התנועה חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן . ב 

 ". חוק אי רציפות הטבע"

הוכחה בניסוי מחשבתי של חוק אי רציפות הטבע אינה נזקקת להנחות ואין אפשרות להוכיח אי רציפות הטבע . ג

 . זמןללא כי היא נעשית , בשום ניסוי אמפירי

כולל המתמטיקה של הפיזיקה וכל , מכאן שכל שיטת ההנחות והניסויים האמפיריים של הפיזיקה מופרכים. ד

והיותן סותרות את , שיטת ההוכחות של הפיזיקה מחמת התבססותן על הנחת רציפות הטבע שאינה חלק מהטבע

 . חוק אי רציפות הטבע

 .1הוכחה 

, לכן. מחייבת אי רציפותו, 0> היא תמיד הקטנה ביותר והיא  ,טבעמציאות הב ת אגידכל תנוע .א1 משפט

 .הרציפות אינה חלק מהטבע

וכדי להתקדם חובה עליו לבצע , אחרת לא היה קיים בטבע 0> כל אגיד בטבע הוא בעל מסה פיזית   .א1 הוכחה

אחרת לא יכולה להתבצע שום תנועה , )יכול להשתנות, אלא, שאינו חייב להיות זהה(, a0< 0בגודל  לא רציפהתנועה 

וכך , למקום הבא, )האפס(מהמקום הקודם  באופן מוחלט ובפועלזאת מכיוון שרק כך האגיד מנתק עצמו . בטבע

הנעשית , האגידבו לא ידוע תוואי התנועה שעובר ) מקום ריק מתנועה( "ריק"התנועה הלא רציפה יוצרת . הלאה

, מתנועה ריקכשביניהם , בפתיחה ובסיום התנועה, מכאן שקיימים שני מופעים של האגיד. בדרך לא ידועה לאדם

למעבר הזה ממקום למקום . ללא שום מידע על תוואי התנועה, שהיא אי רציפות בין המקום הקודם למקום הבא

 ".קוונטית קפיצה"מתנועה ניקרא  "ריק"שהיא " אי רציפות"היוצר את 
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 ,כבר בוצעה בפועלכיוון שהתנועה , אין אפשרות להקטין, מתנועה הנוצר עקב ההתנתקות המוחלטת הריק את

 התנועה, לכן. הוא סופימתנועה  הריקגם גודל , ולכן, בדיעבדואין אפשרות לשנותה ולהקטינה  סופיתולכן היא 

לא יכולה  a0<a1 <0 כך ש a1 התנועה בגודל , למשל. ואין קטנה ממנה, a0 <0 בגודל הקטנה ביותר שנוצרה היא גם

בתרשים כמודגם , שהיא הקטנה ביותר, a1= a0ולכן כל , אינו גודל התנועה הקטן ביותר a0כי אז , להיכנס ביניהן

כיוון , עד אינסוף לעבר הגבול סותרת את מציאות הטבע במחשבהניסיון להמשיך ולהקטין את התנועה . א

הנעשות , שכל תנועה של כל אגיד בטבע היא סיכום של התנועות הקטנות ביותר, מכאן .בוצעה בפועלשהתנועה כבר 

 ראשון דבר מותנים וקיומו הטבע הקמת כי מוכח בזאת. כל הטבע מתנהג באי רציפות, ולכן, בדרך של אי רציפות

מכאן מוכח כי  .הנחה שום על מתבסס שאינו, טבע חוק היא הרציפות אי. טבע אין אחרת, התנועה של רציפות באי

 ל"מש   .הרציפות אינה חלק מהטבע

 

 .אתרשים 

 

 

 a 0יש לשים לב כי בקטע . 'a  <0 a 0לכן אין אפשרות לקיום קטע .  a 0שהיא קטע , מבצע את התנועה הקטנה ביותר Aאגיד  . אתרשים 

 .אלא מופיע בהפתעה בכל אחת מהנקודות,  aלנקודה  0אינו מתקדם מנקודה  Aכיוון שאגיד  A(T)  קיים ריק מתנועת

אינה מאפשרת אם כך קיום  a0שהיא  Aם התנועה הקטנה ביותר של אגיד קיו: הסבר הטעות של ניוטון ולייבניץ

המוטעית בהקטנת התנועה  במחשבתםניוטון ולייבניץ התעלמו מכך והמשיכו , אולם. a1תנועה קטנה ממנה 

המוכיח כי למרות  בתרשים בוכך הלאה כמודגם  a0 <a1 < a2 <0כ "ואח a0 <a1  <0כך ש  a0הקטנה ביותר בטבע 

רק , שכן, לא היו מודעים לאי הרציפות, ניוטון ולייבניץ, a0שאין אפשרות במציאות הטבע ליצור תנועה קטנה מ 

שניהם התבססו על הנחת רציפות הטבע השגויה שאינה , לכן. את קיום אי הרציפותמוכיחה תורת מיקסומיה 

 על רציפות הטבע המופרכתהמבוסס ) 0(ם זה האפס בנו את מושג השאיפה לגבול שהוא בתרשי, קיימת בטבע

במציאות כפי שביצעו ניוטון ולייבניץ ) 0(מכאן שאין שום אפשרות לא לשאיפה ולא ליצירת הגבול אפס  .1במשפט 

  .ל"מש.  כפי המוכח עתה, בגלל שלא קיימת רציפות בטבע, במחשבתם

 

 .תרשים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זוהי . שהיא גודל התנועה הקטן ביותר, a0והיא הנקודה , Aרציפה של אגיד -בתרשים זה קיימת רק נקודה אחת של התנועה הלא. תרשים ב

. זה שאינה קיימת בתרשים, b0לאחריה שוב תהיה תנועה לא רציפה בגודל . הנקודה האחת והיחידה הקיימת במציאות מרחב הטבע

מושג הגבול , למשל. הקיים במרחב הטבע a0והוא , במציאות הטבע רציפה אחד-קיים רק גודל תנועה לאבכל המרחב הזה , לפיכך

(T) A 

                      A1                                                     a0  

(T) A 

0 

 A גודל תנועת האגיד

 מספר חלוקות המרחק המתבסס על רציפות התנועה 

 

של מרחק מינימלי 

  מהאפס Aתנועת אגיד 

  

 

0a 

0 

CU 

a2 

a3 

a1 

1 2 3 4 
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הסותרת את מציאות , אלא רק במחשבה המוטעית של ניוטון ולייבניץ, אינו קיים במציאות, CUי העקומה "המיוצג ע, והשאיפה אליו

המבוססת על הנחת רציפות , אלא רק במחשבה המוטעית שלהם, על העקומה a1….a3לא קיימות במציאות הנקודות , כן-כמו. הטבע

 .שאינה קיימת במציאות, הטבע

 

לפי ניוטון ולייבניץ מוכיחה כי לעולם , )0(השאיפה לגבול אפס . נוספת המוכיחה את טעות ניוטון ולייבניץ תמיכה

ראשית אין שום שאיפה : יצירת הגבול על ידם הינה טעות כפולה, לכן. עצמו) 0(לא ניתן להגיע לגבול שהוא האפס 

לעולם לא מגיעה לגבול עצמו שהוא האפס  Aגיד הקטנה של תנועת א, ושנית, לגבול לעולם כאשר קיימת אי רציפות

רק כדי שלא לוותר על הכלי הנוח אך השגוי , הסותר אמת מדעית "עיגול פינות"מכאן שניוטון ולייבניץ ביצעו ). 0(

 . ל"מש). א"חדו(שהוא החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי , שפיתחו

מופרך בשורש כיוון ) א"חדו(כי החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי  24 -17ים במשפטתורת מיקסומיה מוכיחה 

 וליצור במקומו א"יש לבטל את חדו, לכן. מושג האינסוף 25במשפט י מיקסומיה "וכן מופרך ע, שאין רציפות בטבע

 .ל"מש. אחרת המבוססת על אי רציפות הטבע מתמטיקה

של הטבע  1זהו חוק יסוד ). אפס זמן(אי רציפות התנועה חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן . ב1 משפט

 ". חוק אי רציפות הטבע: "שייקרא

הזמן הוא פונקציה של האירועים . דעים בין הפיזיקאים כי הזמן נוצר עם הקמת הטבעתמימות  קיימת .ב1 הוכחה

, הזמן אינו גורם עצמאי, לפיכך .אחרת לא היה קיים בטבע, 0> הם הפיזיים שהם תנועות אגידי הטבע שכל אחד מ

מעצם . א1משפט לפי  .לזמן קודמותותנועות הטבע , הוא תלוי באירועים הפיזיים בטבע שהם סיבה ותוצאה, שכן

שהיא הקטנה ביותר , ai< 0בגודל  לא רציפהבטבע חייב בהתקדמותו לבצע תנועה  iכל אגיד , קיום מציאות הטבע

וכך הלאה בכל  מהמקום הקודם מנתק עצמו באופן מוחלטכי רק כך הוא , ומוכח כי אין קטנה ממנה iלאותו אגיד 

לתנועות  ותואמת זההחייב  להתנהג בדרך פיזית , המותנה בתנועות הטבע הפיזי הלא רציף, גם הזמן, לכן. תנועותיו

 ריקלזמן הבא וכך נוצר , מהמקום הקודם של הזמן הקודם התנתקות מוחלטת הזמן חייב להתקדם תוך. האגידים

 :        בטבע פהרצי לאהזמן גם תנועת  ,לכן. מכל תנועה של זמן בין כל שתי יחידות זמן

גם תנועת הזמן , לא רציפהומכיוון שתנועת האגיד , הזמן היה נוצר לפיו, אם היה רק אגיד אחד בטבע, למשל

ולמרות , בפועל קיימים בכל רגע נתון כמות אגידים רבה ועצומה בטבע. לא רציפהחייבת להיות המתבססת עליו 

ומכאן . הינה ברת ספירה  לא רציפהשכל אחת מהן בנפרד , לכן גם כמות תנועותיהם. זאת כמותם ניתנת לספירה

פות בטבע ולעולם אינו וניתנת לספירה כמותית ולכן הזמן תמיד מקיים אי רצי, שגם תנועת הזמן הינה פיזית

הריק עצמו נטול תנועות הרי , כמו התנועה הפיזית של אגידי הטבע, כיוון שהזמן מקיים אי רציפות. מקיים רציפות

אם הזמן הוא . ומכאן שאין זמן בטבע, תוצאתה גם אפס, לכן סכימה של כל ריק הזמן שהיא אפס. של יחידות זמן

מוכיח כי הזמן  6משפט , לכן.  רק מאורעות של סיבה ותוצאה, אלא, גם אז התוצאה זהה ואין זמן בטבע" עצמאי"

אי .  ולא במציאות הטבע ,בין כל שתי קפיצות קוונטיות ומקורו בהמצאת האדם בשהייההוא אשליה אשר נוצר 

חוק אי רציפות : "של הטבע שייקרא 1חוק יסוד  הינה) אפס זמן(רציפות התנועה שהיא קפיצה קוונטית ללא זמן 

 .ל"מש". הטבע

הוכחה בניסוי מחשבתי של חוק אי רציפות הטבע אינה נזקקת להנחות ואין אפשרות להוכיח אי  .ג1משפט 

 . כי היא נעשית ללא זמן, רציפות הטבע בשום ניסוי אמפירי

חשבתי אשר אינו סותר את הוכחת חוק אי רציפות הטבע נעשית במחשבה של האדם בדרך של ניסוי מ .ג1הוכחה 

מכיוון שחוק אי רציפות  הטבע הוא  .א1בהוכחה כפי שלמשל קרה בהסבר טעות  ניוטון ולייבניץ , מציאות הטבע

התנתקות אין צורך להניח שום הנחות מקדמיות ואקסיומות לגביו שכן תנועה מחייבת , של הטבע 1חוק יסוד 

 . ל"מש. אחרת אין טבע, "ריק"היוצרת , כל פעם מחדש, מהמקום הקודם מוחלטת
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מתנועה נעשית " ריק"היוצרת , ל אגידי הטבעכיוון שהקפיצה הקוונטית של כ, מוכח כי אין זמן בטבע. ב1בהוכחה 

לעולם אין ולא תהיה אפשרות להוכיח בשום ניסוי אמפירי הנעשה על ידי אדם את חוק אי , לכן). אפס זמן(ללא זמן 

  .ל"מש. רציפות הטבע

כולל המתמטיקה של , מכאן שכל שיטת ההנחות והניסויים האמפיריים של הפיזיקה מופרכים .ד1משפט 

, הפיזיקה וכל שיטת ההוכחות של הפיזיקה מחמת התבססותן על הנחת רציפות הטבע שאינה חלק מהטבע

 . והיותן סותרות את חוק אי רציפות הטבע

 הוכח 6במשפט . אין זמן בטבעכי  הוכח ב1שפט במ. הרציפות אינה חלק מהטבע כי א1במשפט  הוכח .ד1הוכחה 

הוכח כי ההוכחה בניסוי מחשבתי של חוק אי רציפות  ג1במשפט . כי הזמן הוא אשליה שהמציא האדם לנוחיותו

מכל המצטבר עולה בהכרח כי . הטבע אינה נזקקת לשום הנחות וגם אין אפשרות להוכיחה בשום ניסוי אמפירי

, מכיוון ששיטת ההנחות והניסויים האמפיריים של הפיזיקה מבוססים על הנחת רציפות הטבע שאינה חלק מהטבע

כל , לכן, ולעולם לא על חוק אי רציפות הטבע שרק הוא הנכון המוכיח כי גם אין זמן בטבע, ועל כך שיש זמן בטבע

הנזק האיום שגרמה הנחת הרציפות  3במשפט מוכח . שיטת ההנחות והניסויים האמפיריים של הפיזיקה מופרכת

שרות להכחדת בכך שלא איפשרה להגיע למקור הסיבתיות שיצר ממש קטסטרופה עד כדי אפ, השטחית לאנושות

אפילו לא נבדקה במהלך כל אלפי השנים , אף מוכיח כי בניגוד לכל היגיון מדעי 3משפט . העולם והמין האנושי

 DNA שהייתה מוכיחה לפיזיקאים כי אלהים ברא את הטבע וכי קיים קשר ישיר בין  הנחת אי רציפות הטבע

, כיוון שהמתמטיקה של הפיזיקה. שנים 24והוא מקור האיום על הכחדת האנושות תוך , הטבע DNAהאדם ל 

, כך. בסותרה את חוק אי רציפות הטבע, ועל כך שיש זמן בטבע גם היא מופרכת, מבוססת על הנחת רציפות הטבע

). 25משפט (והאינסוף גם מופרך , )25 -17משפטים () א"חדו(למשל מופרך החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי 

  .ל"מש

כי אלהים , וזאת רק באמצעות ניסוי מחשבתי, מוכח ונובע בהכרח, מעצם הוכחת חוק אי רציפות הטבע. 2משפט 

חוקים . חוקי יסוד הטבע 7ברא את הטבע בדרך מדעית באמצעות ) ה"האמנ -האינטליגנציה המנהלת העליונה(

 0Zלאגידי . ולטבע דםמשותפים לא, הקטנים בטבע 0Zנ אגידי "י אמ"אלו מופעלים בדרך התפתחות עצמאית ע

, נבראו כל אגידי הטבע הדומם  0Zמאגידי . נפשי ומחשבתי בפנימיותם הפועל למיקסום הנאתם DNAמרכיב 

 . החי והאדם, הצומח

. מקור הערכים והמוסר בטבע, שרק בו ברא נשמה, מטרת אלהים בבריאת הטבע היא מיקסום אושר האדם

באמצעות בחירה חופשית , 0Zשלו ושל הטבע עמו הוא קשור באמצעות אגידי DNA מבנה ה לשפרהאדם נדרש 

רק האדם לבדו אחראי למיקסום , ולכן, למטרת מיקסום אושרו שתושג באחדות הטבע, אמיתית בויתור על הנאה

הטבע שתוצאתה  DNAהוא יגרום לפגיעה ב, באם האדם יפעל למען הנאה מיידית נטולת ערכים ומוסר. אושרו

 .  של המאמר 111 -4שפטים מב  הוא לפיכך סיכום קצר של כל המאמר המוכח 2משפט . הכחדת האנושות

עצם קיום הטבע הוא תנאי הכרחי ומספיק : "שהוא ההוכחה מתבססת על משפט המפתח של מיקסומיה .2הוכחה 

, שכן, חייב והכרחי שאלהים ברא את הטבע ,כלומר. "ללא זמן, אלהים תכנן וברא את הטבע, קרי, כי ישות עליונה

המוכח אי רציפות הטבע חוק  1 יסוד חוק  :ומכאן זורם ומוכח הכל, קיום הטבע מחייב אי רציפות וקפיצה קוונטית

אחרת אין תנועה  מתנועה ריק היוצרת, שכן כל אגיד חייב בהתנתקות מוחלטת, הוא הבסיס לקיום לטבע 1במשפט 

כיוון . בקפיצה קוונטיתכלומר , ללא זמןהתנועה חייבת להיעשות , לזמן קודמיםרועי הטבע מכיוון שאי. ואין טבע

ומכאן שלעולם אין אפשרות לאבחן שום תנועה , שום תנועה בטבע, אין אפשרות לאבחן את התנועה, שאין זמן

. מהמקום הקודם דורשת בהכרח התנתקות, אי רציפות הטבע. רק להוכיחה בניסוי מחשבתי, אלא, בניסוי אמפירי

שפירושה קפיצות , המהפכה העצומה, מכאן. להוכחה של אי הרציפות אין צורך בשום הנחה או אקסיומה, לכן

המחייב קפיצה  1חוק יסוד  .ואקסיומות ומבלי להניח הנחות, שות ללא זמןהמתרח, קוונטיות של כל אגידי הטבע

 .קוונטית נובע בהכרח מעצם קיום הטבע

כל תנועה ב באנרגיהכי יש הכרח ,  תרתי משמע, כחלק מתבקש ומחויב המציאות, אציין 1בחוק , חשוב שכבר כאן

בין האנרגיה לבין  מראשביצוע תנועה מחייב שילוב . נובע שאנרגיה היא המצרך החשוב ביותר בטבע, מכאן. )2חוק (
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, נובעת מעצם קיום הטבעכמסקנה ה, חוקי יסוד הטבע 7וזה מתבצע באמצעות , האגיד עצמו היוצר את התנועה

 .  הרציפות אינה חלק מהטבע וזו טעות קריטית של הפיזיקאים לאמצה. שאוכיח בהמשך

אינה תנועה במהירות , תנועה ללא זמן. המפרטים את משמעות אי רציפות הטבע 25 -4במשפטים ממשיך  1חוק  

באותו זמן שעון וזה לא נובע  בו זמניתהוא שאגיד מופיע  "אין זמן"פירוש ; )4משפט (שלא קיימת בטבע , אינסופית

בפועל . אציג במאמר נפרד, כביכול, את הסיבה לתופעה הפרדוקסאלית הזו.  )5משפט (מכך שהשעון אינו מדויק  

אני . בין כל שתי קפיצות קוונטיות בשהייהמוכיח כי הזמן הוא אשליה שכן הוא נוצר  6משפט , אך, יש זמן בטבע

הקמת הטבע התבצעה . ושתיהן מתבצעות בקפיצה קוונטית, כי תנועה וחלוקת אגיד הן זהות 8במשפט  מוכיח

" האגידים הנדרשים"שהם , הקטנים בטבע, )ובתוכם אנרגיה( 0>עם מסה Z 0בקפיצה קוונטית של קבוצת אגידי 

, הדומם כולל החלל, ומהם הוקמו כל אגידי הטבע, )מ"אל(לא מאובחנים  אגידים, )9משפט (להקמת הטבע 

לציין כי הקפיצות הקוונטיות חייבות להתבצע . החי והאדם בדרך התאגדות אגידים, הצומח, האטומים והכוכבים

 ).13 -11משפטים ( "כמרבה רגליים"אגיד היא תנועת כל , לכןאגידי הטבע  הוקמו מהםוכיוון ש 0Zי אגידי  "רק ע

רק , אלא, אין אפשרות לאבחן שום תנועה בטבע, כיוון שכל אגיד בטבע תנועתו היא בקפיצה קוונטית ללא זמן 

שזה , הפיזיקאים מאבחנים בניסויים אמפיריים רק רצף תמונות סטילס כמו בסרט קולנוע. תמונות ללא תנועה

. בניסוי מחשבתי ניתן להוכיח קיום תנועה בטבערק . )14משפט (, כביכול, אשליה של תנועה וזמן היוצר רציפות

 זמן שהייה למרחקכי בפועל הם מודדים , י הפיזיקאים הן אשליה וטעות"כל מדידות המהירות והתנועה ע, לכן

על בסיס הנחת  )א"חדו(כיוון שניוטון ולייבניץ בנו את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי ). 15 -14משפטים (

והוא יוצר אשליה של דיוק המוכחת  )23 – 17משפטים (בשורש כי אינו שייך לטבע  א"חדומופרך כל , הרציפות

ולולא מיקסומיה הם לא היו מגלים זאת לעולם בגלל שהם שבויים בקונספציית , בגדלים אינפיניטסימאליים

  .מיקסומיה יש לאמץ מתמטיקה המבוססת על. )24משפט (ולפיכך גם מושג האינסוף מופרך  ,)24משפט (הרציפות 

המוכיחות כי ישות , בדרך דיאלקטית הכרחית רצף תגובות ותוצאותשל הטבע נובע  חוק אי הרציפות 1חוק תוך מ 

 . חוקי יסוד הטבע וזה מעצם קיום הטבע 7בדרך מדעית באמצעות , אלהים ברא את הטבע בוודאות, קרי, עליונה

אי  1חוק קפיצה קוונטית ללא זמן מחייבת לפי . )35 – 26משפטים ( חוק קיום הטבע הוא חוק האנרגיה 2חוק 

מקום מושבה של . החל מהקפיצה הקוונטית הראשונה, )הכוח המניע אגידים בטבע( באנרגיההכרח , רציפות הטבע

אין קיום , פירוש חוק האנרגיה הוא. 27 -26במשפטים כמוכח  ,0Z <0קבוצת אגידי  בפנימיותהאנרגיה חייב להיות 

היה  שהיא אלהים ,שישות עליונה חייב להיות, מכאן. אין חיכוך ללא  אנרגיה, אין תנועה ללא חיכוך, ללא תנועה

בפנימיות כל אחד  מראשולהטעין את האנרגיה , עוד טרום בריאת הטבע מראשחייב לברוא מאגר אנרגיה עצום 

ולהתאים כל  מראשאותם גם כן היה חייב לברוא ) מ"שהם אל 0>בעלי מסה ( 0Zמטריליוני הטריליונים של אגידי 

אחרת  לא הייתה מתבצעת התנועה הראשונה , שהיא הקפיצה הקוונטית, כך שתתאפשר התנועה, לאנרגיה  0Zאגיד 

מתוך טריליוני הטריליונים  0Zהמשך קיום כל אגיד . זוהי ההוכחה שאלהים ברא את הטבע.  0Zבטבע של אגידי 

שעצם המשך קיום הטבע מוכיח שאלהים , מכאן. אחרת יתפרק, ועתו והטענתו באנרגיה באופן תמידימותנה בתנ

אשר חייב להיות תמידי ומותאם פרטנית לכל , בנפרד 0Zמנגנון התחדשות אנרגיה בכל אחד מאגידי  מראשברא 

אפשרות לתנועה בטבע  ואין ,)32משפט (שהאנרגיה היא המצרך החשוב ביותר בטבע  מכאן נובע. 0Zאחד מאגידי 

בעלת רצון  )נ"אמ(והוא בעל אינטליגנציה מנהלת  0Zמאגידי  11משפט כיוון שהאדם עצמו בנוי לפי . ללא אנרגיה

נ וכן "קיים מבנה זהה ועצמאי של אמ 0Zחייב להיות כי גם באגידי , הפועל בדרך עצמאית, ומרכיב נפשי ומחשבתי

מכאן .  )35משפט (כדי לגרום לכך כי כל אגיד יניע את עצמו מתוך פנימיותו  ,הצומח והחי, )כולל החלל(בדומם 

עוד טרום בריאת  מראשואף היה חייב לברוא אותו , שאלהים הוא שברא את המנגנון המופלא להתחדשות האנרגיה

נון ולכן מדובר במנג, ללא התערבות אלהים, ופעילות הטבע להתחדשותו התמידית נעשית בדרך עצמאית, הטבע

DNA עצמאי של הטבע המחדש את האנרגיה ללא התערבות אלהים. 

 0Zלהתחדשות האנרגיה מחייבת קשר מגע פיזי של אגידי   הדרך  .)45 -36משפטים ( חוק שלוש הפעימות -3חוק 

והמנגנון חייב להיות תמידי ומחזורי , עם אגידים משלימים על מנת שלא תתרוקן האנרגיה מהחיכוך והתנועה

 .המשלים להחלפה והתחדשות אנרגי 0Z הוצאת פסולת במגע עם אגיד, עיבודה, פעימות של הכנסת אנרגיהבשלוש 
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 ).37-38 טמשפ(למיקסום אנרגיה , נ האגיד"כנפיים שמפעילה אמ/זה מתבצע באמצעות שתי מניפות). 36משפט (

). 39-40 משפטים(מטרת הטבע היא מיקסום אנרגיית הטבע  ,היא מיקסום אנרגיהמכיוון שמטרת כל אגידי הטבע 

נ "כולל את האמ, לאבחנם לעולם ואין אפשרות) מ"גא(ממהירות הגלים האלקטרומגנטיים >>  0Z אגידי מהירות

 .)44משפט (חוק שלוש הפעימות הוא היוצר את כוח הכבידה שהפיזיקאים לא גילו  .)45, 41-43משפטים (שלהם 

                                                                                                                          .מקריותכל  נשללתו, במדויק וללא שום טעות ברא את הטבע אלהים - ה"האמנש מוכיחה 53 -46משפטים 

  0Zלהפעיל את חוק שלוש הפעימות אשר יוצר קשר בין אגידי  כדי. )78 -54שפטים מ(חוק ההנאה והרווחה  4חוק 

את האינטרס הזה של מיקסום אנרגיה  .ועד לאדם  0Zאצל כל אגידי הטבע החל מאגידי  אינטרסחייב להיות 

 הוא עשה זאת. ברא אלהים, שמטרתו כי אגידי הטבע לא יתפרקו, נ של אגידי הטבע"באמצעות האמ )38משפט (

 הגדלתשמטרתו  ,כולל האדם בכל אגידי הטבע, ומכאן 0Zאגידי שברא בפנימיות  נפשי ומחשבתימרכיב באמצעות 

מתרחש , באמצעות תהליך ההנאה הזוגי. זכר ונקבה+) -(משלים   0Zאגיד  עם הנאה ומניעת סבל בדרך של זיווג פיזי

פסולת  החלפת לאחראנרגיה השל מנגנון התחדשות  ,כולל האדם, ללא מודעות אגידי הטבע, מופלאותהליך מקביל 

מופלא זה קורה בכל טריליוני  התחדשותן מנגנו). 54-56משפט ( 0Zהמבוצעת בפנימיות אגידי , הדדית אנרגטית

באמצעות  זוהי הוכחה מוחלטת שאלהים ברא את הטבע. ואגידי הטבע ומכאן שהמקריות לכך היא אפס 0Zאגידי 

 0Z באמצעות בחירה חופשית שתחילתה באגידי , מיקסום הנאה ואנרגיה ומטרת הטבע היא ,עצמאית DNAתוכנית 

קיימת . ומומחי הקוונטים טעו, קיימת הסתברות מובנית בטבעלא אף מוכח כי  מכאן). 57-64' משפט( ועד לאדם

עוד , מראשאלהים יודע אותה תמיד , בגלל שמטרת אגידי הטבע היא מיקסום הנאה, אומנם בחירה חופשית אך

 .  וכמובן מבטל כל מקריות, )65-67משפט (וזה מה שאיפשר לו לתכנן ולברוא הטבע ללא שום טעות , טרום הבריאה

, מקור הערכים והמוסר בטבע )הפ"האמנ -האינטליגנציה המנהלת העליונה הפנימית( נשמהבאדם ברא אלהים  רק

זוהי בחירה חופשית אמיתית שפירושה . האדם אלהים איננו יודע מראש את הבחירה של, לכן.  שהיא חלק ממנו

עכשיו אפשר להגיע  .והגדלת רווחה שגורמת לאושר, )68משפט (ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי 

שערכים מכיוון . ללא זמןמכאן שהטבע הוקם , אין זמן בטבע 1משפט היות ולפי  :למסקנה על חשיבות האדם בטבע

, לכן 6משפט והוא אשליה לפי , ומכיוון שיש זמן בטבע, מקורם בנשמה שהיא חלק מאלהים,  ומוסר אצל האדם

וממנו , ואת אשליית הזמן רק עבור האדם האיטי, עצמאית שלו DNAאלהים ברא את הטבע באמצעות תוכנית 

מיקסום , ואופי האדם DNAמבנה  אינו משפרהנאה מיקסום ). ה"התשע(שנים  5775שהיא , החלה ספירת הזמן

. 0Zהאדם המצוי באגידי  DNAכן משפר בדרך בחירה חופשית את מבנה , באמצעות הקשבה לערכי נשמה הרווחה

  .הוא שליט הטבע, ולכן, )103משפט (ועבורו נבנה כל הטבע  )69-78משפטים (האדם אחראי לאחדות הטבע 

אין אפשרות כי , מ הם רק אגידים ולא גלים"הגא. )79-95משפטים () מ"גא(חוק הגלים האלקטרומגנטיים  5חוק 

מ המבטאים "נבנו כל סוגי הגא טבעה DNAשמתוך אינטרס שבנה אלהים ב  0Zומקורם באגידי , גל הוא גם חלקיק

תנועת אגידי . אך מהיר ומגוון פי מיליונים ויותר, אדם האיטי) שפת(הזהה במבנה לקוד , הטבע) שפת(את קוד 

הפיזיקאים . ספקי האנרגיה 0Zעם אגידי +) -(מבוצעת בקפיצות קוונטיות באמצעות זיווג ) הכוח החשמלי(מ "הגא

. מ לדומם טכני חסר ערכים"האדם והטבע שהוא אורגניזם חי והפכו את הטבע והגא DNAפספסו את אלהים ואת 

. 3במשפט מיקסומיה מפריכה את כל חוקי הפיזיקה בשורש כמוכח , מכאן. מ"הגלים המכאניים הם סוג של גא

 .ם בשורשוהקוונטים מופרכי, ניוטון, אינשטיין, 0Zהחלל בנוי מאגידי , חוק ההתמדה הוא כוח אמיתי ולא מדומה

 מתרכזים, )104-111' משפט( חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע 7וחוק   )96-103' משפט(חוק פנימיות הטבע  6חוק 

האדם והטבע  DNAהמטרה היא לשפר את . לאדם) הפ "האמנ(במטרות אשר הציב אלהים לטבע באמצעות הנשמה 

נימיות אגידי הטבע ועל האדם ללמוד את המטרה היא להתרכז בפ. בדרך בחירה חופשית ולהגיע לאחדות הטבע

כי עזרה לבני אדם תאבי הנאה רק מגבירה עוצמתם , יש להפנים, אולם. להנעת הטבע) ה"האמנ(שיטות אלהים 

. עד אשר ישנה דרכיו וייצמד לרצון נשמה, בניגוד לנשמה סופו מלכוד עצמי וסבל, מי שפועל להנאה בלבד. השלילית

  ).ר"תמ(היוצר תווך רב ממדים " מקום הלא ידוע"עטוף ב 0Zהטבע כיוון שכל אגיד אלהים יודע הכל על אגידי 

 .והשגת אחדות הטבע, מטרת המאמר היא לגבש מסה קריטית של בני אדם שתמנע את הכחדת אנושות כדור הארץ

 .מיקסומיה -חוקי טבע מדעיים 7מסכם המאמר בהוכחה שאלהים ברא לפי ספר בראשית את העולם ב  111משפט 
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, שניתן היה לגלותה תמיד, הטעות הגדולה ביותר באנושות היא הנחת רציפות הטבע של הפיזיקאים. 3 משפט

שהייתה מיד מוכיחה כי אלהים ברא את , י בדיקת הנחת אי רציפות הטבע"כולל ע, במהלך אלפי שנות היסטוריה

חוקי הטבע וכיוון שרציפות הטבע אינה  7את כי אינם מקיימים , כל חוקי הפיזיקה והמתמטיקה מופרכים. הטבע

, על האנושות לכפות על הפיזיקאים מיידית להודות בטעותם ולאמץ את מיקסומיה תורת הטבע. חלק מהטבע

 .שנים 24ולהילחם מיד בשחיתות למניעת הכחדת העולם תוך 

הוא שאין  המופרך שבסיסה, טעות קונספציית הנחת הרציפות תוצאתה היא שיטת הניסויים האמפיריים .3הוכחה 

היות והם נשגבים מתפיסת  ,)אם בכלל(באמצעותם ברא אלהים את הטבע שטבע החוקי את אפשרות להוכיח 

הפיזיקאים קידמו את המדע  כי, גרמה לכך, הוכחתי כי התבטלות הפיזיקאים בפני אלהים  69במשפט . האדם

.  שרק היא נכונה, בדרך ההוכחות בניסוי מחשבתי מלמעלה למטהבניסויים אמפיריים במקום  מלמטה למעלה

אני מוכיח כי אילו מי מהם היה מניח את הנחת אי , חוק אי רציפות הטבע 1במשפט שכן , הטעות היא קשה ביותר

ואת זה היה ניתן לעשות תמיד במשך אלפי , מיד היה מוכיח כי רק אי רציפות מאפשרת את קיום הטבע, הרציפות

. והוא צדק, שנה כאשר הפילוסוף זנון הוכיח כי ברציפות אין טבע והפיזיקאים ממש לעגו לו 2500למשל לפני , שנים

אך היה , )61משפט (שנה  350 -כולל שניוטון עצמו היה יכול לעשות זאת לפני כ, אפילו פיזיקאי אחד לא בדק זאת

אי , אך. וכן מושג האינסוף , כולל מושג הגבול 17-25במשפטים י מיקסומיה "א המופרכת ע"עסוק בפיתוח חדו

שכן מה זה משנה מה קורה שם למטה בגדלים , כפי שהפיזיקאים בטוחים, רציפות אינה עניין של מה בכך

, כי כל תנועה כרוכה באנרגיה, זה משנה מאד כיוון שאי רציפות הטבע מוכיחה שאין זמן בטבע? אינפיניטסימאליים

אלהים ברא את הטבע ואת מנגנון , זוהי ההוכחה כי ישות עליונהוכי , י האנרגיה היא המצרך הנדרש בטבעכ

הדבר . לעיל 2במשפט חוקי יסוד הטבע המוכחים גם  7עוד טרום הבריאה באמצעות , התחדשות האנרגיה מראש

על מטרה של כל אגידי הטבע שכולם , DNAועל תוכנית  0Zנ עצמאית בכל אגידי הטבע החל מ "מוכיח על אמ

 . זו המהפכה העצומה של מיקסומיה. למיקסום הנאה ואנרגיה, כביכול, ולל הדומם המתכ, אורגניזם חי

 )4-111(במשפטים וחוק אי רציפות הטבע  1משפט עכשיו באמצעות המידע הדיאלקטי ההכרחי המבוסס על 

ומציב את  ,עד אחד את כל חוקי הפיזיקה כיצד אני מפריך באמצעות מיקסומיה תורת הטבע, אראה לכם

שהיא הייתה מבוססת רק , אלא, זה לא אומר שלא הייתה התקדמות מדעית .סומיה כבסיס כל המדעים בטבעמיק

שבה אין , גם איטית מאד ביחס למיקסומיה, ולכן, התמקדה בטכניקה נעדרת ערכים, ולכן, על המסה החיצונית

מיקסומיה תחילתה " המת"בעוד הפיזיקה עוסקת רק בדומם . תבנית מאוחדת אחת ויחידהפרדוקסים והיא 

נבנה כל הטבע בדרך  11משפט שמהם לפי , נ שמטרתם מיקסום הנאה ואנרגיה"בעלי אמ 0Zבבריאה של אגידי 

מכנה מיקסומיה מהווה , לכן. החי והאדם, הצומח, הדומם והחלל: של אלהים DNAעצמאית באמצעות תוכנית 

ומתוכה  )108, 103, 99, 78, 72, 64, 35משפטים (, המצוי בכל אגיד בטבע, ון ומטרהנ בעל רצ"שהוא אמ משותף

 .חוקי יסוד הטבע וחוקי טבע אחרים שיתגלו בעתיד 7החייבים לקיים את , מוקמים ומתפצלים כל המדעים בעולם

 .  הוכחת אי רציפות הטבעכי הבסיס להפרכת כל חוקי הפיזיקה כולל אינשטיין הוא , שימו לב

וכי הרציפות , מוכיח כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן 1משפט  .הפרכת תורת היחסות של אינשטיין

ההפרכות הן , אך. תורת היחסות מופרכת בשורש, שהיחסות מבוססת על מימד הזמןכיוון . אינה חלק מהטבע

ולכן חייב , ח באנרגיה בכל תנועהמיקסומיה מוכיחה שיש הכר, אך .היחסות מבוססת על כך שהתווך מתייתר .רבות

אגידי האור . יתפרקו) מ"וכל הגא(אחרת אגידי האור , )-(+להיות קיים תווך המספק אנרגיה בתקשורת זיווג 

) אוטוסטראדת(תוואי המהווה התווך  שהוא, "מקום הלא ידוע"במרחב  ה" טבולים"והם   0Zבנויים מאגידי 

מפריך את הנחת אינשטיין שהיא  )ר"תמ( קיום תווך מרובה רבדים. ובהיחסות מופרכת ש, לכן. התנועה של האור

במיוחד שאין , הסותר הגיון מדעי ללא הוכחה בצידה, "צופה"היא לגבי כל  Cמהירות האור "הבסיס לתורתו כי 

כי בסיסה הנחת , ללא אנרגיה שגויה) התמדית(גישת אינשטיין על תנועה אינרציאלית  .אפשרות לאספקת אנרגיה

, גדולההתארכות הזמן היחסי היא שגיאה . כי אינה שייכת לטבע 1במשפט רציפות הטבע שמיקסומיה מוכיחה 

, ניצב> אלכסוני  "היטל"מדובר פשוט על , ולכן, ובעצם מדובר על אגיד אור יחיד, זההשהרי כמות אגידי האור 
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ההנחה כי מהירות האור היא אותה , לכן. גליליאו הקלאסי של "חוק חיבור המהירויות"ומכאן שזהו בדיוק 

 . יוצרת אבסורדים שעכשיו כל הפיזיקאים ייאלצו להודות בהם, מהירות לגבי כל מערכת ייחוס

ברור כי מהירות האור , ר עוטף את אגיד כדור הארץ"כיוון שתמ: 1887עכשיו גם מובן ניסוי מיכלסון מורלי מ 

אילו היו עושים הניסוי בחלל ביחס לכדור הארץ היתה מתקבלת . ה בכל כיווןמ בשניי"ק C =300,000תהיה תמיד 

, אך, תומכים בתורת היחסות ניסויים אמפירייםהפיזיקאים מתהדרים כי . C> < תוצאה לפיה מהירות נמדדת 

אין , שום תנועה, את התנועה, ללא זמןהם מופרכים כיוון שמיקסומיה מוכיחה כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות 

כל , לכן. והזמן הוא סיכום השהיות בין הקפיצות, בגלל שהיא אוסף של קפיצות קוונטיות ללא זמן, אפשרות למדוד

מכאן  .לכן כל ניסוי אמפירי בנוי רק מרצף תמונות סטילס כמו בסרט קולנוע. המדידה הרציפה אינה נכונה

, ומעצם העובדה כי אין התייחסות לפנימיות המסה . מופרכת מעצם הפרכת תורת היחסותMC2 = Eשהנוסחה 

 . בלבד השהייהומה שקובע את הזמן הוא , ומעצם העניין שיש קפיצות קוונטיות ללא זמן

על היחסות מדגיש אינשטיין כי קיים  1905 -במאמר שלו מ. משתנים שטחית 3 -2היומרה להסביר את הטבע ב 

אין סימטריה בטבע כי . שיתאים לתורתו, מגנטית הכוח האלקטרוא לאחדוכך גם ניסה , הכרח  בסימטריה בטבע

כל הפיזיקאים כולל אינשטיין לא התייחסו לפנימיות אגידי המסה . גוף במנוחה> גוף בתנועה צורך אנרגיה

, אפשר להסביר, עכשיו  .)94משפט ( C>> ולכן מהירותם  0Zהאור בנוי מאגידי . ולאנרגיה הסותרת סימטריה

ולאורך הקפיצה , הסיבה קשורה לגודל זמן השהייה. מ בשנייה"ק C  =300,000מהירות האור היא מדוע , למשל

כל התיאוריה של אינשטיין ושל הפיזיקאים כי האור מתנהג פעם ברציפות ופעם כגל היא , לכן. הקוונטית ללא זמן

 .שמיקסומיה מפריכה, מוטעית ומבוססת על הנחת רציפות הטבע

כאילו היה , לפחות במאות השנים האחרונות וסוגדים לו, חשיבים את אינשטיין לחכם באדםמיליוני פיזיקאים מ

, היום ניתן לקבוע בוודאות שאין אפילו אדם אחד בתבל שהבין את תורת היחסות לעומק. לפחות, הסגן של אלהים

 . בהיותה מבוססת עת רציפות תנועה ורציפות זמן, כי היא פשוט מופרכת בכל

, חוק אי רציפות הטבע, אולם. אפשרית תנועה בריק ללא אנרגיה, של ניוטון 1חוק  לפי. חוקי ניוטוןשלושת הפרכת 

, צמד קבועוהם  הכרח באנרגיה בכל תנועהלכן יש .  מוכיח כי כל תנועה בטבע מבוצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן

, ריק(בחלל . ות ללא אנרגיה בריק שגויהוהתקדמ, אין ריק בטבע, לכן. הטבע חוקי יסוד 7החייב לקיים את כל 

, ניידת, נייחת תחלליכולל , מסה/והם ספקי האנרגיה לכל גוף )ר"תמ(תווך המהווים  0Zקיימים אגידי ) כביכול

 Mבהינתן מסה  היוצר תאוצה Fשל ניוטון בו קיים כוח  2חוק כך גם מופרך . 91במשפט כמוסבר בפרוטרוט 

, זכר ונקבה למיקסום הנאה+) -(ותקשורת  0Zהבנויה מאגידי , פנימיות המסהבמקום  ,ומונוליתית חיצונית

 3- 2לכן אין מדובר ב . שאינו קיים" בריק"וגם  ,והם המאפשרים תנועה בטבע בכלל, כאורגניזם חי, המזינים עצמם

דומה ה החוקיםלשני יש לזכור כי בעצם ניוטון בנה נוסחה אחת . פרמטרים חיצוניים הדוחפים מסה מונוליתית

אך מיקסומיה בפנימיות  ,התנגדותמדגיש ) כוח נגדי( 3חוק . במהותה והנוסחה מופרכת ,של ניוטון 3לחוק  במהותה

 .מופרך 3חוק ולכן גם  להגברת הנאה שיתוףמדגישה , המסה

הוא כוח אמיתי ולא  חוק ההתמדהמוכיחה מיקסומיה כי  92במשפט  .הוא כוח אמיתי הכוח המדומההוכחה ש

אשר הפיזיקאים העוסקים במסה , במסה  0Zהבסיס הוא שוב פנימיות אגידי . שאינו קיים בטבע כוח מדומה

שלו בתקשורת זיווג   0Zבכל אגידי " קינטית"נוסע במכונית מוטען באנרגיה , למשל. החיצונית לא היו מודעים להם

הפיזיקאים עוסקים רק . ן אפשרות להוכיחם בשום ניסוי אמפיריואי, וכשהמכונית בולמת הנוסע נדחף קדימה) -(+

  .ומיקסומיה מפריכה אותו ,לאיזון "כוח מדומה"במסה החיצונית ולכן הוסיפו 

. לפיו מסות נמשכות זו לזו כפונקציה של המרחק" כוח הכבידה"ניוטון גילה את   .של ניוטוןהכבידה  הפרכת חוק

חוק שלוש  -3חוק יסוד שהסיבה היא  44במשפט מיקסומיה מוכיחה . אך עד היום אין הסבר לסיבת המשיכה

בשתי מניפות  0Zלביצוע שלוש הפעימות יש הכרח לאגידי  37משפט לפי  .45 -36במשפטים המוכח  הפעימות

, אין אפשרות לעולם לאבחנם בניסוי אמפירי. C>> גדולה בהרבה מהירותן העצומה ש, מ"עדינות ומהירות של גא

הקימו את הטבע מתוך אינטרס למיקסום   0Zאגידי  11משפט לפי . )+-(בזיווג זוגי  0Zנ אגידי "י אמ"והן מופעלות ע

שבנו   0Zי אגידי "של אלהים המבוצעת עצמאית ע DNAלפי תוכנית    0Zכדור הארץ בנוי מאגידי  , למשל, כך. הנאה
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היוצרות שתי   0Zהתוצאה היא כמות עצומה של מניפות . עד השלמת בריאת כדור הארץ, הרכבים של אגידי טבע

המסתובבות משני , )Cמ שמהירותם "נבראו הגא 0Zמאגידי ( שאין אפשרות לאבחנן לעולם, מ"של גא מניפות ענק

, מצרף המניפות הוא בעל כח אדיר. ומושכות אגידי טבע אליהן ולהיפך, שיטת שלוש הפעימות כדור הארץ לפי חצאי

 .ללא סיבה, שנוצר כביכול" כוח הכבידה"והוא המסביר את 

. מבולבלת וטכנית, מסתורית, מומחי הקוונטים הפכו את התורה שלהם ללא מובנת. הפרכת תורת הקוונטים

מיקסומיה מוכיחה . מדידהבעיית  שאינה ,טבעבהסתברות קוונטית מובנית שקיימת , הפיזיקאים קבעו בוודאות

כי טעות קריטית זו מקורה בכך שלא הבינו כי הם מאבחנים רק את התוצאות הטכניות שמקורן בבחירה חופשית 

מטרתה מיקסום הנאה  0Zנ אגידי "שאמ 65במשפט מוכח . ולפיזיקאים היא נדמית כהסתברות מובנית, בטבע

הפיזיקאים מפרשים . והבחירה הדדית, אפשרויות 3 -2 באמצעות בחירה חופשית באחת מבין, משלים) +-(בזיווג 

מוכיח כי אלהים  66משפט . כי הם פספסו את העובדה שהדומם הוא אורגניזם חי, מובנית זאת בטעות כהסתברות

תוך שהוא יודע מראש  ,ללא התערבותו, עצמאית DNAנית תכנן במדויק את הטבע ללא שום טעות באמצעות תוכ

 . כי לא בדקו אי רציפות הטבע, אי ידיעה של הפיזיקאים, את בחירת יצירות הטבע ומכאן שאין שום הסתברות אלא

כשהגיעו למסקנה מוטעית שבחלק מהטבע , למשל. הטעויות הקשות בקוונטים מקורן בניסויים האמפיריים

אילו היו בודקים לעומק את משמעות אי הרציפות היו מגלים שלוש טעויות . קיימת אי רציפות יחד עם זמן מדיד

, אין אפשרות לגלותה לעולם אלא) 2(; אי רציפות חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן) 1: (שלהם בנושא

אגידים (מ "הם אל  0Zאגידי : הפיזיקאים העמידו עצמם במרכז וטעו. היא קיימת בכל הטבע) 3(; בניסוי מחשבתי

עם . 12משפט לפי  ללא זמןורק הם מבצעים קפיצה קוונטית , 9במשפט הקטנים בטבע כמוכח ) לא מאובחנים

אי רציפות ניתן , שכן, בכל ניסוי אמפירי חייבת להתנהג ברציפותהיא , למסה פיזית מאובחנת 0Zהתגבשות אגידי  

ניתן לאבחן במציאות רק רצף תמונות סטילס בדידות הנוצרות בזמן . ג1משפט להוכיח רק בניסוי מחשבתי לפי 

, מהתנועות חלקאם האדם בגלל מהירות רבה של האגיד מאבחן רק , אך. וזה יוצר את אשליית הרציפות, שהייה

אילו מומחי הקוונטים היו . אי רציפות יחד עם זמן כך נוצרת האשליה של. ברור שיאבחן אי רציפות עם זמן

הם תמיד ) מ"גא(כי גלים אלקטרומגנטיים , 81 -79משפטים מוכיחים את אי רציפות הטבע הם גם היו  מגלים לפי 

 . ועוד הרבה סודות המוכיחים שהדומם חי, הם גם היו מגלים את החשיבות הרבה של אנרגיה. אגידים ולא גלים

ושום חוק פיזיקה , כיוון שהפיזיקאים היו שבויים בקונספציית הנחת הרציפות, כל חוקי הפיזיקה מופרכים לפיכך

הפרכת כל חוקי הפיזיקה תגרום לכם לתת בי אמון מלא בקובעי כי הפיזיקאים . חוקי יסוד הטבע 7לא מקיים את 

 . אחראים לכך כי האנושות עומדת בפני הכחדה

 .שבשוויץ בסרן החלקיקים במאיץ לטמיון הפיזיקאים שהורידו לריםדו מיליארדי עשרות

 חלקיקים באבחון עיסוק שמטרתו, בשוויץ שבנו החלקיקים במאיץ בגאוותם מתבטא הפיזיקאים כישלון של הסמל

 0Z חלקיקי את לגלות ניתן בהוכחות רק כי, לעיל הטבע רציפות אי חוק באמצעות מוכיחה מיקסומיה. ותנועתם

 סרק בהשקעות דולרים מיליארדי שפכו הפיזיקאים. אמפירי ניסוי בשום ולא, הטבע שורש והם בטבע הקטנים

 אי חוק את הסותרת המצאה הוא היגס בוזון האלוהי החלקיק בעוד, שבשוויץ בסרן החלקיקים מאיץב ומשכורות

, זה במאמר מוכיח שאני במה מתעמקים היו ואם, לפיזיקאים מובן ולא נסתר היקום של המסה מבנה. הרציפות

 בסיס את סותרת הגדול המפץ הדמיית לבצע רצונם. החיצונית במסה העוסק אופקי בבל מגדל בנו כי מבינים היו

 לפי נעשתה בראשית ספר לפי העולם בריאת וכי, נברא ולא היה לא המפץ כי 111 במשפט מוכיח ואני, הטבע חוקי

 .מוכחת אמת הוא הבריאה וסיפור ,במדויק מיקסומיה תורת

הוכחתי כי הטבע  .ואנו מאבחנים רק תמונות סטילס בדידות כמו בסרט, ההוכחה שהזמן בטבע הוא אשליה

 6במשפט מצוי , הפתרון לסתירה זו כביכול? נכון, בפועל יש זמן בטבע, אך. מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן

ין כל שתי קפיצות קוונטיות הנעשות כאמור ללא ב בשהייההוא חייב להיווצר , המוכיח כי מכיוון שיש זמן בטבע

, קפיצה -שהייה, קפיצה: מה שקורה זה כך, לכן. ואז נוצר הזמן שהייה/במנוחההנע נמצא  Aבה הגוף , זמן

הזמן הנמדד הוא סיכום כל השהיות בהן לא מתרחשת , לכן. וכך הלאה, -שהייה, קפיצה -שהייה, קפיצה -שהייה

בשום ניסוי , לעולם אין שום אפשרות לאבחנם, המבוצעות ללא זמן, התנועות עצמןאת , מצד שני. שום תנועה
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כולל הפיזיקאים מסוגלים לאבחן כתנועה בטבע זה בעצם רק תמונות , כל מה שאנו בני האדם, מכאן. אמפירי

כיצור , לאדם, למשל, כיוון שהוא מאפשר, לזמן השהייה יש תפקיד חשוב ביותר בטבע.  בדידות בדיוק כמו בסרט

שבטבע האמיתי המבוטא בפעילות , מכאן.  וזו סיבה עיקרית לשהייה, לעבד את הפעילות הקשורה אליו, תבוני

 .אין זמן בכלל, תנועות גופים

, 1 משפטים( מהטבע חלק בכלל אינה הרציפות כי מוכיח אני במיקסומיה. הפרכת המתמטיקה ואימוץ מיקסומיה

 ומופרכת מוגבלת היא ומתוחכמת מפולפלת היותה למרות. הטבע ממציאות תלושה המתמטיקה כל, ולכן, )3

 היחידה ההוכחה ושיטת, מיקסומיה לפי הטבע חלקיקי של המתמטיקה היא הנכונה היחידה והמתמטיקה, בשורש

 הפיזיקאים. יציבה תשתית ללא רעוע מדע ובנו הנחות שמניחים הפיזיקאים ולא, דברים מוכיח אני בה הדרך היא

 חד, יוכחד העולם שתבינו כפי, אחרת, עליהם זאת תכפה האנושות, לאו ואם, בגדול שגו כי, לבסוף להסכים ייאלצו

 .וחלק

 אפשרות אין כי סופית קבעו כשהפיזיקאים היא וגדולה נוספת טעות .הטעות שאין אפשרות להוכיח חוקי טבע

 העולם את ברא אלהים כי הייתה טענתו. שנים 350 -כ לפני ניוטון היה  הטעות שקיבע ומי, טבע חוקי להוכיח

 אמפיריים בניסויים וללוותם, בלבד והשערות להנחות לפנות יש, ולכן האנושית ההבנה מעל שהם בחוקים) הטבע(

 והראשון, טבע חוקי להוכיח ניתן כן: האנושות כל לעיני כאן מודיע אני אז. הזה היום עצם עד ממשיכה והטעות

 שום ללא, הטבע יסוד חוקי 7 כל את דיאלקטית בדרך מוכיח אני וממנו, )1 משפט( הטבע רציפות אי חוק הוא

 DNA בתוכנית האדם ואת הטבע את שברא הוא וכי, אלהים של קיומו את משמעית חד מוכיח שאני כולל, הנחה

 . הכל יודע שהוא למרות התערבותו ללא נהדר הפועלת עצמאית

 הם. לטבע מטרה אין כי הפיזיקאים של נוספת גדולה טעות וזו, בטוחים הפיזיקאים. הטעות שאין מטרה לטבע 

 בטבע הקטנים 0Z חלקיקי את שנים אלפי פספסו הם אך. כביכול" הדומם" בטבע הטכניות בתוצאות רק מתבוננים

) נ"אמ( מנהלת אינטליגנציה יושבת) 4, 3 יסוד חוקי( מיקסומיה מוכיחה ושם, בטבע וחלקיק מסה כל בנויה מהם

 אשר והמחשבתי הנפשי והמרכיב הרצון באמצעות ביצוע הוראות הנותנת,  מת דומם ולא חי אורגניזם שהיא

 ניתן אותו, החלקיקים נ"אמ את לא ובטח 0Z חלקיקי את לא אמפיריים בניסויים לאתרה יכולים לא הפיזיקאים

 כולו הטבע כי 4, 3 יסוד בחוקי מוכיחה מיקסומיה. עשיתי שאני כפי מחשבתי ניסוי של בדרך במחשבה להוכיח רק

 .)+-( 0Z חלקיקי בין בזיווג ואנרגיה הנאה מיקסום והיא  לטבע מטרה ויש והחלל הדומם כולל, חי אורגניזם הוא
היא  הפיזיקאים ובלבול טעויות גבב מכל התוצאה .תשתית הפיזיקה היא כעלה נידף לעומת יציבות מיקסומיה

 ומשתנות רעועות הנחות על המבוסס, נידף כעלה היא הטבע שתשתית, בסיסם היא השגויה הטבע רציפות שהנחת

 בין גם טלאים טלאי הבנויה, לפיזיקה רק ולא  המדעית לפעילות משותף מכנה שאין הוא אלו של הביטוי. לבקרים

 שמיקסומיה ברגע. ולהיפך, שמאל לפרצוף סוטרת ימין שיד תוך כרצונו נוהג אחד וכל, בתוכם וגם שונים מדעים

 תוך,  בה מוכח שהכל בגלל להפריכה ניתן שלא מדעית תשתית הוקמה מיד הטבע רציפות אי חוק את הוכיחה

 ומטרתם )35 משפט( ומחשבתי נפשי מרכיב עם נ"אמ בעלי 0Z חלקיקי של קיומם בהכרח נובע הרציפות אי שמתוך

, הדומם לבריאת אחיד משותף מכנה המהווה חי אורגניזם הוא הטבע בסיס שכל מכאן. ואנרגיה הנאה מיקסום

 טבע יצירת כל שבה אחת תבנית בונה, אלא וסתירות טעויות יוצר לא זה בסיס. 11 משפט לפי והאדם  החי, הצומח

 האדם כלומר ).74 משפט( בלבד נ"אמ מורכבות הוא ביניהם והשוני יחדיו המתאגדים 0Z מחלקיקי ורק אך בנויה

 .  מיקסומיה של 4, 3 יסוד חוקי לפי  ואנרגיה הנאה מיקסום היא כולם מטרת אשר( זהות ממהויות בנויים והדומם

שבסיסה , ללא התערבותו, זוהי תכנית אלהים להתפתחות עצמאית של הטבע .הטבע DNAפספוס הפיזיקאים את 

, נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי"אמ כיוון שלאדם קיימת. כי כל יצירת טבע מחויבת באנרגיה בפנימיותה לשם תנועתה

 0Zגם לכל אחד מחלקיקי  )9משפט ( 0> נ פיזית לא מאובחנת "מוכרח שחייבת להיות אמ, ומכיוון שאין יש מאין

 0Zבכל חלקיק , כך למשל .לצומח ולחי, לדומם גםו, )35משפט (במבנה זהה לאדם במחשבה ונפש , שבנו את האדם

אך גם . 'אגואיזם וכיוב, רוע, תאווה, פחד, עצב, שנאה, קנאה, יש רכיב נפשי בעל מסה פיזית של הנאה, כולל בדומם

 . שגם הוא פיזי  0> כולל רכיב מחשבתי , )שמקורם בנשמה(והתחשבות , אהבה, חמלה, עזרה, נתינה, פרגון, של
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ללא , והיא בונה את האינטרס לעצמאות הטבע, בתיהיא המרכיב הנפשי והמחש 0Zנ הפיזית בפנימיות חלקיקי "אמ

סבל / מנגנון התחדשות האנרגיה בטבע נעשה בשיטת שלוש הפעימות שבסיסה מרכיב ההנאה. התערבות אלהים

במגע פיזי ) 54, 36משפט (היוצרים אינטרס נפשי למיקסום הנאה ואנרגיה  0Zחלקיקי  בפנימיותשאותו ברא אלהים 

המתחדשת בשלוש  באמצעות החלפת אנרגיה משלימהלמיקסום הנאה ואנרגיה ) -(+משלימים  0Zעם חלקיקי 

יצר אלהים בחירה חופשית , DNAכדי לנווט את הקמת והתפתחות הטבע לפי תוכנית . )59-54משפטים (הפעימות 

 .  הנאתולמיקסום  )64-60משפטים (מה יבחר כל חלקיק  DNAביודעו מראש על פי מבנה ה , 0Zאצל חלקיקי 

בפנימיות האדם הקים אלהים נשמה שהיא חלק ממנו והיא מקור הערכים  רק :על ידי הפיזיקאים נשמהפספוס ה

בעוד . )68 -62משפטים (שכן אלהים לא יודע בחירת האדם , רק לאדם קיימת בחירה חופשית אמיתית. הנעלים

 כן )68משפט (מיידית תמורת חופש פנימי ויתור על הנאה , )76משפט ( DNAמיקסום הנאה לא משפר מבנה ה 

עם , ולהיפך )77משפט (ומקרבו לנשמה הערכית ואושר האדם גדל , האדם הבונה רווחה DNAמשפר את מבנה  

 .ערכים ומוסר הם הפרמטרים החשובים ביותר בטבע, לכן.  רדיפת הנאה ותאוות יש שחיתות

שבסיסה כי כל , ללא התערבותו, זוהי תכנית אלהים להתפתחות עצמאית של הטבע .הטבע DNAהתמקדות בהבנת 

, נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי"כיוון שלאדם קיימת אמ. יצירת טבע מחויבת באנרגיה בפנימיותה לשם תנועתה

 0Zגם לכל אחד מחלקיקי  )9משפט ( 0> נ פיזית לא מאובחנת "מוכרח שחייבת להיות אמ, ומכיוון שאין יש מאין

 0Zבכל חלקיק , כך למשל .לצומח ולחי, לדומם גםו, )35משפט (במבנה זהה לאדם במחשבה ונפש , שבנו את האדם

אך גם . 'אגואיזם וכיוב, רוע, תאווה, פחד, עצב, שנאה, קנאה, יש רכיב נפשי בעל מסה פיזית של הנאה, כולל בדומם

 . שגם הוא פיזי  0> כולל רכיב מחשבתי , )שמקורם בנשמה(והתחשבות , בהאה, חמלה, עזרה, נתינה, פרגון, של

ללא , והיא בונה את האינטרס לעצמאות הטבע, היא המרכיב הנפשי והמחשבתי 0Zנ הפיזית בפנימיות חלקיקי "אמ

סבל / מנגנון התחדשות האנרגיה בטבע נעשה בשיטת שלוש הפעימות שבסיסה מרכיב ההנאה. התערבות אלהים

במגע פיזי ) 54, 36משפט (היוצרים אינטרס נפשי למיקסום הנאה ואנרגיה  0Zחלקיקי  בפנימיותותו ברא אלהים שא

המתחדשת בשלוש  באמצעות החלפת אנרגיה משלימהלמיקסום הנאה ואנרגיה ) -(+משלימים  0Zעם חלקיקי 

יצר אלהים בחירה חופשית , DNAכדי לנווט את הקמת והתפתחות הטבע לפי תוכנית . )59-54משפטים (הפעימות 

 .  למיקסום הנאתו )64-60משפטים (מה יבחר כל חלקיק  DNAביודעו מראש על פי מבנה ה , 0Zאצל חלקיקי 

 

וגורמת  0Z באמצעות אגידי הטבע DNAשחיתות האדם זולגת ל  :שנים 42הכחדת האנושות תוך 

 .לאסונות טבע

שואבים את בסיס המידע שלהם מהפיזיקאים כי הדומם הוא חסר המדענים המאיימים היום בהכחדת האנושות 

הם מדברים על איזה מנגנון השמדה עצמית . הדומם הוא חי, דבר שגוי לחלוטין שכן, חיים וחוקי הטבע הם טכניים

רעידות , לית שגורמת להצפותעל התחממות גלוב, ושהטבע משמיד מינים ומעלה אחרים ,של החיים והאבולוציה

מלבד , אף אחד מהם לא נותן פתרון חד משמעי להצלת האנושות. הם לא מבינים? את המהות של הלמה, אך .אדמה

, שהאדם עצמו אחראי לכך, אף אחד מהם לא מקשר זאת לכך. שמירה על איכות הסביבה וכדורי אקמול אחרים

לא חדר , אף אחד מהם. הם הגורם לכל האסונות, תאווה וחמדנות שמובילה לשחיתות, וכי חוסר ערכים ומצפון

 .והם גם לא מבינים כי הקטסטרופה של השמדת האנושות קרובה ביותר, לעומק סודות הטבע

רעידות , אף אחד מכל אלו שמאיימים עלינו בהכחדת האנושות כתוצאה משינויים אקולוגיים דרמטיים במזג אוויר

היא התנהגות מושחתת של , סיבה לכללא מעלה על דעתו כי ה, בעשרות או מאות השנים הבאות, הצפות, אדמה

וכי , המשותפים לכל יצירות הטבע 0Zמעביר זאת לטבע באמצעות חלקיקי , מושחת DNAהאדם אשר באמצעות 

 . הטבע DNAמוסר וערכים הם חלק מ 

כי מה שקורה היום באנושות הוא שהמדענים כולם ללא יוצא מן הכלל , אף אחד מכל המלומדים לא מעלה על דעתו

הנחת הרציפות השגויה הובילה לניסויים . מתבוננים על התוצאה במקום על הסיבה שהיא שחיתות האדם
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הסיבות . ה בין האדם לטבעאמפיריים שלעולם לא יכולים לגלות את הקשר הישיר העמוק המוצפן בפנימיות המס

. שהבסיס שלהם מבוסס על קונספציית הנחת רציפות הטבע, שמנפקים כל המדענים מותנות בניסויים אמפיריים

המוכיחים כי האדם הוא , חוקי יסוד הטבע 7והעמוקה טמונה בבסיס סיבתיות הטבע שהם  , הסיבה האמיתית, אך

 .אחראי להרס הטבע לבדו

שהם , בטענה כי הטבע הוא אובייקטיבי, לחוסר ערכים ומוסר םדורות של אתיאיסטי הפיזיקאים חינכו אלפי

את . משתנים ואולי קצת יותר 3- 2באמצעות כמה נוסחאות עם " בעוצם ידם", לבדם, יכולים להשתלט על הטבע

תו לבתי והכניסו או, כולל הדתיים שבהם, שנה בזמן ניוטון 350אלהים סילקו הפיזיקאים מהמדע סופית לפני 

 . ובכך קירבו את הקץ, התפילה

ההגיונית ואפילו אחד מהם לא בדק את , האינטואיטיבית, הפיזיקאים אימצו את קונספציית הנחת הרציפות

בגלל שכבר מאז לפני , זוהי רשלנות פושעת רבתי. עד כדי כך, )תנועה וזמן, חומר(משמעות הנחת אי רציפות הטבע 

.  המשותף שלהם DNAזאת ולהבין כי יש קשר ישיר בין האדם לטבע באמצעות ה  היו חייבים לבדוק, אלפי שנים

היא בגלל שכתוצאה , והשמדת הפלנטה שלנו, הסיבה האמיתית מדוע אנו עומדים היום בפני הכחדת האנושות, לכן

הפיזיקאים עסקו רק במסה החיצונית במקום בפנימיות המסה שם , מהנחת הרציפות והניסויים האמפיריים

שרק היא יכולה להוכיח את הקשר כיצד האדם השחית , של האדם והטבע) נ"אמ(נמצאת אינטליגנציה משותפת 

 .  את הטבע

 בקצב הולך וגוברומוגברים מאות אלפי מונים ובאמצעות זיווג מושחת  הטבע DNA את השיבששחיתות האדם 

בזכות , ללא צנזורה, בהם הכל מותר ובכיף, ויראלי ובמיידי, באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות לכל העולם

והתמימים מגינים עליהם כי אינם מבינים , אותה מנצלים המושחתים כדי להיות יותר מושחתים" הביטויחופש "

. והיא סיבה עיקרית לאיום הפיזי של הטבע על האדם, היא חדשה" הכפר הגלובאלי"תופעת . משמעות מעשיהם

 .וזהו תנאי הכרחי להישרדות האנושותתפקיד האינטרנט והרשתות החברתיות חייב להיות על בסיס ערכי ומוסרי 

 התהליך נעשה". אנושיות"זולגת לטבע הפיזי וגורמת לו להתפרצויות " שחיתות נפשית"עכשיו תבינו כיצד  

מושחתת עם  נ"אמ קיימת 0Zקיקי חל בפנימיות. יםמושחתה כולל, מהם בנוי הטבע והאדם 0Zבאמצעות חלקיקי 

הם יוצרים . שאינם מאובחנים בשום ניסוי אמפירי מושחתים פיזית ואנרגיה DNAועם , מרכיב מחשבתי ונפשי פיזי

תהליך זה פוגע . אנרגיה מושחתתוהחלפת של הטבע להנאה שלילית להתחדשות  0Zעם חלקיקי )  -(+מגע פיזי 

 על ידי שהושחתו ,במבנה זהה לאדם פיזייםגם יב נפשי ומחשבתי שהם אנרגיה של הטבע עם מרכהו DNA, נ"באמ

כועס , פגוע, כמו האדם המושחת, הטבע DNA החלק הנפשי ב. בדרך של טרנספורמציה המותאמת לטבע האדם

מעביר זאת הלאה בתהליכים וויראליים ומהירים ו "מושחת"הטבע הפגוע שהופך ל .של הטבע 0Zומכאיב לחלקיקי 

התפרצויות הטבע ילכו ויגברו . בידיעתם וכך הלאה אשלהם מושחת של DNAכולל בחזרה לבני אדם תמימים שה 

 .שיגיעו לכל אחד מכם הביתהקשים ביותר עד לסדרת פיצוצי טבע כמוסבר לעיל , בזמן קצר בכל העולם

, כולל האדמה, והדומם, הצומח, של החיות DNAה . זוהי הגדרה נכונה, עכשאני קובע כי האדם משחית את הטב

זאת כיוון שהמקור של כולם זהה והוא . משתנה ומורעל, ממש משתבש  0Zהאוויר והחלל הבנוי אף הוא מחלקיקי 

ות ולכן גם יצירות הטבע הבנוי, בהם התחדשות והתחלפות האנרגיה הופכת להיות מושחתת יותר 0Zבנוי מחלקיקי 

והוא , כך מורעל הטבע בקצבים מטורפים. מקבלות את התכונות הפנימיות המושחתות של האדם 0Zמחלקיקי 

, נוקשות הטבע רבה ביותר פיזית. התפרצויות נפשיות ורגשיות קשות: כועס וסובל ומביע זאת כמו אדם בדיוק

 .למניעת הרס האנושות DNAזהו שלב בתכנית . ונזק ההתפרצויות קשה, ומתחתיה הכל גועש, אדמה דקה

מצב האנושות . 90 -בדקה ה, עכשיו אתם יודעים אותו. לא הובן הקשר הזה בגלל טעות הפיזיקאים, עד הרגע הזה

כי , על כולנו לבצע את שלוש המשימות להלן במקביל. על העולם להבין כי דבריי נכונים. הוא רגע לפני התפוצצות

האדם והטבע  DNAלהיצמד לערכי הנשמה כדי לשפר את , ם בשחיתות להילח: רק הם יצילו האנושות מהכחדה

 . ולאכוף על הפיזיקאים להודות בטעותם, לבל נאחר את הרכבת, במהירות הבזק
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שנים מהרגע בו האנושות תקבל החלטה למניעת  15 -10שינוי חיובי אשר יגרום למהפך בטבע ובאדם יתרחש תוך 

 .השנים במלואם 42אף אחד לא הבטיח את מלוא , שכן, במיידיעלינו להזדרז , לכן. הכחדת האנושות

יפיץ זאת בכל השיטות הידועות והלוואי ותהיה התפרצות וויראלית של , בקשתי היא שכל מי שדבריי חדרו לליבו

 . והאדם מתוך הבנה פנימית עמוקה יתעשת ויפעל, ברשתות החברתיות ובתקשורת, הוכחות אלו  באינטרנט

 .קיימת בטבע שלא, אינה תנועה במהירות אינסופית ,לא רציפה ללא זמן תנועה .4משפט 

לעומת . אינה רציפה ולא ידוע מהו מתווה דרכה, מתבצעת ללא זמן A של אגיד a  <0תנועה   1משפט  לפי. 4הוכחה 

במהירות אינסופית  aמתקדם ברציפות לאורך כל גודל הקטע  Aזאת תנועה במהירות אינסופית פירושה כי אגיד  

אחרת לא הייתה שום תנועה , כי קיימת רק תנועה לא רציפה בטבע 1במשפט  הוכח, אולם. וידוע מתווה דרכו

אין אפשרות קיום של שום תנועה רציפה , ולכן, כי הנחת רציפות התנועה בטבע מופרכת 1במשפט  הוכח. בטבע

מכאן שתנועה לא . אינה אפשרית בטבע, ולכן, עה רציפהתנועה במהירות אינסופית היא מקרה פרטי של תנו. בטבע

  .ל"מש. שאינה קיימת בטבע, רציפה המתבצעת ללא זמן אינה תנועה במהירות אינסופית

 . 0Tהמבצע קפיצה קוונטית ללא זמן קיים מופע כפול באותו זמן שעון  Aלאגיד . 5משפט 

נעשית בקפיצה קוונטית ללא זמן ולא ידוע מהו מתווה דרכו , Aאגיד  תנועה לא רציפה של  3משפט לפי  .5הוכחה 

 0Tזמן שעון , מתבצעת ללא זמן ובו זמנית Aכיוון שתנועת אגיד . רק נקודת התחלה וסיום התנועה, אלא, של האגיד

. בתרשים דכמודגם , Aבאותו זמן לאגיד  מופע כפולחייב להיות , זהה בנקודת התחלה וסיום של האגיד ולכן

 .ל"מש

 .תרשים ד

 

 . T0קיים מופע כפול שלו באותו הזמן , מתבצעת ללא זמן Aכיוון שתנועת אגיד . מדובר בשני מופעים במקביל. תרשים ד

 ).43 -41ראה משפטים (הזמן בלתי נתפס אצל האדם                  

 

 

   .ללא זמן קוונטיותיה בין כל שתי קפיצות ישהחייב להיווצר בהיות וקיים זמן בטבע הוא  . 6 משפט

.  של כל אגיד בטבע מתבצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן aכי תנועה לא רציפה בגודל  ,3במשפט הוכח  .6 הוכחה

נוצר  t0חייב להתקיים כי הזמן , לכן. לגבי כל תנועה של כל אגיד בטבע t0בפועל ידוע כי קיים זמן נמדד , אך

תנועות כל , לכן. בה כל אגיד נמצא במנוחה, של כל אגיד בטבע המתרחשת בין כל שתי קפיצות קוונטיות היבשהי

 קיימת שהייה כלשהי             , ללא זמן 1aלאחר הקפיצה הקוונטית בגודל : אגידי הטבע מתנהגות כך

Δt1=t1-t0>0 ,שוב קפיצה קוונטית ללא זמןa2    ושוב שהייהΔt2=t2-t1>0 ,זמן . הבתרשים כמודגם , חלילה וחוזר

  .ל"מש.  וגודל הקפיצה הקוונטית יכולים להשתנות בין קפיצות של אותו אגיד ושל אגידים שונים Δti >0השהייה 

 

 

 

 

 



   17  שמורות הזכויות כל © 2012 - 2015 זמירי יוסף

  .תרשים ה

 

 

 לחלוקת אגידי טבע טבע זהה  תנועת אגידי

תנועת מכונית וכדור , מטוסיםכמו למשל תנועת , בעניין תנועת אגידי טבע הנחת רציפות תנועהנהוג להבחין בין 

הלאה מקיימת ת אגיד לתת אגידים וכך האם חלוקהשאלה היא . )מסה( הנחת רציפות אגידי חומרהארץ לבין 

מכאן . תנועת אגידים לבין חלוקתםוכיח להלן כי אין שום הבדל בין נ. שהחלוקה לא מסתיימת לעולם כך, רציפות

 . קיים בטבע רק חוק אי הרציפות ללא זמן, אלא, אינה מתקיימת בשניהם בטבע שהנחת הרציפות נובע

   .בין האגידים להפריד אפשרותשום אין , רציפות אגידים בטבעהנחת אם קיימת .  7 משפט

בכך קיימת סתירה להנחת . בין שני חלקי האגיד S <0יש צורך כי יהיה מרווח , אגיד לשניים לחלקכדי  .7 הוכחה

נניח  , להמחשת הנושא בדרך השלילה. להפריד ביניהם/הקובעת כי אין אפשרות לחלק 1במשפט  רציפות האגידים

ניתן , בגלל הנחת רציפות האגידים, אולם. לשניים של אגיד שחולקבין שני תת אגידים  h < 0קיים מרווח  כי

רציפות האגידים ניתן להקטין את המרחק ביניהם הנחת שוב בגלל , אך. g >hלהקטין את המרחק ביניהם לגודל 

 בהנחת רציפות האגידים ניתן להמשיך ושמקור  0 שאיפה לאפסהקטנה ומנימוק זה של .  f >g לגודל קטן יותר  

בגלל הנחת התוצאה הסופית היא כי  .ו בתרשיםכמודגם , 0ולהקטין עוד יותר את המרחק ביניהם עד לגבול  הלאה

ניתן למצוא , קטן ככל שיהיה, זאת כיוון שלכל מרחק .לתת אגידים אגידלהפריד /לחלקלא ניתן כלל הרציפות 

 .ל"מש . ות לבצע לעולם הפרדה בין האגידיםולכן אין אפשר, מרחק קטן יותר

 

 .תרשים ו

 

 .כיוון שתמיד ניתן למצוא מרחק קטן יותר, י הקטנת המרחק"ע) ללא הפרדה(מחזירים הכל למצב הראשוני . תרשים ו
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 . ושתיהן מתבצעות בקפיצה קוונטית ללא זמן אגיד חלוקתל ת אגידבין תנוע מוחלטת קיימת זהות .8 משפט

. בין תת אגידיו ולהפרידאפשרות לחלק את האגיד  הוכיח כי בגלל הנחת רציפות האגיד אין 7משפט  .8 הוכחה

, מוכיח כי כאשר קיימת רציפות אגיד 7משפט . בין שני אגידים תנועהביצוע ל, זהה ,לשניים תוהפרדו חלוקת אגיד

של  תנועהקיימת  בפועלשמכיוון  .מוכיח גם 1שפט משבדיוק כפי , שום תנועה בטבעקיום של אין אפשרות ל

לחלוקת אגיד לתת  זהים לחלוטין ת אגידבנוגע לאי רציפות תנוע 6 -2משפטים , אזי ,הפרדה בין שני חלקי האגיד

 יםחייבחלוקת כל אגיד בטבע גם תנועת כל אגיד וגם , לכן .וכך הלאה של אגידים תנועה רגילהשהינה , אגידיו

 .ל"מש . בקפיצה קוונטית ללא זמןכלומר , לא רציפה תנועה בדרך להיעשות

 

 טבע קיים לעומת הקמה ראשונית של אגידי הטבע

 .הקמת הטבעת בתחיל הראשוניםאגידים ה לבין הקמת ,אגידים בטבע קיים ופועל וחלוקת תנועתבין יש הבדל 

בחינת  ,שקודם לא היו קיימים אגידים חדשיםהקמת  השפירוש ,הטבעראשונית של קמת הבאדון עתה , לפיכך

  ."יש מאין"

תחילה הוקמה , הוקם כשהטבע. עליו אין מידעש, "מקום הלא ידוע"קיים היה , כאשר טרם נוצר הטבע .9 משפט

האגידים ", הם אגידי יסוד הטבעו שונים בגודלם ובמבנה שלהםאשר  ,הקטנים ביותר Z0קבוצת אגידי 

 שום אגיד .אך בעלי מסה פיזית )מ"אל(אגידים לא מאובחנים  הם Z0כול אגידי  .להקמת הטבע" הנדרשים

בדרך קפיצה הוקם  Z0כל אגיד , אלא .ההולך ומתעבהשל תפיסת מרחב נפח רציפה בדרך  לא הוקם Z0 מקבוצת

ת סופיות החלוקה קיימ, לפיכך ."מקום הלא ידוע"בומוקף  0>  בדיד ושלם הואZ0  וכל אגיד, קוונטית ללא זמן

   .Z0 <0רק עד לגודל , אלא, ואין אפשרות לחלק שום אגיד אינסוף פעמים עד לגבול אפס, אגיד בטבעשל כל 

אגידי הטבע ניתנים , רציפות אגידים בטבע ולכןאין כי אין רציפות תנועה ו  8 -1במשפטים הוכח  .9 הוכחה

הקטנים , שהם אגידי יסוד,  Z0 יאגידאת כדי להקים . והם מתנהגים בדרך של קפיצה קוונטית ללא זמן לחלוקה

מקום " ואשר הינ, נקודת האפס בו אין טבעממקום  םיש להתחיל ,)מ"אל(ולכן אגידים לא מאובחנים  ,טבעב ביותר

אם .  Z0 < 0חייב להתקיים מעצם קיום הטבע כי , ולכן כי אז אין טבע Z0 = 0 אין אפשרות כי אגידי ". הלא ידוע

בדרך רציפה בה האגידים  Z0יש להקים את אגידי הטבע , Z0 הטבע הקטנים ביותר אגידי הקמתב קיימת רציפות

כל התנתקות מהאפס פירושה זה מכיוון ש. להתנתק מהאפסוזה בלתי אפשרי כי אין אפשרות  ,הולכים ומתעבים

מכאן שקיים . 0 > והוא תמיד A0שייקרא   'וכמות וכ, משקל, בעל נפח אגידשהיא , 0> בטבע  יצירה פיזיתשל  קיום

שהוא במרחב הפיזי כל גודל  ,שכן רציפות בהקמת הטבעלעולם שום אפשרות של המוכיח כי אין  A0 - 0= <   0פער  

להמחשת . ורק כך יכול להתבצע הניתוק מהאפס 0> להיות  תמיד קטן ככל שיהיה חייב, המתחיל את הקמת הטבע

כך שהטבע מוקם בדרך רציפה של  רציפותאת הנחת המקיים ה h  <0 אגיד  נניח כי קיים העניין בדרך השלילה

וכך  f  >gכ אגיד "ואח,  g  >hניתן למצוא אגיד קטן יותר   ,בגלל הנחת הרציפות. תפיסת מרחב ההולך ומתעבה

לעולם אין אפשרות של תנועה  ,לכן. התקרב לאפסלו, עד אינסוף hהלאה להמשיך ולהקטין את האגיד ההתחלתי 

אין אפשרות לעולם להתנתק כי הסיבה לכך היא  . אין טבע ,אין תנועה ולכן, כי אז, דרך רציפהלהקמת הטבע ב

 Z0אגידי , לכן ,עובדה היא כי קיים טבעבפועל , אך .להקמת הטבע נקודת האפסשהוא , "המקום הלא ידוע"מ

ע כך שהוא צץ בפתאומיות הקימו את הטב Z0אגידי , כלומר . בקפיצה קוונטית ללא זמן מיםחייבים להיות מוק

> הוא בעל מסה פיזית  0Zכל אחד מאגידי , מכיוון שלא קיימת רציפות אגידים בטבע. 3במשפט וללא זמן כמוכח 

שה הוא כי אין קיימת סופיות החלוקה שפירו, לכן". המקום הלא ידוע"ומסביבו , התופס מקום במרחב, בדיד, 0

 .ל"מש   . Z0 <0  לגודל רק עד, אלא, עד אינסוף הטבע  אפשרות לחלק את אגידי
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, הקטנים ביותר בטבע 0Z  <0בנוי מאגידים בדידים , אלא, אם פעם אחת הוכח כי הטבע אינו רציף . 10משפט 

תמיד קיימת , פיזית במציאות לחלקםו היה להמשיך אזי גם אם ניתן, להקמת הטבע "האגידים הנדרשים"שהם 

  .לגבול אפס   Z0לעולם אין אפשרות לשום מדען להשאיף את אגידי ו ,סופיות החלוקה

אגידי הטבע ניתנים , כי אין רציפות תנועה ואין רציפות אגידים בטבע ולכן 8 -1במשפטים הוכח  .10הוכחה 

שהם   0Z  < 0 אגידי הם הטבע שהקימו את "האגידים הנדרשים", מעצם קיום הטבע  ,9משפט לפי . לחלוקה

ואין   Z0 < 0 וא אגידיהגבול גודל חלוקת אגידי הטבע , לכן. הקטנים ביותר בטבע ,) מ"אל(אגידים לא מאובחנים 

במציאות הטבע אין אפשרות טכנולוגית לשום מדען לדעת דבר על קיומם . אפסשהוא , השאפתם לגבולאפשרות של 

רק להוכיחם לפי תורת , אלא, ובגלל מהירותם מ"אלמעצם היותם , באמצעות שום ניסוי Z0 < 0של אגידי הפיזי 

 כל אחד מהם ימשיך להיות בדיד ,ולהקטינםפיזית  Z0 < 0את אגידי  גם אם ניתן היה לחלק, אולם .מיקסומיה

הדבר שונה .  ועד גבול היכולת הפיזית של המדע, בכל זמן בו ייבדק במציאות הפיזית hi <0תמיד יהיה  וגודלו

   .ל"מש .פה לאפס היא תיאורטיתהשא, לכןו, במציאות הפיזית שאינה מייצרת כלוםמבדיקה במחשבה 

כדור הארץ ומערכות הכוכבים , האטומים, הוקמו כל אגידי הטבע 0Zמהאגידים הקטנים ביותר בטבע  .11משפט 

 . החי והאדם, וגם הצומח 

הם  0Z  <0מוכח כי לא קיימת רציפות  בטבע ולכן אגידי  , מעצם קיום הטבע. אין בטבע יש מאין .11הוכחה 

את כל הטבע ותנועתם בוצעה  9משפט והם מלאו בתחילה לפי , מ בעלי מסה פיזית ונפח"אל, הקטנים ביותר בטבע

, בנייה, איחודהוקמו כל אגידי הטבע בדרך של  Z0חייב להיות כי מאגידי , כ"אח, לכן. בקפיצות קוונטיות ללא זמן

לא  Z0כול הטבע מורכב  מאגידי , לכן .החי והאדם, הצומח, כולל הכוכבים והשמשות, ומהם נבנה הדומם

ושמהם , שמהם נבנו אגידים לא מאובחנים אחרים ,9משפט אך בעלי מסה פיזית מוכחת לפי , )מ"אל(מאובחנים 

 .ל"מש.   Z0אגידיו מורכב מאגידי כולל תת , כל אגיד בטבע, כלומר. נבנו גם האגידים המאובחנים

 .0Zי אגידי "מבוצעת רק ע של כל אגידי הטבע הקפיצה הקוונטית .21משפט 

וכל אחד מהם תנועתו , 10 -9הנפרדים זה מזה כמוכח במשפטים  0Z עם הקמת הטבע היו בו רק אגידי  .21הוכחה 

 Z0בכל אגיד המשיכו אגידי , יחדיו Z0אוחדו אגידי , נבנו, גם כאשר הוקמו, לכן). ללא זמן(בוצעה בקפיצה קוונטית 

נעים בתוכו   Z0רק אגידי ,  Z0בטבע נע ומכיוון שהוא בנוי מאגידי  Aכאשר אגיד , לכן. לנוע בקפיצה קוונטית

 .ל"מש. בקפיצה קוונטית

 ". כמרבה רגליים"תנועת האגיד היא  0Zבטבע בנוי כולו מאגידי  Aהיות וכל אגיד  .13משפט 

נע בנפרד בקפיצה  0Zכל אחד מאגידי , לכן.  0Zבטבע בנויים מאגידי  Aכל אגידי  11 משפט לפי. 13הוכחה 

 . ל"מש. נפרד מרעהו Z0היא אגיד " רגל"כשכל " כמרבה רגליים"מתקדם , האגיד השלם כולו, ולכן, קוונטית

, אלא, )בנפרד נע כך 0Zלמרות שכל אגיד (תנועת אגידי הטבע אינה מאובחנת כקפיצה קוונטית ללא זמן . 14משפט 

רציפות "הטבע חייב להיות מאובחן תמיד כאשליה של , לכן .סטילס כמו בסרט קולנוע, תמונות בדידותרצף רק כ

   .שום תנועה בטבע לעולם ומכאן מוכח כי הניסויים האמפיריים אינם מגלים" טבע

ואגידי הטבע לפי  מאחר. 0Zי אגידי "הקפיצה הקוונטית של כל אגידי הטבע מבוצעת רק ע 12משפט לפי  .14הוכחה 

" בזמנו"נע  0Zכל אגיד  כי" כמרבה רגליים"תנועתם מתבצעת  13משפט לפי , לכן, 0Zבנויים רק מאגידי  11משפט 

אין אפשרות לאבחן שום תנועה של , טבע אינה מאובחנת כקפיצה קוונטית שכןב Aתנועת כל אגיד , לכן. הוא

רק  הואמה שמאבחנים הפיזיקאים , מכאן .ללא זמןמתקדם בקפיצות קוונטיות  Z0 אגיד כי כל ,באין זמן אגידים

מזערית בין  "שהייה"בזמן , והלאה תמונה+ תמונה+ תמונה: תמונות סטילס בדידות ונפרדות כמו בסרט קולנוע

התמונות . Z0כל אחת מהתמונות מורכבת מכמות עצומה של אגידי . )6משפט (כל שתי קפיצות קוונטיות ללא זמן 

" זמןאשליית "בדרך זו נוצרת . רק אותן ניתן לאבחן בניסוי אמפירי, ולכן, עהנוצרות רק בשהייה בה אין תנו

ניתן להוכיח תנועה ולא בניסוי אמפירי בו  בניסוי מחשבתימוכח שוב כי רק , מכאן.  בטבע "תנועהאשליית "ו
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מה , בגלל שאין אפשרות לאבחן שום תנועה הנעשית ללא זמן, יתירה מכך. מאבחנים רק  תמונות בדידות

אשר בגלל רציפות , שהפיזיקאים מאבחנים זה רק תמונת סטילס אחת של כל ספקטרום הטבע כל פעם בנפרד

 .ל"מש.  התמונות יוצר את אשליית הזמן והתנועה

 0Sמרחק  לכל, 1T  >0Tסיבתה היא הקטנת זמן שהייה כולל  1V  <0V ש כך 0Zהגדלת מהירות אגיד . 15משפט 

 . שאותו עובר האגיד

, בטבע המתרחשת בין כל שתי קפיצות קוונטיות 0Zשל כל אגיד  היבשהינוצר   tiהזמן  6משפט לפי . 15הוכחה 

סיכום כל דרך התנועה , הנוצר בשהייה T0שאם מנכים את הזמן המצטבר , מכאן. בזמן בו כל אגיד נמצא במנוחה

: הן שתיים, הסיבות לכך T1  >T0כאשר הזמן המצטבר בשהייה קטן יותר כך ש . ללא זמןכלומר , אפס זמןהוא 

לאותו מרחק , שפירושו הקטנת כמות הקפיצות הקוונטיות L1   <L 0וגידול בקפיצה הקוונטית, tiקיצור זמן השהייה 

 S0 .ל"מש. 

 .המציאות והתיאוריה מתיישבים זה עם זה ,בהתקיים חוק אי רציפות הטבערק . 61משפט 

, 1במשפט מופרכת בשורשה כיוון שמיקסומיה מוכיחה , הנחת רציפות הטבע שהינה בסיס המדע היום.61הוכחה 

בדרך הוכחה , מיקסומיה מוכיחה את הכרחיות קיום חוק אי הרציפות של הטבע. כי אין אפשרות לשום תנועה

וזה הבסיס , לציית למציאות חוקי הטבע חייבת תחילה, נעשית במחשבהשהיא כל תיאוריה כיוון , לכן. מחשבתית

 .ל"מש. לנכונותה

 

כיוון שהוא יכול להתקיים רק במחשבה מופרך ) א"חדו(דיפרנציאלי והאינטגראלי החשבון ה

  מציאות הטבע השגויה הסותרת את

 .השנים האחרונות 2500במהלך  זמן את חוק אי הרציפות ניתן היה להוכיח בכל. 17משפט  

בגלל שלכל גודל היא ש על הנחת הרציפות התוצאה המסתמכתבהוכחה בדרך השלילה  1משפט לפי . 17הוכחה 

במציאות מכיוון ש, אולם. כלומר הטבע קפוא, שום תנועה בטבעקיום של אין אפשרות ל, תנועה קיים קטן ממנו

כל תנועה חייבת להתבצע  1משפט ולפי  ,חייבת להתקיים אי רציפות של תנועה בטבע 1משפט אזי לפי  ,קיים הטבע

 .ל"מש. בקפיצה קוונטית ללא זמן

 . מופרך בשורשו ) א"חדו( החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי. 18משפט 

מכיוון שהנחת רציפות . חוק אי הרציפות של הטבעהנחת רציפות הטבע מופרכת ומוכח  1 משפטלפי . 18הוכחה 

 ההוכחה    :א אפרט ההוכחה"מפאת חשיבות הבנת הפרכת חדו. א מופרך"חדוש הרי, א"הטבע היא הבסיס לחדו

 קו את לעזוב/להיפרד אגיד לשום מאפשרת אינה בטבע התנועה רציפות הנחת כי מראה 1 במשפט הכפולה

 שלפי  מכיוון. תנועה רציפות הנחת של במקרה בטבע תנועה לשום אפשרות אין, לכן. נמצא האגיד שם 0 ההתחלה

 כל בין 0S  <0 בגודל מתנועה ריק הפרש יוצרת כלומר, רציפה לא היא כי הכרחי, תנועה קיימת במציאות 1 משפט

 ללא קוונטית קפיצה של בדרך מתנהגות, אלא, רציפות אינן הטבע אגידי תנועות כל, לכן. אפסלבין ה בטבע אגיד

 הסוף"מ מבוצעת, כביכול, נכונה היא א"חדו לפי הרציפות הנחת כי להראות הדרך .1 במשפט כמוכח זמן

 במשפט מיקסומיה הוכחת לפי, אולם". וקדימה התחלה"מ A אגיד של a0 בגודל תנועה שבוצעה לאחר, "להתחלה

. מופרכת לאפס 0a התנועה את להשאיף השיטה שכול כך, להתבצע יכולה אינה תנועה שום הרציפות הנחת בקיום 1

 שקורה מה, לכן. 1 משפט לפי להתבצע יכולה אינה היא אף התנועה להתחלת מהסוף A אגיד של תנועה, מכך יתירה

 מסדרת המורכבת, רציפה לא תנועה היא במציאות שבוצעה   1ים משפט לפי התנועה כי הוא האמיתית במציאות

 אחת כל.  מניחה א"שחדו כפי, הרציפות הנחת פי על ולא, זמן ללא קוונטית בקפיצה שנעשות רציפות לא תנועות

. a0  <ai   <0   המקיים,   n ....1 =i  כאשר ai  מוחלט בגודל רציפה לא תנועה היא הקוונטיות הקפיצות של מהסדרה

 במחשבה נעשית החלוקה: שגויה היא חלילה וחוזר לשניים חלוקה י"ע a0 של הגודל להקטנת החלוקה שיטת, לכן
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, בנוסף. מלכתחילה שגויה שהיא כך רציפות אי קיימת בה למציאות קשר ללא השגויה הרציפות הנחת פי על

 שיטת לפי, אך. a1 < 0 בטבע הפיזי קיומה מעצם ומוחלט מינימאלי בגודל היא הראשונה הקוונטית הקפיצה

 בתרשים כרשום, במציאות וידוא ללא במחשבה רק מתבצעת היא) אינסופיות מלשון( האינפיניטסימאלית החלוקה

 במחשבה רק קיימת ההקטנה.  bj < a1 < 0  יקיים  bj הגודל 0 האפס לכיוון להתקרבות הגורמות  חלוקות j לאחר. ז

 אינפיניטסימאלית  בדרך החלוקה נמשכת במחשבה. למציאות קשר ללא במחשבה ובוצעה, הטבע במציאות ולא

 .ל"מש   .הטבע את וסותרת, למציאות קשורה אינה אשר, 0 האפס לכיוון

 

 .תרשים ז

 

 

  

 

 

 

 

 

 

אי רציפות של למרות שיכלו לדעת כי קיימת , באמצעות הנחת הרציפות א"בנו את חדוניוטון ולייבניץ . 19משפט 

 .   הטבע

 :ותהסיבות הבאאת קיום אי הרציפות בטבע יכלו ניוטון ולייבניץ לדעת מ .19הוכחה 

 צריכיםניוטון ולייבניץ היו . לחקרהוכך גם יש , מנקודת ההתחלה וקדימה כדי לבצע תנועה בטבע יש להתחיל .א

פי הרישא של ל, וקדימה )0(היפרדות מנקודת האפס ה תהתחלמ Aשל אגיד  לבנות את ביצוע התנועהויכולים 

מהאפס  Aהיו חייבים להגיע למסקנה כי בהנחת הרציפות אין אפשרות להתנתקות מלאה של אגיד  ואז 1משפט 

 . ל"מש. a  <0גודל מינימאלי   2משפט המחייבת לפי , רק אם קיימת אי רציפות של התנועה, אלא) 0(

 כיוון 1משפט ברישא של  המוכחת, ניוטון ולייבניץ בחרו שלא להתמודד עם בעיית הוכחת אי הרציפות בטבע .ב

שכבר בוצעה תנועה  לאחרהתחילו במלאכתם , לכן. על מבנה הטבע יההשלכותלעקוף את משמעות שהעדיפו 

ללא שבדקו , כי קיימת רציפות תנועה בטבע הניחוהם , לעילדתוך שבמקום להוכיח , Aשל אגיד  bבגודל  קדימה

הם היו  ,של רציפות הטבעבדיוק אותה הנחה על סמך , אך. את מושג השאיפה לגבול" הוכיחו"וכך  ,נכונותה

לקיום של  אין אפשרותכי , הרציפות הנחתעל סמך  1משפט ל בדרך זהה להוכיח! חייבים לעשות את ההיפך הגמור

 .ל"מש. פעם שנייה ניוטון ולייבניץ טעו  בגדולש ,מכאן. כלומר הטבע קפוא, שום תנועה בטבע

ולפי  והן זהות לחלוטין בעקרונותיהן   הבדל בין תנועה קדימה ואחורהכל  אין, על פי חוקי הפיזיקה עצמם .ג

היו צריכים ניוטון ולייבניץ כלומר גם בתנועה אחורה .  היא אינה יכולה להתבצע בהנחת רציפות תנועה 1משפט 

כל , לכן.   a  <0 י יצירת תנועה לא רציפה"ע, אלא bלהבין כי אין אפשרות להתנתק מנקודת סיום קטע  ויכולים 

,  ומטרתו היתה, לקטעי משנה  ההולכים וקטנים בסיסה אינו תקין ואינו מהווה שום הוכחה bחלוקה של הקטע  

. ם הנחה על פני הוכחהבהעדיפ ,פעם שלישית גם כאן התעלמו מהאמת המדעית. שלא להתמודד עם תנועה קדימה

 .ל"מש

 .בטבע ולכן אין רציפות לא בשאיפה לגבול אף פעם לא ניתן להגיע לגבו"לפי חדו. 20משפט  

 קוונטית מרחק קפיצה

 המרחק  חלוקות מספר

 

מרחק מינימלי הנדרש 

 להתנתקות מהאפס

 

a1 

bj 
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שהפער  כך שלמרות 0B לגבולעד  i a  <0  א תמיד נשאר פער כלשהו"לפי הנחת הרציפות להוכחת חדו .20הוכחה 

 . ל"מש. מוכיח כי אין רציפות בטבע i a < 0לכן פער זה  . 0> יקטן הוא תמיד יהיה 

חייבת להיות לפיהם  את האמת והדיוק המדעי תסותר ,א"לפי חדואליו שואפים אשר  0Bיצירת הגבול  .21משפט 

לא לבצע שום ו בטבע פונקציה גזירה בנות שוםללא ניתן א "נוצר מצב בו לפי חדו, לכן .אי רציפות של הטבע

   .בשורש ךא מופר"חדוולכן  ,אינטגרציה

 לעולם לא ניתןא "חדוב כי מוכח 02משפט ולפי  ,מוכח כי אין אפשרות לרציפות בטבע 1משפט  לפי .21הוכחה 

ללא  קפיצה קוונטית של מוכיחים כי קיימת תנועה 3, 2משפטים  . אי רציפות של הטבע כי קיימת 0Bלהגיע לגבול 

י ניוטון "ע B0 יצירת הגבול , לכן. המתרחשת ללא זמן ואין קטנה ממנה שהיא הקטנה ביותר a <0 זמן בגודל 

לפי . ולייבניץ הינה שגיאה קריטית הסותרת את האמת המדעית ואסור היה לה להתרחש במדע המקפיד על דיוק

במקום שתמיד   02משפט מרווח בו הפער לפי  עם היווצרות, לכן. ניתן היה להימנע משגיאה זו 20 -17משפטים 

 B0 בגבול ההשקה תשיפוע נקודבו צר מצב אבסורדי ולכן נו i a  =0באבחת טעות הופך להיות  , i a < 0יישאר 

כל הנגזרות המהווה את  סיכום של, לכן  .כל מימד של עובי ונפח חסר א והפונקציה ה המודד את הנגזרת של

לכן ו ,הם האגידים הקטנים ביותר בטבע 0Z  <0אגידי  9משפט לפי  .)0(אפס = אפסים מ בנוי, הפונקציה הנגזרת

שום פונקציה ושום נגזרת ואינטגרל , כולל לא בתרשים ולא בגרף, בשום דרך במציאות הטבעאין אפשרות לבטא 

אז אין שום פער הנמצא   B0 ומצד שני אם קיים הגבול, בה אין תנועה מצד אחד על הנחת רציפות הטבע יםהמבוסס

נגזרות  וגרפים של פונקציותשניתן לבנות תרשימים  ידוע ,במציאות הטבע  בפועל, אך. סביבו ולכן הוא חסר מימד

, בפועל. כביכול, א בונה פרדוקס"חדוומכאן שוב מוכח כי  והם בעלי מימד ועובי, א"לפי חדו ואינטגרלים

חוק את לקיים   16 -1משפטים לפי  ותחייב ןבטבע ה ןכי מעצם היותחלק מהטבע  תמהווכן א "הפונקציות של חדו

מסה פיזית , בעלי נפח 0> מאגידים  11משפט נקודה ושטח  על תרשים וגרף בנויים לפי , כל  קו. אי רציפות הטבע

זו היא הסיבה המאפשרת לבנות פיזית את . אגידי נקודות של עוביהיוצרים , Z0  <0שתשתיתם אגידי   ומרחב

בגלל  ן מקום בטבעא של ניוטון ולייבניץ אי"למרות שלחדו ,חוק אי הרציפותעל תרשים המקיים את  א"חדו

 "עיגול הפינות"  .שטח ונפח, קו, א היא חסרת מימדים בנקודה"בה כל פונקציה של חדו  הטעות של הנחת רציפות

וכן מגיעים לגבול  ,"זניח"על פער " מדלגים"הם  ובפועל B0בה לפי ניוטון ולייבניץ עצמם אין אפשרות להגיע לגבול 

B0  לעולם אין אפשרות , שכן, היה צריך להדליק תמרור אזהרה אדום לניוטון ולייבניץ, בניגוד לאמת ולדיוק המדעי

א עצמה המגדירה "חדו, לכן. א בטבע"של חדו אין שום אפשרות ביטוי של שום פונקציה אזש מפאת, B0להגיע ל 

שהרי אם אפשרי להכניס , סותרת עצמה , נקודה נוספת תמידרציפות כמצב בו בין כל שתי נקודות ניתן להכניס 

 .  ל"מש . א מופרך"חדו, לכן  . נקודה בין שתי נקודות הרי שהטבע אינו רציף

,  המהירות V, הזמן Tכאשר  T2  =Vהפונקציה את   .חבתרשים א ניתן למצוא "תמיכה נוספת להפרכת חדו

 21משפט לפי  לא ניתן היה לבטאה במציאות) הדרך  2T   =Sשהיא הנגזרת של הפונקציה  (  חבתרשים הרשומה 

ם מאגידיבפועל ניתן לבטאה בתרשים רק בגלל שקווי הפונקציה שלה בנויים  !אילו הנחת הרציפות הייתה נכונה

 . א מופרך בשורש"לפיכך חדו.  רציפות בעלות עובי ונפח לא נקודות, 0Z  <0ב שמקורם 

 

 

 

 

 

 

 

 



   23  שמורות הזכויות כל © 2012 - 2015 זמירי יוסף

 .תרשים ח

 
 .תרשים ח

 . הדרך S, הזמן  Tכאשר   2T   =Sהפונקציה המקורית היא     .1

היא המהירות שתוצאתה  Vכאשר  ds/dt  =Vא את נגזרת המהירות מהפונקציה המקורית לעיל  "בתרשים מייצג לפי חדו E'0הקטע   .2

 .בתרשים חהמיוצגת  T2  =Vהיא הפונקציה  

,  Tיחידה של זמן  1כך ששינוי ב , T2  =Vא ליניארית בצורה רציפה לפי הפונקציה "עולה לפי חדו Vמתקדם המהירות   Tככל שהזמן  .3

 .Vיחידות במהירות  2תוצאתו שינוי ב 

 . T=1או בזמן  ,   T=0הקפיצה הקוונטית הראשונה יכולה להתבצע בזמן   , בדוגמה זו קבועהוא  6משפט היות וזמן השהייה לפי  .4

הקפיצה הקוונטית ללא זמן תהיה גם , שככל שזמן השהייה קטן יותר, מרחב אפשרויות לקפיצה הקוונטית כך קיים הטבע במציאות  .5

 .היא קטנה יותר כך שיתבצעו יותר קפיצות קוונטיות לאורך אותו זמן שהייה כולל לגבי הפונקציה הזו

,  T2  =Vשתוצאתה היא הפונקציה הנגזרת  היא  2T  =Sאין אפשרות בכלל לבצע גזירה של הפונקציה   20במשפט א כמוכח "לפי חדו .6

 .אפס ממדיםנפח הנגזרת הוא /ולכן אין אפשרות גם לבצע סכימה כי עובי

א מופרכת בגדלים אינפיטיסמליים הם מראים התאמה נכונה בגלל שכל נקודה פיזית מורכבת מאגידים על התרשים "למרות שחדו .7

ניתן להציג ,  חוק אי רציפות הטבעבגדלים אינפיטיסמליים אותם ניתן להראות רק בדרך ההוכחה של , אך. הפיזי הם בעלי נפח ועובי

 .ה ואחריםבפועל את הנתונים בתרשים פיזי וז

אשר מראה , רק קפיצה קוונטית, שכן הנחת הרציפות לא קיימת אלא "גבול"להתצוגה מתאפשרת כיוון שבמציאות לעולם לא מגיעים  .8

 . שום אפשרות גזירה במציאות הטבעלא קיימת כי לעולם  בתרשים ח

 

 .את מציאות הטבע המדויקת פונקציה יכולה להיעשות רק במחשבה הלא מדויקת הסותרתת גזיר .22משפט 

וזה הבסיס , ייבת תחילה לציית למציאות הטבעח, כל תיאוריה הנעשית במחשבה  16משפט לפי  .22הוכחה 

חסרת מימדים של נקודת השקה  תודעת המחשבה בדמיינה את פעולת הגזירה המבוססת על שיפוע, לכן. לנכונותה

זאת מכיוון  .שגויה, כלומר, ין כי המחשבה הזו אינה מדויקתחייבת להב, המייצגת את הנחת הרציפות ,עובי ונפח

  .ל"מש. 0>כל אגיד בטבע   9משפט אין לה לעולם ביטוי במציאות הפיזית אשר בה לפי ש

יאה אחת גדולה כולו שג, אך .יוצר אילוזיה כי הוא מדויקמבוסס הנחת הרציפות וה א השגוי"חדו .23משפט 

 . ףהלא רצי מציאות הטבע העמוק בינו לבין שסעה בולטשם  ,ננו טכנולוגיהב יםמלייטיסניבגדלים אינפי תוכחמה

לבוא  יםיכול םאינ )שבסיסו הנחת הרציפות(א "של חדו הנגזרת והאינטגרציה ימושג,  21משפט  לפי .23הוכחה 

משגה ה א"בחדושל השימוש הרגיל  םבמונחי. מימדים של עובי ונפח יחסר םבמציאות כיוון שה ביטוישום לידי 

כי כולו שגיאה אחת   22 -20 במשפטיםלמרות שמוכח , והדיוק שבו נחשב למוחלט החמור הזה הוא בלתי מורגש

בגדלים , 21משפט לפי . הדבר חמור יותר, ולכן, א בטבע מקורו דווקא באי הרציפות"וביטוי חדו, גדולה

לפי תורת המוכיח   ,חתרשים באשר מובלטת  ביותרמדובר בטעות מהותית , אינפיניטיסימליים בננו טכנולוגיה

לגזירה  ןנית ואינ, ולכן ףרצי ינואכיוון שהטבע  מציאות הטבעלא יכול בכלל להתקיים בא "חדו כימיקסומיה 

 .ל"מש. ואינטגרציה



   24  שמורות הזכויות כל © 2012 - 2015 זמירי יוסף

לייבניץ והמדענים שבויים בקונספציית הרציפות של הטבע שבאה לידי ביטוי , ניוטון כל עוד. 24משפט 

 .לעולם אין באפשרותם לדעת כי הטבע אינו רציף, א"של הטבע ובחדו בקונספציית  הרציפות

החליטו , אך, אי רציפות של הטבעכי ניוטון ולייבניץ יכלו לדעת כי קיימת  32 -17במשפטים לעיל  הוכח .24הוכחה 

לייבניץ ואחריהם כל המדענים עד ימינו שבויים , ברגע שניוטון. להתעלם מספר פעמים מתמרורי האזהרה שבפניהם

, בקונספציה השגויה של רציפות הטבע שפירושה כי אינם מעלים אפשרות במחשבתם לקיום אי רציפות של הטבע

אשר יגרום להם להבין , כמו מאמר זה, טראומטי במיוחד אם יקרה אירוע, אלא, הם לא יוכלו לגלות לעולם כי שגו

א "המדענים לשיטתם על פי חדו, הסיבה לכך היא כיוון שבמקרה של הנחת רציפות הטבע. כי שגו, תוך לחץ

הם לא מעלים במחשבתם המקובעת , אך, )0(השואף לאפס ,  0B את ההפרש לגבול  21 -20 יםמשפטלפי , מקטינים

לא קיים דבר , לכן. שלא ניתן להקטינו  0Q  <0מצב בו קיים קטע מרחק במציאות הטבע   1במשפט כמוכח 

 ,אינה מצייתת לחוקי הטבע עם האפשרות האחרת כי מחשבתם 22משפט שיאתגר את מחשבתם המוטעית לפי 

 .ל"מש. היא אמת מדעית מוחלטת, למרות שמעולם לא הוכחה, השגויה ברור להם כי הנחת הרציפות, אלא

 

 י תורת מיקסומיה"מושג האינסוף מופרך ע

 .י תורת מיקסומיה"מושג האינסוף מופרך ע. 25משפט 

היה להמשיך ולחלקם  אם ניתן גם 10ט משפולפי , הם הקטנים ביותר בטבע 0Zאגידי  9משפט לפי  .25הוכחה 

בכל רגע נתון ניתן לספור במדויק את , לפיכך. הוקם הטבע 0Zמאגידי   11משפט לפי . תמיד קיימת סופיות החלוקה

 .ל"מש. מושג האינסוף מופרך, אגידי כל הטבע ולכן

 

 .המתמטיקה של אגידי הטבע לפי מיקסומיה

בגלל .  ואינה עומדת בפני עצמה למרות חשיבותה הרבה, נחשבת למדע עזר למדעים השוניםהיום המתמטיקה 

תורת . חוקי יסוד  הטבע של תורת מיקסומיה קיימת לה בעיה רצינית בכך  7ת את שהיא אינה כפופה ואינה מקיימ

הבנוי מאגידי הטבע מחייב לפיכך מתמטיקה משל  מיקסומיה בפני עצמה אשר מוכח במאמר זה כי היא חוק טבע

א "לפי תורת מיקסומיה היא האלטרנטיבה הפרקטית לחדואשר  "המתמטיקה של אגידי הטבע"זוהי . עצמה

 .באשר הם ולשאר תחומי המתמטיקה
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 :תורת מיקסומיה מוכיחה. בפרק 

 Eה של הטבע היא מיקסום האנרגיה "אותו תכננה והקימה האמנ מטרת הטבע

 .שהיא המצרך החשוב והנדרש ביותר בטבע

 

אין תנועה ללא , אין קיום ללא תנועה -חוק קיום הטבע : חוק יסוד שני של הטבע

 .אנרגיה אין חיכוך ללא, חיכוך

, מ בעל מסה פיזית עליו אין שום מידע בטבע"הבנוי מאל Z0<  )מ"אל(היא אגיד לא מאובחן  Eאנרגיה : הגדרה

 .Z0הוא בפנימיות אגידי ה מקום מושבו, הטבעאגידי הגורם להנעת והוא 

וחיכוך לשם ביצועה  הדורשת תאוצה, בטבע מחייבת קפיצה קוונטיתשל כל אגיד תנועה לא רציפה  .26 משפט

 .לביצועה Eמחייבת אנרגיה לכן ו

 A ישל אגידולפיכך קיימת בטבע רק תנועה לא רציפה , הנחת רציפות הטבע מופרכת 3 -1משפטים לפי  .26 הוכחה

 E יש צורך באנרגיה Aשל אגיד ביצוע הקפיצה הקוונטית לשם . החייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן
 ,באגיד אחר לשם ביצוע הקפיצה היוצרת את התאוצה להידבק/חיכוך כדי להיאחזלהפעלת כוח היוצר  המשמשת

את פעולות האחיזה בתחילה ובסיום כדי לבצע . הקפיצה הקוונטית סיוםעם אחר באגיד כדי לנחות ולהיאחז  ןהו

הזקוקים לתחזוקה , Aיד שמקורם בפנימיות אג עצמו Aים של האגיד גמישמפרקים יש צורך ב הקפיצה הקוונטית

 .ל"מש.  Aשל אגיד  חיכוך בין חלקי המפרקיםה התגברות עלל , E תמידית של אנרגיה

מ "והם אל ,0Zאגידי מ כל אחד פנימיות במאגרהנדרשת לביצוע הקפיצה הקוונטית מצויה  Eהאנרגיה  .27 משפט

 . האנרגיה של הטבענקראים אגידי Z0 לכן אגידי. מהם הוקם הטבע Z0<  בעל מסה פיזית 

כשכל אחד מהם לפי ,  0Zי אגידי "הקפיצה הקוונטית של כל אגידי הטבע מבוצעת רק ע 12משפט פי ל . 27 הוכחה

המניעה  Eהאנרגיה . והם אבני יסוד הטבע מהם הוקמו כל אגידי הטבע, 0>עם הקמת הטבע בדיד ושלם  9משפט 

אפשר כוח אנרגטי כדי ל, החל מרגע הקמתם, כל אחד בנפרד, Z0פנימיותם של אגידי מאגר מופעלת ב Z0את אגידי 

 בעלי מסה פיזית מ קטנטנים"בנויה מאל Eהאנרגיה   .המניעה את הטבע  ע הקפיצה הקוונטיתוציבמספיק ויעיל ל

 >Z0  אגידי . ואין לגביה כל מידעמעצם מיקומםZ0  נקראים אגידי אנרגיה כיוון שאגידי האנרגיהE  מצויים בכל

 .ל"מש.  Z0אגידי אחד מ

 .Eאחרת יתפרק מחוסר אספקת אנרגיה  ,מחייב תנועהקיום כל אגיד בטבע  .28 משפט

 12משפט לפי . הקטנים ביותר בטבע 0Zמאגידי  11משפט לפי   כמו כל אגידי הטבע מורכב, Aאגיד  .28 הוכחה

של  "מרבה רגליים"מבוצעות בדרך של  13משפט אשר לפי , מבצעים את הקפיצות הקוונטיות 0Zרק אגידי מכיוון ש

הקשר בין  .ביניהם פיזי קשרביצירת לשם פעילות תקינה  Eזקוקים לאנרגיה  Aשל אגיד המפרקים  ,לכן ,Aאגיד 

בכל והמשכה   Z0אגידי מ אחד במפרקי כל שתחילתה של חיכוך לשם אחיזה תנועה תמידיתיוצר  Aמפרקי אגיד 

 מותנה Z0אגידי מ הבנויקיום כל אגיד בטבע , לכן .הבונים את כל הטבעו Z0המורכבים כולם מאגידי  Aאגידי 

 .ל"מש. בטבע ולא יהיה להם קיום E מחוסר אספקת אנרגיה  אחרת הם יתפרקו, התמידית תנועתםב

 בפנימיות כל אגיד E מוכיח על מנגנון התחדשות האנרגיה לאחר הקמתו הראשונית המשך קיום הטבע .29 משפט

 .בנפרד Z0 מאגידי

 בפנימיות כל אגיד Eאנרגיה ולכן מלאי האנרגיה חייבה צריכת בקפיצה קוונטית  0Z הקמת אגידי הטבע .29 הוכחה

משיג   Z0 כך שכל אגיד, E מוכיח כי קיים מנגנון התחדשות האנרגיה ,המשך קיום הטבע, אך. ןהתרוק Z0 מאגידי

 . ל"מש .לשם המשך קפיצתו הקוונטית הגורמת לצריכת האנרגיה וחוזר חלילה Eמלאי אנרגיה 
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 .0Zאגידי מ בנויים אין אפשרות כי קיימים אגידים בטבע שאינם .30 משפט

המצויה  Eהאנרגיה , 29משפט שלפי  ,הוקמו בדרך של קפיצה קוונטית 0Zכל אגידי  9משפט  לפי .30 הוכחה

אין אפשרות כי , הוקמו כל אגידי הטבע 0Zמאגידי   11משפט מכיוון שלפי . מתחדשת  0Zשל אגידי  בפנימיותם

  .ל"מש . Z0קיימים אגידים שאינם בנויים מאגידי 

לבניית  Eכאגידים נפרדים כיוון שזו הדרך היעילה ביותר לניצול אנרגיה  ההוקמ 0Zקבוצת אגידי . 31משפט 

 .הטבע

רק  12משפט והיא מתבצעת לפי , נעשית בקפיצה קוונטית ללא זמןטבע ה ת אגידיכל תנוע 3משפט לפי . 31הוכחה 

, י הטבעתנועת אגידשינוי בההזדקקות לאנרגיה היא המזערית ביותר לכל , כך .מהם נבנה הטבע  Z0 י אגידי "ע

 .ל"מש .הוא היעיל ביותר Eולכן ניצול האנרגיה , ת הטבע הוא המגוון ביותרמרחב האפשרויות לבנייו

 .היא המצרך החשוב והנדרש בטבע Eחוק קיום הטבע מוכיח כי האנרגיה . 32משפט  

אגידי האנרגיה של  27משפט שהם לפי , 0Zמורכבים מאגידי , כל אגידי הטבע 12 –11 משפטים לפי. 32הוכחה 

היא המצרך החשוב  Eהרי שהאנרגיה , מוכח כי אין קיום לטבע ללא אנרגיה 31 -26משפטים שלפי מכיוון  .הטבע

 . ל"מש. והנדרש ביותר בטבע

 .תנועה של אגיד בטבע אינה יכולה להתבצע בריק .33משפט 

היוצרים קשר אחיזה של תנועה  הוא בנוי ממפרקים ,אינו מונוליתי אלא בטבע A אגידכל  28משפט לפי . 33הוכחה 

. ולאגיד הבנוי מהם לא יהיה קיום בטבע, אחרת המפרקים יתפרקו, Eבאנרגיה  המחייבביניהם באמצעות חיכוך 

 דרךאפשרת תמ 62משפט לפי ש 0Zקפיצות קוונטיות של אגידי  תבאמצעות תנוע Aמקבל אגיד  Eאת האנרגיה 

 .ל"מש. עצם קיום הטבע מוכיח כי לא תיתכן תנועה בריק, לכן. אחרים Z0חיכוך עם אגידי 

 . ואין ריק בטבע ריק בטבעאין אפשרות לקיום . 34משפט 

במקום הלא " עטוף בנפרד 0Zוכל אגיד , בקפיצה קוונטית 0Zהטבע הוקם מקבוצת אגידי  9משפט לפי . 34הוכחה 

אין , אך עצם נוכחותו מוכיחה כי אין אפשרות לריק בטבע ולכן, אומנם המקום הלא ידוע אינו שייך לטבע . "ידוע

  .ל"מש. ריק בטבע

אינטליגנציה מנהלת החי והאדם מוכיח כי קיימת , הצומח, )והחלל( הטבע הכולל את הדומםקיום . 35משפט 

 .ובכל אגידי הטבע הבנויים מהם Z0באגידי  )נ"אמ(

לפי  .אגידי היסוד של הטבעשהם  0Zאגידי קבוצת  תחילה הוקמה, הטבע הוקםכשמוכח כי  9משפט לפי  .35הוכחה 

אין אפשרות כי  30משפט ולפי , החי והאדם, הצומח, כולל הדומם, הוקמו כל אגידי הטבע 0Zמאגידי  11משפט 

, רצון עצמאיהכוללת  נ"אמקיימת , אין חולק כי לאגיד אדם .Z0קיימים אגידים בטבע שאינם בנויים מאגידי 

שאין יש מכיוון ו, Z0מכיוון שהאדם מורכב מאגידי  .אותם הוא מפעיל למען עצמו תימחשבמרכיב מרכיב נפשי ו

הרי אם , שאין יש מאיןמכיוון , ושוב. 0Z מאגידי 11משפט חייבים להיות בנויים לפי  נ"האמשמרכיבי הרי , מאין

בעלת מבנה זהה לזו של היא  אשר ,בנפרדשלו  Z0בכל אחד מאגידי  נ"אמחייבת להיות הרי ש נ"אמלאדם קיימת 

 כי בפרופורציותאם  Z0 שכולם בנויים מאגידי התאיםו, הריאות, כמו הלב ,גיד אחר שלואכל מבנה לו, האדם

החי וכן בכל תת , הצומח, בכל אחד מהאגידים הבונים את הדומםנ "חייבת להיות אמ מו כןכ. יםשונ וצירופים

 .ל"מש .Z0כולל בטבע השלם עצמו המורכב מאגידים שמקורם באגידי , אגידיהם

 

רחם "תכננה והקימה את הטבע בתוך ) ה"האמנ( האינטליגנציה המנהלת העליונה של הטבע

הפועלים ו באמצעות שבעה חוקי יסוד הטבע המבוטאים בו זמנית, "במקום הלא ידוע" "ה"האמנ

 .בדרך מדעית

 

קיום . היא שהקימה את הטבע ה"קיימות ראיות ברורות ומוכחות כי האמנ חוק קיום הטבעכבר בשלב זה של 

בחוק יסוד  26משפט על מנת שלפי , מראש  0Bמאגר אנרגיה הטבע מוכיח שטרום הקמתו כרוכה בהכרח בהקמת 



   27  שמורות הזכויות כל © 2012 - 2015 זמירי יוסף

אחרת . היוצרת את הטבע הגלוי Z0של קבוצת אגידי  הראשונהתתרחש הקפיצה הקוונטית  חוק קיום הטבע ,שני

 .ולא היה טבע לא יכול היה להתרחש כלום

הייתה חייבת ליצור תהייה אצל הפיזיקאים  , 0B ללא הוכחת הכנת מאגר אנרגיה ,ההתחלתית של הטבעההקמה 

בו הם )  BIG BANG THE" ( המפץ הגדול" ,לדעתם איך התאפשר, ושאר מדעני העולם כולל הדתיים שבהם

היטב כי  יםכל אדם בר דעת ובמיוחד הפיזיקאים יודע ?הראשונית והדורש אנרגיה עצומה להתרחשות, מאמינים

  29 -26במשפטים  שהרי חוק קיום הטבע ,לא החיכוך העצום הוא שהוליד את האנרגיה, כלומר. אין יש מאין

, של הפיזיקאים השגויה בשורש" הנחת רציפות הטבע"גם אין אפשרות כי  ".אין חיכוך ללא אנרגיה"מוכיח כי 

שהרי הנחת , )ייחודית( "תנקודה סינגולארי"כראיה להקמת הטבע מאיזו להירתם  תוכל 1במשפט כמוכח 

אין אפשרות בכלל שהטבע יקום ללא קפיצה   9משפט לפי ש, אלא ,"קיפאון הטבע"רק את לא  מוכיחההרציפות 

המחייבת , בתאוצהיש צורך , הנחת הרציפות השגויהגם על פי  :לתזכורת! ראשוני 0Bבלעדי מאגר אנרגיה , קוונטית

 .אנרגיה התחלתית לשם ביצועה

נקודה  ם ובמיוחד הפיזיקאים הדתיים לא שאל את עצמו איך פתאום מופיעהפיזיקאיהמוע אף לא אחד מד 

ולכן אין משמעות לשאלה מה  "גדולההמפץ "החל רק עם  "הזמן"כי ת הפיזיקאים טענ  ?סינגולארית משום מקום

 יעדיפו, אלא, הטבע יחקרו את יסודותלא הפיזיקאים שכדי , מדעי ודיוק סותרת מצפון, היה לפני היווצרות הזמן

מעמד  בנו לעצמם הפיזיקאיםכך  !רצינית הוכחה יםמאפשר םשלעולם אינ ,יםאמפירי יםלניסוי הנחות ואקסיומות

מקריות הטבע יד מכוונת ורק אין  ,והאדם יכול להשתלט על הטבע לבדוכי  "כוח עליון"לדעתם  המייתר, על

ללא שורש  פשטניות היה נוח לפיזיקאים ולמדענים הטכניים לבנות תשתית מדעית שטחית מלאת נוסחאות. קיימת

 ,ערכיהטכנולוגיה חסרת מימד מדעני ידם של מלבד  ,הכוונהללא , באופן מקרי, כביכול, תאמיתי המתנהל

 . שבראשם הפיזיקאים

 הכולהכינה תכננה ושזו היא מוכח כיוון ש ה"האמנקיום  .הוא הנכוןההיפך כי  תורת מיקסומיה מוכיחה ,בפועל

 0Bאת מאגר האנרגיה   מראש הכינה. א": במקום הלא ידוע", ה"כלומר ברחם האמנ, עוד טרום הקמת הטבע
שמהם הוקם הטבע בדרך  Z0 את קבוצת אגידי מראש בנתה. ב; כמוכח לעיל הראשונה לביצוע הקפיצה הקוונטית

הקצתה במדויק את . ג; E הדרך היעילה ביותר לניצול אנרגיהגם זוהי כי  31משפט לפי כולל שמוכח  ,עצמאית

בנתה  29משפט שר לפי ה היא זו א"האמנ. ד; עוד טרום הקמת הטבע, בנפרד 0Zלכל אגידי  0B האנרגיה  מאגר

ההוכחות החד משמעיות הללו . אפשר את קיום הטבע מאז ועד היוםמאשר  Eמראש את מנגנון התחדשות האנרגיה 

רק קצה קצהו של  זהו ;זוהי רק ההתחלה, אך. בוצעו כולן עוד טרום הקמת הטבע, ה של הטבע"לקיום האמנ

 7אותה תורת מיקסומיה תוכיח להלן במדויק באמצעות  ,עילאיתבאינטליגנציה ובחוכמה  תוכנית עצומה ומדהימה

את הטבע  ללא שום שגיאה וטעות באפס מקריותו במדויק ,מראש ה"האמנ באמצעותם תכננה, חוקי יסוד הטבע

מתוך  וצמיחתם אשר איפשרה לאגידי הטבע לנהל בעצמם את התפתחותםב, מוכחת דרך זו, אך. בדרך לא תיאמן

 ,אני מתכוון גם לאגידי הדומם שבנו מתוך רצונם החופשי את הטבע.  בחירה חופשיתמתוך ו רצוןב ,הנאה אינטרס

רווחת הטבע באמצעות  מיקסום: המתוכננת מלכתחילה ביצוע עצמאי של מטרת הטבעכולל , דםהאחי והצומח ה

 .  מיקסום האנרגיה

 DNA -ואת מבנה ה, Z0ה היא שתכננה ואף בנתה את תשתית הטבע כולל את המגוון העצום של אגידי "האמנ

לבין , Z0הגורם להתפתחות עצמאית של האגיד כולל יחסי הגומלין בין כל אגיד , בנפרד Z0הפנימי הגנטי של כל אגיד 

 -באמצעות ה, כפי שיוכח, ה איפשר לאגידי הטבע"י האמנ"תכנונם וביצועם מראש של כל אלו ע. שאר האגידים

DNA ניית את  ב: הקמת הטבע מרגעה "צמיחה והתקדמות בדרך עצמאית וללא התערבות האמנ, בניה, שבהם

וגם להמשך ביצוע תוכנית , עד עתה, החי והאדם, וכן הצומח, הכוכבים למיניהם, הימים, הדומם כמו היבשות

  . ה"האמנ

אשר בתוכו  וחוק קיום הטבע, חוק אי רציפות הטבע: כולל השניים שתוארו לעיל, ואלו הם שבעת חוקי יסוד הטבע

המוקם , חוק שלוש הפעימותהחוק השלישי הוא . יח מידאותם אסביר ואוכ, מקופלים כל שבעת חוקי יסוד הטבע

עיבודה והוצאתה כולל , Eלקבלת אנרגיה , הכוכבים והאדם, ועד כדור הארץ Z0בכל אגידי הטבע החל מאגידי 
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החוק ; ליצירת מנגנון התחדשות האנרגיה שהוא הבסיס לאחדות הטבע ולמיקסום האנרגיה, פסולת וחוזר חלילה

חוק הגלים החוק החמישי הוא ; מיקסום רווחת אגידי הטבעשמטרתו , ההנאה והרווחהחוק הרביעי הוא 

חלקם הם גלים מכאניים שמוכח כי אף הם (אגידי הטבע מניעים את הטבע באמצעותם , )מ"גא(האלקטרומגנטיים 

מיות אגידי חוק פניהחוק השישי הוא ; )מוכח(ויותר  המ בשניי"ק K300וכן מעבירים מסרים במהירות של , )מ"גא

בשיטה זהה שבסיסה שלוש  Z0כשכל המבנים כולם מורכבים על בסיס אגידי , קיום כל מבנה בטבעהמאפשר , הטבע

, זמנית-על פיו משולבים כל חוקי יסוד הטבע לפעול בו, חוק שילוב חוקי יסוד הטבעוהחוק השביעי הוא ; הפעימות

מעלים אפשרות להשמדה עצמית של כדור  110- 109 משפטיםבחוק השביעי  .החל מהקפיצה הקוונטית הראשונה

ל יחדיו מהווים "כל החוקים הנ. היא בניית מסה קריטית למניעת ההשמדה וכן שמטרת המאמר, י האדם"הארץ ע

  .ממנה נגזרים גם כל חוקי הטבע האחרים, חוק תורת מיקסומיהאת 

חוקי יסוד הטבע המושתתים על  7אמצעות ביוצר הכרח דיאלקטי מוכח לכל שלבי הקמת הטבע  חוק אי הרציפות

ה הקימה את הטבע כך שאגידי "חוקי הטבע מנותבים רק לדרך אחת ויחידה מכיוון שהאמנ .אדנים מדעיים בלבד

 .יפעלו בדרך עצמאית) החי והאדם, הצומח, הדומם(הטבע 

ה "אמנהבאמצעות  בעאחדות של כל אגידי הטכי מטרת הטבע הינה ליצור  אוכיח באמצעות מיקסומיה, לסיום 

ומטרתה כי האדם ברבות הזמן , אצל האדם רקה של הטבע "האמנאותה הקימה , )ה הפנימית"האמנ( של האדם

כך תקום רשת תקשורת . שבפנימיותוה "האמנמתוך רצון ובחירה חופשית יבצע רצון , )נ שבו"באמצעות האמ(

למיקסום אנרגיית הטבע למען  כל אגידי הטבע לתועלת) ה"האמנ(  ה של הטבע"לאמנ כל אדםפרטנית אשר תקשר 

 יוכל האדם להבין ,ה שבתוכו"באמצעות הקשר בין האדם לאמנ .מיקסום רווחתם של האדם ושל כל אגידי הטבע

שהם בעצם ישום תגליות מדעיות , בעצמו" מעשי ניסים"ה של הטבע וליצור "את הדרכים בהן פועלת האמנ

ה פועלת "חוק קיום הטבע והחוקים המקופלים בתוכו מוכיחים כי האמנ .בשבעת חוקי היסוד של הטבע ןשמקור

 . ללא התערבותה, בדרך מדעית ומתוך בחירה חופשית להנעת הטבע

 

 חוק שלוש הפעימות: חוק יסוד שלישי של הטבע

שיטת  לבצע מחזור כל אחד מהם בנפרד בדרך מגע פיזי עם אגידים אחרים בטבע מחייב 0Z קיום אגידי .36משפט 

 . בטבע קיומםהמשך ל Eאנרגיה הלהתחדשות  עיבוד והוצאה, של הכנסת אנרגיה שלוש פעימות

קיומם מחייב תנועה שלפי  28משפט  ולפי. תמ אך בעלי מסה פיזי"הם אל 0Z  <0אגידי   9משפט  לפי. 36הוכחה 

משפט  לפי. יתפרקו 0Zאגידי , אחרת, Eאנרגיה  26משפט מתבצעת בקפיצה קוונטית המחייבת לפי  3 -2משפטים 

כבר לאחר הקפיצה  הוא אוזל ומתרוקן 29משפט  ולפי 0Zמצוי בפנימיות כל אחד מאגידי   Eמלאי האנרגיה    27

לאגידי  Eהתחדשות האנרגיה  המשך קיום הטבע מוכיח כי קיים מנגנוןאך  ,הקוונטית הראשונה של הקמת הטבע

Z0 מכאן שמנגנון זה חייב להתבצע בדרך של שלוש פעימות . להמשך פעילותם המתבצעת בקפיצות קוונטיות

עם  מגע פיזיו תקשורתחייב לקיים  Z0אגיד  בפעימה ראשונה. בדרך מחזורית Z0בין אגידי  Eלהחלפת אנרגיה 

מתבצע עיבוד  בפעימה שנייה. תוכי רק מהם אפשרי כי יקבל אנרגיה אשר חייבת להיכנס לפנימיו, אחרים Z0אגידי 

בפעימה . יכוךיצירת ואגירת פסולת בגלל תהליכים אנרגטיים הדורשים ח, )27משפט (  0Zהאנרגיה בפנימיות אגיד 

 Z0חייב להתבצע תהליך של הוצאת אנרגיה עודפת או פסולת אנרגטית החוצה באמצעות מגע עם אגיד  שלישית

מוכיח על  Eהמשך קיום הטבע באמצעות האנרגיה . תמיד ובדרך מחזורית  Z0הליך זו מתבצע אצל כל אגידי . אחר

 .ל"מש.  Z0י אגידי "מכאן שתהליך התחדשות זה נעשה בטבע ע. התחדשות האנרגיה

של גלים אלקטרומגנטיים  כנפיים/בשתי מניפות 0Z לאגיד שלוש הפעימות יש הכרחמחזור לביצוע . 37משפט 

 .  נ שלו"אותם מפעילה האמ ) מ"גא(

 0Zמחוץ לאגיד  Eדורש השגת אנרגיה   36משפט שלוש הפעימות לפי  מחזורהתהליך המורכב של . 37הוכחה 

 והרחקתם Eהוצאת פסולת ועודף אנרגיה  וכן דורש, אחרים Z0להיעשות בדרך של מגע פיזי עם אגידי  תהחייב

אשר בנויים  Z0 י אגיד"ע יםופעלמאשר  ,מ"של גא כנפיים/מכאן שהדבר צריך להיעשות באמצעות מניפות. ממנו

ראה בחוק יסוד חמישי חוק  ,בנוי מאגידים ורק מאגידיםמ תמיד "הרחבה והוכחה כי הגא[. Z0<  מאגידים 
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מספר המניפות הוא שתיים כיוון  . Z0מהוות חלק בלתי נפרד מאגיד ה  Z0< מ "מאלמניפות אלו בנויות ].  מ"הגא

הכנסת האנרגיה לתוכו מצד אחד  לאיתור ומציאת אנרגיה וכן שאז מתבצעים על כל חלק מהאגיד תנועת מלקחיים

נ "אמ )מהם מורכב הטבע( 0Zקיימת לאגידי  35משפט היות ולפי . מצד שני והוצאת האנרגיה העודפת והפסולת

 נ של אגיד"הרי שהאמ, מחשבתי אותה הוא מפעיל למען עצמו כי אין יש מאיןמרכיב נפשי ועם בעלת רצון עצמאי 

Z0  ל"מש. היא האחראית על פעילות כנפיו. 

  .E היא השגת מקסימום אנרגיה 0Zמטרת כל אגיד  .38משפט 

זאת מכיוון . שכולם בעלי מסה פיזית 0Z <0לשם פעילות אגידי  Eחוק קיום הטבע מחייב אנרגיה . 38הוכחה 

 אחרת 28משפט חייב כל הזמן בקיום תנועה לפי  0Z כל אגיד. Eמחייבת חיכוך הכרוך באנרגיה  שתנועתם הקוונטית

אותה הוא , בכל אגיד בטבע נ בעלת מרכיב נפשי ומחשבתי"יש אמ 35משפט לפי  0Zמכיוון שלכל אגיד זאת . יתפרק

מכך נובע כי  .Eלהשגת אנרגיה  שיטת שלוש הפעימות היא האחראית על פעילות 37משפט ולפי  ,מפעיל למען עצמו

 .ל"מש. היא השגת מקסימום אנרגיהZ0 מטרת כל אגיד 

 .ולכן זהו חוק טבע 0Z של אגידי לפי שיטת שלוש הפעימות יםטבע פועלה יכל אגיד. 93משפט 

, מערכות הכוכבים, כדור הארץ, כולל האטומים 0Zכל אגידי הטבע הוקמו מאגידי  11משפט היות ולפי  .93הוכחה 

, Z0 הרי כל אגיד בטבע מהווה מצרף של אגידי, החי והאדם כולל תת אגידיהם שאף הם אגידים, הצומח, הדומם

שלישי של מדובר בחוק יסוד שמכאן . אף הוא פועל בשיטת שלוש הפעימות, ולכן, כולל כל הטבע שאף הוא אגיד

 .ל"מש.  Eלהשגת והתחדשות אנרגיה  הפעימותחוק שלוש טבע  שהוא ה

מטרת הטבע היא מיקסום , מטרת כל אחד מאגידי הטבע היא מיקסום האנרגיה של עצמם ולכן. 40משפט 

   .האנרגיה של הטבע

. היא מיקסום האנרגיה של עצמו בדרך של שיטת שלוש הפעימות 0Zכל אגיד  מטרת  38משפט לפי  .40הוכחה 

, הצומח, כל אגידי הטבע כולל הדומם  39משפט ולפי  0Z יכל אגידי הטבע בנויים רק מאגיד 11משפט מכיוון שלפי 

התוצאה היא כי הטבע כולו על כל תת אגידיו וכן כל , החי והאדם פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות שהיא חוק טבע

 . ובע מטרתו מיקסום אנרגיה שלכל הט, פועל למען מיקסום האנרגיה של עצמו ולכן Z0אגיד נפרד החל מרמת אגידי 

, מ שהם המהירים ביותר בטבע"גבוהה משמעותית ממהירות הגא ,הפועלים בנפרד 0Zמהירות אגידי  .41משפט 

 .לעולם לא ניתן יהיה לאבחנם, ולכן

מ "אל והם  0Z <0ולם אגידי א. C =מ בשנייה "ק K300 מ האחרים במרחב היא "מהירות האור והגא .41הוכחה 

בנוי כל  0Zמאגידי  11משפט לפי  .בעלי מסה פיזית מעצם היותם בטבע, אך 9משפט הקטנים ביותר בטבע לפי 

תנועתם , בנוסף. וכבר מסיבה זו אין אפשרות לאבחנם, ככל הנראה פי מיליון הגדולים מהם ,מ"הטבע כולל הגא

ולפיכך  זמן שהייה קטן ביותר 6שפט מיוצרת לפי המתבצעת בקפיצות קוונטיות ללא זמן   0Z של אגידי המהירה

 והם לא יאובחנו לעולם, םתפיסת ומוגבלות האדם לא מאפשרת עיבוד מהיר של התמונה בתוך האדם כדי לאבחנ

 .ל"מש. C>> שכן מהירותם 

 .לאבחן לעולם אין אפשרות   0Zשל אגידי כנפיים /מניפות מהירותאת . 24משפט 

היוצרת זמן שהייה בלתי  בגלל מהירותם הגבוהה 0Zלא ניתן לאבחן לעולם את אגידי  41משפט לפי . 42הוכחה 

כנפיים של /מכיוון שמניפות. נתפס אצל האדם שאינו מאפשר עיבוד מהיר של התמונה בתוך האדם כדי לאבחנו

  .ל"מש .לאבחן אפשרותלעולם אין גם אותם   Z0  >Z0 אגידי

כנפיים /את המניפות, ניתן לאבחן בהיותם מעל גודל מסוים אך  0Zאת אגידי הטבע הבנויים מאגידי  .43משפט 

 . שלהם לא ניתן לאבחן לעולם

הוקמו כל אגידי הטבע כולל כדור הארץ ומערכות הכוכבים שהם אגידים   0Zמאגידי  11משפט לפי . 43הוכחה 

לא ניתן  ,מ את מחזור שלוש הפעימות"הבונים כמצרף של גאכנפיים שלהם /למרות זאת את המניפות. מאובחנים

אינו מאפשר אבחנתם בגלל   0Zזמן השהייה הקצר בקפיצות הקוונטיות של אגידי  42 משפטלפי . לאבחן לעולם

 ,מתאגדים  Z0 גם כשאגידי, לפיכך. התמונה בתוכולו עיבוד מהיר של  תמאפשר התפיסה מוגבלת של האדם שאינ

תמונה לעולם לא נתפס אצל האדם אשר אינו יכול להרכיב שום , זמן השהייה של המניפות ממשיך להיות קצר ולכן

 .  ל"מש. כנפיים של כדור הארץ ומערכות הכוכבים/ממניפות



   30  שמורות הזכויות כל © 2012 - 2015 זמירי יוסף

 .חוק שלוש הפעימות הוא היוצר את כוח הכבידה . 44משפט 

כל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות  39משפט הוקם הטבע ולפי  0Zמאגידי  11משפט לפי . 44הוכחה 

, למשל כמו ,של כל אגיד טבע הן מהוות חלק מהמצרף Z0חלק מאגידי  ,מ"גא, בהיות המניפות, לכן. שהיא חוק טבע

כן ניתן , אך, בשום ניסוי אמפירי ת המניפות של כדור הארץאין אפשרות לאבחן א 43משפט לפי  . כדור הארץ

בונים  Z0אגידי . באמצעות חוקי יסוד הטבע, עבור כדור הארץ Eהמניפות הפועלות להשגת אנרגיה  קיוםאת להוכיח 

שלוש  כיוון שכל תת אגיד פועל בשיטת. ץתת אגידים של כדור הארץ הממשיכים להתגבש עד להקמת כל כדור האר

כנפיים ענקיות הסובבות / אשר לו שתי מניפות, גם כדור הארץ עצמוו, גם ההרכבים שלהם פועלים כך, הפעימות

אשר נקלע לתוך  Aכל אגיד . המושכות אגידים לכיוון כדור הארץובמהירות עצומה , סביב כל חצי מכדור הארץ

מכאן שעוצמת שיטת שלוש הפעימות יוצרת תמיד כוח  .מצרף מניפות מיד מופעל עליו כוח המניפות למשכו לאדמה

כאשר  .לעולם ןאין אפשרות לאבחן אות 43משפט ולפי  מ"גא 37משפט פות שהן לפי כבידה בעצם קיום המני

, של כדור הארץוח הכבידה כל שהוא ההסברכוח עוצמה רב וחזק  תהם מהוו, מצרף מאוחד תכנפיים מהוו/המניפות

החל בטבע " כוח המשיכה"כדור הארץ הוא דוגמה ל. כביכול, הבלתי מאובחן היוצר מראית עין של כוח ללא הסבר

 .ל"מש .ועד מסות הכוכבים והשמשות Z0מאגידי 

 .רק בהוכחה, אלא, בעזרת ניסוי אמפירי לאבחן לעולםנ לא ניתן "שום חלק מהאמ. 54משפט 

הקמת עם . מ"הכוללת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי שהם אל 0Zנ באגידי "קיימת אמ 35משפט לפי . 54הוכחה 

זמן  43 -41במשפטים כמוכח , אולם. נ של האדם"נ המתעבה לכדי האמ"קיים שינוי באמ 11 משפטהטבע לפי 

אינו מאפשר אבחנתם בגלל התפיסה המוגבלת של האדם אשר  Z0בקפיצות הקוונטיות של אגידי  השהייה הקצר

לכן אינו וולכן האדם לא מצליח ליצור שום תמונה בפנימיותו , לו עיבוד מהיר של התמונה בתוכו תמאפשר האינ

 V1  <2V  השמהירות אגידי Z0נ של אגידי "האמקל וחומר שאין אפשרות לאבחן את .  Z0יכול לאבחן את אגידי 
נ של אגיד "שלעולם לא ניתן יהיה לאבחן את האמ, מכאן. בגלל שזמן השהייה קצר יותר,  Z0שהיא מהירות אגיד 

Z0 .נ של כל אגיד "מכיוון שהאמA בפנימיותו של האגיד  הבטבע מצויA  אשר בנוי ממכלול מצרפים של אגידיZ0  ,

לעולם לא , כלומר זמן השהייה של הקפיצה הקוונטית שלו אינו משתנה, אשר מהירותו Aנ האגיד "המהווה את אמ

 .ל"מש. כפי שעושה תורת מיקסומיה, רק להוכיח קיומה, אלא, נ בטבע"ניתן לאבחן שום אמ

 

מבטלת  היא שהקימה את הטבע ובכך) ה"האמנ(העליונה האינטליגנציה המנהלת 

 .וקיומו כל מקריות להקמת הטבע

והוא  הקימה את הטבע ה"כי האמנ מוכחולכן  0Bמאגר אנרגיה  ה מראש שלהקמת הטבע מחייבת הכנ .46 משפט

 . בתכנון מראש, קם באופן אקראי אלאלא הו

 27 -26משפטים . בקפיצה קוונטית 0Zתחילה הוקמה קבוצת אגידי , כאשר הוקם הטבע  9משפט לפי  .46הוכחה 

)  קפיצה קוונטית: להלן(מוכיחים כי תנועה בטבע חייבת להתבצע בקפיצה קוונטית ללא זמן  בחוק קיום הטבע

כי תחילה הוקם  אין אפשרות, לפיכך. Z0אשר מצויה בפנימיות כל אחד מאגידי  ,Eהמחייבת חיכוך המחייב אנרגיה 

נוצרה האנרגיה הראשונית ' וכיוב, מהירות, כי בגלל חיכוך, למשל, אין אפשרות. Eכ התווספה האנרגיה "הטבע ואח

עוד טרום , תחילה: להיפך, לכן. Eהתנועה הקטנה ביותר לפי חוק קיום הטבע מחייבת קיום אנרגיה , שכן, בטבע

, תו ניתן היה לבצע את התנועה הראשונה בטבעאשר רק בעזר, 0Bהקמת הטבע היה חייב להיות קיים מאגר אנרגיה 

ובהיותו כזה הדבר ,  9במשפט הוא בעל מסה פיזית כמוכח , ולכן 0Z  <0כל אגיד , בנוסף. חיכוך לביצועה הדורשת

המסקנה מכאן . אחרת הוא לא היה קיים, חייב באנרגיה לשם ביצוע התנועה באמצעות מפרקיו Z0מחייב כי האגיד 

 .ל"מש. ובכך נשללת כל מקריות, עוד טרום הקמת הטבע על ידה 0Bה הכינה מאגר אנרגיה "היא כי האמנ

ולפיכך , עוד טרום הקמת הטבע 0Zלאגידי הטבע  0Bה היא שהקצתה מראש את מאגר האנרגיה "האמנ. 47משפט 

 . י ישות עליונה "לתכנון מדויק מראש ע, אלא, אין אפשרות למקריות

בנפרד  0Zהמיועדת לקפיצה הקוונטית הוטמנה במאגר פנימיות כל אגיד  Eהאנרגיה  27משפט לפי . 74הוכחה 

לכל קבוצת  Eלהקצות את האנרגיה ה היא שהיתה חייבת "האמנ, לכן. לביצוע הקפיצה הקוונטית להקמת הטבע
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מ הקטנים ביותר בטבע ומכאן שאין "אל על, ומדובר בפעולה מורכבת ביותר,  עוד טרום הקמת הטבע Z0אגידי 

  ל"מש. לתכנון מדויק ביותר, אלא, אפשרות למקריות

ואת כל המבנה הפנימי  0Zה היא זו אשר מראש תכננה ויצרה עוד טרום הקמת הטבע את אגידי "האמנ. 48משפט 

אחרת לא  , Z0 של אגיד וכולל כל המבנה הפנימי, ועיבוד פנימי בתוכו  Eיכולת קליטת האנרגיה שלהם ו DNAכולל 

 .השולל כל אפשרות למקריות, היתה יכולה להתבצע הקפיצה הקוונטית הראשונה

 ואף לבצעה לעבד אות, בתוכם Eהאנרגיה את שאת קלוט ולל יוכלו 0Zאגידי טבע מצב בו כדי לאפשר  .48הוכחה 

ומדובר על טריליוני טריליונים , את הקפיצה הקוונטית ללא שיתפרקו יש צורך לבנותם במדויק וללא שום טעות

ה "על האמנ. יש צורך לתכנן לאפשר פתחי יציאה מתוך האגידים של הפסולת האנרגטית, בנוסף. Z0ויותר של אגידי 

תוכנית  DNAכולל  מבנה הפנימי של האגידיםכולל כל ה, אחרים  Z0לתכנן את מנגנון החיכוך החיצוני באגידי 

ה לבנותם "על האמנו, ללא זמן 3במשפט  אשר נעשית כפי שהוכח, הקוונטית כך שלא יתפרקו בקפיצה ההתפתחות

 .ל"מש. נשללת כל אפשרות לאקראיותו, לכך נדרשת אינטליגנציה ייחודית. בצורה אווירודינאמית מתאימה

שלולא כן הטבע היה , Eה היא זו אשר תכננה והקימה את המנגנון להתחדשות האנרגיה "האמנ. 49משפט 

שתכנון ועוד מראש טרם הקמת הטבע של , אלא, מתפרק והדבר מוכיח כי לא רק שהאפשרות למקריות היא אפס

 . הוא בעל מורכבות עצומה על אנושית  הדורשת חוכמה עילאית, מנגנון זה

ה עוד טרם הקמת הטבע שלולא "י האמנ"המנגנון להתחדשות האנרגיה חייב היה להיות מוקם מראש ע .49הוכחה 

מתוך  0Zשהוקצה לאגידי  Eמלאי האנרגיה  0Zלאחר הקפיצה הקוונטית הראשונה של אגידי  29משפט לפי , כן

בפועל עובדה היא כי  ,אולם. נמצא בהתרוקנות כתוצאה מהחיכוך המתחייב לפי חוק קיום הטבע 0Bמאגר אנרגיה 

הטבע ממשיך בקיומו ולפיכך חייב להתקיים מנגנון התחדשות האנרגיה אשר מאפשר המשך קפיצות קוונטיות של 

מנגנון התחדשות זה . שמתבצע באמצעות חוק שלוש הפעימות 36במשפט י מיקסומיה "מנגנון זה מוכח ע.  0Zאגידי 

, המתחרים ביכולותיהם במפעלים הגדולים ביותר של בני האדם ,ם ביותרהוא מפליא וכולל תהליכים ושלבים רבי

הסיכוי הוא אפס כי , שוב, מכאן. ויש לזכור כי מדובר על כמות אגידים עצומה ורבה ביותר, וזה בלשון המעטה

כאן טעויות במחזור , אך. מודלים של מקריות בעצם הגדרתם כוללים טעויות, יתירה מכך. מדובר במקריות

הנזקים אדירים ויובילו להתפרקות וקריסת הטבע  ,שכן, הוא בלתי מתקבל על הדעתבטבע רגיה התחדשות האנ

אפשרות שלאחר הקפיצה הקוונטית  ונשללת כל, מראש תכננה הכולה של הטבע "האמנ חייב כי, לכן. במיידי

יחסי גומלין כה ושילוב תהליכים כה מורכבים עם בקיומו הטבע ימשיך " במקרה" ,הטבע Z0הראשונה של אגידי 

 .ל"מש. ה"ומוכחת האמנ, נשללת כל מקריות בהקמת ופעילות הטבע, לכן .Z0מפותלים בין אגידי 

כל  תובכך נשלל, עוד טרום הקמת הטבע 0Zנ בפנימיות אגידי "ה היא זו שבנתה את האמ"האמנ .50משפט 

  .ולבטח לא עוד טרום הקמת הטבע, נ לא נבנית בטבע באופן מקרי"כיוון ששום אמ אפשרות למקריות בטבע

מדובר בפעילות , שכן, מוכח כי אין אפשרות לשום מקריות במנגנון התחדשות הטבע 49משפט לפי  .50הוכחה 

מורכבות ה יכולה להתמודד עם "כי רק האמנ 49במשפט בנוסף מוכח . וזה בלשון המעטה, מורכבת ומסובכת ביותר

עוד  והתכנון לכך חייב להתבצע, Z0בטבע לכמות כה עצומה של אגידי  Eכה עצומה של מחזור התחדשות האנרגיה 

י "חלק מהפתרון למורכבות זו נפתר עש 35במשפט מוכח . כך שנשללת כל אפשרות למקריות, טרום הקמת הטבע

הפעילות של מחזור התחדשות , כלומר. הטבענ בפנימיות כל אחד מאגידי "אמ 35משפט ה בכך שבנתה לפי "האמנ

קיבל  Z0ה ולא בגלל שפתאום באופן מקרי כל אגיד "כיוון שזו הייתה תכנית האמנ Z0י אגידי "הטבע מבוצעת ע

מכאן שנשללת לחלוטין . להיות אורגניזם חי הפועל בדרך עצמאית ךוהפ, נ בעלת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי"אמ

ברחם , עוד טרום הקמת הטבע  Z0נ חייבת הייתה להיות מורכבת בכל אגיד "חד שהאמבמיו, כל אפשרות למקריות

 .ל"מש". במקום הלא ידוע"ה ש"האמנ

אפשרות כל  שוב ובכך נשללת, למטרת מיקסום אנרגיה 0Zה היא שתכננה ובנתה את אגידי "האמנ. 15משפט 

 .טרום הקמת הטבעה תכננה את מיקסום האנרגיה עוד "מוכח כי האמנ, אלא, למקריות

ה היא "מוכח כי האמנ 50משפט ולפי  0Zכולל באגידי , נ בכל אגידי הטבע"קיימת אמ 35משפט  לפי. 51הוכחה 

הינו אורגניזם חי הפועל  "הדומם"לרבות , ן  מוכח כי כל הטבעכ. הטבעובכל אגידי  Z0 נ באגידי"שבנתה את האמ

ה תכננה "כל אלו מוכיחים כי האמנ. 36במשפט להשגת אנרגיה בשיטת שלוש הפעימות כמוכח  בדרך עצמאית
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נ "האמ 38משפט לפי , יתירה מכך. והדבר שולל כל מקריות, נ אגידי הטבע"והקימה את הטבע באמצעות אמ

מיקסום . לעצמו Eפועל למען עצמו ולפיכך מטרתו בשיטת שלוש הפעימות היא מקסימום אנרגיה  Z0באגידי 

הוא  "הדומם" הוקם הטבע כולל, 11משפט מהם לפי , מ הקטנים ביותר בטבע"האל, 0Zאצל אגידי  Eאנרגיה 

כל המדענים ו, כל בני האדם בעולםמשוכנעים לגביו  "הדומם" ברור כי ,כיוון שאין יש מאין. תגלית מדהימה

נ "גם בעל אממוכח שהוא , שהוא אורגניזם חי אלאכי לא רק  ,כי הוא אגיד חסר חיים בעולם ובראשם הפיזיקאים

 ,למשל, של הדומם כי אגיד האטום יודעים שהפיזיקאים למרות כל זאת. אשר יודעת למקסם את האנרגיה למענה

נ "בעל אמ "במקרה"אינו , מכאן מוכח שוב כי שום אגיד בטבע במיוחד הדומם. תזזיתי ביותר ומלא חיים

 .ל"מש. הממקסם אנרגיה

י "ע מיקסום האנרגיה שהיאמטרת הטבע  אתה היא שתכננה מראש עוד טרם הקמת הטבע "האמנ .52משפט 

ה הקימה את "ומוכח כי האמנ כך נשללת לחלוטין מקריות הטבע. אגידי הטבע באמצעות שיטת שלוש הפעימות

 . אגידי הטבע על ידיהטבע למטרת מיקסום האנרגיה 

היא מיקסום  אגידי הטבע מטרת 40משפט אשר לפי , נ בכל אגידי הטבע"מת אמקיי 35משפט  לפי .52הוכחה 

תכננה ה "האמנ  50משפט לפי ש כיוון  .ולכן מטרת הטבע היא מיקסום האנרגיה של הטבע ,האנרגיה של עצמם

נ "תכננה ואף הקימה את האמשה "האמנ, לכן  ,"במקום הלא ידוע"ה "כבר ברחם האמנ Z0 אגידי  נ "בנתה את אמו

 39משפט שלפי כיוון . את שיטת שלוש הפעימות להשגת מקסימום אנרגיה 0Zמראש באגידי תכננה  גם, 0Zבאגידי 

מכאן שכל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות ואין , )11משפט לפי (, 0Z כל אגידי הטבע הוקמו מאגידי

בגלל שכל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות , להיפך .בכךאפשרות כי קיימת ולו קמצוץ מקריות  

היא מיקסום אנרגיית הטבע , הכוכבים והשמשות והאדם, ועד כדור הארץ  Z0 ומטרת כל אגיד בנפרד מהקטן ביותר

, הדבר מוכיח בוודאות כי מיקסום האנרגיה של אגידי הטבע היווה מטרה לטבע מראש,  הטבע שהםלמען עצמם 

 . ל"מש.  טרם הוקם הטבע וכך תוכנן ואף בוצע הדבר בפועל עוד

 .ה הקימה את הטבע"מניפות אינו יכול להיות מקרי ולכן חובה שהאמנ/מכלול בניית שתי כנפיים .53משפט 

לביצוע שלוש ) להלן מניפות(מניפות /בשתי כנפיים  0Zיש הכרח לכל אגידי  40 -37 יםמשפטלפי  .53הוכחה 

הוקמו  11משפט מכיוון שכל אגידי הטבע לפי . נ שלו למטרת מיקסום האנרגיה"אותן מפעילה האמ, הפעימות

אין אפשרות למקריות לפיה . מניפות למיקסום אנרגיה שזוהי מטרת הטבע 2מכאן שלכל אגיד בטבע   Z0מאגידי 

כולן משתתפות יחדיו בתהליך , כולל שכולן עובדות באותה שיטה,  Z0פתאום צומחות כנפיים כאלו לכל אגידי 

, כמערכת מפעל מתוחכמת, עיבוד והוצאה ובדרך כה מורכבת ועדינה במיוחד, התחדשות האנרגיה לקבלה

לבטח אין שום אפשרות למצרף . נ בכל אגיד"כולל הירארכיית האמ, נ בכל אחד מאגידי הטבע"י אמ"המתנהלת ע

בעוד הכנפיים ממשיכות , מ מתגבשים לאגידים מאובחנים"שהינם אל  Z0שר מצד אחד אגידי כא, הכנפיים הזה

, 41משפט העובדה כי מוכח לפי . בטבע' ואינן מפריעות לראייה ולתנועה וכיוב, 43 -41 משפטיםמ לפי "להיות אל

, מאבחון האדם ,לםלעו" העלמתן"מ בשנייה וכך מאפשרת "ק C = K300ממהירות האור >> כי מהירות המניפות 

, ה היא שהקימה את המניפות"מכל צבר המידע הזה ברור כי האמנ. מוכיחה פעם נוספת כי אין כאן מקריות בכלל

 .ל"מש. כחלק ממטרתה למיקסום האנרגיה, ד טרום הקמת הטבעוהייתה חייבת לבצע זאת מראש עו
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 :תורת מיקסומיה מוכיחה. פרק ג
ה הקימה מרכיב נפשי של הנאה בסיסית בכל "מדען בעולם היודע כי האמנ אין שום

הקטנים בטבע מתוך  Z0אגידי הדומם שייצרו את האנרגיה שבאמצעותה בנו אגידי 

 .שבתוכם DNA-רצון ובחירה חופשית את הטבע על תפארתו דרך מבנה  ה

  .ה"אין אדם שיקרא את ההוכחות לעומקן ולא ישתכנע בקיום האמנ, לכן

נ עם יסוד "הם אורגניזם חי בעל אמ, הדומם ועד האדםו Z0 מאגידי כל אגידי הטבע החל

 הפועלים בדרך עצמאית מתוך אינטרס, בפנימיותם ה"נפשי ומחשבתי אותו הקימה האמנ

 .מוכח למיקסום הנאה ואנרגיה בדרך של בחירה חופשית עצמי

 

 חוק ההנאה והרווחה: חוק יסוד רביעי של הטבע

 .ה"אותו הקימה האמנ 0Z חייב להיות אינטרס קיום אצל כל אגידי הטבע החל מאגיד .54 משפט

מוכיח כי  29משפט  . Eאחרת יתפרק מחוסר אנרגיה , קיום כל אגיד בטבע מחייב תנועתו  28משפט לפי  .54 הוכחה

בשיטת שלוש הפעימות   36משפט הפועל לפי  ,0Zבפנימיות כל אחד מאגידי  Eקיים מנגנון להתחדשות האנרגיה 

נ "באמצעות האמ  35משפט אותה מבצע האגיד לפי  היא מיקסום אנרגיה 38משפט לפי   0Zכאשר מטרת אגיד 

כל , כל אגידי הטבע מטרתם מיקסום האנרגיה לעצמם ולכן  40 משפטלפי אשר  , אשר קיימת בו ובכל אגידי הטבע

ה היא שהקימה את הטבע וכי אין שום אפשרות "כי האמנ 53 -46במשפטים  הוכח .הטבע מטרתו מיקסום אנרגיה

 Z0אינטרס אצל כל אגיד בטבע החל מאגידי  ה ליצור"האמנהייתה ת מעצם קיום הטבע חייב, לכן. למקריות

אשר חייב להיות , לקיומו Eלשם כך חייב להיות מנגנון לכל אגיד בטבע להשיג אנרגיה . לבל יתפרק, להתקיים בטבע

אצלם ,  0Zהוא באגידי  11 משפטמכיוון שמקור הטבע לפי .  נ המצוי בכל אגידי הטבע"קשור למרכיב נפשי של האמ

  .ל"מש   .Eלהשגת אנרגיה  מתחיל אינטרס הקיום

באינטרס נפשי למניעת סבל מפאת היחלשות  המקורו  0Z מתבצעת ללא מודעות אגיד Eהשגת אנרגיה . 55משפט 

  .מחשבתיונפשי נ האגיד בעל רצון "המבוסס על אמולהגדלת הנאה 

הנדרשת לביצוע הקפיצה הקוונטית מצויה במאגר פנימי של כל אחד מאגידי   Eהאנרגיה   27משפט לפי  .55 הוכחה

0Z ,0כל אגיד  9משפט לפי  כאשרZ  0 מאגידי קיים בנפרדZ  לכל  35משפט   לפי.  וזהו הבסיס לעצמאותו אחרים

 והיא זו אשר אחראית להשגת אנרגיה , בעלת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי נ עצמאית"חייבת להיות אמ Z0אגיד 

E0מקור הרצון של אגיד . אחרת האגיד יתפרק  54משפט  לפיZ  אנרגיה  הנאה ולא להשגתהואE , אשר מושגת

ואף מתרחש , 28משפט כי עובדה שהטבע קיים ולא מתפרק לפי , בסיסי בטבעהוא שהמרכיב הנפשי  באמצעות 

עצם קיום הטבע מוכיח על אינטרס אשר מקורו הוא , לכן. 40ומשפט  38משפט תהליך של מיקסום אנרגיה לפי 

גורמת להרגשת אי  Z0באגיד   Eאנרגיהמחסור במרכיב זה הוא הגורם לכך כי קיום . סבל/ההנאה נפשי של מרכיב

אצל האגיד  Eוכאשר קיימת אנרגיה , להנעת מפרקי האגיד Eלרצון להשיג אנרגיה , נוחות מחמת היחלשות ולכן

אינו מודע שהסיבה לסבל שלו היא מחסור  Z0כי האגיד  מודגש . Z0קיימת הנאה בתנועה בגלל עוצמת האגיד 

לתנועתו  Z0היא האינטרס היחידי של האגיד  Z0 האגידומניעת סבל מחמת היחלשות הנאה ה, לפיכך. E באנרגיה

, אחרים  Z0כי רק שם נמצאים אגידי , בחוץחייב להימצא  Z0מקור ההנאה של כל אגיד . באמצעות קפיצה קוונטית

רק דרך המגע הפיזי בין שני האגידים המשלימים מושגת , לכן. עמם נוצר קשר של מגע פיזי להגדלת הנאתו

בנוסף למרכיב נפשי גם חייבת להכיל בתוכה  Z0נ של כל אגיד "שהאמ, מכאן. לקיום הטבעהתחדשות האנרגיה 

, י ביצוע הקפיצה הקוונטית ליצירת קשר עם אגידים אחרים"כדי לאפשר השגת מטרת ההנאה עמחשבתי מרכיב 

, ורק בדרך עקיפה היא הגדלת הנאה ומניעת סבל Z0מטרת אגיד לפיכך . כאשר כל אלו מונעים עי רצון האגיד

  .ל"מש  .הוא משיגה בעקיפין Eלמרות חוסר המודעות שלו לאנרגיה 
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 ,קודם מניעת סבלל, משלים  0Zעם אגיד  משיממגע פיזי היא  0Z של אגיד קוונטיתהקפיצה המטרת  .56 משפט

למרות , Z0מוחלפת ומתחדשת האנרגיה של אגידי  הזוגי תהליך ההנאהאמצעות בו ,מיידיב הגדלת הנאהלו

  .שמטרתו הנאה בלבד

אחרים   0Zהגדלת הנאה באמצעות קשר עם אגידי מניעת סבל והיא  0Zמטרת אגיד  55משפט לפי  .56 הוכחה 

כל אחד  ,נ שלו"באמצעות האמ, שואף לאותה מטרה Z0ון שכל אגיד וכי. לה אינו מודע, ולא הגדלת אנרגיה, מהחוץ

מנגנון  Z0חייב להתקיים בכל אגיד , לכן. הנאה השגתאשר יאפשר לו  המשלים ייצור קשר עם האגיד Z0מאגידי 

במקביל יאפשר לו השגת , ההנאה מחד אך גם השגתאשר יאפשר לו , אחרים עם אגידים ההנאה קשרלהשגת 

 .לשם הנאתו ,המשלים שלו בחוץ Z0לאגיד יתקשר   Z0כל אגיד . למרות שאינו מודע לכך ,אנרגיה להמשך קיומו

כי אחרת האגיד יתפרק  ,סימנה הפוך משלוו, שלולמשלימה האנרגיה בהחלפת  ההנאה חייבת להיות מלווה , אך

ודחייה ) -(+משיכה  :פיזיקה כטכנייםבהידועים כוחות המשיכה והדחייה , כלומר. Eמחוסר אנרגיה  28 משפטלפי 

 .) (++)--( הימנעות מסבל/נפשית או דחייה )-(+ משיכהשל  תנפשי הנאהשלהם הוא הבסיס  /המקור, ) (++)--(

בעלי סימן  ,Z0ולפיכך תתבצע מתוך משיכה הדדית להנאה של שני אגידי  ,הנאה מטרתה השגתהקפיצה הקוונטית 

 Z0הקשר בין אגידי  .המשלימים זה את זהכוח משיכה נקבי (+) עם  שלילי שהוא כוח משיכה זכרי ) -: (הפוך

 הנאהל המקבילה תוצאתו+) -( הקשר המשלים , אך. שהיא הנאה נפשית Z0גורם להשגת מטרת אגידי  ,המשלימים

המתחדשת , מקבלים את האנרגיה המשלימה(+) ואגיד ) -(כך שאגיד  החלפת אנרגיות בין שני האגידיםגם  היא

היא השגת  Z0שלמרות שמטרת אגיד , מכאן .המאפשרת המשכיות הטבע, באמצעות כל שלושת תהליכי הפעימות

  Z0המשכיות קיום אגידי  המאפשרתהיא הסיבה האמיתית לת האנרגיה המשלימה מהאגיד המשלים קב, הנאה

 .ל"מש. כולל מיקסום אנרגיה בטבע

ה היא שבנתה את הטבע "החלפת אנרגיות שמקורה הנאה היא בסיס קיום הטבע ומוכיחה כי האמנ. 57משפט 

 .היא אפס לביצוע דבר כה מורכבוהמקריות 

 53 -46במשפטים ה שהקימה את הטבע כמוכח "מוכיחים על מנגנון מתוחכם בו האמנ 56 -55משפטים . 57הוכחה 

נ "מרכיב נפשי של רצון האממצד אחד יצירת  .בשני מהלכים הנעשים בו זמנית יצרה את האינטרס לקיום הטבע

המאפשרת המשכיות ה ובמקביל החלפת אנרגיה משלימ) -(+קשר בין אגידים משלימים /אשר גורם לזיווגלהנאה 

 בה ההנאה משולבת באנרגיה המתאימה ספציפית לאותם אגידים התאמה העובדה כי קיימת. וקיום הטבע

בו   Z0חכם ומורכב ביותר בו משתתפים כל אגידי , תכנון מדויק, אלא, לאגידים מוכיחה על שלילת כל מקריות

אחרת הטבע היה מתפרק מיד לאחר , ה"לכך עוד ברחם האמנ ,מראש חייב להיות תכנון מוקדם, לכן. זמנית

. תכנון וביצוע מדויק ללא טעות, אלא, שאין שום יסוד למקריות בקיום הטבע, מכאן. הראשונההקפיצה הקוונטית 

 .ל"מש

 .הנאההיא גם מיקסום  0Z פעולת מיקסום אנרגיה אצל אגידי .58משפט 

היא מיקסום הנאה ואין להם מודעות לקבלת ) -(+ ם האגיד המשלים ע בתהליך הקשר 0Z מטרת אגידי . 58הוכחה 

ה מטרתו "י האמנ"ע 50משפט אשר הוקם לפי  0Z נ של כל אגיד"היות ואמ 38משפט לפי , אך. במקביל Eאנרגיה 

ישיג ככל שישיג יותר הנאה כך ישיג יותר אנרגיה ולהיפך ככל שישיג יותר אנרגיה כך גם  , לכן. עול למען עצמולפ

את מקסימום E  ממצה מאותה אנרגיה   Z0זאת כיוון שהאנרגיה בנויה מיחידות הומוגניות וכל אגיד. יותר הנאה

  .ל"מש. ההנאה המתאים לו

היא שיוצרת את מנגנון בין אגידים משלימים )  -(+ בשעת זיווג   0Z בין אגידי  החלפת אנרגיות. 59משפט 

 .ה השוללת כל מקריות בטבע"תכנון האמנ למופלאה שזוהי פעולה . התחדשות האנרגיה בטבע

לפי  הנאהרצון להחלפת אנרגיות בין אגידים משלימים מקורם בו עיבוד, לקבלה שיטת שלוש הפעימות .59הוכחה 

משלימים היא פסולת אנרגטית ולפיכך בפעולת העיבוד  0Z כאשר האנרגיה המוחלפת בין אגידי  ,56 -55משפטים 

כאשר מבנה , טבעה Z0כיוון שמדובר על כל אגידי . בטבע פעולת התחדשות האנרגיהכ ההנאה מתבצעת "ואח

 .ל"מש. 57למשפט בהמשך , נשללת כל אפשרות למקריות ,וכך גם מבנה הפסולת האנרגטית, ההנאה שונה ומגוון
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למיקסום הנאה מתוך כמה )  -(+ לבחירת האגיד המשלים  0Zאצל  אגיד  חופשיתקיימת בחירה  .60 משפט

הקפיצה  ורק לאחריה מבוצעת ,בזמן השהייה מ"הגא באמצעות מניפות הבחירה החופשית מבוצעת. אפשרויות

 .תוך כדי שיקול כלכלי של יעילות ותועלת, הקוונטית

נ שלו לשם "שתי המניפות אותן מפעילה האמב  0Zלביצוע שלוש הפעימות משתמש אגיד   37משפט לפי  .60 הוכחה

שהיא  C> מ  מסתובבות במהירות "שתי מניפות הגא 41משפט לפי . 58שפט מב כמוכחמיקסום הנאה ואנרגיה 

פעולה זו חייבת להתבצע . מיקסום הנאהל) -(+אגידים משלימים  כדי לאתר, מ בשנייה"ק K300 מ"מהירות הגא

). ללא זמן(באפס זמן  3משפט כיוון שקפיצה קוונטית עצמה נעשית לפי , בין שתי קפיצות קוונטיות בזמן שהייה

משפט לפי מוכח . היא גם מיקסום הנאה 58משפט אשר לפי , היא מיקסום אנרגיה  38משפט מטרת כל אגיד לפי 

 הנאהלזיווג מציאת ל למטרת סריקה 0Zמ מסתובבות בשני מעגלים משלימים סביב אגיד "כי שתי מניפות הגא, 37

 בתוכו נוצרת. מ של המניפות החוזרים אליו"יזון חוזר מיידי באמצעות הגאהמקבל  Z0אגיד . משלים Z0עם אגיד 

האגיד נדחה אם קיים . הקפיצה הקוונטית עוד טרום, מרחוקאיתם יצר קשר פיזי   Z0 על סוג אגידי תחושה פיזית

זהו מידע פיזי מיידי ). -(+ משלים במקרה של סימן הפוך  Z0ונמשך לאגיד , נגדי Z0מאגיד ) - -(++) (אותו סימן 

עדיין לא  הממשילמרות שאת המגע הפיזי , המשלימים לגבי ההנאה עבורו Z0מידע על אגידי  Z0המאפשר לאגיד 

עוד טרום המגע הפיזי והוא מבוצע , מ בזמן השהייה"מניפות הגאתהליך התחושה הפיזי נוצר באמצעות . ביצע

על כל , מ של המניפות אליו"מקבל מידע מתאים עם חזרת הגא Z0אגיד . Z0מ של אגידי "הגאבאמצעות מרחוק 

אשר , המתאימים ביותר אגידים משלימים 3 -2 למידע ע Z0בידי אגיד . שכמותם מוגבלת) -(+המשלימים  Z0אגידי 

 היחידהדדית את האגיד  בחירה חופשיתבוחר מביניהם בדרך ו ,מעבד את המידעו אוסף נ שלו הוא"באמצעות האמ

את הקפיצה הקוונטית בסיום השהייה מבצע  Z0אגיד . ביותר עבורו למיקסום הנאה הדדיתהמתאים המשלים 

  .לאחר הבחירה החופשית ההדדיתו יחידאגיד משלים אותו רק עם  ,למיקסום הנאה ואנרגיה

 אגיד בבחירת "תועלת-עלות"של  קיימים כלים כלכליים המאפשרים לו קבלת החלטה יעילה יותר Z0נ אגיד "לאמ

Z0 מד "י "הנקבעת ע ,"בקפיצה הקוונטית" תוהקוונטימספר הקפיצה להאנרגיה  כמות תידיע, למשל. המשלים

" מד דלק" :Z0  יתרת כמות האנרגיה שבאגידו, מ"הגאבאמצעות היזון חוזר של  Z0חיישני אגיד  של" מרחק

  .ל"מש .'וכיוב, תוצאות אלו נכנסות לחישוב כדאיות. ערות האגיד/בצורת עייפותאנרגיה ל

 שמץללא , בטבע Eמיקסום הנאתם גורמת להתחדשות האנרגיה כי התאפשרה רק  0Zעצמאות אגידי  .61 משפט

  .ות בטבעיה והן לשלילת כל מקר"וזוהי הוכחה חד משמעית הן לקיום האמנ, Eלאנרגיה Z0  אגידישל  מודעות

המנהלת את פעילות שלוש הפעימות  0Z נ עצמאית בכל אחד מאגידי"אמ קיימת 37 -35משפטים לפי  .61 הוכחה

לפי  . Eבלעדי האנרגיה אין קיום לטבע  28משפט לפי  .0Z זו מטרתם היחידה של אגידיו, להשגת מקסימום הנאה

עובדה מוכחת , Eלאנרגיה  הםלמרות חוסר המודעות של, אך . Eאנרגיה לאין שום מודעות  0Zלאגידי  55משפט 

וכך נבנה כל הטבע לפי  0Z בטבע אצל כל אגידי  E ה יצרה את התחדשות האנרגיה"האמנ 57משפט היא שלפי 

 0Z ה באמצעותו התאפשר לאגידי"לאנרגיה היא מהלך מבריק וחכם של האמניצירת הקשר בין הנאה . 11משפט 

זוהי הוכחה חד . נ שלהם ללא שיהיה להם שום מושג על כך מלבד הנאתם"להקים את הטבע באמצעות האמ

. ה תכננה הכול עוד טרום הקמת הטבע במדויק והאפשרות היא אפס כי הטבע הוקם במקריות"משמעית כי האמנ

 .ל"מש

 . 0Z באגידי  החי והאדם מקורה, הצומח, הדומם הטבע אצל אגידי הקיימתבחירה חופשית  .62 משפט

 . כי אין יש מאין 0Zמאגידי  ומורכב והאדם הוקם, החי, הדומם, כל הטבע על כל אגידיו 11 משפטלפי   .62 הוכחה

  .ל"מש. לכל אגידי הטבע קיימת בחירה חופשית, אזי, בחירה חופשית  60משפט לפי  קיימת 0Zאגידי כל כיוון של

 .  שאר הבחירות שלפניוהנאתו לעומת וכך מגדיל  ,שלואינטרס המתוך מבצע בחירה  0Zאגיד  .63 משפט

 0Zאגידי  3-2באמצעות בחירה חופשית בין  ,בשהייה נעשה 0Z מיקסום הנאה של אגיד  60משפט לפי  .63 הוכחה
לאחר שבחר בחירה חופשית למיקסום הנאתו תמיד מגדילה הנאתו לעומת   Z0תנועה של אגיד, לפיכך. משלימים לו

 .   ל"מש. שאר הבחירות שלפניו

 .בגלל קיום בחירה חופשית למיקסום רווחתם 0Zמאינטרס של אגידי  מוהוק כדור הארץהטבע ו .64 משפט
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קיימת  60משפט לפי . החי והאדם, הצומח, כולל הדומם, הטבע הוקם כל 0Zמאגידי  11משפט לפי  .64 הוכחה

אצל כל אגידי הטבע קיימת בחירה חופשית  62משפט לפי . למיקסום הנאתם 0Z אצל אגידי  חופשית בחירה

ליצור איחוד  63משפט לפי  0Z אגידיחלק ממחליטים , כזו חופשית בהינתן בחירה, לפיכך. 0Z שמקורה באגידי

. זאת ללא שום מודעות לכך, במקום שכל אחד ימשיך בנפרד, תםמיקסום הנאל הםאינטרס שלביניהם מתוך 

, )כדור הארץ ומה שביניהם, כוכבים, שמשות(כדור הארץ וכל הטבע הדומם  הקמת התוצאה העובדתית היא

מתוך , אלא, ללא שום מודעות לכך בעצמם  Z0כתוצאה מבחירה חופשית ועצמאית של אגידי ,החי והאדם, הצומח

  .ל"מש. והדומם לא היה נוצר כדור הארץ, לולא כך .רצון למיקסום הנאתם

 .הסתברות מובנית בדומם לא קיימת. 65משפט 

 .)-(+אפשרויות בחירה לזיווג משלים  3 -2לבחירה של  0Z קיימת בחירה חופשית לאגידי 60משפט לפי . 65הוכחה 

תחושות פיזיות על כמות מוגבלת של אגידי  היוצרבהיזון חוזר  Z0 אגיד מניפות מ של "מתקבל מידע מקדים מהגא

Z0  בידי אגיד . למרות שאת המגע הפיזי לא ביצע עדיין, )-(+משלימיםZ0  אגידים משלימים  3 -2מידע על

 בחירה חופשיתובוחר מביניהם בדרך , מעבד את המידעאוסף ונ שלו הוא "אשר באמצעות האמ, המתאימים ביותר

קיימת בחירה  Z0מבחינת אגיד . המשלים המתאים ביותר עבורו למיקסום הנאה הדדית היחידגיד הדדית את הא

את האפשרות אשר תאפשר לו  תמידיבחר  Z0אגיד  .קיימות לגביו כמה אפשרויות בחירה, חופשית אמיתית שכן

של  0Zתכננה מראש את כל תוכנית הקמת הטבע באמצעות אגידי שה "האמנ, לכן. 38משפט מיקסום הנאה לפי 

שום  0Zאין לאגידי  ה "מבחינת האמנ, לכן. להלן 66במשפט כמוכח  0Zיודעת מראש את כל מפגשי אגידי , הטבע

 . ל"מש . אין מדובר בהסתברות מובנית בדומם, לכן. והיא יודעת הכול על כל אגידי הדומם , בחירה חופשית
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 :תורת מיקסומיה מוכיחה. דפרק 
שהיא חלק ממנה ) הפ"האמנ(ה הפנימית "ה הקימה רק אצל האדם את האמנ"האמנ

 וכך אפשרה את ביצוע מטרתה באמצעות האדם והיא

 ה  "אחדות כל אגידי הטבע תחת השפעת האמנ

 

והוקמו   הטבע ה עוד טרום הקמת"תוכננו מראש על ידי האמנ והאדםהחי , הצומח, כולל הדומםהטבע . 66משפט 

ה הפנימית באדם "כולל הקמת האמנ, תוכנית המקוריתבדיוק לפי ה ללא שום טעות י אגידי הטבע"ע במדויק

  .והגנום שלו DNAאת מבנה ה  לשפרשרק היא המאפשרת לאדם , ה של הטבע"שהיא חלק מהאמנ

אחרת לא , 48במשפט ה נעשה במדויק עוד טרום הקמת הטבע כמוכח "י האמנ"תכנון הקמת הטבע ע . 66הוכחה 

 Z0 והמבנה הגנטי בפנימיות כל אגיד , של אגידי הטבע DNA -שבנתה מראש את ה, הייתה מתבצעת הקמת הטבע

) -(+חות המשיכה לבין עצמם כולל מערכת כו Z0בין אגידי ) יחסי גומלין(וכן את מכלול יחסי האינטראקציה 

נ "כולל את בחירת האמ Z0את כל מבנה הכוחות של אגידי . ובינם לבין עצמם Z0בתוך אגידי )  --(++) (והדחייה 

, DNAמתוך אותו מבנה . טרום הקמת הטבע, היא תכננה את הקמת הטבע מראש, ה ולכן"יודעת האמנ, שלהם

בדיוק בדרך שבה מתפתח ילוד חי עם צאתו ,  Z0 של אגידי DNAהתפתח בשלבים מובנים מראש הטבע באמצעות 

 .לאוויר העולם

ה "האמנ 65משפט אך לפי , נ שלהם"באמצעות האמ אומנם קיימת לאגידי הטבע בחירה חופשית 60משפט לפי 

ה "מכיוון שהאמנ, לכן. אגידי הטבע ואין שום הסתברות לגביהנ "אמיודעת מראש מה תהיה הבחירה החופשית של 

( דחייה בטבע ומכיוון שמבחינתה אין שום הסתברות בטבע /מערכות הקשרים של כוחות המשיכה יודעת את כל

ה תכננה הכול מראש ואגידי הטבע בצעו את הקמת הטבע בדרך בחירה חופשית בדיוק כפי "האמנ) ללא האדם

 .ה"ללא התערבות האמנ, ה תכננה במדויק וללא שום טעות"שהאמנ

בעצמאות מלאה למיקסום  ,נ שלהם"באמצעות האמ כך שאגידי הטבע יפעלוה תכננה את הקמת הטבע "האמנ

בנוי בתוכו מרשת , שהם האגידים הקטנים בטבע Z0כל אגיד מתוך קבוצת אגידי . ה"ללא התערבות האמנ, רווחתם

) (++) -(+דחייה /לכל גן ממערך הגנים יש כוח משיכה. של גנים הכוללת את מכלול כל התכונות של כל אגיד בטבע

מ ניתן לכוון את הגנים ואת האגידים ואת מערכת הקשרים ביניהם באמצעות "ובאמצעות הגא, בהתאמה) --(

באמצעות  שמטרתם מיקסום הנאה בדרך של בחירה חופשית Z0דחיית סבל של אגידי / השפעה על מערכת ההנאה

והוא משתנה כל הזמן כתוצאה ממערכת  Z0של האגיד  DNAכל מערך מבנה הגנום בתוך האגיד מהוה את ה . נ"האמ

אותו  ,למשל. נ שלהם"באמצעות האמ יחסי הגומלין בין האגידים וכן מהתנהגות האגידים בקשר למיקסום הנאתם

דחייה מסוימת לגבי תכונות כאלו או / בגלל משיכה) -(ולגבי אגיד אחר (+) יכול להיות לגבי אגיד כלשהו  Z0אגיד 

ה של הטבע יש יכולת כפי שהוכח לדעת באופן מוחלט "רמת הדיוק הקיימת היא מוחלטת ולאמנ. אחרות של האגיד

 .את כל התפתחות אגידי הטבע במדויק

ובביצוע עצמאי של אגידי ( ה"לפי תכנון האמנלהקמת הטבע  DNAהתקדמות והתפתחות ה  מכאן מוכח כי על פי

אשר  של אגידי הטבע DNAמתוך מבנה ה החי והאדם יוקמו , כי הצומח, היא שגרמה בזמן ובמקום הנכון )הטבע

מצוי  Z0המצוי במבנה הגנטי של אגידי  DNA כל מבנה, כיוון שאין יש מאין. Z0של אגידי    DNA מקורם הוא מבנה ה

מולקולה ענקית (גדול  שהוא אגיד מאובחן  DNA -האדם בנוי כסליל ה ממנו Z0כולו אצל האדם בפנימיות כל אגידי 

, כך). קוד לבניית רכיבי התא/ ה תוכניתתי שהינשומורכבת עם סליל כפול של חומצת גרעין המכילה מבנה תור

י מיקסומיה כי סליל ה "מוכח עתה ע, לכן. בעיתוי הנכוןבמחקריו  ודם יכול היה לגלותהא ,ה"כחלק מתוכנית האמנ

DNA   אגידי בפנימיות מקורוZ0 מ בפנימיותם קיים רכיב"שהם אלDNA   אולם. מהם הוקם הטבענפשי ומחשבתי ,

) נשמה -הפ"האמנ( ה הפנימית"האמנבעזרת , ורק לאדם, ניתן לאדם 68 -67במשפטים כפי שמוכח להלן 

 . שלו Z0אגידי המצוי ב ו את המבנה הגנטי של, ולכןשלו   DNAאת ה לשפר, )להלן(שבפנימיותו 

המאפשרת , ה של הטבע"שהיא חלק מהאמנ) נשמה -הפ"האמנ( ה הפנימית"האמנלגבי האדם הוקמה בתוכו 

אך היא כן יודעת את כל אפשרויות הבחירה של . ה לא יודעת במה יבחר האדם"והאמנ, בחירה חופשית אמיתית
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ה יודעת מראש את "מכאן שהאמנ. ה כל האפשרויות מראש"לפיכך ידועות לאמנ. האדם וכן מה עדיף לאדם לבחור

, אך, נמחקות כל האפשרויות האחרות, נ שלו"באמצעות האמ ברגע שהאדם מבצע בחירה. אפשריות הבחירה

 .  ל"מש.   ן אפשרויות הבחירהה ממשיכה לדעת את כל גיוו"האמנ

שקשורה רק  נ האדם"נ אגידי הטבע כולל אמ"ושל שאר אמ, 0Zנ אגיד "הבחירה החופשית של אמ .67משפט 

 .בחירה בלבד, אלא, לאיסוף וניתוח מידע כדי לקבל החלטה אינה בחירה חופשית

בין מספר " בחירה חופשית"ניצבת  )נ שלו"באמצעות האמ( האדם, כאשר בפני אגיד טבע כמו למשל. 67הוכחה 

המיידית  הנאההבחירות בהווה וההחלטה כרוכה רק באיסוף מידע וניתוחו כדי לקבל החלטת בחירה למיקסום 

 .ל"מש. בהינתן המידע המתאים ידוע בדיוק מה תהיה בחירת האדם, אין כאן בחירה אמיתית שכן, הטובה ביותר

 .תמיד ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימיהיא בחירה חופשית אמיתית  .68  משפט

פירושו התגברות על הרצון לסיפוק מהנאה  .קיים מושג החופש הפנימי תבבחירה חופשית אמיתי. 68הוכחה 

אך התמורה היא הרגשת סיפוק של חופש פנימי . הדורש הקרבה מהאדם במיידי מיידית ולכן הפסד גשמי בהווה

  . ל"מש. של האדם המקטין תלותו בהנאה גשמית עכשיוהמאפשר הרחבת ההנאה הכוללת 

במקום  מלמטה למעלהה היא שגרמה לכך כי התפתחות המדע היא "התבטלות המדענים בפני האמנ. 69משפט 

ולפיכך התפתחות טכנולוגית ואנושית נמוכה  כמקימת הטבע ה"ותוצאתה התכחשות לאמנ מעלה למטהמל

    .מזו שהוחמצה משמעותית

, אך. ניוטון היה מדען דגול וגם אדם דתי במיוחד וככזה היה מצופה כי יידע לקשר בין מדע ואמונה. 69הוכחה 

דבק בשיטת , אלא, בהם בפועל דווקא הוא שגרס כי חוקי הטבע הם מעבר להשגת האדם ולפיכך אל לאדם לעסוק

ה מחמת "ותו בפני האמנמפאת התבטל, למצער, זאת עשה. הניסוי האמפירי מבוססת ההשערות ואישושן המדעי

 ,הייתה בידיו האפשרות להוכיח כי הטבע אינו רציף. ואי הבנתו כי שיטה זו שלילית והפוכה לנדרש צניעותו

 א"העדיף לפתח את חדו ניוטוןאך . ה"להביא להוכחת האמנ חייב מאי הרציפות ההכרחיהדיאלקטי  וההמשך

התוצאה היא כי המדענים אימצו . אי רציפות של הטבעיכול היה לדעת כי קיימת  19במשפט למרות שלפי המוכח 

שבאמצעותה לעולם כיוון  ,מופרכת אךשהינה פשוטה יותר  מלמטה למעלה את שיטת הניסוי האמפיריבהתלהבות 

ורת שהם ת מפאת שחוקי הטבע בסיסם הוא חוקי היסוד של הטבע זאת. אין אפשרות להוכיח אפילו חוק טבע אחד

התוצאה היא כי המדענים ובראשם הפיזיקאים ביטלו את . ולא חוקי אדם שלעולם לא מוכחים לעומקם מיקסומיה

כך הפרידו וביצעו . את חוקי ורזי הטבע לבדםוהעמידו עצמם כשליטי המדע שבעוצם כוחם יגלו ה "קיום האמנ

שבסיסה אינו מוסרי  גישה נלוזה זו עד שאפילו המדענים הדתיים אימצו, שסע עמוק בין מדע ואמונה שחד הם

ה "כי האמנ 53 -46במשפטים לדוגמה , קסומיה מוכיחה לאורך כל מאמר זהתורת מי, אבל. וסותר פרקטיקת אמת

ה "מוכיחה מיקסומיה כי האמנ 61במשפט . הקימה את הטבע במדויק וללא שום אפשרות למקריותוהיא שתכננה 

ה אפשרה "שהאמנ העצמאותבאמצעות יקימו את הטבע , כולל האדם, תכננה את הטבע מראש כך שאגידי הטבע

ללא , 58במשפט נ פנימית שמטרתה מיקסום הנאה ואנרגיה כמוכח "כשהקימה בתוכם אמ, לאגידי הטבע

והפכו את  דעאת המהמדענים פספסו בגדול התוצאה הרת האסון והמיותרת היתה כי . ה בטבע"התערבות האמנ

לעומת מה  והאנושית היא ממש אפסית  שההתקדמות המדעיתטכני וחסר חיים לחלוטין תוך , המדע למנוכר

וכל  מלמעלה למטהשנה ויותר היו מבינים כי התפתחות מדעית חייבת להתחיל  350שיכלו לעשות אילו כבר לפני 

החמצת המדע את חשיבות האנרגיה ואת . מ"הזקוק לאנרגיה למרות היותו אל, אגיד בטבע הוא בעל מסה פיזית

ה "הכרה בקיום האמנה .העובדה כי קיימת מטרה לאדם ולטבע והיא מיקסום רווחה ואנרגיה היא מעציבה

ולא בכוח חסר מטרה חופשית ומתוך רצון  המתוך בחיר מבפנים ושיטותיה האנושיות להפעלת אגידי הטבע

השחיתות והכוחנות הם , הגאוותנות, הניכור, בינתיים. סוד החייםשהוא  יסודות הטבעמבסיסה להתחיל  ,וחיצוני

 . ל"מש. 1800 -את זאת מטרת מיקסומיה להפוך ב). ברובו(ששולטים בעולם המנופח וחסר המוסר " הערכים"

 .כמות האנרגיה המוחלפת גדולה יותרגם כך  0Zלשני אגידי הנאה יותר המגע הפיזי גורם לשככל . 70משפט 

גורם לשני האגידים להזרים אנרגיה משלימה זה (+) והנקבי ) -(הזכרי  0Zמגע הזיווג הפיזי בין אגידי . 70הוכחה 

האינטראקציה הפיזית בין האגידים המשלימים ככל , גם. עצם הוצאת האנרגיה גורמת להנאה, וכך, לזו ולהיפך

ת כמות ואיכות האנרגיה גורמת במקביל להנאה גדולה יותר וגם להגדל, שהיא יוצרת התאמה טובה יותר
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הנאה עמוקה יותר מאפשרת זיווג . כחלק מתהליך התחדשות האנרגיה, בעומק הקשר, המשלימה שנוצרת ביניהם

 .   ל"מש. וכמות האנרגיה המוחלפת ואיכותה גדולים יותר  Z0ברזולוציה גבוהה יותר בין תת אגידי 

לגבי כל גבוהה יותר ממרכיביו  ,)חופשיים(בודדים /נפרדים םהבנוי מאגידי Aנ של אגיד חדש "האמ .71 משפט

  ).הסינרגי.(גדלה  Z0של כל אחד מאגידיוהאנרגיה וכך גם מידת ההנאה , בנפרד Z0אגיד 

משלימים שלו  0Zבחירה חופשית בין שני אגידי  בבצעוהנאתו וממקסם מגדיל  0Zאגיד  63משפט לפי  .71 הוכחה

כל אחד מהם יעשה , Aבונה אגיד חדש ליצור קשר אשר  Z0 בוחרים כמה אגידיכאשר , לכן). שסימנם הפוך לשלו(

בחירה בין שני ב, למשל. בבחירת מתוך אפשרויות זיווג שבפניו עם אגיד משלים לו וימקסם הנאתו, זאת בנפרד

 הנפרד Z0יבחר אגיד ,  A אטום ,למשלA אגיד השייך ל Z0אגיד  אחד נפרד כמוהו והשני הוא, אגידים משלימים לו

עצם קיום אגידי טבע דחוסים כי  מודגש. רק בגלל שהנאתו גבוהה יותר Aהשייך לאגיד  Z0באגיד  ) חופשי(

נפרדים שבחרו להפסיק  Z0מתוך בחירה חופשית שתחילתה באגידי , אלא, ומאובחנים מוכיח כי לא נבנו במקריות

:  נמשיך .ה עוד טרום הקמת הטבע"מני הא"כל זאת תוכנן מראש ע .ולהצטרף לקבוצה מגובשת" בדידותם"

ומצביעה על  בודדים היא מורכבת יותר Z0הבנוי מאגידי  Aאגיד חדש מערכת אפשרויות הבחירה הפנימית של 

באמצעות  בשיטת שלוש הפעימות, ממשיך למקסם הנאתו כרגיל Z0מצד אחד כל אגיד  :ונ גבוהה מסך מרכיבי"אמ

הופך להיות אגיד רגיל הפועל בשיטת שלוש  Aאך מצד שני האגיד החדש  ;המניפות המסתובבות סביבו שתי

זרועות / מניפות 2מערכת של , לבנות לעצמו .37 משפטחייב לפי  Aהאגיד , כלומר. שלו הפעימות למיקסום הנאתו

האנרגיה  וכך מושגת(למטרת מיקסום הנאתו העוטפות ומסתובבות בשני מעגלים משלימים סביבו מ "של גא

. להשגת מקסימום הנאתו Aנ החדש של אגיד "באמצעות רצון האמ .37 משפטכאשר הוא שולט בהן לפי , )מולקיו

להגדיל הנאתם באמצעות , המרכיבים אותו   Z0לבנות את שתי המניפות כך שגם יתאפשר לאגידי Aעל אגיד 

חייב עתה   Z0מאגידי כל אחד , Z0ומורכב מתת אגידים מסוג  ,החדש גדול יותר Aהיות ואגיד . המניפות שלהם

אשר נעשתה בתכנון מראש , למען מיקסום הנאתו לשנות שיטת סיבוב שתי מניפותיו מתוך בחירה חופשית שלו

וחלק  Aיופנה וישתלב עם המניפות החדשות של אגיד  Z0 מהמניפות של אגיד מצד אחד חלק כך .ואינה מקרית

מתוך מטרתם למיקסום  שיטהיפעלו באותה  Z0ל אגידי כמכיוון ש. Z0אחר ימשיך לתפקד בדרך הרגילה של אגיד 

ימשיך לפעול  Z0ומצד שני כל אגיד  ,Aחדשות של אגיד שתי מניפות תוצאה הסופית תהיה היווצרות ה, הנאתם

ה ממרכיביו הבודדים בגלל גבוה Aנ של אגיד "מכאן שהאמ. למיקסום הנאתו, באמצעות שתי מניפותיו למען עצמן

 .ממוקסמת ברמה גבוהה יותר לעומת היותו נפרד Z0הנאת כל אגיד  כך. שרים והפעילויות המורכבתמערכת הק

כמות  ,70 משפט לפי, אזי  0Z יותר הנאה לכל אחד מאגידי  מספק Aבאגיד ) -(+עם אגיד משלים מגע הש מכיוון

 .ל"מש.  של כל אחד מהם מקבל גדולה יותר Eהאנרגיה 

י אגידי "ע החופשית החי והאדם נעשתה כולה בדרך הבחירה, הצומח, הדומם כולו הקמת הטבע .72 משפט

 .בדרך הסינרגיה, הטבע למטרת מיקסום הנאתם

למיקסום רווחתם בגלל קיום  0Zהוקמו מאינטרס של אגידי ע  כולל כדור הארץ כל הטב .64 משפטלפי  .72 הוכחה

גבוהה יותר ממרכיביו לגבי כל אגיד , נפרדים הבנוי מאגידים Aנ של אגיד חדש "האמ 71 משפטלפי  .בחירה חופשית

Z0 וכך גם מידת ההנאה והאנרגיה של כל אחד מאגידי, בנפרד Z0 שכל , מכאן. סינרגיהוזה מוכיח על , גדלה

כל הטבע חייב , ולכן 71 משפטבתוכה אף היא מקיימת את  Aהמכילה את אגיד  Bהתחברות והתאגדות חדשה כמו 

 .ל"מש. ופועל בדרך הסינרגיה 71 שפטמלקיים את 

מביאה תמיד לאפקט של סינרגיה שפירושו  אדםהחי וה, הצומח, כל פעולה בטבע על כל סוגיו הדומם .73 משפט

 .מיקסום הנאה של  כל הטבע

חירה הקמת הטבע על כל סוגיו נעשתה בדרך הב ,71 משפט המתבסס על 72 משפטמכיוון שלפי  .73 הוכחה

כל פעולה בטבע על כל סוגיו היא שהקימה את הטבע וכל  ,בדרך הסינרגיה מיקסום הנאתם החופשית למטרת
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שאפקט הסינרגיה הוא חלק אינטגראלי של הטבע והטבע פועל תמיד , מכאן. פעולה כזו ממשיכה את הקמת הטבע

 .ל"מש. בדרך הסינרגיה

 .שלהם הועד האדם הוא רק ברמ והדומם 0Zמאגידי החל  ,נ"בנושא האמ ההבדל בין אגידי הטבע .74 משפט

מהאגידים  11משפט לפי . כל אגידי הטבע תנועתם מבוצעת רק בקפיצות קוונטיות 3משפט לפי  .74 הוכחה

הקפיצה  12משפט לפי . החי והאדם, הצומח, הוקמו כל אגידי הטבע כולל הדומם 0Zהקטנים ביותר בטבע 

הקפיצה הקוונטית דורשת תאוצה ולכן  26 משפטלפי ו, לבדב 0Zי אגידי "הקוונטית של כל אגידי הטבע מבוצעת ע

תוצאתה התרוקנות צריכת האנרגיה  .0Zבפנימיות אגידי  27 משפטהמצויה לפי , Eאנרגיה לביצועה מחייבת 

 Eכי קיים מנגנון התחדשות לאנרגיה  29 משפטקיום הטבע מוכיח לפי  אך המשך,  0Z מפנימיות אגיד האנרגיה

 Z0של אגיד נ "האמ.  Z0נ המצויה בפנימיות אגיד "המושג בתהליך מורכב של שיטת שלוש הפעימות באמצעות אמ

 0Zפשי ומחשבתי הבסיסיים ביותר בטבע ומצויה בכל אגיד בטבע החל מאגידי היא בעלת מרכיב נ 35 משפטלפי 
 )60 משפט( ך של בחירה חופשיתבאמצעות המרכיב המחשבתי בדר המרכיב הנפשי מטרתו מיקסום הנאה .והלאה

והוא , Eאינו מודע לקשר שבין מיקסום הנאה לבין האנרגיה  0Zאגיד  55 משפטלפי . ממקסם הנאתו 0Zוכך אגיד 

קיים קשר ישיר בין כמות ההנאה וכמות האנרגיה המוחלפת  70 משפטלמרות שלפי , אפילו לא מודע לקיום אנרגיה

היא למקסם  0Zומכאן מטרת כל אגידי הטבע הבנויים מאגידי  0Zמטרת אגידי   60 -54 משפטיםלפי . בין האגידים

את זאת כל אגיד בטבע החל . ההנאה שלהם בהתאם לאינטרס באמצעות בחירה חופשית הנפשית את הנאתם

מכל אלו מוכח כי כל שיטת הפעולה של כל אגידי הטבע היא זהה . מבצע באמצעות שיטת שלוש הפעימותZ0 מאגיד

כל  73 -71, 64ם משפטיהפעימות ובכך כי לפי  3בכך כי כל אגיד משתמש בשיטת , ה למיקסום הנאתםבמטרת

כאשר אגידים גדולים יותר מורכבים מתת אגידים קטנים יותר , מתוך אינטרס של הנאה  Z0אגידי מהטבע נבנה 

תה גבוהה יותר אצל נ של האגיד כשרמ"וההבדל ביניהם הוא רק במורכבות האמ, וכך הלאה עד הקטן ביותר

 . ל"מש. אגידים גדולים יותר

 ובאגידים אלו ,0Zוהאדם זהה לזה של אגידי , החי, הצומח, המרכיב הנפשי אצל הדומםמבנה  .75 משפט

 .שורשם

קפיצה  והם הוקמו בדרך של ,בטבע ההם קבוצת האגידים הראשונה שהוקמ 0Zאגידי   9משפט לפי  .75 הוכחה

 11משפט מהם לפי .  0Zעם מבנה גנטי המתאים לאותו אגיד ספציפי  DNAוכל אחד מהם הוא בעל , קוונטית

 באדם ולכן נ"קיום הטבע מוכיח כי קיימת אמ 35משפט לפי  . החי והאדם, הצומח, הדומם, כל הטבע הוקם

של , )מרכיב נפשי ומחשבתי, רצון(נ "מבנה האמ ,לפיכך. וכך בכל אגידי הטבע האחרים, מהם הוא מורכב Z0באגידי 

אחרים המורכבים האגידים הוכן לכל  ,שלהם Z0זהה לקיים אצל אגידי חייב להיות , כולל האדם, כל אגידי הטבע

האגיד  ,האדםו ,החי, הצומח, הדומם של יםהנפשי יםמרכיבכל ה, לכן. ושם שורשם כי מהם הוקמו Z0 מאגידי 

 .ל"מש. שלהם  Z0 אגידיזהים לאלו של ,  המפותח בטבע

 . אצל שום אגיד בטבע ולכן אופי האדם אינו משתנה  0Zאגידי  DNA מבנה משפר והנאה אינמיקסום  .76 משפט

נ "ועד האדם הוא רק ברמת האמ 0Zמ  נ"בנושא האמ ההבדל בין אגידי הטבע השונים 74 משפט לפי. 76 הוכחה

שם  0Zזהה לזה של אגידי  ,נ שלו"חלק מהאממבנה המרכיב הנפשי של האדם שהוא  75 משפטלפי , לכן. שלהם

 משפטלפי . Z0למרות שמורכבותם ורשת הסתעפויותיהם רבה יותר וברמה גבוהה ביותר מאשר של אגידי , שורשם

חייב להיות כי מטרת האדם היא  ,כיוון שאין יש מאין . הינה מיקסום הנאה וסיפוק במיידי 0Zמטרת אגידי  56

. Z0אם כי היא מורכבת יותר בגלל היותו מורכב מרשת עצומה של אגידי , Z0 ל אגידי בדיוק כמו ש, מיקסום הנאה

 לחולשהלו  םהגור ,אצלו הספציפי במרכיב הנפשי הדבר מתבטא, מחסור באנרגיה אצל האדם כשנוצר, לפיכך

י "למטרת סיפוק הנאתו ע Z0 אגידי באמצעות המיד מגיב נ האדם"אמ, לפיכך .הוא רוצה להימנע הממנאנרגטית 

בדרך של  60 משפטלפי  יתנעש 0Zפעולה זו של מגע משלים בין אגידי ). -(+יצירת מגע פיזי בין אגידים משלימים לו 
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זו אשר תעניק לו את מירב הסיפוק וההנאה  את 63  משפטלפי  יבחר 0Z ירה חופשית בין אלטרנטיבות ואגידבח

 0Zאגיד  DNAמבנה  את הדבר שנהילעולם לא , אך .לו את מירב האנרגיהאף תזרים  70 משפטשלפי , המיידיים

המשתנה רק עם שינוי מבנה ה  נ של האגיד"ולא באמ Z0המצויה בפנימיות אגיד  Eכיוון שמדובר באנרגיה , עצמו

DNA את אופי האדם המורכב מאגידי  יםמשנ םמכאן שהנאה וסיפוק מיידי אינ. שלוZ0 .ל"מש. 

 .מטרתה מיקסום רווחת האדםש, ה הפנימית"האמנכתוצאה מקיום  משתפרהאדם  DNAומבנה אופי  .77 משפט

לא משתנה נ שלו "מבנה האמש כיווןמשפר את אופי האדם  ומיקסום הנאה בטבע אינ 76 משפטלפי  .77 הוכחה

מהסוג והיא   65משפט אינה כזו לפי " בחירה חופשית". ואף לא של שום אגיד בטבע, כתוצאה ממיקסום הנאתו

 . נ בטבע"בשום מבנה אמ אצל האדם אינה משנה דברשומכאן  Z0הקיים אצל אגידי 

 מנהלת עליונהאינטליגנציה  והאחראית לה היא, ן האדם"אמדורשת מאמץ ומודעות מצד  אמיתית בחירה חופשית

 הפ"אמנמה את השהקי של הטבע ה"שהיא חלק מהאמנ, )הפ"אמנה הפנימית של האדם ובקיצור ה"האמנ(פנימית 

, שלו DNA י שיפור מבנה ה"ע, נ שלו"שיפור באופי האמ, 68משפט לפי  ,יכול לבצע רק האדם, לכן. האדםפנימיות ב

נ הדומה לכל אגידי הטבע הרוצים "האמ לעשות ההיפך ממה שעושה הפ"אמנמטרת ה. ובכך הוא ייחודי בטבע

  .האדם נ"אמפוגעת בנ ולעיתים אף "את האמ שאינה משנההנאה מיידית רק  Z0באמצעות אגידי 

אחרת לעולם לא יוכל , שלו ה הפנימית"האמנהאדם חייב להיות קשוב לרצון , נ"במהות אופי האמ יכדי לבצע שינו

 רווחתא מיקסום וה הקימה את הטבע וה"למצב שלשמו האמנ ,של ההנאה הלא נשלטת ממעגל הקסמיםלצאת 

הפנימית פירושה זיווג להנאה תמידית ומיידית  ה"מהאמנ התעלמות האדם .שלוDNA שיפור ה האדם באמצעות 

  .לעולם אינו מביא לרווחה תמיקסום הנאה מיידי. אשר תשאיר את האדם במצב בו נמצאים כל אגידי הטבע תמיד

הרגיל בנוסף למידע  ,נ של האדם"מזרימה מידע לאמיא הו, הוא בפנימיות אגיד האדם הפ"אמנהמקום מושבה של 

הרגלי אופי ולשנות את ניתן  הפ"אמנבאמצעות הרק . מיידיתמיקסום וסיפוק הנאה היא מטרתו ש נ"שאצל האמ

ה הפנימית אשר "להכפיף רצונו לאמנ נההיה מוכתנ "י כך שהאמ"ע, לצמיתותנ ואף לשפר את תכונותיה "האמ

שיפור ה הפנימית היא "מטרת האמנ. הנאה מיידית הנ השטחי שמטרת"מידע האמ אלפי מוניםגבוה  ההידע של

מתוך רצון והבנה  את הרגלי ההנאה המיידיים לשנות לצמיתות נ"האמ של האדם דרך השפעה על באיכות ההנאה

והפיכתו לקשור  שלו DNAדרך שיפור נ האדם ולשפר אופיו "לעזור לאמעצומות ה הפנימית יכולות "כי לאמנ

. שלהם הפ"אמנש וקשר אמת עם בני אדם נוספים באמצעות הלערכים נעלים של נתינה ושמחה הגורמים חופ

בחירה בזיווג על  להשפיע הפ"אמנמטרת ה. שלו Z0 נ באגידי"בהחלטות הבחירה של האמ אינה מתערבת הפ"אמנה

שליטה ומורידה  בתבהנאה מיידית ממכרת שאינה להקטין את תלות האדם ובעלי איכות גבוהה יותר   Z0עם אגידי 

להיעתר להשפעת  נהנ של האדם מוכ"ככל שהאמ. במיידיות הנאה ורצונ לבגל ושתלטנות את האדם לחוסר ערכים

מיקסום הנאה  76משפט לפי נ אז "אין השפעה וגישה לאמ הפ"אמנאם ל .כך תעלה רמת האדם ולהיפך הפ"אמנה

 .נ"המועברות לאמ הפ"אמנאשר אינו מודע בכלל להצעות מצד ה, של האדם  Z0אגידיו DNA אינו משפר את מבנה

של  עם רזולוציה עמוקה, )-(+ מסוג עדין יותר Z0 תקשר עם אגידי תנ כי "השפעה על האמלפועלת תמיד  הפ"אמנה 

, העדין Z0לאגיד , הגס יותר Z0החלפת סוג המגע מאגיד  .שלוDNA באמצעות שיפור ה  לשיפור אופי האדם מגע פיזי

, לכן. או עצב שהן סוג של הנאה מיידית, למשל כעס, Z0של האדם באותו רכיב של אגיד  Z0אגידי על כל משפיעה 

ופירוש הדבר  גוף האדםב Z0משתנה בכל אגיד  Z0 אגידי  כל מבנה  )בשלבים( לקבוע ךהופההשינוי בבחירה לאחר 

המשנה את מבנה ה   Z0באותו רכיב של אגיד  שינוי קבועזהו .  Z0ובמבנה הגנטי של אגידי  DNA ב  לצמיתותשינוי 

DNA משפיע על כך בעקבות שינוי מהות תכונותיו נ "וכך גם האמ, לתמידאת המבנה הגנטי של אותו רכיב , ולכן

  .יגדל Z0 של כל אגידי  שהחלק של שיפור העוצמה לחיובי

ולגרום לזרימה אנרגטית  ,הלהרחיב יכולותיו דיתהנאה מייהיא להתגבר על מצב של , אם כך הפ"אמנההמטרה של 

כך מצבו של האדם . נ לטווח ארוך"האמ אצל יםנפשי םבאמצעות שינוי ערכי באופן קבוע, יעילה יותר אצל האדם

 כך אופי האדם. לצמיתותנעלמים ו הופכים לנדירים יותר סבל מיידי/של הנאהקופץ מדרגה ומצבים נפשיים 

יותר  הוקשור הקשובנ "שלו עולה כיוון שהאמ פנימיהוהרגשת החופש  והוא יציב יותרמשתפר והולך ואישיותו 
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נ עם "הוא מידת שיתוף הפעולה של האמ המפתח לשיפור. רצונה ברצון תומבצע וה הפנימית של"להשפעת האמנ

שמביאה  והחלפת אנרגיות מהירה יותר ותמידיתזרימה  על הנאה מיידית למען לוותרלגרום לה  הפ"אמנהרצון 

 .ל"מש   .לחופש פנימי על ידי ויתור על הנאה מיידית גשמית

מתוך  )נשמה -הפ"אמנ( ה הפנימית שלהם"כאשר כל בני האדם יהיו קשובים באופן מוחלט לאמנ. 78משפט 

על פי תכנונה מראש עוד טרום הקמת  ה של הטבע"תהיה אחדות בטבע תחת השפעת האמנ, בחירה חופשית

  .שפירושה מוסריות מהמילה למסורהן של האדם והן של כל הטבע , יהיו בנתינה Z0 וכל אגידי, הטבע

והטבע הוקם במדויק , ה היא שתכננה את הטבע מראש עוד טרום הקמתו"כי האמנ 66במשפט מוכח  .78הוכחה 

אך , ה של הטבע"שהיא חלק מהאמנ, )הפ"אמנה(ה הפנימית "האמנכולל הקמת , י אגידי הטבע ללא שום טעות"ע

י אגידי הטבע באמצעות "ע Eהיא מיקסום האנרגיה  52משפט מטרת הטבע לפי . באדם אך ורקהפ הוקמה "האמנ

הרי שמטרת אגידי , א גם מיקסום הנאהוה Eמיקסום אנרגיה   58משפט ומכיוון שלפי , שיטת שלוש הפעימות

 .  הטבע היא מיקסום הנאה ואנרגיה

לפי , נ שלהם"י האמ"הנעשית ע, של כל אגידי הטבע, כביכול, "בחירה חופשית"מוכיח כי אותה  67משפט שמכיוון 

תמיד יעדיף יותר , והאדם 0Zידוע מראש כי כל אגיד בטבע כולל , אינה בכלל בחירה חופשית אמיתית שכן 65משפט 

ה מיידית והתמורה היא בחירה חופשית אמיתית היא תמיד ויתור על הנא 68משפט לפי . הנאה על פחות הנאה

הפ "באמצעות האמנ רקנ האדם על הנאה מיידית יכול להיעשות "ויתור של אמ, לכן. הרגשת סיפוק של חופש פנימי

, שמטרתם הנאה מיידית Z0כל אגידי הטבע מקורם באגידי . נ שום תמורה בצידה"כשאין לאמ, של האדם) נשמה(

לעולם אין אפשרות כי יבצעו איזה , לכן. גם היא רק הנאה מיידית מטרתם, כל אגידי הטבע הבנויים מהם, ולכן

נ שלהם שלעולם לא "כיוון שהדבר נוגד את המבנה הגנטי של אגידי הטבע ואת האמ ויתור מתוך רצון חופשישהוא 

מכאן היא שלעולם לא קיימת שום נתינה ושום ויתור אצל שום  הקריטית המסקנה. 76- 74משפטים משתנה לפי 

, שכן. הפ שלו"קשור לאמנאינו אם האדם  וגם אצל האדם לא יתקיים שום ויתור אמיתי, שאינו אדםטבע אגיד 

מכאן שרק אצל . נ שלהם"שלעולם לא משתנים כולל האמ Z0המבנה הגנטי שלהם מלכתחילה מקורו אגידי 

הפ "קשובה לאמנ נ של האדם"בתנאי שהאמ, האדם קיימת אפשרות לויתור ונתינה מתוך בחירה חופשית אמיתית

 ,של האדם הופכים להיות בנתינה Z0במקרה כזה כל אגידי . מוסריות מהמילה למסורוזוהי משמעותה של שלו 

זאת . הם פשוט מתנהגים כך. כלומר הופכים להיות מוסריים למרות שלעולם לא יבינו משמעותה של מוסריות

יכותיים יותר וכך הנאת האדם הופכת לרווחה של האדם משתפרים להיות א Z0של אגידי  DNAמכיוון שמבנה ה 

האדם עם   Z0של אגידי ) -(+היוצרת זיווג ) מ"תא(במקביל בגלל תקשורת אגידים משלימים , אך. ההולכת וגדלה

 : נתינה/כל הטבע הופך לפעול במוסריות, של הטבע Z0אגידי 

מיד לאחר שבוצעה בחירה , בצעויתור על תאוות /דחייה, למשל, הפ"נ האדם מבצע את רצון האמנ"כאשר אמ

לבצע שלו  Z0נ האדם לכל אגידי "מועברת מיד הוראת הפעלה של אמ, )-(+מ "אך קודם לזיווג תא, חופשית

חופשיים  Z0קשורים לאגידי ) -(+מ "אשר בדרך תא i0Z  ,n...1 =iבכל אגידי  jרכיב תאוות הבצע  התגברות ולדחות

, שלו בהתאמה i0Zשל אגידי   jי מוח האדם לכל רכיבי תאוות הבצע "נ מועברת מיידית ע"הוראת האמ. שבטבע

. שבטבע Z0 של אגידי המשלימים  jונדחים כל רכיבים תאוות הבצע , ומיד מתבצעת דחייה זו בדרך מדויקת ביותר

 jרכיב . jשלו ברכיב תאוות הבצע  Z0של אגידי  DNAבמקביל אצל האדם כתוצאה מהדחייה חל שיפור במבנה ה , אך

חופשיים שבטבע היא מיקסום  Z0כיוון שמטרת אגידי . בהתאם לעוצמת הדחייה, משתפר ויורד מיד בתאוות הבצע

ואז בתהליך הזיווג , בהתאמה למצב החדש jמיד חל שינוי שולי מזערי גם במבנה רכיב משלים תאוות בצע , הנאתם

של האדם הנאה משופרת ועדינה יותר וכך תאוות הבצע של האדם  i0Zאצל אגידי  jמ יקבלו כל רכיבי "של תא

גם ברכיבים   DNAהשפעה זו תשפיע בתהליך שרשרת על כל אופי האדם באמצעות שיפור . מתחילה עתה להיעלם

נ האדם וחוזר חלילה ל "ממשיכה בהשפעתה החיובית על אמ) נשמה(פ האדם ה"ותעדן אותו תוך כדי שאמנ, אחרים

DNA  יש לשים לב כי הזיווג נעשה בין אותם אגידי . האדם והטבעZ0 אך המבנה , משלימים הן באדם והן בטבע

פירוש הדבר הוא כי . האדם והטבע משתנה בשוליים לחיובי ומעודן יותר  DNAב  jהגנטי של תאוות הבצע 

 Z0של האדם והן באגידי  Z0בטבע הן אצל אגידי  DNAמבנה ה גם משתפר של האדם הפ "עת האמנבהשפ
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וכך , איכות גבוהה יותר/לשאר הטבע ברמה Eשהם מצידם מספקים עתה הנאה ואנרגיה , החופשיים בטבע עצמו

מוסברת  כך. באדם ובשאר הטבע jהקשורה להפחתת תכונות תאוות הבצע המושפעות מרכיב  "הסביבה"לכל 

 . שיכולה להיות חיובית או שלילית, ההשפעה העצומה של האדם על הטבע

, ה שתכננה הכול במדויק"שהוא מוכיח על קיום האמנ, אלא, מלבד העובדה כי כל התהליך המורכב הזה אינו מקרי

  DNAבנה ה במיש להדגיש כי זוהי גם דרך אופטימאלית לבניית שינויים , ברורות ומדויקות" הוראות"באמצעות 

עכשיו גם מוכח חד משמעית כי הטבע עצמו , יתירה מכך. של כל הטבע שנעשה בתהליכים מדודים ומאוזנים כיאות

, נ שלהם שכולם אורגניזם חי"והאמ Z0ואני מתכוון לאותם אגידי , באמצעות האדם הופך להיות מוסרי וערכי יותר

 . ומקורם בנשמה ומשם לטבע וחוזר חלילההאדם Z0 מוסריות האדם מתחילה באגידי . כולל הדומם

מטרת ההשפעה היא לגרום . 77 במשפטנ מתוארת "הפ על האמ"דרך ההשפעה של האמנ: יותראמשיך ואפרט 

עדין ונעים יותר , אחרים בעלי איכות הנאה מסוג נעלה) -(+משלימים  Z0נ קשר זיווג פיזי להנאה עם אגידי "לאמ

נ תשוכנע נפשית "הפ היא כי האמ"התוצאה אליה שואפת האמנ. במקום האגידים היותר גסים לפני השתפרותם

ולעבור למגע זיווג עם , הגסים עם מרחב פעולה מצומצם אליהם הייתה קשורה קודם לכן Z0להתנתק מאגידי 

 0Zאלו הם אותם אגידי , אולם. נ מרחב תחושות נפשיות נעים וללא לחץ מיידי להנאה"שר יאפשרו לאמאגידים א

בעלי מוסריות גבוהה  -ובמילים אחרות, פתיחות והתחשבות, גבוהה יותר של נתינה  DNAרק עם איכות  ,עצמם

מפותח   DNA)(הגנטי שלהם  אשר המבנה Z0גבוהה יותר בכל אגידי  )נ"אמ(מנהלת האינטליגנציה הכלומר . יותר

וכך כל  לצמיתותהינו  DNA השינוי של ה  77משפט לפי , לכן. גבוהה יותר) מהמילה למסור(יותר ולכן בעל מוסריות 

 Z0שהשתפרו השינוי הוא קבוע בכל אגידי   DNAובאותם רכיבי  Z0מבנה האדם משתנה כיוון שהאדם בנוי מאגידי 

זהו גם . שלו 0Zמקורה באגידי  35משפט נ של האדם גדלה ומשתפרת כיוון שלפי "כולל כמובן שגם האמ, של האדם

גם סובל פחות ממחלות ותוחלת החיים ) נותנים ופתוחים(שלו יותר מוסריים  Z0כי אדם אשר אגידי , ההסבר לכך

 . ועוצמתו עולה, והוא מאוזן ויציב יותר, שלו גבוהה יותר

הפ הגורמות לה ללחץ "נ היא באמצעות תחושות מצפוניות הצפונות באמנ"הפ על האמ"בה משפיעה האמנהדרך 

" הוראות"מודגש כי כל הפעולות והתגובות נעשות באמצעות . נ"נפשי עם ביצוע מערכת זיווג אשר פוגעת באמ

ה לא היה מודע אליהם עד חוקי יסוד הטבע שהמין האנושי לא הי 7ללא שום טעות באמצעות כל , מדויקות ביותר

נ אגידי הטבע "כל הפעילות הזו קשור לעובדה כי כל אגידי הטבע הם אורגניזם חי בעל קוד שפה של אמ. עתה

נ על כל סטייה מהדרך הנכונה לכל כיוון שהוא מאפשרת "הפעלת התחושות הללו על האמ). 90 -84ים משפט(

היוצר מה " מצפון"הפ וזה מה שמכונה "ן המתאים לאמננ האדם לכוונה לכיוו"הפ לאמ"הדרכה יעילה של האמנ

הכול הינן . וסתם הרגשות ומצבים לא נעימים אחרים" תחושת לחץ", "רגשי אשמה", "ייסורי מצפון"שמכנים 

הפ משדרת "או שהאמנ, או שהן לא טובות לאותו אדם" מוסריות"תגובות או בגין פעולות שביצע כבר האדם שאינן 

יש להדגיש כי כל הפעולות של הקשר בין . המעשים הלא מתאימים כדי למנוע מהאדם לבצעם תחושות כאלו לפני

נ מושפעת "בדרך זו האמ. הפ מראש או בדיעבד"י האמנ"נ נעשות בפנימיות האדם המכוון ע"הפ לבין האמ"האמנ

שנותנים זיווג  Z0 ומוותרת לאט ולאורך זמן על התנהגות לא רצויה ובעייתית הקושרת את האדם לזיווג עם אגידי

 Z0על הנאה מיידית ויוצרת קשר באמצעות אגידי  השוויתרנ מבצעת בחירות מתוך רצון לאחר "שלילי והאמ) -(+

הפ משגרת מסרים מעודדים לאדם עם "האמנ. אך משופרים Z0שהם אותם אגידי , ברמה עדינה ונעימה יותר

הפ ומצד שני תחזיות קודרות אותן היא "י האמנ"ו עתחזיות כיצד ייראו תחושותיו באם יפעל בדרך שהותוותה ל

 .מ מהירים מה יקרה לאדם באם יפעל שלא על פי הדרך הנכונה"מעבירה באמצעות גא

התקשורת האנרגטית : עכשיו הוא מבין מה המקור שלהם, אך, את הדרכים שפורטו חש כל אדם לאורך כל הזמן

אם הכול פועל ". אופי האדם"ן חלים שינויים במה שנקרא עם הזמ. )90משפט ( נ האדם"הפ לבין אמ"שבין האמנ

מרחב האפשרויות יותר גדול לפעולה ויציבות יותר גדולה בחייו וחופש , כסדרו האדם חש יותר יציבות בפנימיותו

הכל קשור לאותה . 'הביטחון העצמי עולה וכיוב, מגלה אחריות, לוקח את החיים בדרך טובה יותר, פנימי רב יותר

כאשר אני מתרכז עתה בחוק  ,חוקי יסוד הטבע 7המבוצעת באמצעות , אותה הוכחתי לאורך כל המאמר מערכת

כל התיאור לעיל מתבצע במציאות . כאמור רווחה היא גם הנאה אך רחבה ויציבה ותמידית. ההנאה והרווחה

נ חלים גם שינויים "התוצאה היא שעם שינוי האמ. הרבים מאוד של האדם הפזורים בתוכו Z0הפיזית באגידי 
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שלה באמצעות הוראות של  Z0נ קשורה לאגידי "שכן האמ, בו זמנית בכל אגידי האדם, Z0במבנה הגנטי של כל אגיד 

רבה לכל אגידי  אשר משם באמצעות מערכת העצבים מתפזרים במהירותבמוח מ אותן היא מעבירה למרכזים "גא

Z0  הרי מבחינת " לא יעיל) "-(+יש להעיר כי כאשר קיימות חסימות בגין תקשורת של זיווג . וללא שום טעותבדיוק

 . שלא לדיון כאן, שיש לזה מערכת סיבות מדויקת, אלא, נ"הפ או האמ"של האמנ" מטעות"הפ אין זה נובע "האמנ

ואינה רוצה להיות ) נשמה(הפ "אינה מעוניינת בקשר עם האמנ "הסוררת"נ "האמאך קיימים מצבים הפוכים בהם 

נ שבונה לעצמה מערכת הגנה "האמ. הפ מציעה על פי רצון של בחירה חופשית אמיתית"כפופה לדרך אותה האמנ

, מסרבת להיפטר מדרכיה השליליות אשר ימיטו עליה בהמשך הדרך צרות צרורות" אגו שלילי"הקרויה לעיתים 

אשר יוצרים חיץ וחומות בין " מן הישוב"על בני אדם , אלא, אינני מדבר רק על פושעים חסרי מוסר. ידועות מראש

אך אותם בני אדם מפתחים . הפ היודעת תמיד ובאופן מוחלט כי הדרך של האדם שגויה"נ שלהם לבין האמנ"האמ

בדרך בטוחה מפסיק לאט ו, כך. הפ שלהם"ומתעלמים מהמסרים המצפוניים והמוסריים של האמנ" עור פיל"

חלק גדול , למצער. מדי לטעמה" המוסרית"הפ שלו "נ האדם לבין האמנ"בין אמ הקשר החשוב מכללהתקיים 

ושאף אחד לא ילמד "ביותר מהאוכלוסייה בעולם שלנו מורכב מאנשים המאמינים בביטחון העצמי הרב של עצמם 

זו הסיבה לכך . קשובים לחברים וידידים הפ שלהם וגם לא"הם לא קשובים לאמנ ".אותי מה טוב בשבילי

 .110 -107משפטים שהאנושות מתדרדרת עד כדי איום על קיומה לפי 

ה של הטבע קיימות שיטות רבות וטובות להגשים את מטרתה לטווח ארוך והיא מיקסום הרווחה "לאמנ, אבל

של הטבע   Z0אגידי  : היא תמיד אשר תשתיתה, כולל כמובן של כל אגידי הטבע, והאנרגיה של כל אחד מבני האדם

 .מהם הוקם ובנוי כל הטבע

וגם (אשר הם מובילי ומנהיגי העולם שלנו , ה הפנימית של בני אדם"ה באמצעות האמנ"המטרה של האמנ

ה באמצעות אגידי הטבע "לכן אסיים בכך שאתאר את המצב בו מגשימה האמנ. לאחדות הטבעהיא להגיע ) הטבע

בגמר אותו מצב . ה את תוכניתה לאחדות הטבע"על פי תוכנית האמנ, והקימו את הטבע העצמאים שהם עצמם בנו

כולל אלו שעדיין בטוחים כי אין כלום מלבד , בסיסי של התוכנית חייב לקרות כי לגבי כל בני האדם בכדור הארץ

צון ומתוך בחירה הפ שלו מתוך ר"נ שלו תהיה כפופה לרצון האמנ"כל אדם למצב כזה בו האמ, יגיע האדם, עצמם

וממצב הרווחה , ומלאי סיפוק מעבודתם, מלאי שמחת חיים, או אז בני האדם ירגישו שלמים ומאוזנים. חופשית

אם בני האדם יבחרו להיות צמודים , חזון זה הוא אמיתי וחייב להתגשם. הכלכלית שלהם והשוויון החברתי

הפ תופסת "ת היום לא תהיינה שכן ברגע שהאמנאותן מלחמות הקיימו. )110משפט (הפ שלהם "וקשובים לאמנ

בני האדם יחיו טוב מאוד אחד עם השני והסיבה לכך היא כי התקשורת אומנם , נ באופן מוחלט"פיקוד על האמ

יהיה בין , הקשר אם כך !הפ"אך היא תעשה את רצון האמנ, נ"תמשיך להתבצע כמו היום באמצעות האמ

הפ לפחות "נ תתקרב ותהיה קרובה לזו של האמנ"רמת האמ. האדםנ "הפ של בני האדם באמצעות אמ"האמנ

ה של "מאוחדות תחת המטריה של האמנהפ של כל בני האדם בעולם שלנו יהיו "כל האמנ. בפרמטרים המתאימים

של  Z0מה שקורה אצל אגידי , כפי שתואר לעיל. ה בדרך מדוקדקת ומדויקת"וכך תוגשם תוכנית האמנ הטבע

 Z0כתוצאה מהשינוי אשר חל במבנה הגנטי של אגידי , הפ"שלהם גדל ומשתפר בהשפעת האמננ "אשר האמ, האדם

חופשיים בחלל /הן הנפרדים, של הטבע Z0ביתר דיוק באגידי . קורה בטבע עצמו, Z0של אגידי  DNAכלומר ברכיבי , 

היוצרים , האדםהפ בני "כאשר הטבע מאוחד בהשפעת אמנ. הכוכבים והשמשות, והן אלו שהקימו את היבשות

של הטבע ) נ"אמ(של הטבע משתנה ומשתפר וכך האינטליגנציה המנהלת  Z0של אגידי  DNAאחדות בטבע גם ה 

הוא  המהווים את אחדות הטבע, אם כך המפתח לכל אלו. גדלה נתינת הטבע שהיא מוסריות הטבע, גדלה ולכן

 .הפ של האדם"האמנ

אשר בסיסו הוא  אורגניזם חיהיות וכל הטבע הוא . הטכנולוגיה המדעית תשתנה ללא היכר תוך שנים לא רבות

הטבע בדרך הדומה לזו הרי האדם יידע לתפעל את , הפועל בדרך של בחירה חופשית ומתוך רצון חופשי, Z0אגידי 

אשר , הימות המבוססות על זיווג פנימייהיו טכנולוגיות מד. ואני מתכוון בדיוק למה שאני אומר! !ה"של האמנ

לא בצורת הכוחות הברוטאליים על המסה החיצונית שפיתחו ניוטון וכל הפיזיקאים האחרים  Z0יכוונו את אגידי 

. הכול ישתנה מהקצה לקצה, לפי תורת מיקסומיה תוך זמן לא רב. להתנעת ושינוע אגידים בטבע, עד וכולל היום

אשר באמצעות שיטות התקשורת בין , טכנולוגיות אשר בסיסן חוקי היסוד של הטבע מדעני תורת מיקסומיה יפתחו



   45  שמורות הזכויות כל © 2012 - 2015 זמירי יוסף

כיוון שכפי שמיקסומיה מוכיחה בחוק , לתנועה של כמעט ללא זמןואגידי הטבע מהירויות הביצוע יגיעו Z0 אגידי 

בין  השהייה וזמןהיות ). באפס זמן(אי הרציפות של הטבע כל התנועות מבוצעות בקפיצות קוונטיות ללא זמן 

הם הפרמטרים הקובעים את מהירות התנועה  Z0של אגידי  גודל הקפיצות הקוונטיותהקפיצות הקוונטיות וכן 

אשר , כך למעשה ישתנה כל המדע. יהיה שונה לחלוטין מאשר היום, הרי שינוע מסות כבדות של אגידי הטבע, בטבע

וכי מה , מ הם המשנעים את הטבע"כיחה כי הגאתורת מיקסומיה מו, בהערת אגב. הוא חלק מתורת מיקסומיה

 .ל"מש. מ רגילים"מיקסומיה מוכיחה כי הם גא -שנחשב לגלים מכאניים 
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 :תורת מיקסומיה מוכיחה. הפרק 
תקשורת אגידים "הטבע והאדם באמצעות  )שפת( ה תכננה את קוד"האמנ

 למטרת הפצת והעברת מידע ושינוע אגידי הטבע) מ"הגא(מ "תא-"משלימים
 

 )מ"גא(חוק הגלים האלקטרומגנטיים : חוק יסוד חמישי של הטבע

 .הם תמיד רק אגידים )מ"גא( גלים אלקטרומגנטיים .79משפט 

מ הקטנים ביותר בטבע בדרך "שהם אל 0Z  <0כי הוקמה תחילה בטבע קבוצת אגידי   9במשפט מוכח  .79הוכחה 

 27משפט אשר לפי , לביצועה Eתאוצה וחיכוך ולכן מחייבת אנרגיה  26משפט המחייבת לפי , של קפיצה קוונטית

 מ"מחייב הדבר כי הגא, הוקם כל הטבע ולכן 0Zמאגידי  11משפט לפי . 0Zבפנימיות כל אגידי  E מחייבת מאגר

קיום כל אגיד מותנה בתנועתו אחרת יתפרק  28משפט לפי ו היות, בטבע אין אפשרות אחרתו ,0Zבנויים מאגידי 

 .ל"מש .  E מחוסר אנרגיה

 .הוא שגוי בשורש" גל קלאסי"מ הוא "הגא/האורבו נקבע כי  1801משנת ) שני הסדקים(ניסוי יאנג . 80משפט 

 .ל"מש. ניסוי יאנג שהוא ניסוי אמפירי שגוי בשורש, לכן. מ הם תמיד רק אגידים"גא 79משפט לפי . 80הוכחה 

 .יהיה גם גל וגם חלקיקאין אפשרות כי האור . 81משפט 

 .ל"מש. חלקיקים -מ הם רק אגידים"גא 79משפט לפי . 81הוכחה 

 .הקטנים ביותר בטבע 0Z  <0הוא אגידי  מ בשנייה"ק C =K300 שמהירותם  מ"הגאאגידי מקור  .82 משפט

לכן המקור , מ הם תמיד אגידים"גא 79משפט מכיוון שלפי ו 0Zהטבע הוקם מאגידי  11משפט  לפי. 82הוכחה 

 .ל"מש. Z0שלהם הם אגידי 

דרך תקשורת עם  בקפיצות קוונטיות מתבצעת Cבמהירות  ,")הכוח החשמלי(" Aמ "תנועת אגידי גא .83משפט 

  .Eמתחלפים לקבלת אנרגיה  Z0אגידי 

תנועה של כל אגיד היא תנועה לא רציפה החייבת   3משפט לפי . מ הם תמיד אגידים"גא 79משפט לפי . 83הוכחה 

לפי . לתאוצה ולכן חייב לאנרגיה לביצועהכל אגיד זקוק  26משפט להיעשות בקפיצה קוונטית ולשם כך על פי 

המשך  29משפט לפי . Eאחרת יתפרק מחוסר אספקת אנרגיה , קיום כל אגיד בטבע מותנה בתנועתו 28משפט 

מחייבת  36משפט לפי . בנפרד 0Zבפנימיות כל אחד מאגידי   Eקיום הטבע מוכיח על מנגנון התחדשות האנרגיה 

 55משפט אשר לפי , סמתוך אינטרחייב להיות  54משפט ומגע זה לפי , אגידים אחריםהתחדשות הטבע מגע עם 

מקבלת  A והגדלת הנאה של האגיד E בגלל מחסור באנרגיה A האגיד האינטרס הוא מניעת סבל מפאת היחלשות

באמצעות הקפיצה הקוונטית מתבצע  56משפט לפי  .רצון נפשי ומחשבתיהעושה זאת מנ שלו "האמ י"ע Eאנרגיה 

המלווה , זה את זה במיידי של זוג האגידים המשלימיםלהגדלת הנאה ) -(+ םמשלי Z0מגע פיזי ממשי עם אגיד 

במה שנחשב  ,מכאן. הנאהרק למרות שמטרת האגידים הייתה בכלל ,  בו זמנית E בהחלפה והתחדשות אנרגיה

שהוא הנע , 11משפט לפי  0Zהבנוי מאגידי , Aד האחד הוא אגי, התקשורת היא תמיד בין שני אגידים, מ"גא

ומטרתו  הוא מתחלףכאשר כל הזמן , משלים Z0הוא אגיד והשני , קבוע כל הזמן Aבמסלול והוא אותו אגיד 

 .ל"מש .Aאחד קבוע ב, אלא, ה להיעשות באגידים מתחלפיםיכול לאמדויק העברת מידע  .Eאספקת אנרגיה  

 אשר אגידי הטבע מוסרים ומקבלים לסביבתם מידעהוא  Aאצל אגיד  )ת"מצ( צורה ותדר, מבנה. 84משפט 

תקשורת אגידים  ייקרא משלימים  Z0עם אגידי A  מ"גא אגידתקשורת  :הערה. הטבע) שפת(הנקרא קוד 

 .נייחים היכולים להיות ניידים או,  מ"אגיד תאייקרא  Aואגיד  )מ"תא( משלימים

המידע אשר   שלבדפוס קבוע , עוצמת אנרגיה הוא העברה מדויקת, משרעת, כגון תדר Aת אגידי "מצ .84הוכחה 

מכל אגיד בטבע לפנימיות כל אגידי הטבע האחרים בדרך  )מ"תא( תקשורת אגידים משלימיםי "ת  ע"במצ משודר

והתוצאה היא שהמידע  המתאים אותו האגיד מעביר בדפוס קבוע או שהוא יוזם , של התפזרות לכל המרחב

 מ בשנייה"ק C  =K300היא  מ"תאמהירות . מגיע ליעדיו בדרך מדויקת נ של האגיד"העברתו באמצעות רצון האמ
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והוא תוכנן והוקם  "הטבע) שפת(קוד "והוא נקרא  אחידשהמידע כולו יהיה ת כדי "בכל מצ) החלל(במרחב פתוח 

מאפשר  ת כולל צירופים עצומים"העובדה כי מצ.  אגידי הטבענ "אמלשימוש , עוד טרום הקמת הטבעה "י האמנ"ע

מ של אגידי "י תא"כך למשל מועבר מידע ע. בין אגידי הטבע במהירות עצומהכי קוד הטבע יהיה מגוון ויעבור 

 .ל"מש .של אגידי רדיו ועוד ,האור

  . 0Zי אגידי "מ ע"מקורה בתזמון אספקת אנרגיה לאגידי תא A מ"תאאגיד התנועה הגלית של . 85משפט 

משפט (לבל יתפרק   55משפט ולפי , כי חייב להיות אינטרס קיום אצל כל אגיד בטבע 54במשפט מוכח  .85הוכחה 

הרגשת אי נוחות  Aגורמת לאגיד   Eהגורם לכך כי קיום מחסור באנרגיה  Aוהמקור הוא מרכיב נפשי באגיד  )28

בצע קפיצתו תת תהיה נקודת המפגש בה, גלבתוואי ה  E במינימום אנרגיה  ולכן בנקודת השפל, מחמת היחלשותו

ויוצא   מתחזק Aכ האגיד "מיד אח . Eמשלים למיקסום הנאה ולקבלת אנרגיה  Z0עם אגיד  הקוונטית לזיווג

כ שוב יורדת וחוזר חלילה לנקודת "ואח, מנקודת השפל הנאתו ועוצמתו מתחזקים לעבר נקודת השיא של הגל

 .ל"מש. A מ"וזוהי הסיבה למראה הגלי של אגיד תא, השפל הבאה

 .זמן השהייה וגודל הקפיצה הקוונטיתפרמטרים והם בטבע מותנית בשני   0Zשל אגידי  V מהירות. 86משפט 

כי הנחת הרציפות מופרכת ולכן כל תנועה בטבע מחייבת אי רציפות אשר נעשית  4 -1במשפטים מוכח . 86הוכחה 

כיוון  6משפט לפי . תנועה במהירות אינסופית שלא קיימת בטבע אינהוזו , )ללא זמן(בקפיצה קוונטית באפס זמן 

. )ה תרשים(בין כל שתי קפיצות קוונטיות הנעשות ללא זמן  השהייהשקיים זמן בטבע הוא חייב להיווצר בזמן 

כל שכל ן כוכ ,תגדל  Vi <Vi+1 גם מהירות, קוונטיות יהיה קצר יותר ככל שזמן השהייה בין שתי קפיצות, לפיכך

 .ל"מש.   Vi <Vi+1קפיצה קוונטית תהיה יותר גדולה כך גם המהירות   

 הההנאהמגדיל את  0Zיוצרים זיווג ראשוני עם אגידי  A מ"תא יתחילת תהליך בו אגיד כאשר מתבצע .87משפט 

 הבסיסזהו ו ישאף להימשך בגלל מיקסום ההנאההתהליך ו גדלה Z0 של אגידי V מהירות, אנרגיה שלהםואת ה

 .של ניוטון "כוח ההתמדה"הסבר לל הנכון 

ויצרה את האינטרס לקיום אצל כל אגידי ) 53 -46משפטים (ה הקימה את הטבע "האמנ 57משפט לפי . 87הוכחה 

מחסור גורם להרגשת אי נוחות ואף סבל  ;Eמניעת סבל שמקורה באנרגיה /  למטרת הנאה Z0החל מאגידי , הטבע

מהם  0Zאגידי  55משפט למרות שלפי , צורך לחפש מקור הנאה נוצר ולכן , ן כל אגיד בטבע"בגלל מרכיב נפשי באמ

מקור ההנאה של אגידי הטבע הוא יצירת זיווג  . אינם מודעים לקשר בין הנאה ואנרגיה) 11משפט (, הוקם הטבע

לפי . ובו זמנית מתבצעת החלפת אנרגיה משלימה בין האגידים, למיקסום הנאה) 38ט משפ() -(+עם אגיד משלים 

לפי . גדלה Eככל שההנאה גדלה גם האנרגיה  70משפט לפי , ולכן, מיקסום הנאה ואנרגיה הם זהים 58משפט 

יש בפניו כמה אפשרויות בחירה משלים  0Zהמבצע זיווג עם אגיד  0Zכך שכל אגיד  בחירה חופשיתקיימת  60משפט 

 .נגזרת בחירה חופשית לכל אגידי הטבע 62משפט לפי  0Zמאגידי  . והוא יבחר את הבחירה למקסימום הנאה עבורו

י אגידי הטבע עצמם אשר תמיד בוחרים את הבחירה שתיתן להם את "עהוקם כל הטבע  64משפט לפי  ,כך

ה היא שתכננה את הקמת הטבע כך שיוקם בדרך עצמאית "האמנ 65משפט היות ולפי , כלומר. מקסימום ההנאה

כמוכח שלהם ) -(+עם האגידים המשלימים  Z0מפגשי בחירת אגידי  כלהיא יודעת מראש את , Z0באמצעות אגידי 

 תמידואגידי הטבע יבחרו  0Zה תכננה מראש את תכנון מפת הטבע מתוך ידיעתה כי אגידי "לכן האמנ.  66במשפט 

בתהליך תכנון הטבע הוקמו באמצעות תוכנית , לפיכך). ואנרגיה(שתאפשר להם מיקסום הנאה את הבחירה 

צירופים עצום  עם מגוון V במהירות עצומה 84משפט לפי  מ המתקדמים במרחב"של אגידי תא DNAה ה "אמנה

יוצרים איתם קשר כי זוהי הבחירה המועדפת עליהם כיוון , המשלימים להם Z0אגידי  .הטבע) שפת(וזהו קוד , ורב

יוצרים קשר אנרגטי עם  Z0  הסיבה שאגידי היזוו ,ביחס לבחירות אחרות הנאה שהיא מאפשרת להם שיפור מצב

של כל  Vכולל מהירות  ,ה"י האמנ"ע תוכנן מראש DNAה , אלא, אין כאן מקריות.  מיקסום הנאתם: מ"אגידי תא

גם המשך התנועה של , לכן .ללא שום טעותומבוצע בטבע מתוך בחירה חופשית ואישית , מ בטבע"אחד מאגידי תא

 מ ולאגידי"לאגידי תא" ישתלם"זה  כל עוד, ללא שום מקריות, תבצע מתוך בחירה חופשיתימשיך וימ "אגידי תא

0Z  המספקים להם אנרגיהE ברגע , לכן. מחוסר אספקת אנרגיה 28משפט יתפרקו לפי , אחרת לשם המשך תנועתם

. גדלה  Z0של אגידי  Vגם המהירות , ולכן גדלהמ ההנאה שלהם וגם האנרגיה שלהם "באגידי תא Z0 שבחרו אגידי 
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האנרגיה /כך ימשיכו במיקסום הנאתם, שכן מ"ימשיכו לספק אנרגיה מתוך רצון חופשי לאגידי תא  Z0אגידי , עתה

מ "נפרדים ואלו אגידי תא/החופשיים Z0אגידי מרחב מ יתקדמו בתוך "אגידי תא, משלאם ל. Vשלהם במהירות 

כל , תהליך זה יימשך לפיכך. מ בשנייה"ק C =K300 מהירותם תהיה  לפי מדידות הפיזיקאים  , הידועים למדענים

מ ממשיכים לנוע באמצעות הטענת "תהליך זה בו אגידי תא .החופשיים Z0מ מצויים במרחב אגידי "עוד אגידי תא

במקרה זה , מאפשר תנועה של אגידי טבע אשר, "כוח ההתמדה"ל הנכון הוא הבסיס להסבר Z0י אגידי "ע Eאנרגיה 

 .ל"מש . לפי החוק הראשון של ניוטון,  Eבאנרגיה  כביכול, מ ללא צורך"אגידי תא

.  עם התקדמות הטבע 0Zהנאה של אגידי ההגדלת את  חייב, ה"י האמנ"תכנון הקמת הטבע מראש ע .88משפט 

 . עם התקדמות הקמת הטבע גדלה בהתאמה Z0של אגידי  Vמהירות התנועה , לכן

ליצור  0Zאגידי גרמה לכך כי מתוך רצון חופשי החליטו  0Zהבחירה החופשית של אגידי  64 משפטלפי . 88הוכחה  

מ עם אגידי "נבע מתא Z0של אגידי  ההנאהמיקסום שכיוון , למשל כדור הארץ, איחוד ביניהם ולבנות את הטבע

טרום , ה מראש"את הזיווג הזה תכננה האמנ. ם נמנו קודם לכןהכדור הארץ ולא עם האגידים החופשיים עליהם 

 הסינרגיההגדלת הטבע נעשית בדרך  73 -71משפטים לפי . של התפתחות הטבע DNAוזהו חלק מה , הקמת הטבע

מכיוון שכמות האנרגיה גדלה עם  .האנרגיה הולכים וגדלים עם התפתחות הטבעמיקסום ההנאה ומיקסום , ולכן

הקפיצה הקוונטית הגדלת  86משפט לפי  ,אך. גדל בהתאמה 0Zגודל הקפיצה הקוונטית של אגידי , התפתחות הטבע

ברגע בו נוצר ש 87במשפט  תכחתמיכה לכך מו. אשר בונים את הטבע 0Zאגידי של  Vהתנועה  את מהירות מגדילה

המשכיות הגדלת הנאה שפירושה הגדלת  Z0מייצרים אגידי   Eהמגדיל הנאה ומגדיל אנרגיה ) -(+זיווג משלים 

וכאשר  . Z0הקפיצה הקוונטית של אותם אגידי הגדלתהיא  בגלל בחירה חופשית  ושוב משמעות הדבר Eהאנרגיה 

 .ל"מש.  Vהגדלת מהירות , שוב מחייב הדבר הגדלת הנאה ואנרגיה ולכן, קיימת התפתחות נוספת בטבע

 .)מ"גא( מ"אגידי תאשל גלים מכאניים הם סוג . 89משפט 

כי גלים , לפיכך, בדרך דומה מוכח. מ חייבים להיות אגידים רגילים"גא כי 82 - 79במשפטים מוכח  .89הוכחה 

 Aלכל אגיד ) ת"מצ(תדר , צורה, קיים מבנה 84משפט לפי  .0Zאגידים שמקורם באגידי , אינם גלים אלא, מכאניים

תאים הדבר מ. בדפוס קבוע החוזר על עצמו והמגיע ליעדו בדרך מדויקת המתקדם בטבע בדרך של התפזרות במרחב

ת כולל צירופים "העובדה כי מצ. המתנהגים בדרך זהה, והן לאגידים מכאניים) מ"גא(מ "בדיוק הן לאגידי תא

אגידי להיוצר אפשרויות שונות  Z0של אגידי  DNAה באמצעות ה "תכנון של האמנב מקורורבים ומגוונים , שונים

כיוון , מ ואגידים מכאניים מוסברת בדיוק באותה דרך"של שני אגידי תא 85משפט לפי גם התנועה הגלית . מ"תא

היוצר את ) -(+ששניהם חייבים להיות מבוססים על קשר אנרגטי של החלפת אנרגיות בין אגידים משלימים 

הוא  ואית, נייד ומשתנה  Z0 ומאגידשנע במרחב  Aהיות ושני סוגי האגידים בנויים מאגיד קבוע . התנועה הגלית

גם אין אפשרות לריק  34משפט ולפי  ,33משפט שני האגידים אינם נעים בריק לפי ומכיוון ש ,)-(+מ "יוצר מגע תא

הם חייבים להיות אותם סוג , לכן .מ שהם זהים"אגידי תאסוגי שני מדובר בשני שמות שונים של , לכן, בטבע

מבוסס על שני  המתקדמים בקפיצות קוונטיות בטבע 0Zאגידי של  V מוכיח כי מהירות 86משפט . בדיוק Aאגידי 

מכאן גם ההסבר להבדלי . וגודל הקפיצה הקוונטיתבין הקפיצות הקוונטיות  זמן שהייהפרמטרים שהם 

ו גודל הקפיצה הקוונטית הוא /זמן השהייה או): מ והגל המכאני"הגא(מ "המהירויות בין שני סוגי אגידי תא

מ "את אגידי תא בכוח הרצון תא היוצרינ אגידי הטבע ה"אמ, בנוסף. עותייםהמשמ ההסבר להבדלי המהירויות

 .ל"מש".  המכאניים"מ "את אגידי תא בכוח הרצון תא היוצרינ האדם והחי ה"ואמ

וזו הוכחה , ויותר אך מהיר ומגוון פי מיליונים, "אדם) שפת(קוד "ל זהה במבנהו" הטבע )שפת( קוד. "90משפט 

 . ה"נוספת לקיום האמנ

מ והגלים המכאניים הם זהים ומטרתם היא "שהם הגא ניידים מ"מוכח כי שני סוגי תא 89משפט לפי  .90הוכחה 

ה היא אשר תכננה אותם והקימה "כי האמנ, י מיקסומיה לאורך כל מאמר זה"אשר מוכח ע, העברת מידע בטבע

מעבירים מידע , ה"באמצעות הרצון החופשי שלהם ועל פי תכנון האמנכך שאגידי הטבע העצמאיים , אותם

אשר תורם להם לקבלת , מ בשנייה"ק C =K300  -לפי מדידת הפיזיקאים של כ , במהירות עצומה, מידעומקבלים 

" מד מרחק("משלים  0Zבבחירת אגיד " תועלת-עלות"בדרך של  60במשפט כמוכח , החלטותיהם למיקסום הנאתם
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, כלומר איטיים ביותר V1 C << מ שלו מהירותם "הדבר גם אצל האדם אשר אגידי תא, כך). 'וכיוב" מד דלק"ו

 1100ממהירות הקול שהיא >>  Cמהירות האור , למשל. האיטי שלהם בהתאם ליכולת תפיסתו ועיבוד הנתונים

גודל  41משפט לפי , אך !לאדם האיטינותן סדרי גודל להבין את מהירות הטבע ביחס  וזה 1,000,000 פימ בשעה "ק

כך שלמעשה אין אפשרות בכלל ,  V  <<Cולפיכך מהירותם , יוןבערך פי מיל) מ"גא(מ "מאגידי תא<<  Z0אגידי 

שום תמונה אצל האדם  ,לפיכך,לא ניתן להרכיב מהם , כיוון שהם לא נתפסים בכלל בפנימיות האדם לאבחנם

גישת הפיזיקאים אשר מוכנים טעות זה נותן סדרי גודל לגבי . תמונות לשנייה 30 -בד פחות מאשר מסוגל לע, האיטי

של מ "אל) מ"גא(מ "אגידי תא לשתי מניפותכל זה מתגמד עוד ביחס . להכיר מדעית רק במה שאבחנו בעצמם

מ של "מוכח כי מהירות חלק מאגידי תא, לכן. Z0  <<C ממהירות אגידי>>  ןאשר מהירות ,מ"שהן גם אל, Z0אגידי 

לפי  ,לגלותם לעולםיהיה  כולל המניפות שלהם לא ניתן Z0אותם אגידי מהירות את , אך . C>> להיות  תהטבע חייב

אך , המסתורי את כוח הכבידה ותהיוצר ןהו, 0Zבאגידי  ןהמניפות של אגידי הטבע מקור 44משפט לפי . 43משפט 

>  יאאשר ניתן לשער כי ה, Z0 < <<Cהעצומה של המניפות של אגידי  ןמהירותבגלל , כוח הכבידה לא יתגלה לעולם
6C  . ה היא שתכננה את הטבע והקימה אותו וכך אף קבעה את "כי האמנ 66במשפט וכן  53 -46במשפטים מוכח

זמן שהייה וגודל הקפיצה שהם  86משפט מהירות התנועה של אגידי הטבע באמצעות שני פרמטרים לפי 

ממהירות הגדולה ביותר של  >>חייבת להיות  ה"מהירות תנועת האמנכדי לעשות את כל אלו , לכן. הקוונטית

ה ומהירות "כל אלו מוכיחים לא רק את קיום האמנ. ביותר בטבע שהם אגידי מניפות הטבע יםהמהיר יםהאגיד

מיקסום הנאה  ה בכל אלו היא"האמנ מטרת .זו שאף קבעה את מהירות אגידי הטבע ה"האמנש, אלא, ה"האמנ

כדי  ,האיטיים במכווןהשונים של האדם  מ"ת אגידי תאא ה"האמנ הקימהלשם כך  .של כל אגידי הטבע ורווחה

 .ל"מש. י האדם מהירותם לתפיסת ויכולת עיבודם על יד להתאים את

, מופרך Eללא אנרגיה וישר ) בחלל(לפיו ניתן לנוע בריק " חוק ההתמדה"החוק הראשון של ניוטון  .91משפט 

שניוטון התעלם מפנימיות אגידי הטבע למיקסום והסיבה היא , ומכאן מוכח ששלושת חוקי ניוטון מופרכים

 .הנאה ואנרגיה

לפי , אולם. )בה לא קיימת תאוצה במהירות קבועה( החוק הראשון של ניוטון מבוסס על הנחת הרציפות. 91הוכחה 

כפי שמוכח , קיימת אי רציפות של הטבע, אלא, רציפות בטבע אינה אפשרית כי אז אין שום תנועה בטבע 1משפט 

 35 -26במשפטים מוכח  חוק קיום הטבע .להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמןכי כל תנועה חייבת  3, 2במשפטים 

הטבע , אלא, שאין ריק בטבע, מכאן. אין תנועה ללא חיכוך ואין חיכוך ללא אנרגיה, לפיו אין קיום ללא תנועהאשר 

, אלא, הרי שהריק אינו ריק, בחללמתקדמת  Aחללית , אם למשל, לכן. Z0וכלס כולו באגידי חייב להיות מא

כדי להתגבר על החיכוך לשם  Eחייבת להיעזר באנרגיה  A והחללית חופשיים/נפרדים Z0מאוכלס כולו באגידי 

 : כמוכח להלן, תאו נייד תנייח Aהחללית בין אם  ביצוע תנועת התקדמותו

אשר תנועתם מתבצעת בקפיצה קוונטית המחייבת  0Zבנויה מאגידי  30משפט הינה אגיד אשר לפי  Aהחללית  

 .המרכיבים אותה 0Zכולל אגידי  המחייב תנועת Aקיום החללית  28משפט לפי . Eחיכוך ולכן אנרגיה , תאוצה

היא בתנועה מתמדת אשר מטרתה השגת  ,כביכול ,)מצב מנוחה( נייחת Aגם אם החללית  . נייחת Aחללית . א  

, גם אם היא נייחת, חייבת Aהחללית  36משפט לפי . 45 -36במשפטים המוכח  הפעימותחוק שלוש לפי  Eאנרגיה 

בשיטת  Eלהשגת אנרגיה  Z0כל אחד בנפרד ייצור מגע עם אגידים אחרים אשר בנויים גם מאגידי , שלה Z0כי אגידי 

 Z0החל מאגידי , המצוי בכל אחד מאגידי הטבע מרכיב נפשיהוא  Eהאינטרס להשגת האנרגיה . שלוש הפעימות

 Eהחלפת אנרגיה . 58, 38משפטים שמטרתה מיקסום הנאה ואנרגיה לפי   נ"אמ 35משפט שבפנימיותם קיימת לפי 

נעשית בדרך של  60משפט אשר לפי , )-(+לבחירת אגיד משלים )  -(+בזיווג  59משפט לפי  נעשית 0Zבין אגידי 

של ניוטון בו אין לפי החוק הראשון  מנוחהשאפילו במצב , מכאן . בחירה חופשית למטרת מיקסום הנאה ואנרגיה

בה  ענפה ומגוונת לשם קיום החלליתקיימת פעילות  של מיקסומיה לפי חוקי יסוד הטבע, אזי, שום תנועה כביכול

. מ נייחים"גאשהיא בעצם סוג של  )84משפט ( )מ"תא(תקשורת אגידים משלימים  כל הזמן מתקיימת תנועה של

זאת  .E לפיה בריק אין צורך לא בחיכוך ולא באנרגיה, לא הבחין ניוטון בגלל הנחת הרציפות השגויה שלו בכל אלו 

 .ל"מש .כיוון שהתבונן על אגידי הטבע כמסה מונוליתית בעוד הפעילות האמיתית היא בפנימיותם
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בגודל הנאת , אלא, היא נייחת או ניידת Aכפי שיוכח להלן אין שום הבדל מהותי אם החללית . ניידת Aחללית . ב

 V1  = 10Kעתה הוא  Aחללית  של  אם מהירותה.  חופשיים בחלל/הנפרדים Z0של החללית ושל אגידי  Z0אגידי 

והם , מיקסום הנאהתמיד שמטרתם   Aשל החללית   נייחיםמ "תא אגידימשמעות השינוי היא כי עתה השתנו 

של  Z0שעתה הנאתם של אגידי , אלא, אשר מטרתם ממשיכה להיות מיקסום הנאה ניידים מ"לאגידי תא הופכים

מביאה גם   Eפעולה למיקסום אנרגיה  58משפט לפי . גדולה יותרקפיצתם הקוונטית , שכן, גבוהה יותר Aהחללית 

הקמת  ה את אגידי הטבע לביצוע תוכניתה עוד טרום"וזוהי הדרך אשר באמצעותה מכוונת האמנ, למיקסום הנאה

מודעות למיקסום האנרגיה שהיא החשובה לקיומם ולגובה  אין 0Zלאגידי  .58 -57במשפט כפי שמוכח , הטבע

ה יכולה לכוון ולבנות את הטבע כרצונה כיוון שהיא שולטת בכל "האמנ, לכן. רק למיקסום הנאתם, אלא, הנאתם

היות ולפי , במקרה דנן. אותה הם רוצים למקסם, עור הנאתםיבש, ולכן Z0 של אגידי הטבע DNAמרכיב בגנטיקת ה 

הקפיצה שמכיוון . מ גדולה יותר"המוחלפת בתא E האנרגיהגם , במגע הפיזי רבה יותר שההנאהככל  70משפט 

ברור כי , גדולה יותר Eכמות אנרגיה ולכך נדרשת V1  =  10K גדולה יותר והיא Aהקוונטית של האגידים בחללית 

 בחירה חופשיתמהנאה גדולה זו מושגת רק כתוצאה . גדולה הרבה יותר  Z0חללית פנימיות ב  Z0של אגידי  ההנאה

 0Zאגידי  ,המוכיחה על הנאה רבה, להגד  Aשל החללית  0Z היות והקפיצה הקוונטית של אגידי . 60משפט לפי 

 Z0של אגידי  V1  =10K הטענה אנרגטית במהירות במרחב החלל יוצרים קשר אנרגטי למיקסום הנאה וכך נמשכת 

תגדל וכך גם לגבי /תקטן   Aשל חללית  Z0אגידי של ומהירות הקפיצה הקוונטית  ישתנה המצבעד אשר , Aבחללית 

מוסבר נושא זה שהוא ) מ"גא(מ ניידים "המתייחסת לאגידי תא 87במשפט בדוגמה . חופשיים/נפרדים  0Zאגידי 

וטען כי מדובר לשתי דוגמאות של מסה ניידת ונייחת ניוטון התייחס . "כוח ההתמדה"ההסבר האמיתי והמדויק ל

מערכת הכוחות , כך טען, אך אם היא מבוצעת בריק בחלל, היכולה להשתנות אומנם Vבקו ישר במהירות  על תנועה

מדובר , שכן,  Eללא צריכת אנרגיה  Vיוכל לנוע במהירות קבועה , המשוקללים המופעלים על הגוף היא אפס ולכן

גישתו העוסקת רק במסה החיצונית היא הוכח לעיל כי . על תנועה רציפה בחלל המבוססת על הנחת רציפות הטבע

 .ל"מש .תמופרכ

ינה הפעלה חיצונית של כוח על ה, לפי ניוטון, F כוח הפעלת  .בחלל A חללית להגדלת מהירותחד פעמית  Fתנועה . ג

ממשיכה לנוע לדעת ניוטון , לאחר מכן Aהחללית . ובכך מסתיים העניין, פעמיתחד אגיד היוצרת תאוצה /מסה

בשגיאה זו  שגה ניוטון והמשיכוכך  .ללא חיכוך כי קיים ריק בטבע, בתנועה רציפה, E ללא אנרגיהבמרחבי החלל 

הפוכים לכל , רביות יםמורכב ,תהליכים בפנימיות האגידיםמדובר על . ההיפך הוא הנכון. יזיקאים עד היוםכל הפ

הדוגמה להלן תדגים את  .האגידיםפנימיות בהמתעלמים מהמשמעות המפתיעה והנכונה  דרכי הפיזיקאים עד היום

 :של מיקסום הנאה ואנרגיה מטרה עמוקה שלהההבדל בין גישת ניוטון לבין המציאות האמיתית של הטבע 

ואין  Aהחודרים ומפעילים את פנימיות החללית  )מ"גא(מ "הינה הפעלת אגידי תא Fהדחיפה החד פעמית של כוח 

מדובר רק על  ,ניידת Aחללית . בסעיף בלעיל  כפי שהוכח, שכן, הדבר חשוב אם החללית הייתה נייחת או ניידת

 מתחדשת את אגידי   Eחופשיים בחלל המטעינים באנרגיה /הנפרדים Z0ובאגידי   Z0בחללית   Z0גודל הנאת אגידי 

Z0 שהייתה קודם , )מ"גא(מ "נניח כי המהירות של החללית מהדחיפה החד פעמית של אגידי תא. של החללית

V1=10K  מ עם אגידי "של תא) -(+יוצרת זיווג אנרגטיZ0   מ"בגלל מהירות גבוהה יותר של אגידי תאשל החללית ,

 0Zשני סוגי אגידי , לכן. ה גדולה יותרולכן על כמות הנא ,גדולה יותר  Eעל כמות אנרגיה  70 משפטהמוכיחה לפי 

מ "עם אגידי תא) -(+יעוטו מיד מתוך בחירה חופשית ליצירת זיווג , האגידים החופשיים בחללושל  Aשל החללית 

גם להגדלה מידית של הקפיצות , ולכן ,יפעלו למיקסום ההנאה שלהם וכך, V2=20K היא עתה שמהירותם

מ החד פעמיים ממשיכים להתקדם ויוצרים "אך בינתיים אגידי תא .70-ו 58משפטים הקוונטיות שלהם לפי 

 החדמ "י תאאגיד למרות, כך. החופשיים בחלל Z0 והאגידים  Aשל החללית  Z0בשאר אגידי  תאוצה חד פעמית

  Eכל המערכת של החללית מזינה עצמה באנרגיה , הלאהבתנועתם כבר ממשיכים ש שנוצרו בדחיפה פעמיים

מהות כל ההוכחה היא כי אומנם .V2 = 20Kל V1 = 10Kמשנה מהירותה באופן קבוע מ   Aמהירה יותר והחללית 

במסה  המתרכזים רק, בלבדפרמטרים  3 בעלישל נוסחאות חוקי ניוטון תוצאה  ברור שזה לא, אך, גדלההמהירות 

אשר מטרתם מיקסום הנאה ואנרגיה שזוהי המטרה של הטבע  מ"מהות פנימיות אגידי תאמתוך , אלא ,חיצונית
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המעוניינים במיקסום  Z0ל אגידי הטבע ואגידי אצההנאה  נפשי של כך שבעזרת מרכיב ,ה"שתוכנן על ידי האמנ

ה "בעל מטרה אותה הציבה האמנ אורגניזם חיה בנתה שיטה מדהימה המוכיחה כי כל הטבע הוא "האמנ, הנאה

 .ל"מש .מכאן שכל החוק השני החיצוני גם מופרך .ע ובצעה אותה באמצעות אגידי הטבעעוד טרום הקמת הטב

ניוטון  .ה למיקסום והנאה"הפוך לשיטת האמנ) הפעלת כוח בונה כוח נגדי זהה( החוק השלישי של ניוטון . ד

הוא ששל אגידי המסות מההרכב הפנימי  מוחלטת התעלמותתוך , זו לזו) אגידים(סות מדגיש את התנגדות המ

חוק שלוש  . למטרת מיקסום הנאה בין אגידים התעלמותו משיתוף פעולה כולל ,סותמקובע את הקשרים בין הה

, לכן. מטרתו מיקסום אנרגיה והנאה םהפעימות מטרתו מיקסום אנרגיה והנאה ולכן כל אגיד הבנוי מתת אגידי

שיתוף פעולה בין אגידים הרעיון הוא  לפי שיטת מיקסומיה ,לשיטת ניוטון לעומתייםהם  A ,Bשני אגידים בעוד 

ניתן לשנע אגידים באמצעות  .הבנה כי פנימיות האגיד היא החשובההבגלל וזאת  ,היפךהבדיוק , למטרת הנאה

לא לשא רק את גרמי השמיים ל ,למשל ה שבדרך זו היא משנעת"כפי שנוהגת האמנ )מ"גא( מ"שיטת אגידי תא

כלומר , כך ניתן לשנע ולהעביר גופים כבדים. הקימה את כל הטבעגם יתוף להגברת ההנאה וכך בש, אלא, התנגדות

מ "תאפיכת כיוון וה  Z0ך אגידי לתו) מ"גא(מ "י התחברות באמצעות אגידי תא"ע ,אבנים לבנייןכמו  אגידים כבדים

של ולכן הגברת ההנאה   E  האנרגיההגברת יאפשר שינוע באמצעות ש מ נייד"לתא) כמו רוב סוגי האגידים( נייח

בחוק השלישי של כמו  לעומתיות והתנגדותוכך אין שום  אחרים להטענת אנרגיה Z0תוך שיתוף אגידי  Z0אגידי 

 . המופרך ניוטון

תנועה ללא  על, בהיותם מבוססים על הנחת הרציפות המופרכת בשורש חוקי ניוטון מופרכיםשלושת כל , לפיכך. ה

 .ל"מש. להגדלת אנרגיה והנאה מ המבוססים על קשרי שיתוף"מסות חיצוניות במקום על אגידי תאעל , Eאנרגיה 

  .שאינו קיים בטבע "כוח מדומה"אינו והוא  כוח אמיתיהוא ".  חוק ההתמדה". 92משפט 

משפרים הנאתם  0Zמ אשר כתוצאה מהם אגידי "הגדלת מהירות אגידי תא תהליך של 87ט משפב מוכח. 92הוכחה 

 .70משפט לפי  Eבהגדלת האנרגיה גם כרוכה הלמטרת הגדלת הנאתם ) -(+והופכים להיות אגידים משלימים 

עם הנאה , במהירות גבוהה יותר Z0מ עם אגידי "והמשכת התהליך של תא  V1התוצאה היא הגדלת מהירות ל 

מ ממשיכים לנוע באמצעות הטענת "תהליך זה בו אגידי תא. ואנרגיה גדולים יותר והכל מתוך בחירה חופשית

 Z0שבו מצויים אגידי " ריק"חב במר, למשל "כוח ההתמדה"להוא הבסיס להסבר הנכון  Z0י אגידי "ע Eאנרגיה 

באגידי  Eמוטענים באנרגיה , של הנוסעים  Z0אגידי , ש"קמ 100ל כאשר מכונית מתקדמת במהירות ש. חופשיים

 100הנוסעים נדחפים קדימה במהירות , ברגע שהמכונית בולמת. ש"קמ 100היוצרים מהירות של ) -(+מ "תא

לאגידי  Eשסיפקו אנרגיה  Z0הנוסעים היו נבלמים מכך שאגידי , י פנימיות המכונית"גם לו לא היו נבלמים ע. ש"קמ

Z0  יאטו הטענת האנרגיה ,בגופם E   מ "כתא מ היה ממשיך בגופם"למרות שתהליך תא, )אולי חבולים(וכך יעמדו

כדי לאזן את  ,שאיננו, "כוח מדומה"להוסיף , כביכול, נאלצו בגלל פרדוקסים הפיזיקאים. כנייד במקום נייח

יחים כי יכולים הם להסביר את כל באמצעותם הם מנ, פרמטרים בסיסיים וחלקיים 2-4הנוסחאות השטחיות עם 

שגויים מלכתחילה חוקי הפיזיקה שלהם מבוססי הנחת הרציפות . הסותרות את חוקי יסוד הטבע, )הדומם(הטבע 

המדע לפי תורת  .שאינם קיימים בטבע" קסמים"וכך מבצעים ,  E תנועה בריק ללא אנרגיה, ומאפשרים ריק

 .ל"מש". וח מדומהכ"מיקסומיה מוסבר מהשורש ולעולם אין בו 

 .0Zשל אגידי מ מיליוןכפי גדולה  Eחייבים לקיומם ותנועתם באנרגיה  )האורו(ניידים מ "אגידי תא. 93משפט 

כיוון שאין , כי הנחת הרציפות אשר קיימת אצל כל הפיזיקאים היא שגויה בשורש 3 -1במשפטים מוכח . 93הוכחה 

אשר משמעותה , אי רציפות של הטבע להתקיים תחייב 3 -2משפטים לפי . שום אפשרות לקיום כל תנועה בטבע

העובדה . הטבע יכול היה לקום רק בגלל אי רציפות התנועה בטבע 9משפט לפי , לכן. היא קפיצה קוונטית ללא זמן

הדורשת , תנועה לא רציפה בטבע מחייבת קפיצה קוונטית 26משפט שהטבע ממשיך להתקיים הוא בגלל שלפי 

 Z0האגידים הקטנים ביותר בטבע הם קבוצת אגידי . לביצועה Eמחייבת אנרגיה , יכוך לשם ביצועה ולכןתאוצה וח

ובעלי מסה פיזית  0> הקטנים ביותר בטבע  ,מ"אלוכן מוכח כי הם  כי הם הקימו את הטבע 9במשפט אשר מוכח 

אין  30משפט היות ולפי . ויתפרקאחרת  Eמוכיח כי כל אגיד בטבע חייב בתנועה ולכן באנרגיה  28משפט . מוכחת

המסקנה הבלתי נמנעת כי לא קיים שום אגיד , מכאן Z0אפשרות כי קיימים אגידים בטבע שאינם בנויים מאגידי 

הוא אף לא היה יכול , יותר מכך. אחרת יתפרק Z0החל מאגידי , לשם תנועתו Eבטבע אשר אינו זקוק לאנרגיה 
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שהוכן  0Bאנרגיה במאגר  46משפט המחייב את הקמת הטבע לפי  9משפט להיות מראש בטבע לפי משמעות 

כמו כל ( תנועתם רציפה בטבעמ "מכיוון שהפיזיקאים הניחו כי הגא! ד מועד מראש עוד טרם הקמת הטבעמבעו

נעים בפועל ללא  )מ"הגא(מ ניידים "תאהם החליטו כי כל אגידי , י מיקסומיה"עובדה מופרכת בשורש ע, )אגיד

והדבר תמוה כיצד ינועו ללא , מ"מיליארדים של ק Cלמרות שהם נעים במהירות , לתנועתם Eנרגיה הזדקקות לא

י שבאה לידי ביטוי בחוק הראשון של ניוטון פהם מסתמכים בין היתר על הטעות הבסיסית של ניוטון כ. Eאנרגיה 

טענה  .לנוע' חלליות וכיוב, למשל, המאפשר לאגידי טבע בחלל הטבעכי קיים ריק  "חוק ההתמדה"הקרוי גם 

נצרכת המהאנרגיה כן ו ,ניתן להתעלם ממנה "זניחה"מ "נוספת של הפיזיקאים היא כי מכיוון שמסת הגא

כי מערכת הייחוס ) 3עמוד (גישתם מבוססת על החלטתם המרכזית והחשובה . "זניחה"המזערית של המסה ה

כך , קייםאינו בכלים המדעיים שלהם ידם פיזית על לפיכך כל מה שאינו מאובחן  .היא הם עצמם, המדעית שלהם

אשר מעצם טבעו מוגבל  האדם הסובייקטיביולא  הטבע המוחלטמערכת הייחוס של מיקסומיה היא , אך. ממש

  32משפט עבורם ההוכחה של מיקסומיה כי לפי " סנסציה"זוהי ממש , לכן. י יכולתו התפיסתית והטכנולוגית"ע

להדגיש את גודל הטעות  על מנת. היא המצרך החשוב והנדרש ביותר בטבע Eהאנרגיה חוק קיום הטבע מוכיח כי 

הקטנה בטבע , מסה פיזית מוכחת מ בעל"אל שהוא Z0  <0נדגים זאת ביחס בין אגיד , E הזו במונחי אנרגיה

לפי . הוא אגיד 81 -79משפטים מ אור לפי "הגא .מ אור"מ כמו הגא"לבין אגיד תא, לקיומה Eאנרגיה ב והחייבת

במשפט לקיומו ותנועתו כמוסבר  Eגם הוא מחויב באנרגיה , ולכן )11משפט ( 0Zאגיד האור בנוי מאגידי  82משפט 

כגון האור , מ"להניח כי הגא, לכן. מ אור"מרכיבים יחידה אחת של תא 0Zמיליון אגידי  -היחס ביניהם הוא כי כ. 83

ועוד כאשר מדובר כי , בהתבסס הפיזיקאים על הנחת הרציפות השגויה, לשם תנועתם "זניחה"נרגיה זקוקים לא

מ מוכיחה "ק םעל מיליארדי םמיליארדי ,מ בשנייה"ק C  =K300 עצומה מ ניידים מתקדמים במהירות"אגידי תא

 .ל"מש. על אי הבנה שיטתית של חוקי הטבע

 .מ בשנייה שגוי בשורש"ק C  =K300מחסום מהירות האור . 94משפט 

ולפיכך , בערך פי מיליון) מ"גא(מ "מאגידי תא<< ) 41משפט ( 0Zמוכח כי אגידי  90משפט לפי  .94הוכחה 

לא ניתן , כך שלמעשה אין אפשרות בכלל לאבחנם כיוון שהם לא נתפסים בכלל בפנימיות האדם,  V  <<Cמהירותם 

לעולם לא , לכן. תמונות לשנייה 30 -אשר מסוגל לעבד פחות מ, להרכיב מהם לפיכך שום תמונה אצל האדם האיטי

, לכן .Z0  <<Cאגידי   ממהירות>> אשר מהירותן Z0אגידי  שתי מניפותלא כל שכן לגבי . ניתן יהיה לאבחנם

הנחת הרציפות השגויה וממילא היא  עלתורת היחסות של אינשטיין מבוססת , בנוסף. C>>> מהירות המניפות 

קיימת רק אי רציפות של , אלא, אין אפשרות לרציפות 3 -1משפטים כיוון שבטבע לפי , מופרכת ולו רק מסיבה זו

מקורן  C> ההסבר לכך כי קיימות מהירויות  86משפט לפי ). זמןללא (הטבע המחייבת קפיצה קוונטית באפס זמן 

קיים בהקמת הטבע תהליך של סינרגיה לפיו  72משפט למשל לפי , לכן. הוא זמן שהייה וגודל הקפיצה הקוונטית

כיוון . מ"גם מהירות אגידי תא, ככל שהטבע מתקדם בהתפתחותו מהירות הקפיצות הקוונטיות עולה ולכן

, לכן. C> מ ניידים"חייב להיות כי מהירות אגידי תא ,חופשיים/נפרדים Z0אגידי דדה במרחב נמ Cשמהירות האור 

 .ל"מש. של אינשטיין מסיבות רבותמופרכת בזאת כל תורת היחסות 

 .נ"כולל האמ, י האדם"והם לעולם לא יאובחנו ע מ נייחים מהווים את עיקר הטבע"אגידי תא. 95משפט 

ובגלל מהירותם העצומה  C>> הקטנים בטבע מ "שהם אל 0Zאגידי  כי מהירות 43 -41במשפטים  מוכח .95הוכחה 

תפיסתו ומוגבלותו של האדם לא מאפשרת עיבוד . ולהקים תמונה מהם בפנימיותו אין אפשרות לשום אדם לאבחנם

חופשיים במרחב חלל /בהיותם נפרדיםZ0 האדם בכלל לא מודע לקיומם הפיזי של אגידי , התמונה בתוכו ולכן

ולתפוס תמונתן בפנימיות  נםולפיכך אין אפשרות לאבח Z0< כנפיים שהם חלק ממנו  2קיימים  Z0לאגידי . הטבע

כי הם הופכים עם הקמת הטבע ניתן לאבחנם  11משפט לפי מ מתאחדים "שהם אל  0Zכאשר אגידי . האדם

אך , ניתן לאבחנם, כוכבים ושמשות, בהיותם מאובחנים ככדור הארץ, אז. אינם חופשייםאז דחוסים ומאוחדים ול

והם בעלי זמן שהייה בלתי ,  Z0מהירות אגידי >>  שמהירותם של האגידים כנפיים/מניפותאין אפשרות לאבחן את 

לכן אין שום נוכחות ומודעות . תמונות בשנייה 30בתוכו שהוא עד  בלתי אפשרי שום עיבוד, נתפס אצל האדם ולכן

שום יכולת אבחון לגבי , ומכאן שלעולם לא תהיה לאדם. של האדם על מניפות אגידי הטבע כמו כדור הארץ למשל
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ניתן לאבחן כי מהירותם קטנה    Z0הבנויים מאגידי  אגידי הטבעאת רק , אלא, ר הם מתאגדיםשגם כא, פותהמני

  Z0הן חלק משיטת חוק שלוש הפעימות המאפשר את קיום הטבע החל מאגידי    Z0מניפות אגידי . עם התגבשותם

. C>> והמניפות המחוברות לאגידים מהירותן עצומה בשעת הסתובבותן , והמשך בכל אגידי הטבע הבנויים מהם

הסובבים את כדור  Z0הבנויים מאגידי , מ נייחים"מניפות ענק שהן אגידי תא 2לכדור הארץ קיימות , למשל, כך

 אין הדבר כך לגבי, ומהירותם קטנה, למסות ענק Z0גם עם התגבשות אגידי , ולכן C>> הארץ במהירות עצומה 

הן הבונות את  44משפט בכמוכח . אינן מאובחנות, המניפות שמהירותן ממשיכה להיות עצומה בכל התגבשות ולכן

כדור (שהם עצמם מאובחנים  ,מ"אגידי תאמניפות כל מכאן מוכח כי  .של כדור הארץ הבלתי נראהכוח המשיכה 

 העצומהאינן מאובחנות ולא יאובחנו לעולם בגלל מהירותן , )הכוכבים והשמשות כולל כל הגלקסיות בטבע, הארץ

מו כולל המניפות שבחלל עצ, מניפות אגידי הטבע עצמן נסתרות מעיני האדם, אבל .י האדם"והיותן בלתי נתפסות ע

. יתן להוכיח רק באמצעות תורת מיקסומיהנאת מניפות שלוש הפעימות ). נפרדים/חופשיים  Z0שם נמצאים אגידי  (

, מ עדינים וקטנים ומהירים"מאגידי תא ההבנוי Z0< מ "א אליה Z0בפנימיות אגידי  הנ המניפות המצוי"וון שאמכי

נ הנגזרת מהם "וכן כל אממ "אגידי תא ואשה ,מכאן שאת עיקר הטבע .לא ניתן יהיה לאבחן לעולם ןהרי שגם אות

 .ל"מש .לא ניתן לאבחן לעולם, )כולל של האדם(
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 :תורת מיקסומיה מוכיחה. ופרק 
מערכות הכוכבים והשמשות קיים רק בזכות האדם , הטבע כולו על כל הגלקסיות

) הפ"מנהא(ה הפנימית "האמנבגלל הבחירה החופשית האמיתית שלו באמצעות 

 שמטרתה אחדות הטבע

 

 חוק פנימיות אגידי הטבע: חוק יסוד שישי של הטבע

 .אגיד האדםהפ שהוקמה בפנימיות "בע הוא האמנהתקשורת בין אגידי הטמקור . 96משפט 

י "והטבע הוקם במדויק ע, ה תכננה את הטבע מראש עוד טרום הקמתו"האמנ 66במשפט  מוכחלפי ה .96הוכחה 

מוכח כי לשום אגיד בטבע . שבנתה מראשDNA על פי ה , על פי התוכנית המקורית, אגידי הטבע ללא שום טעות

. נ האדם"כולל לאמ, נ בתוכו אין בחירה חופשית אמיתית"ה אמ"כולל באדם הקימה האמנ, אשר בכל אחד מהם

נ "אשר באמצעותה ניתן לאמ, חלק ממנה שהיא) הפ"אמנה(ה פנימית "אמנה הקימה רק אצל האדם "האמנ, אולם

היא , שבנתה אצל אגידי הטבעDNA ה באמצעות ה "רה של האמנהיות והמט. האדם בחירה חופשית אמיתית

, אלא, נ אין בחירה חופשית"כיוון שלשום אמ, ה"דרך התפתחות הטבע ידועה במדויק לאמנ, לכן, מיקסום הנאה

היא משפיעה עליו , אך, נ האדם"אינה מתערבת בהחלטות אמ, ולכן, ה באדם"הפ היא זרוע האמנ"האמנ. לאדם

הפ "אם האמנ, לפיכך). הפ שלו"אם האדם קשור לאמנ( מטרה לבצע בחירות איכותיות יותרבדרכים שונות ב

האדם מבצע בחירה , במפורט 78במשפט נ האדם לשינויי בחירה איכותיים כמוכח "מצליחה לרתום את אמ

ת הפ הופכ"ברבות הזמן האמנ. תמורת חופש פנימי, ויתור ללא תנאיפירושה  68משפט חופשית אמיתית שלפי 

עולה ואז על פני ) ולא רק הנאה סתמית(נ הנוכח כי רווחתו "לבעלת השפעה על האדם מתוך רצון אמיתי של האמ

. מאושר: מלא סיפוק שבמונחים אנושיים פירושו, נותן, שמח, זמן אופי האדם משתנה והאדם הופך להיות מאוזן

 יםמבצע םהפ בגלל שה"ת לזו של האמננ של בני האדם מתקרב"רמת האמ, כאשר כל בני האדם מגיעים למצב זה

ה מתוך "הרי כל בני האדם נמצאים תחת מטריית האמנ, ה"הפ היא חלק מהאמנ"מכיוון שהאמנ. הפ"צון האמנר

 .זוהי רק ההתחלה, אך. והתקשורת בין בני האדם משתנה לטובה בכל המימדים, רצון אמיתי

לא משתנה DNA אילו ה! שלהם משתנה DNAכיוון שה , רמת בני האדם עולה ביותר והתפתחותם וצמיחתם עצומה

 77משפט לפי , אבל.  76 במשפטנ האדם כמוכח "אך אין מדובר בשיפור אמ, אומנם ההנאה המיידית יכולה לגדול

הפ שלו ואז מדובר על מיקסום רווחה שזה קשור להגדלת "כתוצאה מקיום תקשורת עם האמנ אופי האדם משתפר

ה "הפ שלו לומד את השיטות של האמנ"כך האדם באמצעות האמנ .תיותר ורב מימדיאך באיכות גדולה , הנאה

, הטכנולוגיה תתקדם בקצב מואץ ועצום. ה העליונה של הטבע"לפי שיטות האמנ, להשפיע ולכוון את הטבע בעצמו

ולא  פשיחו רצוןמתוך  ה"לאמנכך שיוכל לנווטם בדרך דומה  Z0כיוון שהאדם ילמד את דרך התקשורת עם אגידי 

בעל מטרה  "אורגניזם חי"בדרך גסה וברוטאלית כפי שקיים היום אצל הפיזיקאים הבטוחים כי הדומם אינו 

מקור , לפיכך .נ"אשר אין בה שום מערכת פנימית של אמ, סתם גוש מסה חיצונית חסרת חיים, אלא, והנאה

ה של הטבע שואפת להרחיב "האמנ. הפ האדם"על אחדות הטבע מקורו באמנ 78במשפט התקשורת כמפורט 

  .ל"מש. הפ שבו"החי בראשות האדם ובאמצעות האמנ, הצומח, תקשורת זו לכל סוגי הטבע כולל הדומם

 .מ למיקסום הנאה ואנרגיה"התקשורת בין אגידי הטבע נעשית באמצעות תא. 97משפט 

לשם קיומם באמצעות שיטת שלוש הפעימות כמוכח  Eהיא השגת אנרגיה  המטרה של כל אגידי הטבע. 97הוכחה 

ה תכננה כי מטרה זו "האמנ, בפועל. של הטבע Eומטרת כל אגידי הטבע היא מיקסום האנרגיה  40 -36במשפטים 

נ של "האמ, כלומר. שיש בו מרכיב נפשי Z0נ המצוי בכל אגיד "י השגת ההנאה באמצעות אמ"תושג בדרך עקיפה ע

תהליך זה מושג . במקביל למיקסום אנרגיהה מכוונת אותו "בפועל האמנ, אך, אגידי הטבע שואף למיקסום הנאה

. ביניהן Eובדרך זו מוחלפות אנרגיות , )-(+לזיווג הנאה עם אגידים משלימים  Z0באמצעות תקשורת בין אגידי 

אשר , שהוא בסיס הטבע לקשר בין אגידים) מ"תא(תקשורת אגידים משלימים  84משפט תהליך זה נקרא לפי 

 . ל"מש. פעולת מיקסום אנרגיה והנאה הן זהות 58משפט כמוכח לפי . נעשה מתוך בחירה חופשית
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הקימה אותו , ה מראש את הטבע"תכננה האמנ, Eבאמצעות מרכיב ההנאה הקשור לאספקת אנרגיה . 98משפט 

 .ה מוחלט"כיוון שזיכרון האמנ, ללא אפשרות לטעות ולו הקטנה ביותר, בע העצמאיםבאמצעות אגידי הט

האינטרס מקורו בכך שאם יש מחסור . כי חייב להיות אינטרס קיום לכל אגיד בטבע 54משפט במוכח . 98הוכחה 

ה "האמנ. אצל כל אגיד בטבע חייב להיות מצב הנאה Eואם יש מספיק אנרגיה , האגיד חייב לחוש בכך Eבאנרגיה 

ללא , מניעת סבל אצל כל אגידי הטבע כדי לכוונם לפעול עצמאית להשגת הנאה/יצרה את מרכיב ההנאה

ליצור מגע זיווג עם אגיד משלים הופכי  Z0שתחילתם באגידי , פועלים מרצונם החופשי אגידי הטבע, כך. התערבותה

יוצר קשר מתוך רצונו העצמאי והחופשי והוא זה שבוחר  Z0ל אגיד כ, כלומר). -(+מ "לו אליו הוא נמשך בדרך תא

ה מעוניינת במטרה של המשך קיום הטבע היא "כיוון שהאמנ. בלבד למטרת הנאה, את האגיד המשלים שלו

. ת ביותריבת להיות מדויקחי E החלפת האנרגיות. בין האגידים Eמתאמת כך שבזיווג ההנאה יוחלפו אנרגיות 

עוד ה לתכנן מראש "המוחלפת היא שאפשרה לאמנלבין האנרגיה   Z0בין ההנאה בה מעוניינים אגידיההתאמה הזו 

ואילו אגידי הטבע הם שהקימו את , את כל שלבי הטבע והתפתחות הטבע ,ה"ברחם האמנ, טרום הקמת הטבע

  Z0ל אגידשל כ DNAה בנתה את ה "האמנ. ה"ה והם עשו זאת ללא התערבות האמנ"הטבע לפי תוכנית האמנ

ומתוך ידיעה של תהליך סיבה ותוצאה בנתה את כל , שזהו המבנה הגנטי של האגיד , Z0כל אגיד בפנימיות, בנפרד

תוך ידיעה מה כל אחד , ה בנתה את הדרך לכך"האמנ כך שבגלל רצונם למקסם הנאתם, מערכת הקשרים הענפה

לכוונם מראש לפי תוכניתה למיקסום רווחה של  ה"הייתה האמנכך יכולה  .יבחר למיקסום הנאתו   Z0מאגידי

 סינרגיהבדרך של  הואגידי הטבע גדל  Z0רמת הנאת אגידי ,התקדמות הטבע עם.  Eהאגידים תוך מיקסום האנרגיה

 . ה"וכך התקדמה בניית הטבע לפי תוכנית האמנ 73 -70משפטים לפי 

עובדה : והראיה לכך פשוטה, ים אצל בני אדםכפי שקי, אין בעיה של מחסור בזיכרוןה "חשוב להוסיף כי לאמנ

ואף מוכח כי אין אפשרות  66במשפט וכן  53 -46כמוכח במשפטים ה הקימה את הטבע "מוכחת היא כי האמנ

ה לבנות "שעל האמנ, כיוון, מוחלט חייב להיות ה"זיכרון האמנ, כדי שלא תהיה שום טעות. לטעות הקטנה ביותר

ה "ברגע שהאמנ. ללא שום טעות Eמראש את כל אפשרויות הבחירה החופשית ולתאמן יחד עם אספקת האנרגיה 

נוצר מנגנון עצמאי בו אגידי הטבע פועלים , כולל באדם, 35משפט נ שבתוך כל אגידי הטבע לפי "הקימה את האמ

שהוא  ההנאה והרווחהמכאן שמרכיב   Z0.באגידי ושמקור אתםלמיקסום הנ המרכיב הנפשי והמחשבתיבאמצעות 

מבחינתו , אם נתרכז באדם. ה לכל אגידי הטבע כולל לאדם"י האמנ"ע מן המוכןהובא , מורכב ביותר לתכנון וביצוע

הזיכרון הנדרש  במדויק בה גלוםוסבל שהינה בסיסית בטבע /ת הנאהתחושב, אלא ,יזום אין צורך בכלל בזיכרון

נ "שבאמהמחשבה באמצעות מרכיב , לבחירה בין אפשרויותהינו הזיכרון נדרש לאדם . לביצוע מיקסום ההנאה

של האדם לגבי מרכיב  )ה הפנימית"האמנ( הפ"גם בהתייחס לאמנ. שמטרתו מיקסום ההנאה והרווחה, האדם

, מוחלטיזום ולבטח אינו אין צורך בזיכרון  ויתור על הנאה מיידית ואף לנושא זה 68משפט נדרש לפי , הרווחה

ה היא "האמנ, לעניין הקשר בין מיקסום הנאה למיקסום אנרגיה. בזיכרון הנדרש להתגברות על הנאה מיידית, אלא

נ "אין צורך כי האמ ,לכן .והיא זו שתכננה והקימה קשר מורכב זה ,Eזו שמקשרת את ההנאה עם מיקסום אנרגיה 

, הגברת הזיכרון חשובה אם כך רק אצל האדם. E לקשר בין המשתנים הנאה ואנרגיה תשל אגידי הטבע חייב

הפ "נ האדם לאמנ"ככל שהקשר בין אמ, ואז. הפ של האדם"בגלל הגדלת הרווחה הקשורה להגברת הקשר עם האמנ

ר וקשאדם הזיכרון הנדרש מה, לפיכך. הפ שלו ואז פוחתות טעויותיו"לאמנ יותר הזיכרון שלו מקושר ,שלו גדל

 באופן מוחלטיהיה מקסימאלי כאשר האדם יהיה קשור  הזיכרון .תמיד אך ורק לגבי מיקסום ההנאה והרווחה שלו

 . ל"מש .בזיכרון מוחלט למיקסום הנאה ורווחה לעולםלאדם אין צורך , מכאן. הפ שלו"לאמנ

יכולותיו בדרך בחירה חופשית כדי היא לעזור לו לשפר , הפ שהוקמה בפנימיות האדם"מטרת האמנ. 99משפט 

 .ה לאחדות הטבע על כל אגידיו"להוציא לפועל את מטרת האמנ

בהקמת הטבע היא ליצור את אחדות הטבע באמצעות מיקסום רווחת  ה"האמנ המטרה המהותית של . 99הוכחה 

ומכיוון ,  0Z בכל אגידי הוקם ומצוימוכח כי  מרכיב ההנאה  74במשפט . הטבע אשר תוצאתה מיקסום אנרגיה

. מטרתם מיקסום הנאה בדרך בחירה חופשיתש, לכן מרכיב ההנאה קיים בכל אגידי הטבע, שמהם מוקם הטבע

נ בעל רצון ומרכיב נפשי "שלהם אמ  Z0שיטת הפעולה של כל אגידי הטבע זהה והיא שלוש הפעימות ומקורה באגידי 

 נ הוא במהותו זהה"מבנה האמ, לכן, ואין יש מאין, 0Zקמו מאגידי הו 11משפט כיוון שאגידי הטבע לפי . ומחשבתי
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לעולם  ,של האגיד גודל ההנאהרק , אינו משתנה אלא DNA וההיות . משתנה ברמה שלו, אך, אצל כל אגידי הטבע

שכן המבנה , עזרה או ויתור אמיתי, לא יבצע נתינה לזולת הפ"ללא האמנהאדם , לכן. עצמו DNAלא יחול שינוי ב 

 . הגנטי שלו לא מאפשר זאת

בדרך של בחירה חופשית , נ לשנות עצמו מבפנים ולהשתפר"הפ יכולה לפעול  ולגרום לאמ"מכאן שרק האמנ

בבחירה החופשית נ "הפ היושבת בפנימיות האדם אינה מתערבת בהחלטת האמ"האמנ .68משפט אמיתית לפי 

תכונות של רווחה  שתוצאתו  68משפט חופש פנימי לפי  תמורת קבלת, בהתגברות על הנאה מיידיתהכרוכה , שלו

, של הרגשת אי נוחות לעתיד וכן אזהרותחיוביות העדפות  נ"לאממשדרת  ה"האמנ. שהן איכותיות יותרנ "לאמ

נ יבחר בדרך "כדי שהאמ, ה שלילית או חסרת איכותנ לוותר על הנא"כדי להשפיע על האמ, רגשי אשמה ומצפון

הסתכלות כוללת נכונה  פירוש הדבר. מ לזיווג איכותי המאפשר רמת רווחה טובה יותר"בחירה חופשית זיווג תא

תמיד אך מי שמחליט . מאוזן ומרוצה יותר, נ לתמיד וכך האדם יהיה יציב"אשר תשנה מהותית אופי האמ, יותר

מבצע בחירה חופשית של ויתור  68משפט וכך לפי  על ייצרו להנאהלהתגבר ) הפ"האמנ ולא(נ האדם "היא אמ

הפ מתוך רצון כי "נ יקבל את מרות האמנ"כי בהמשך הדרך האמהיא ה "המטרה של האמנ. תמורת חופש פנימי

ות בה ואז בהמשך מתקרב הטבע למצב של אחד. מאוזנת ושמחה יותר, הפ היא איכותית יותר"ייווכח שדרך האמנ

של  DNA הפ לכך כי מהות ה "בדרך זו אף גורמת האמנ. הפ לביצוע רצונה"מקבל השפעה של האמנ האדםנ "אמ

וכך האדם יפעל , הפ"נ האדם תהיה בדומה לרמת האמנ"רמת אמ .האדם תשתנה לבלי היכר ואיכות האדם תעלה

ה להשפעה בדרך העלאת רווחת אגידי "לימוד שיטות האמנ תוך, ואנושית מהירה, טכנולוגית, להתפתחות מדעית

 .ל"מש. ה לאחדות הטבע"הטבע כדי לנווטם כרצונו כפי דרך תוכנית האמנ

ה מניעה אותם לעשות רצונה ועל האדם ללמוד "חוק פנימיות אגידי הטבע זוהי הדרך אשר בה האמנ. 100משפט 

 .ה"דרך זו מהאמנ

מתוך רצון חופשי ) -(+מ "בדרך תאלפעול עצמאית  0Zה כיוונה את אגידי "האמנ 98משפט לפי . 100הוכחה 

פעולה זו זהה  58משפט ה היא המשך קיום הטבע ומיקסום האנרגיה אשר לפי "מטרת האמנ. למיקסום הנאתם

ה לתכנן מראש את כל "ההתאמה של מיקסום הנאה ואנרגיה אפשרה לאמנ. Z0למיקסום ההנאה של אגידי 

. שהקימו מרצונם למיקסום הנאה בדרך בחירה חופשית את הטבע Z0י אגידי "הטבע בדרך עצמאית עהתפתחות 

וכך  Z0ה שידעה מראש את כל בחירות אגידי "לפי תכנון למטרתה היא האמנ Z0מי שכיוונה מראש את אגידי , אך

. מ"לפת בכל זיווג לפי תאמוח Eתוך שהיא יודעת במדויק כמה אנרגיה , לפי רצונה  Z0בנתה וכיוונה את אגידי 

ה לאחדות "את מטרת האמנ 99משפט להוציא לפועל לפי , הפ לבחירה מתוך רצון חופשי"באדם הוקמה האמנ

 . ל"מש. 99משפט ה לפי "הפ וכך ללמוד ממנה את דרך האמנ"לפיכך מטרת האדם היא לעשות רצון האמנ.  הטבע

גורמת להגברת , למטרת הנאה בלבד, כלומר, הפ"בניגוד לאמנכל עזרה אנרגטית לבני אדם הפועלים . 110משפט 

 .להגברת עוצמתם השלילית, ולכן ,ולא לשיפור רווחתם הנאתם

ועד האדם הוא רק בכך שרמת  0Zנ החל מאגידי "ההבדל בין אגידי הטבע בעניין האמ 74משפט לפי . 101הוכחה 

 74משפט לפי  0Zשל כל אגידי  DNAן שמבנה ה זה מכיוו. נ זהה"אך מהות האמ, נ של האדם גבוהה יותר"האמ

היא מיקסום  ,מטרת כל אגידי הטבע, ולכן Z0מטרת אגידי . הוא קבוע גם באדם הבנוי מהם, ולכן, נשאר קבוע בהם

של כל  DNAכיוון שהיא יודעת את מבנה ה , ה"הידועה מראש לאמנ, הנאתם הנפשית באמצעות בחירה חופשית

גדל עם  Z0אומנם מיקסום הנאת אגידי . לכל אורך הזמן להתפתחות הטבע, והמבנה הגנטי שלהם Z0אגידי 

בגלל הסינרגיה  למרות שההנאה גדלה DNAאשר אינו משנה את מבנה ה , זה דבר צפוי מראש, אך, התקדמות הטבע

' היצמדות לאמת וכיוב ,אהבה ללא תנאי, עזרה לזולת, שאין שום אפשרות של נתינה, מכאן .72 -71משפטים לפי 

 76משפט לפי  ,אינו מאפשר זאתשלו זה פשוט בלתי אפשרי כיוון שהמבנה הגנטי . הפ שלו"ניגוד לאמנבלמי שפועל 

יעשה זאת לא שלא עזר , שלא התחשב, לעולם אדם כזה שלא היה דובר אמת. אופי האדם אינו משתנה, ולכן

הכול צביעות , אך, יעזור כי זה כדאי, יוותר מתוך תחכום לזולת, אדם מתוחכם יבנה מניפולציות של כאילו. פתאום

הסיפור על  ,מכאן. (או טיפשות ולא תעזור דבר, כל עזרה אנרגטית לאנשים אלו נובעת מתמימות, לכן .ושקר

, ויתור, התוצאה היא שאדם שלילי שכזה בקבלו עזרה. )נכון ביותר, כי זה בגנים שלו, העקרב כפוי הטובה שעקץ

הפ שלו מסוגל לתת "שכן רק מי שקשור לאמנ, לא ישיב טובה מתוך הלב באמת, נתינה ייקח ולעולם, בותהתחש
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. אך רק למען עצמו, נ שלו לעיתים"תגדל גם האמ, כך תגדל עוצמתו השלילית של האדם השלילי. ולהתחשב באמת

 .       ל"מש

ולכן מטרתו הנאה אגואיסטית , ופשית שלוהפ מאבד את יכולת הבחירה הח"מי שפועל בניגוד לאמנ. 102משפט 

 .ה לאחדות"עד אשר יקיים רצון תוכנית האמנ, לפי חוק פנימיות הטבע סופו מלכוד עצמי וסבל רב וגובר. בלבד

לא , 0Zולכן מכיוון שהאדם בנוי מאגידי , לא קיימת בחירה חופשית 0Zאצל אגידי  101משפט לפי . 102הוכחה 

אומנם יש לאדם כזה בחירה חופשית כמו לכל . הפ שלו"קיימת גם אצלו בחירה חופשית באם הוא פועל נגד האמנ

שכן הבחירה , הפ שלו בחירה חופשית אמיתית"אין לשום אדם אשר פועל בניגוד לאמנ 66משפט לפי , אך, אגיד

. ה מאבד את יכולת הבחירה החופשית שלואדם כז, לכן .67במשפט וכך גם מוכח , ה"החופשית ידועה מראש לאמנ

לפי , לכן. או אם תקטן זו אינה קשורה לבחירה חופשית שלו, אפילו אם תגדל הנאתו, שלו ידוע DNAהיות וה , לכן

, ומכאן מטרתו הנאה אגואיסטית נטו, 76משפט כי זה בלתי אפשרי לפי , אין לאדם כזה שום נתינה 101משפט 

עם אגידים המאפשרים המשך ) -(+מ "ק ההנאה היא תאאה של אדם כזה לפי חוההנ. ללא שום התחשבות אמת

קיימת פגיעה , נ האדם ולכן"מ נחותות כאלו פוגעות ברצון אמ"הנאות תא. הנאתו אשר היא מסוג נחות ביותר

של  כך הדבר יוצר תוהו ובוהו במבנה הגנטי. 'ייאוש וכיוב, נ עצמו אשר רצונו לחיות משתבש לכדי דיכאון"באמ

סופו של אדם זה רע ביותר באם לא יבצע התגברות . על אגידיו, של האדם DNAבכל מבנה ה , אצלו ולכן Z0אגידי 

הדרך היחידה המוצעת לאדם כזה לטובתו היא כי יקיים . הפ ממשיכה לרצות ופועלת לכך בעקשנות"אותה האמנ

 .ל"מש. ה להתגברות ושיפור עצמי למען אחדות הטבע"הפ שהיא רצון האמנ"רצון האמנ

קיים רק בזכות האדם שהוא היחיד בכל  ,כל הגלקסיות שלו ומערכות הכוכבים שבו על, הטבע כולו. 103משפט 

 .ה"הטבע בעל בחירה חופשית אמיתית המהווה חלק מהאמנ

הפ  המאפשרת "ים יצירות טבע אשר קיימת בתוכם אמנאשר בו קיימ, נניח כי קיים עוד מקום בטבע. 103הוכחה 

ללא קשר עם כדור , ן יצירות טבע פועלות במקביל לכדור הארץכזה אות במקרה. 68משפט בחירה חופשית לפי 

פירוש הדבר הוא כי זוהי פגיעה בחוק , לפי הוכחות תורת מיקסומיה, לא מתערבת בטבעה "מכיוון שהאמנ. הארץ

אך גם . מיקסום הנאה ברמה גבוהה יותר לפיהם איחוד יצירות טבע מאפשר 73 -71במשפטים הסינרגיה כמוכח  

מכאן מוכח כי רק  .איחוד עדיף על נפרדותמוכח כי , לכן. גבוהה יותר 58משפט לפי   E ת האנרגיהמיקסום רמ

המאפשרת לו בחירה חופשית אמיתית והמהווה , הפ ורק אצל פנמיות האדם"ה אמנ"בכדור הארץ הקימה האמנ

 .ל"מש. 78במשפט ה אשר מטרתה היא אחדות הטבע כמוכח "חלק מהאמנ
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  : סיכום. פרק ז

 ה יודעת הכל על כל אגידי הטבע כולל האדם"האמנ

 מהם נגזרים חוקי הטבע תורת מיקסומיה הינה שילוב שבעת חוקי יסוד הטבע יחדיו 

 האנרגיה והתנועה בטבע  הוא מקור התחדשות) ר"תמ(תווך מרובה רבדים 

עצמית של מיקסום הנאה מיידית במקום מיקסום רווחה עלול לגרום להשמדה 

 .הטבע על ידי האדם

 

 חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע: שביעי של הטבע חוק יסוד

  מקום מושבה של, "מקום הלא ידוע"ב עוד טרום הקמת הטבעיסוד הטבע תוכננו והוקמו חוקי  7כל . 104משפט 

  .והם חייבים לעבוד יחדיו בו זמנית לקיום הטבע, ה"האמנ

אינה   9משפט כי הנחת הרציפות של הטבע אינה מאפשרת קיום כל תנועה בטבע ולפי  1במשפט הוכח . 104הוכחה 

אי רציפות וקפיצה קוונטית באפס זמן  3 -2משפטים לפי , לפיכך הקמת הטבע חייבה. מאפשרת את הקמת הטבע

בדרך , בטבעחוקי הטבע חייבים להתקיים בכל תנועה  7נגזר כי כל  מכך .כל תנועת אגידי הטבע של) ללא זמן(

ל מאפשר קיום קפיצה קוונטית של כ חוק קיום הטבע -חוק יסוד שני של הטבע: דיאלקטית הכרחית כמוכח להלן

התחדשות אנרגיה  מחייבת Eאספקת אנרגיה .  Eם ביצועה ולכן מחייבת אנרגיההדורשת תאוצה וחיכוך לש, תנועה

באמצעות , חוק שלוש הפעימות והוא ל הטבעחוק יסוד שלישי שקיום . לכך ועובדת קיום הטבע היא הוכחה

חייב להיות  E כדי ליצור את התחדשות האנרגיה. האחראי להתחדשות האנרגיה בטבעוהוא , Z0מניפות אגיד 

ומחשבתי המצוי האינטרס הוא מרכיב נפשי  .לרצות בהמשכיות הטבע, הקטן ביותר בטבע Z0אגיד ל אינטרס קיום

 Z0שמקורו במלאי האנרגיה האגיד  סבל לאגיד/ היוצר הנאה, Z0נ של אגיד "המהווה חלק מהאמ, Z0בפנימיות אגיד 

עם אגיד משלים ) -(+אשר מוביל ליצירת זיווג  חוק ההנאה והרווחה -של הטבע בחוק יסוד רביעיכמוכח 

כי היא זהה למיקסום  58במשפט ומטרתם מיקסום הנאה שמוכח  אורגניזם חיהם   0Zלפיכך אגידי . ובאמצעות

חוק הגלים  -חוק יסוד חמישי של הטבע משלימים מתבצע באמצעות  Z0בין אגידי ) -(+ביצוע הזיווג . Eאנרגיה 

מים הגור, מ הם סוגי אגידים"הגא. Z0אגידי נ "אמהמניע את הטבע באמצעות רצון , )מ"הגא(האלקטרומגנטיים 

מ שונים הקרויים "באמצעות סוגי גא) -(+מאפשרים את יצירת הזיווג המשלים  ןליצירת הקפיצה הקוונטית וכ

ה הייתה חייבת לתכנן את "האמנ כדי לאפשר את קיום כל חמשת חוקי היסוד. )מ"תא(תקשורת אגידים משלימים 

אשר יפעל בדרך עצמאית   Z0נ אגיד "באמצעות אמ, בנפרד  Z0כל אגיד בפנימיות  הפעילות הזו כך שתתגשם

חייב להתקיים , לפיכך. Z0נ אגיד "ובאמצעות רצון חופשי של אמ, ה"לחלוטין ללא צורך כלשהו בהתערבות האמנ

לפעול למיקסום   Z0ה את אגידי "באמצעותו כיוונה האמנ ,חוק פנימיות אגידי הטבע -חוק יסוד שישי של הטבע

לבנות את   Z0כיוונה את אגידי , אשר תוצאותיה ידועות לה מראש, ובתוך כך באמצעות הבחירה החופשית, הנאתם

בשיתוף כל מבנה גנטי בפנימיות , אותו תכננה מראש לגבי כיוון התפתחות והתקדמות הטבע DNA -הטבע על פי ה

בתהליך  Eאשר תפעיל במקביל את מיקסום האנרגיה  Z0ה את מיקסום הנאת אגידי "כך תיאמה האמנ. Z0כל אגיד 

במקום "ה לתכנן ולהקים מראש עוד טרום הקמת הטבע "את כל אלו הייתה חייבת האמנ, לכן). -(+מ לזיווג "תא

אחרת לא הייתה יכולה להתבצע אפילו הקפיצה הקוונטית , ה"שהוא מקום מושבה של האמנ ,"הלא ידוע

כ כל "ואח,  Z0ראשונה של אגידי כי לשם ביצועה של הקפיצה הקוונטית ה המסקנה המתחייבת, מכאן! הראשונה

חוק שילוב כל  -בעחוק יסוד שביעי של הטיחדיו לפי ו חייבים לפעול בו זמניתכל חוקי הטבע , ה"תוכנית האמנ

 .ל"מש. לקיום הטבע, תוכנית הקמת הטבעם המשך כל תנועות הקמת הטבע לפי וכך ג, חוקי יסוד הטבע
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לפיכך עם התפתחות הטבע נשמר מצב ". מקום הלא ידוע"עטוף בהיה  0Zכאשר הוקם הטבע כל אגיד . 105 משפט

 ).-(+והוא המאפשר התחדשות האנרגיה בקפיצה קוונטית לזיווג ) ר"תמ(זה היוצר תווך מרובה רבדים 

ה אשר תכננה את כל "כחלק מתוכנית האמנ  0Zהוקמו תחילה כל אגידי  9משפט לפי  הקמת הטבעעם . 105הוכחה 

, ה"במקום הלא ידוע הוא מקום מושבה של האמנ  Z0כולל שהוקמו כבר אגידי  ,עוד טרום הקמתוהטבע התפתחות 

צוע תוכנית תנועות הקפיצות הקוונטיות תוך שכל חוקי היסוד הטבע משולבים יחדיו לבי 104במשפט כמוכח 

הייתה קבוצת  לפיכך עוד טרום הקמת הטבע וכך עם תחילת הקמת הטבע ).-(+מ "הבונות את הטבע בזיווג תא

מ "את תנועת תא  Z0אגידי המשיכו , לפיכך. בנפרד במקום הלא ידוע מכל צדדיו דכל אח יםעטופ Z0  <0אגידי 

בדרך תחלופה הדדית שפירושה  Eעל פי שיטת שלוש הפעימות למיקסום הנאה וקבלת אנרגיה ) -(+לזיווג 

עם .  ) -(+לשם זיווג  Z0וזהו התווך לפעילות אספקת האנרגיה ולתנועת אגידי  Eהתחדשות אנרגיית הטבע 

יצרו את הטבע כולו הן המאובחן והן הלא מאובחן   Z0נמשך מצב בו אגידי , הטבע DNAהתפתחות הטבע על פי 

יך חייב להמש" מקום הלא ידוע"עטוף ב  Z0המצב הראשוני בו כל אגיד . ה"לפי תוכנית האמנ, מ"שהוא אל

המאפשר מיקסום הנאה ומיקסום אנרגיה  )ר"תמ( תווך מרובה רבדיםוכך נבנה , קיום הטבע להתקיים מעצם

  . ל"מש). -(+לאגידי הטבע כולם והתחדשות אנרגיה בקפיצות קוונטיות לזיווג 

ולכן רמת , י אגידי הטבע גורם להגדלת סך כמות האנרגיה בטבע"מיקסום הרווחה והאנרגיה ע. 106משפט 

 .הרווחה עולה ללא גבול

אגידי הטבע באמצעות מיקסום  לפי הוכחות תורת מיקסומיה מטרת הטבע היא מיקסום הנאה ורווחת. 106הוכחה 

היא  פעולה זהה למיקסום , לכל אגידי הטבע, ולכן 0Zמיקסום אנרגיה אצל אגידי  58משפט לפי . E אנרגיית הטבע

אשר הם שבונים , בשל התפתחות הטבע הנעשית מתוך בחירה חופשית של אגידי הטבע  73- 71משפטים לפי . הנאה

, המוכיח כי התפתחות הטבע על פני זמן אפקט סינרגיהקיים , את הטבע מתוך עצמאותם למטרת מיקסום רווחתם

אנרגיה אשר מאפשר את הגדלת ה המקור. הגדלת אנרגיהשל אגידי הטבע וגם  הנאה הגדלתנושאת איתה תמיד גם 

E 0אגידי האנרגיה י "יותר  ע הוא ניצולת טובהZ  0כיוון שבפנימיות אגידי  27במשפט הנקראים כךZ תת  םמוטעני

היא לפיכך חלק אינטגראלי  הניצולת של האנרגיה. מ"בתהליך תא) -(+ Z0לאחר זיווג בין אגידי  Eאגידי האנרגיה 

כלומר את ,  0Zכי מיקסום הנאה אינו משפר את המבנה הגנטי של אגידי  76משפט במוכח . מהתפתחות הטבע

אינו משתנה בטבע לעולם במקרה הרגיל של הגדלת הנאה  Z0שום אגיד , הבונים את הטבע ומכאן DNAמבנה ה 

 DNAה , במילים אחרות. נ שלו אינו משתנה"גם אופי האדם אינו משתנה כיוון שהאמ, ןלכ. שתואר לעיל Eואנרגיה 

ה בדרך כזו כי סך ההנאה גדל אצל "י האמנ"מתוכנן מראש ע, שהוא מנוע הצמיחה של הטבע באמצעות אגידי הטבע

כחלק  מראשהמתוכנן  בנהמהם חלק מה DNAהשינויים ב . (עצמו DNAלא מהות מבנה ה , אך, אגידי הטבע

 . )כולל הגדלת הנאה ואנרגיה,  מהתכנון של התפתחות הטבע

ה הפנימית "נ בהשפעת האמנ"כתוצאה משיפור אופי האמ, ת בטבע רק אצל האדםיקור DNAה  במהותהשתנות 

אשר משנה את  77במשפט כמוכח ואיכותי יותר  משופר)  -(+אשר תוצאתה היא בחירת זיווג אגידים ) הפ"האמנ(

על האדם גורמת לשינוי אשר לא   DNAהשפעת שינוי ה ).האישיות( אופי האדםנ המייצג את מה שנקרא "אמ מהות

זהו שינוי איכותי באדם אשר פירושו . רווחהוהוא נקרא ,  ה שקשורה להנאה בלבד"היה בתכנון המקורי של האמנ

כתוצאה מהשפעה וקשר בין , הכרוכה תמיד בויתור על הנאה מיידית בחירה חופשית אמיתית  86משפט לפי  

זהו חלק   .נ בעקבות הויתור שאינו תלוי דבר"רחב יותר לאמ המספקת חופש פנימי ,נ האדם"הפ לאמ"האמנ

והבסיס שלה הוא שינוי במהות   68 -66 יםבמשפטכמוכח  ה "י האמנ"הנלקח בחשבון ע "אקסטרה"מתכנון 

ניצול הולך  התוצאה היא שינוי ללא גבול המאפשר. אצל האדם Z0אשר משפר את המבנה הגנטי של אגידי   DNAה

 . Z0בין אגידי ) -(+מ "עם חילופי תא Z0המוטענת בפנימיות אגידי  Eוגובר של אנרגיית  

ה למיקסום הנאה "שהיא מטרת האמנ אחדות הטבענ יוצר מצב לכיוון "הפ לבין האמ"כאשר הקשר בין האמנ

אשר היא  חלק מהתוכנית המקורית של , חדשים בטבע  Z0אגידי  " לידת"ואנרגיה קורה שינוי נוסף מהותי והוא 

איכותיים כתוצאה מקשר ) -(+לזיווג  Z0מפגש בין אגידי . ה"ללא התערבות האמנ, ה עוד טרום הקמת הטבע"האמנ

לחילופי , ולרזולוציה עדינה במיוחד אנרגטית גבוהה) זך(נ האדם מוביל לזכות "ה לאמ"עמוק ויציב בין האמנ

פירוש כל אלו הוא כי תמורה רבה . חדשים בעלי איכויות גבוהות יותר Eתן לידת אגידי אנרגיה שתוצא Eאנרגיות 
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חשוב לציין כי כאשר הקשר בין . בכל המובנים האפשריים הפ שלו"מצפה לאדם אשר קשור עמוקות לאמנ

לה יוטם בדרך יעהאדם יכול לנוש כיווןגורם להשפעות חיוביות על אגידי הטבע הדבר , נ הוא חזק"הפ לאמ"האמנ

. מיקסום האנרגיה ואיכותה עבור כל הטבע גדלה, וכך 100במשפט ה כמוכח "לומד מהאמנ האדםכפי ש, יותר

 .ל"מש .102 -101במשפטים כמתואר , מצבו הוא בכי רע, הפ שלו"לעומת זאת מי שמתנתק מהאמנ

 

 .האדם י"מיקסום הנאה במקום מיקסום רווחה עלול לגרום להשמדה עצמית של הטבע ע

להגדלת ההנאה , אלא, פ לאדם"הגדלת כמות האנרגיה ללא הגדלת הרווחה שהיא הקשר בין האמנה. 107משפט 

 .עד כדי השמדה עצמית של כדור הארץ, של האדם גורמת לפגיעה בטבע וביצירותיו

כולל  0Zוהמבנה הגנטי של אגידי  DNAכי מיקסום הנאה אינו משפר את מבנה ה  76משפט במוכח . 107הוכחה 

גדל אצל אומנם סך ההנאה , במילים אחרות. נ שלו אינם משתנים"והאמ אופי האדם שגם מכאן .נ שלהם"האמ

רק משתנה  DNA ה מוכח כי מהות 106 ,78, 77ים משפטלפי . עצמו DNAלא מהות מבנה ה , אך, אגידי הטבע

באמצעות בחירה חופשית  68משפט ואז לפי . נ האדם"המשפיעה על אמ )הפ"האמנ(ה הפנימית "האמנ  בהשפעת

משפט שלפי  והתחשבות, ערכי ומוסרי של נתינה, והיא זו שגורמת לאדם שינוי איכותי, אמיתית רווחת האדם עולה

רמת הזיווג , משתנה איכותית שכן, בעקבות כך גם הטבע על כל יצירותיו. ) מהמילה למסור( כמוסריותמוגדרת  78

המקור לכל השינוי  .של הטבע משתפר  Z0וכך מבנה אגידי ל הטבע משתפרתמשלימים בכ Z0עם אגידי )  -(+

אשר , בעקבות ויתורים ללא תנאי, הפ שלו"המוכן לקשר עמוק ויציב יותר עם האמנ, א האדםהחיובי בטבע הו

שהיא אחדות הטבע באמצעות , ה של הטבע"אמנכך מתגשמת מטרת ה. Z0גורמים לשיפור במבנה הגנטי של אגידי 

במקרה זה התפתחות הטבע פירושה הגדלת . הפ האדם"בעזרתה של אמנ מנהיג הטבע עם כל יצירות הטבעהאדם 

 78משפט כיוון שלפי , רמת הרווחה עולה ללא גבול 610משפט הנאה באמצעות הגדלת איכותית של רווחה ואז לפי 

במבנה הגנטי שלהם והטבע משפר איכות הנתינה שלו והופך להיות פתוח ומוסרי  של הטבע שיפור Z0  אגידיחל ב

 . אליה וקוץ בה, אולם. שלו  Z0של רכיבי אגידי  DNAעם שיפור ב ) מהמילה למסור(יותר 

ה שהיא אחדות הטבע "להוציא מהכוח לפועל את מטרת האמנ לאדםהפ היא לעזור "מטרת האמנ 99משפט לפי 

ה "הפ שהיא חלק מהאמנ"על האדם ללמוד זאת מהאמנ 100משפט לפי , ולכן, באמצעות מיקסום רווחת הטבע

אין לעזור לבני אדם הפועלים בניגוד כי  101משפט וראשון לפי  חשוב דבר מושכל, לכן. המצויה בפנימיותו

של   Z0אגידי של  DNAשיפור מבנה ה  הפ היא שיפור האופי של האדם שמקורו"אמנמטרת ה .הפ שלהם"לאמנ

שהם  הטבעשל   Z0של כל אגידי  DNA -ב שיפורחל גם כך  .הפ"נ שלו גדל בעקבות השפעת האמנ"וכך האמ האדם

  .אורגניזם חי בעל מוסריות ונתינה בפועל

מי שעוזר לבני אדם , לפיכך. הפ שלהם חל תהליך הפוך של רגרסיה מוסרית"אצל בני אדם המנותקים מהאמנך א

 !מגביר ומעצים את עוצמתם השלילית, כלומר שמטרתם היא רק הנאה מיידית, הפ שלהם"המנותקים מהאמנ

שכן מטרתו  האמיתי שלו הפ שלו מאבד בפועל את חופש הבחירה"מוכיח כי מי שפועל בניגוד לאמנ 102משפט 

ה לאחדות הטבע אשר תנאי הכרחי "אגואיסטית בלבד ולכן סופו מלכוד עצמי וסבל רב עד אשר יקיים רצון האמנ

 לעזור להם שלהם הפ"אותם בני אדם סרבנים למרות כל ניסיונות האמנ, אולם. הפ שלו"לכך הוא קשר עם האמנ

 ,ואז לאותם בני אדם מנותקים. נחותות ההולכות וגדלות הנאותרק  דורשנ שלהם "כיוון שהאמ ,נכשלתדרכה 

יוכל לגדול לפי  Eמיקסום ההנאה והאנרגיה , אומנם. הפ שלהם"לרצון האמנ מאלה הצמודים ההיפך הגמוריקרה 

של אותם בני אדם מנותקים הדואגים להנאתם  DNA -שינוי במבנה השום  אין אפשרות כי יחול, אך 76משפט 

 אותם בני אדם נ של"גיע מצב בו משתבש מבנה האמכך מ. אין להם שום נתינה לזולתשכיוון  ,המיידית הפרטית

היא , תדרדרות אינה מסתיימת באדםההאך  .הגורם להם גם מחלות פיזיות וגם מחלות נפשיות שבסיסן זהה

לפי חוק  ,לפיכך .11משפט מהם בנוי כל הטבע לפי  0Z אגידי טבע הםלהמכנה המשותף  .ממשיכה לכל הטבע

המאפשרים המשך הנאתם של הטבע  Z0 עם אגידי) -(+מ "של האדם בונים תא Z0 אגידי )חוק יסוד רביעי(ההנאה 

שמקורו של יצירות הטבע השונות  DNAמבנה  ה התוצאה היא כי  .והדדיהמיידית המתדרדרת לחוסר מוסר שפל 

זוהי הסיבה היום . כיוון שהטבע כולו הוא אורגניזם חי, משתבש ויוצא מאיזון לחוסר איזוןשל הטבע  Z0באגידי 

לרעידות האדמה הקשות ולצונאמי ולכל המחלות הקשות , לשינויי האקלים הקיצוניים, לסופות הטורנדו הקשות
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המפר  אדם עצמורק התורת מיקסומיה ב כמוכחלכל אלו אחראי . את האנושות הפוקדות בעוצמה הולכת וגוברת

מסה כאשר קיימת . הפ שלו"ה של הטבע והיא אחדות באמצעות האמנ"בדרך בוטה במיוחד את מטרת האמנ

והמשטרים אף שותפים לשחיתות מוכחת זו עלול לקרות  ,סדום ועמורה, אונס ורצח, גזל, שחיתות, של רוע קריטית

 .ל"מש. מתדרדר לאבדון, מקולקל בהשפעת האדם DNA  עם Z0הבנוי מאגידי  הטבע/מצב בו כדור הארץ עצמו

ובכך מאפשרת , אך אינה מתערבת בבחירתם, ה יודעת הכל על כל אגידי הטבע כולל האדם"האמנ. 810משפט 

 .למיקסום הנאתם ורווחתם, עצמאות מלאה לאגידי הטבע ולאדם

לא , לכןמ בשנייה ו"ק C  =K300>> והמניפות שלהם   0Zכי מהירות אגידי  43 -41 יםבמשפטמוכח . 810הוכחה  

של מניפות  זמן השהייה הקצר ,ניתן לאבחנם בגלל מהירותם הגבוהה היוצרת זמן שהייה בלתי נתפס אצל האדם

מתאגדים לאגידים מאובחנים דוגמת  Z0 לאבחון גם כאשר אגידי  ניםהוא כה קצר כך שלעולם לא יהיו נית  Z0אגידי 

ה היא שתכננה את הטבע מראש והטבע הוקם "מוכח כי האמנ 66 ומשפט 53 -46משפטים כיוון שלפי . כדור הארץ

ה חייבת "האמנ, שכן Z0  <<C מהירות מניפות אגידי>>> ה "האמנ מחויב כי מהירות, במדויק וללא שום טעות

שם , דועבמקום הלא י C>> והמניפות שלהם   Z0כדי לתכנן ולהקים את אגידי , להקדים כל מהירות שהיא בטבע

חוקי יסוד הטבע חייבים לעבוד יחדיו בו זמנית מחויב כי מהירות  7כל  104משפט שלפי , כיוון. ה"משכנה של האמנ

) שפת(קטן ובלתי נתפס לחלוטין על ידי האדם האיטי שלו קוד  6משפט ה היא בעלת זמן שהייה לפי "תנועת האמנ

לפיכך . ה היא הקובעת את זמן השהייה הנמוך כרצונה"רק האמנ, ובנוסף. 90משפט אדם איטי ביותר לפי 

ה פועלת כמעט "עד שניתן לקבוע כי האמנ, הקוונטית הם כה מהירים מהירותהשאגידי ה "המסקנה היא כי האמנ

אך . יודעת הכול על האדם ועל כל אגידי הטבע ה"האמנכי מוכיח הידע שלה מכל מקבץ הסיבות לעיל , לכן. ללא זמן

ה אינה מתערבת באופן ישיר בבחירות והחלטות אגידי הטבע והאדם שמטרתם "האמנ, לפי כל המוכח במאמר זה

כולל האדם הם אלו שבנו ובונים את הטבע מתוך מטרתם , עובדה היא שאגידי הטבע. מיקסום הנאה ורווחה

עוד טרום הקמת הטבע מוכיח  ה"התכנון של האמנ. ה לגרום להם לכך"למיקסום הנאה ורווחה וזו מטרת האמנ

רק בדרך , אלא, נ"שאף היא אינה מתערבת בהחלטות האמ, הפ שהקימה בפנימיות האדם"כולל האמנ, זאת

במשפט , למשל. לכל אורכו, יש להבין מתוך האמור במאמר זה, אך. ההשפעה והשכנוע מתוך רצון לבחירה חופשית

ה חייבות "שאותו תכננה והקימה האמנ, הטבע והאדם י אגידי"של הטבע והתפתחותו ע DNAה כי מוכח  106

בניהול אגידי הטבע עצמם בראשות האדם בתוכו הקימה , אלא, ללא התערבותה כלל, להוביל לאחדות הטבע

 . הפ שלו"ה את האמנ"האמנ

ה בנתה מערכת תמריצים חיוביים ושליליים לכל אדם "האמנ, היות והאדם הוא הגורם המרכזי לאחדות הטבע

   68 -66במשפטים  כמתואר, לכן. תוך התחשבות בצרכיו ויכולותיו, מדויקת המתאימה אך ורק לאותו אדם בדרך

ואושרו יגרמו לאדם , הרגשתו, הפ שלו כי אז יכולותיו"חשוב לאדם להיות בתקשורת עם האמנ 106במשפט ו

תוך שהוא יבחר מרצון לוותר על הנאות קצרות טווח ומיידיות תמורת חופש פנימי אשר יובילו , למיקסום רווחתו

יגלו כי הדבר יגרום להם סבל  ,יגלו סרבנותש, מצד שני בני אדם. של טוב ברמות גבוהות ללא גבולות) -(+לזיווג 

הכוח , לכן. הפ שתובילם שוב לרווחה מירבית"שעלול לגדול ולצמוח עד אשר יחליטו לקבל את השפעת האמנ

בהתאם לתוכנית  לבסוף כל בני האדם יובלו מרצונם החופשי, כך. ורק באדם להתפתחות הטבע טמון באדם

הפ "לקשר חזק עם האמנו מירבית תפתחות אישיתחלקם מתוך שיתוף פעולה לה, חלקם לאחר סבל, ה"האמנ

למיקסום  ,אדם עצמאות מלאהכל בני המאפשרת לכל אגידי הטבע וכן ל, לפיכך, ה"האמנ. מתוך רצון אמת םשלה

זוהי הדרך היעילה ביותר עבורם לביצוע מטרת  .ה"ללא התערבות האמנ, הנאתם ורווחתם בדרך חופש בחירה

 . ל"מש. ה והיא אחדות הטבע"האמנ

אך אותם , ה לאחדות הטבע"במקרה של השמדה עצמית של כדור הארץ לא תתקיים תוכנית האמנ.  109משפט 

 .הפ שלהם תינצל"האמנשלהם  DNAהפ שלהם אשר מטרתם היא שיפור ה "בני אדם הקשורים לאמנ

 .אחדות הטבעהפ של האדם ליצירת "ה היא מיקסום הרווחה והאנרגיה באמצעות האמנ"מטרת האמנ .109הוכחה 

ה "על פי דרך האמנ, לכן.  הפ שלו"וכך גם האמנ, ה אינה מתערבת ישירות בהחלטות האדם"האמנ 108משפט לפי 

הריסת  הסופו נ האדם"שאינה משנה אמכיוון  היא שלילית הפ"והתנתקות מהאמנ מיידית הנאהברק  התמקדות

 DNAמשתבש מבנה ה 102משפט כיוון שלפי ת זא .הפ"בגלל נתק מוחלט מהאמנ לצמיתותשלו   DNA גם הו נ"האמ
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, לכן .וחוסר נתינה שמשמעותה חוסר מוסריות שחיתות, רועל המובילותמהנאות נחותות  כתוצאה של האדם

 של בני אדם שליליים מסה קריטיתה לגבי אותם בני אדם וכאמור "קיימת אפשרות כי לא תתקיים תוכנית האמנ

במיקסום רווחה  היות וכל אדם הוא עצמאי ,אך .עצמית של כדור הארץלהשמדה  להביא 107משפט עלולה לפי 

 ,ה של הטבע"היא חלק מהאמנש שלהם הפ"מים קשר חיובי ואיכותי עם האמניהמקי אותם בני אדם, לכן ,ואנרגיה

      .ל"מש. הפ שלהם "בגלל שהם מבצעים רצון האמנ על ידםDNA ושיפור ה  לא ייפגעו לעולם מעצם מיקסום הרווחה

, הפ לאחדות הטבע תושג"מטרת מאמר זה היא בניית מסה קריטית באנושות כך שמטרת האמנ. 110משפט 

 . י האדם"ותימנע השמדה עצמית של כדור הארץ ע

 לתללא הגד, אך E גיהנרכמות האההנאה של האדם אומנם מגדילה את כי הגדלת  107במשפט מוכח . 110הוכחה 

כולל  0Zוהמבנה הגנטי של אגידי  DNAה  מיקסום הנאה אינו משפר את מבנה 76במשפט כמוכח , כלומר. הרווחה

במילים . שלו DNAנ שלו אינם משתנים מהותית ללא שיפור מבנה ה "מכאן שגם אופי האדם והאמ. נ שלהם"האמ

דם התוצאה היא הרסנית לגבי הא. קבוע עצמו DNAמבנה ה , אך, סך ההנאה אומנם גדל אצל אגידי הטבע, אחרות

, ולכן, קבוע ואינו משתפר DNA השל המבנה הגנטי , אך, אשר הנאתם עולה  Z0שניהם בנויים מאגידי , והטבע שכן

בגלל הקשר אדם ומתפשט לטבע כולו נ ה"באמשמתחיל  ,הולך וגדלסוג ההנאה הוא נחות ומתדרדר לחוסר מוסר 

התוצאה היא ). -(+מ "של הטבע באמצעות תא  0Zשל האדם ואגידי   0Zבין אגידי  107במשפט כפי שמתואר החזק 

המוסר  חסרי האדםבני  יםלכל אלו אחרא. שינויים פיזיים בטבע ובאדם המביאים להרס האדם והטבע

-שחיתות הוןנהיגי המדינות לפי הנוסחה אין להאשים בכך רק את מ. תאבים להנאה מיידיתה, המושחתיםו

מי שאשם בכך לא פחות ואולי . משטרה ובתי המשפט, מממשלה, כנסת, כולל כל רשויות החוק במדינה, ןלטוש

 הם אחראים, ולכן ,כביכול, ולשתוק בחוסר אונים המוכנים לסבול זאת, והביניים שכבות המצוקה יותר הן

רובם נוהגים , שלטון-שהרי ידוע כי ברגע שבני האדם מצטרפים לקבוצת הון .בדיוק כמו מנהיגיו לשחיתות

, אך. אדםמתחיל ב סדום ועמורה, רצח, אונס, כל אחד יודע כי גזל .ר על פוטנציאל שממומשמדוב, כלומר. כמוהם

, האיידס, השיתוק, הדבר, מקור המחלות המידבקות בטבע ,מוכח במאמר זהככי יודעים  ,אם בכלל, מעטים

 רעידות האדמה והצונאמי, שינויי האקלים מקור גם כך. אדםה ם השליליים שלמעשיב רק והאבולה מקורם

ולהבין בוודאות כי  הםהאדם לקחת סוף כל סוף אחריות על מעשיבני על , לכן .באדם כמוכח במאמר זה רק מקורם

במשפטים כמוכח , הפ שלו"על האדם לבנות קשר חזק ואמיץ עם האמנ. הם לטוב ולרעבאך ורק תלוי קיום הטבע 

חל שיפור במבנה  78משפט כיוון שלפי , הגדלת הרווחה והאנרגיה ללא גבול 106משפט משמעותה לפי  אשר 68 -66

 .שלהם והם הופכים להיות בעלי נתינה ומוסר גבוהים יותר  DNA הנטי של האדם והטבע עם שיפור הג

וכי  לכל יצירות הטבע , ה של הטבע"היא להוכיח בדרך מדעית מוחלטת לא רק את קיום האמנ מטרת המאמר 

לשנות את המטרה היה . אחדות הטבע תחת הנהגת האדם מיקסום רווחה ואנרגיה למטרת יימת מטרה והיאק

שהיא  מיקסום רווחהל על האדם לפעול ,מיידית של האדם רדיפת הנאה במקום .המגמה השלטת היום באנושות

האנושות להנאה מיידית וכח כי כדי לדרדר את מ 107במשפט . הפ של האדם"הנאה ללא גבול באמצעות האמנ

של רוע ושחיתות כדי  מסה קריטיתמספיקה , אלא .אין צורך בכל האנושות, הפ"שמקורה בהתנתקות מהאמנ

 . עולם והטבע שלנו התלוי באדם בלבדהלהרוס את 

שמטרתה  הפ"אמנבכל בני האדם , נ האדם קיימת בנו"המטרה של המאמר היא להצביע ולהוכיח כי מלבד אמ, לכן

של ליצור מסה קריטית  המטרה. רווחת האדם בדרך מוסרית וערכית של שיתוף פעולה למען אחדות הטבעהגדלת 

 . מאמרההעליונה של  זוהי המטרה. שותות הרס האניעלאחדות הטבע ומנ ופעליש, בני אדם בעלי תודעה גבוהה

ברא את  )ה"האמנ -האינטליגנציה המנהלת העליונה( מיקסומיה תורת הטבע מוכיחה כי אלהים .111משפט 

עוד טרום , Z 0עצמאית של אגידי  DNAלפי תכנית ו, ללא התערבותו, השמים והארץ לפי ספר בראשית ללא זמן

שלמען מיקסום אושרו ברא , למען תובנת האדם האיטי הזמן תאשלייכ ברא אלהים את "אח. הקמת הטבע

 .בשורש, מופרכת לפיכך" המפץ הגדול"תיאוריית  .אלהים את הטבע

 -'ספר בראשית פסוקים אואת ההוכחה לכך אביא באמצעות , סיפור בריאת העולם נכון הוא ואמיתי. 111הוכחה 

אני מוכיח בדרך שאינה ניתנת להפרכה כי אלהים ברא את הטבע  .העוסקים ביום ראשון לבריאה הוא יום אחד' ה

אותו אוכיח , אין צורך לתת בשלב זה את כל סיפור הבריאה. הטבע של תורת מיקסומיה חוקי יסוד 7באמצעות 
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כבר לפני , אילו הפיזיקאים היו במהלך אלפי השנים בודקים את הנחת אי רציפות הטבע. במפורט במאמר נוסף

ז כל תולדות א. זה בסיסי ואמיתי. אלפי שנים האנושות כולה היו יודעים בברור כי אלהים הוא שברא את הטבע

האנושות היו הפוכים למצב הטרגי בו מצויה היום האנושות בגלל הפיזיקאים שהיו ששבו את האנושות במאסר 

בסיום ההוכחה כי אלהים ברא את הטבע אני מפריך . בגלל הנחת רציפות הטבע ההזויה, עולם כבר אלפי שנים

 .חסרת היגיון בסיס, בשורש את תיאוריית המפץ הגדול

הבסיס לבריאת , העיקרי, הוא הדבר הראשי בראשית: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". 'פסוק א

הקבוצה של  9משפט לפי , מכאן. חייבת להתבצע בקפיצה קוונטית ללא זמן בטבע כל תנועה 1משפט  לפי. העולם

הם   0Zאגידי . ללא זמן היא שבצעה את התנועה הראשונה לבריאת הטבע בקפיצה קוונטית, הקטנים בטבע 0Zאגידי 

כדי לבצע . החי והאדם, הצומח, הכולל את הדומם, כל הטבע 11משפט המהווים את חומר הגלם ממנו נברא לפי 

חוקי יסוד הטבע  7יש הכרח בשימוש של כל , המבוצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן, את התנועה הראשונה בטבע

מכאן שאלהים ברא את הטבע לפי . אחרת אין טבע, שהיא תנאי הכרחי לתנועה, כולל האנרגיה המשולבים יחדיו

הם אם כך יצירות  0Zאגידי  .53 -46משפטים ב כמוכחכולל המנגנון להתחדשות הטבע והוכחות נוספות  46משפט 

של אלהים היודע כפי שניווכח בדרך עצמאית וללא התערבות , הטבע הראשונות שברא אלהים ומהם נברא הטבע

 .הטבע, קרי, בורא העולם, הקיימת רק אצל אלהים, בריאה היא דרגה גבוהה של פעולה. הכל ואינו מתערב בבריאה

אך זה אינו נכון שהרי רק ביום השני ,את השמים ואת הארץ, בראשית, כלומר ,תחילההוא שאלהים ברא הפשט 

 הגנוז הסוד. אין לעולם סתירות, בתורת מיקסומיה, אך. הארץורק ביום השלישי את , השמיםברא אלהים את 

: את השמים: כפי שאוכיח להלן ,0Zשהשמים והארץ הם אגידי הוא , י מיקסומיה והפותר את הסתירה"המוכח ע

הוא מקום  ,9משפט  שלפי "המקום הלא ידוע"הוא  מים. מהפועל לשים, בשין שמאלית: שם. מים+שם=שמים

במקום משכנו של אלהים , אך מים, הוא נוזל גמיש המאפשר חיים מים. משכנו של אלהים עליו אין לנו כל מידע

)/ שין שמאלית( שםשאת מהותם הוא , הקטנים בטבע 0Zאגידי <  המקום הלא ידוע אגידימסמל את הזרימה של 

אשר כל אחד , נפשי ומחשבתי DNAלת מרכיב הכול )35משפט ( 0Zנ שבפנימיות אגידי "זהו האמ. לטבע העתיק

נ "הכולל בתוכו גם את אמ, נ הטבע"אמ, לכן .)11משפט (נברא הטבע  0Zיחדיו מכל אגידי , אך, מהם שונה מרעהו

רצון זהו , רצה, לרוץ :ואת הארץ .)כולל הדומם( הוא אורגניזם חי 35משפט החי והאדם לפי , הצומח, הדומם

המאפשר להם להיות אורגניזם חי בעל מטרה  0Zנ של אגידי "והוא חלק מאמ 0Zהחלק המצוי בפנימיות אגידי 

המסקנה המופלאה והמעניינת . אשר באמצעותה הרצון יוצא לפועל, למיקסום הנאה באמצעות מיקסום האנרגיה

ומוכיח את , כביכול, המיישב את הסתירה, למשהו יפהפהשימו לב , אך. הם השמים והארץ 0Zשאגידי היא אם כך 

נ "שהם כפי שהוכחתי בנויים  מהשמים  והארץ שהם אמ 0Zלאחר שברא אלהים את קבוצת אגידי : נפלאות התורה

והארץ שהיא , השמים שהם חלל הטבע  0Zהוקמו מאגידי    11משפט אז במציאות הטבע האמיתית לפי ,  0Zאגידי 

הטבע אלהים תכנן עוד  DNAכאן חשוב להעיר כי כפי שמוכיחה מיקסומיה את תוכנית התפתחות ! הטבע כולו

מתוך הבריאה של השמים והארץ הפיזיים , לכן). 108משפט (ללא התערבותו  )53 -46משפטים (טרום הקמת הטבע 

רק הנשמה של האדם לא נבראה מהטבע . החי והאדם בדרך עצמאית, חהצומ, נבראו מתוכם 0Zהבנויים מאגידי (

 . 66משפט הפיזי לפי 

כדי להדגיש שהתפתחות הבריאה של יצירות הטבע נעשית בדרך עצמאית ללא , אלהים ברא ולא, ברא אלהיםכתוב 

 . סוף פסוק א.  התערבות אלהים

 זהו: הארץ הייתה. אלהים מרחפת על פני המים ורוח, םוהארץ הייתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהו. 'פסוק ב

אשר הינו גיבוי ותמיכה מהתורה , חוק אי רציפות הטבעהמוכיחה את , תהוםהפסוק החשוב בו מופיעה המילה 

אי  בהכרחמיקסומיה מוכיחה כי קיימת , תהוםגם ללא המילה , אבל. המאפשרת להוכיח כי אלהים ברא את הטבע

 . תיכחדואם הפיזיקאים יתעקשו עליה האנושות , הסותרת את קונספציית רציפות הטבע, רציפות של הטבע

: תוהושהיה במצב של , 0Zנ אגידי "אשר אמורה להפעיל את אמ הוא המהות, היוצר אינטרס הרצוןהוא והארץ 

הכל קשור , כלומר, הוא -ובו: בוהוו. נ"במצב של תהיה של אי הבנה איך לפעול ומה לעשות ואיך להפעיל את האמ

חשך זה : וחשך. נ אשר הרצון לא ידע איך להפעילו למיקסום הנאה ואנרגיה"שם מצוי האמZ 0לפנימיות אגידי 
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 )חוק קיום הטבע(לפי חוק האנרגיה , כלומר. זה חיסרון, זה חסך. צריך לקרוא את זה בשין שמאלית. ההיפך מאור

: על פני תהום. שמחסור באנרגיה מוביל לסבל וחסך בהנאה, ומכאן, מחייבים אנרגיה באי רציפות 28 -26ים משפט

 להתנתק לחלוטיןשכדי לבצע תנועה יש  1במשפט הוא ההוכחה של מיקסומיה לאי רציפות הטבע המוכחת  תהום

חייבת להתבצע   התנועה. אחרת אין שום תנועה בטבע, תהוםשהיא , מתנועה "ריק"כך נוצר . מהמקום הקודם

בתנועה ללא זמן , נ אין אפשרות לקלוט כלום מהטבע"לאמ, שכן, חושךהריק הוא .! בקפיצה קוונטית ללא זמן

זהו אחד מכוחות אלהים הבא : רוח אלהים .בו אין תוואי תנועה "ריק"ה, החושך הוא על פני כל התהום, ולכן

הוא  רח: חפ+רח+ מ: מרחפת. נים ועוצמתיים במיוחדעדי) מ"גא(לביטוי בדרך של הפעלת גלים אלקטרומגנטיים 

. לכסות, הוא מלשון לחפות חפ. נ גבוהה במיוחד"מ של חושים של אלהים שהם אמ"שמסמלים גא, רוח, מלשון ריח

סורק ומפקח על  90במשפט הטבע " שפת"קוד "לפי , וכך, מ על פני כל הטבע ומכסה אותם"אלהים שולח את הגא

ועטופים " טבולים"נ "מצויה אמ 0Zבפנימיות אגידי : על פני המים. אך אינו מתערב, אותם ברא 0Zכל פעילות אגידי 

המנגנון המופלא , החשך הוא לפיכך חלק מחוק שלוש הפעימות. המיםשהוא " מקום הלא ידוע"כל אחד לבדו ב

 .בפסוק גכפי המוכח , להתחדשות האנרגיה

תכנון ההתפתחות  DNAמסתיימת לפי , הקפיצה הקוונטית ללא זמן .ויהי אור, יהי אור: ויאמר אלהים. 'פסוק ג 

  0Zלמניעת מצב שתגרום לאגידי , שברא אלהים המחייבת עוד קודם להסתיימות האנרגיה העצמאית של הטבע

אשר בו , לפעול למיקסום הנאה 0Z והיא הגורמת לרצון אגידי, אלהים ויאמרזאת ההוראה . 28משפט להתפרק לפי 

ולפי , בחוק שלוש הפעימות 40 -36משפטים משלים זכר ונקבה הנמשכים לזה לפי ) -(+זמנית גורמת בזיווג 

שבה מוחלפת אנרגיה וכך פועל בשני  .58משפט גם למיקסום אנרגיה לפי , אך, למיקסום הנאה ,59 -54משפטים 

: המבוטאת בקביעה, )-(+היא בריאה של האור באמצעות הזיווג  התוצאה. האגידים מנגנון התחדשות האנרגיה

, אור פנימי של הנאה, בטבע  0Zמקבלים במערכת זיווגים הנעשית בין כל אגידי    0Zכל אגידי , כך ".ויהי אור"

במטרה   פעמייםמוזכרות    יהי אור שתי המילים. 11משפט לפי  0Zהמוקצית לכל אגידי הטבע הבנויים מאגידי 

 יחד עם הביצוע המדויק בפועל לפי תוכנית, שנעשה עוד טרום הקמת הטבע, להדגיש את התכנון המדויק ביותר

DNA של אלהים . 

מנגנון שלוש הפעימות גורם  .ויבדל אלהים בין האור ובין החושך, וירא אלהים את האור כי טוב. 'פסוק ד

וכל אגידי הטבע  0Zנ אגידי "באמצעות רצון אמ, ידי הטבעאג כלשל ) -(+להתחדשות האנרגיה באמצעות זיווג 

בכל תנועה בטבע , שכן, מורכבת ביותר, חוקי יסוד הטבע 7זהו למעשה התבטאות כל מערכת . המורכבים מהם

זו . אין תנועה ולו הקטנה ביותר, אחרת, שמקורם באי רציפות הטבע, חוקי הטבע יחדיו 7חייבים להשתתף כל 

אלהים הוא זה שהיה חייב להכין . ד טרום הבריאהלפיכך גם ההוכחה כי אלהים תיכנן וברא את הטבע מראש עו

ולתכנן את מנגנון שלוש , חוקי יסוד הטבע 7עוד טרום בריאת הטבע ולתכנן ולהוציא לפועל את כל , אנרגיה מראש

גם המנגנון עובד טוב וגם פועל טוב למיקסום הנאה ומיקסום  .וירא אלהים כי טוב: זו הסיבה לאמור. הפעימות

הוא מצב  האור. ויבדל אלהים בין האור ובין החושך: החלק שמאד מעניין ומדהים הוא, אך .58ט משפאנרגיה לפי 

קיימת רק הבנה , אלא, בו לא מבוצעת שום תנועה, 6משפט לפי  שהייהשל מודעות בו מוחלפות אנרגיות בזמן 

שמהם  0Zת של אגידי כלומר הדרך של אלהים בו אלהים מבדיל בין המודעו. ומודעות של משמעות תחושת ההנאה

, בה האדם לא מודע למצב זה בכלל, 1משפט לפי , הריק -על פני תהום החושךלבין , 11משפט לפי , נברא גם האדם

ואילו התנועה היא השינוי בין תמונות , האדם במודעות רק בזמן שהייה, כלומר. בגלל קפיצה קוונטית ללא זמן

 . כמו בסרטסטילס 

הוא תוצאת פעולת  האור. יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר. לאור יום ולחושך קרא לילהויקרא אלהים  .'פסוק ה

ויקרא ולכן נאמר , בה קיימת המודעות 6משפט לפי  שהייהבזמן ה 0Zזכר ונקבה הנעשית בין אגידי ) -(+הזיווג 

נ אגידי  "ות של אמבו קיימת אי מודע, הוא מצב של ריק החושך. המסמל זהות בין שתי המילים, אלהים לאור יום

0Z ,זהות בין  המסמל לחושך קרא לילהולכן אלהים , כי בו קיימת קפיצה קוונטית ללא זמן ואין אפשרות קליטה

 .שאותם ברא אלהים ביום רביעי, קשור לירח שאת האור שלו מטעין השמש וחושך, גם קשור לשמש אור. המילים
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לערבב והכוונה היא שכדי לברוא על אלהים לברוא את , לה ערובבא מהמי ערבויהי : יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר

המהוות את מנגנון שלוש , מוחלפות אנרגיות ומתחדשות) -(+אשר באמצעות זיווג  0Zא התפתחות אגידי "דנ

א ההתפתחות העצמאית "הטבע פועל עצמאית על פי דנ שמהערב ועד הבוקרמטרתו להוכיח  ויהי בוקר. הפעימות

לא במקרה יום ראשון בבריאה נקרא : יום אחד. אלהים לא מתערב בבריאה, כלומר. שתכנן אלהים ללא התערבותו

, )כולל החלל(לדומם , שהם משותפים לכל הטבע 0Zעל הבסיס של אגידי , שכן הוא מוכיח על אחדות, יום אחד

  .ל"מש. 11משפט ר מהם נברא הטבע כולו לפי לחי ולאדם אש, לצומח

 .בנפרד מפריכה את המפץ הגדול, קיימות כמה סיבות אשר כל אחת מהן : הפרכת תיאוריית המפץ הגדול בשורש   

מוכיח כי קיימת   1משפט . מפריכה את המפץ הגדול )ה"שנת התשע(שנים  5775ההוכחה כי האדם נברא לפני  .א

לפיכך רציפות . בהכרח אי רציפות הטבע שפירושה כי כל תנועות הטבע חייבות להתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן

אלהים ברא את הטבע , 'ה –' פסוקים אלפי , מכאן. והינה טעות טרגית של הפיזיקאים, הטבע אינה קיימת בטבע

נקבה וזכר ) -(+מבצעים זיווג  0Zשבו אגידי האור יחד עם , ןללא זמשהוא קפיצה קוונטית  חושךבשילוב שבין 

לפי , אבל. כמוכח גם בכל המאמר המרכזי על מיקסומיה תורת הטבע, 58משפט למיקסום הנאה ואנרגיה לפי 

ושם , בין כל שתי קפיצות קוונטיות ללא זמן בשהייהמוכח שמעצם קיום זמן בטבע הוא חייב להיווצר  6משפט 

. אלהים הוא זה אשר ברא את זמן השהייה, וכן לפי כל הוכחות מיקסומיה 90משפט לפי . האדם נבראה מודעות

כל הטבע קיים רק בזכות האדם שהוא היחיד בעל בחירה חופשית שמקורה בנשמה שהיא חלק  103משפט לפי 

למען האדם  שהרי רק, מכל אלו מוכח כי לא היה שום זמן שהייה עד בריאת האדם הראשון שהוא אדם. מאלהים

שהרי , גם גורם היעילות מוכיח כי אין משמעות לבזבוז זמן שהייה שלא על בחירה חופשית של האדם. הטבע נברא

כפי  5775מכאן שהעולם שלנו וגם הטבע כולו קיימים רק  . מטרת הטבע היא מיקסום רווחה ומיקסום אנרגיה

 .ל"מש. שהתורה מוכיחה

 64משפט לפי . המפץ הגדול מופרך ,הנאהלמיקסום  0Zה חופשית של אגידי כיוון שהטבע נברא מאינטרס בחיר. ב

 0Zאלהים ברא בתחילה את אגידי  9משפט לפי . להגדלת הנאה 0Zהטבע וכדור הארץ הוקמו מתוך אינטרס אגידי 

, כדור הארץ, כמו למשל ,שאר הטבע התאגד לאגידים 11משפט כ לפי "שרק אח, ומכאן, בקפיצה קוונטית ללא זמן

עוצמת האנרגיה בשלב השני גדולה , להתאגד לאגידים 0Zכדי ליצור אינטרס הנאה לאגידי . 0Zוכולם בנויים מאגידי 

לפי תיאוריית . מיקסום הנאה ואנרגיה פועלים תמיד באותו כיוון, 58משפט לפי , שכן, וכך הלאה, מהשלב הראשון

מכאן מופרך . מת האנרגיה חייבת הייתה להיות גדולה מאשר בשלב השניהמפץ הגדול בשבריר שנייה ראשון עוצ

 .ל"מש. המפץ הגדול

המפץ הגדול . התפתחות הקמת הטבע לפי מיקסומיה מתקדמת מעוצמת אנרגיה נמוכה לעוצמה אנרגיה גבוהה. ג

בהוכיחה , זאתאולם מיקסומיה סותרת . נקרא כך בגלל שבשבריר השנייה הראשון האנרגיה הייתה העצומה ביותר

אגידי הטבע הינה עצמאית ומושתתת  DNAהתפתחות  64 -63ים משפטלפי . שהאנרגיה בטבע התעצמה יותר ויותר

. למיקסום הנאה) נ"אמ(שהינם בעלי אינטליגנציה מנהלת  0Zעל אינטרס בחירה חופשית של אגידי הטבע החל מ 

על פי מיקסום , למשל, כמו כדור הארץ לבנות את הטבע מכוונם אלהים, 62משפט בהינתן בחירה חופשית לפי 

, למיקסום הנאה+) -(כך אלהים מכוונם לעשות רצונו ביודעו שייצרו זיווג . לעומת היותם חופשיים בחלל, הנאה

. מיקסום אנרגיה היא גם מיקסום הנאה 58משפט לפי , אבל. גדלה 0Zוככל שהטבע מתקדם כך ההנאה של אגידי 

ומכאן שהאנרגיה הנדרשת התעצמה לפי , החי והאדם, הצומח, כולל הדומם 0Zטבע הוקם מאגידי ה 11משפט לפי 

 .ל"מש. וכך מופרך שוב המפץ הגדול, סדר ימיי הבריאה

 

תורת מיקסומיה מוכיחה כי מיקסום הנאה במקום רווחה עלול לגרום להשמדה עצמית מכיוון ש

, על האדם להיות מודע כי מטרתו חייבת להיות אך ורק מיקסום הרווחה ,י האדם"של הטבע ע

 .למיקסום האנרגיה של האדם והטבעבהכרח שמובילה 

 -סוף-
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 רשימת המשפטים במאמר

 שבעת חוקי היסוד של הטבע הם הבסיס לחוק תורת מיקסומיה של הטבע 

 חוק אי הרציפות של הטבע:  תורת מיקסומיה הטבע  על פי חוק יסוד ראשון של

 . 1משפט 

הרציפות אינה , לכן. מחייבת אי רציפותו, 0> היא תמיד הקטנה ביותר והיא  ,טבעמציאות הב ת אגידכל תנוע. א

 .חלק מהטבע

: של הטבע שייקרא 1זהו חוק יסוד ). אפס זמן(אי רציפות התנועה חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן . ב 

 ". חוק אי רציפות הטבע"

הוכחה בניסוי מחשבתי של חוק אי רציפות הטבע אינה נזקקת להנחות ואין אפשרות להוכיח אי רציפות הטבע . ג

 . זמןללא כי היא נעשית , בשום ניסוי אמפירי

כולל המתמטיקה של הפיזיקה וכל , מכאן שכל שיטת ההנחות והניסויים האמפיריים של הפיזיקה מופרכים. ד

והיותן סותרות את , שיטת ההוכחות של הפיזיקה מחמת התבססותן על הנחת רציפות הטבע שאינה חלק מהטבע

 . חוק אי רציפות הטבע

כי אלהים , וזאת רק באמצעות ניסוי מחשבתי, מוכח ונובע בהכרח, מעצם הוכחת חוק אי רציפות הטבע. 2משפט 

י "חוקים אלו מופעלים בדרך התפתחות עצמאית ע. חוקי יסוד הטבע 7ברא את הטבע בדרך מדעית באמצעות 

שבתי בפנימיותם הפועל נפשי ומח DNAמרכיב  0Zלאגידי . ולטבע משותפים לאדם, הקטנים בטבע 0Zנ אגידי "אמ

 . החי והאדם, הצומח, נבראו כל אגידי הטבע הדומם  0Zמאגידי . למיקסום הנאתם

. מקור הערכים והמוסר בטבע, שרק בו ברא נשמה, מטרת אלהים בבריאת הטבע היא מיקסום אושר האדם

בחירה חופשית  באמצעות, 0Zשלו ושל הטבע עמו הוא קשור באמצעות אגידי DNA מבנה ה לשפרהאדם נדרש 

רק האדם לבדו אחראי למיקסום , ולכן, למטרת מיקסום אושרו שתושג באחדות הטבע, אמיתית בויתור על הנאה

הטבע שתוצאתה  DNAהוא יגרום לפגיעה ב, באם האדם יפעל למען הנאה מיידית נטולת ערכים ומוסר. אושרו

 ).  111 -4משפטים . (הכחדת האנושות

, שניתן היה לגלותה תמיד, יותר באנושות היא הנחת רציפות הטבע של הפיזיקאיםהטעות הגדולה ב. 3 משפט

שהייתה מיד מוכיחה כי אלהים ברא את , י בדיקת הנחת אי רציפות הטבע"כולל ע, במהלך אלפי שנות היסטוריה

בע אינה חוקי הטבע וכיוון שרציפות הט 7כי אינם מקיימים את , כל חוקי הפיזיקה והמתמטיקה מופרכים. הטבע

, על האנושות לכפות על הפיזיקאים מיידית להודות בטעותם ולאמץ את מיקסומיה תורת הטבע. חלק מהטבע

 .שנים 24ולהילחם מיד בשחיתות למניעת הכחדת העולם תוך 

 .קיימת בטבע שלא, אינה תנועה במהירות אינסופית ,תנועה לא רציפה ללא זמן .4משפט 

 . T 0המבצע קפיצה קוונטית ללא זמן קיים מופע כפול באותו זמן שעון  Aלאגיד . 5משפט 

   .ללא זמן יה בין כל שתי קפיצות קוונטיותישהחייב להיווצר בהיות וקיים זמן בטבע הוא  . 6 משפט

 .האגידים בין להפריד אפשרות שום אין, בטבע אגידים רציפות הנחת קיימת אם.  7 משפט

 . ושתיהן מתבצעות בקפיצה קוונטית ללא זמן אגיד לחלוקת ת אגידבין תנוע מוחלטת קיימת זהות .8 משפט

בדרך אקראית (כשהטבע הוקם . עליו אין מידעש, "מקום הלא ידוע"היה קיים , כאשר טרם נוצר הטבע .9 משפט

אגידי יסוד אשר שונים בגודלם ובמבנה שלהם והם , הקטנים ביותר Z0קבוצת אגידי הוקמה תחילה ) או מתוכננת

אך בעלי מסה ) מ"אל(הם אגידים לא מאובחנים  Z0כול אגידי . להקמת הטבע" האגידים הנדרשים", הטבע

 Z0כל אגיד , אלא .של תפיסת מרחב נפח ההולך ומתעבהרציפה לא הוקם בדרך  Z0 מקבוצת שום אגיד .פיזית

קיימת , לפיכך ".מקום הלא ידוע"בומוקף  0> הוא בדיד ושלם  Z וכל אגיד , בדרך קפיצה קוונטית ללא זמןהוקם 
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רק עד , אלא, ואין אפשרות לחלק שום אגיד אינסוף פעמים עד לגבול אפס, סופיות החלוקה של כל אגיד בטבע

 .   Z0 <0לגודל 

, הקטנים ביותר בטבע 0Z  <0בנוי מאגידים בדידים , אלא, אם פעם אחת הוכח כי הטבע אינו רציף . 10משפט 

תמיד קיימת , אזי גם אם ניתן היה להמשיך ולחלקם פיזית במציאות, להקמת הטבע" ם הנדרשיםהאגידי"שהם 

 . לגבול אפס   Z0ולעולם אין אפשרות לשום מדען להשאיף את אגידי , סופיות החלוקה

כדור הארץ ומערכות הכוכבים , האטומים, הוקמו כל אגידי הטבע 0Zמהאגידים הקטנים ביותר בטבע  .11משפט 

 . החי והאדם, וגם הצומח 

 .0Zי אגידי "מבוצעת רק ע של כל אגידי הטבע הקפיצה הקוונטית .21משפט 

 ". כמרבה רגליים"תנועת האגיד היא  0Zבטבע בנוי כולו מאגידי  Aהיות וכל אגיד  .13משפט 

, אלא, )בנפרד נע כך 0Zלמרות שכל אגיד (תנועת אגידי הטבע אינה מאובחנת כקפיצה קוונטית ללא זמן . 14משפט 

רציפות "הטבע חייב להיות מאובחן תמיד כאשליה של , לכן .סטילס כמו בסרט קולנוע, תמונות בדידותרצף רק כ

   .שום תנועה בטבע לעולם ומכאן מוכח כי הניסויים האמפיריים אינם מגלים" טבע

 0Sמרחק  לכל, 1T  >0Tסיבתה היא הקטנת זמן שהייה כולל  1V  <0V כך ש 0Zהגדלת מהירות אגיד . 15משפט 

 . שאותו עובר האגיד

 .המציאות והתיאוריה מתיישבים זה עם זה ,רק בהתקיים חוק אי רציפות הטבע. 61משפט 

 

מופרך כיוון שהוא יכול להתקיים רק במחשבה ) א"חדו(דיפרנציאלי והאינטגראלי החשבון ה

  מציאות הטבע השגויה הסותרת את

 .השנים האחרונות 2500במהלך  זמן את חוק אי הרציפות ניתן היה להוכיח בכל. 17משפט  

 . מופרך בשורשו ) א"חדו( והאינטגראליהחשבון הדיפרנציאלי . 18משפט 

למרות שיכלו לדעת כי קיימת אי רציפות , באמצעות הנחת הרציפות א"בנו את חדוניוטון ולייבניץ . 19משפט 

 .   בטבע

 .א בשאיפה לגבול אף פעם לא ניתן להגיע לגבול ולכן אין רציפות בטבע"לפי חדו. 20משפט 

סותרת את האמת והדיוק המדעי לפיהם חייבת להיות , א"אשר אליו שואפים לפי חדו 0Bיצירת הגבול  .21משפט 

א לא ניתן לבנות שום פונקציה גזירה בטבע ולא לבצע שום "נוצר מצב בו לפי חדו, לכן. אי רציפות בטבע

   .א מופרך בשורש"ולכן חדו, אינטגרציה

 .את מציאות הטבע המדויקת ויקת הסותרתפונקציה יכולה להיעשות רק במחשבה הלא מדת גזיר. 22משפט 

כולו שגיאה אחת גדולה , אך. א השגוי והמבוסס הנחת הרציפות יוצר אילוזיה כי הוא מדויק"חדו .23משפט 

 . שם בולט השסע העמוק בינו לבין מציאות הטבע הלא רציף, המוכחת בגדלים אינפיניטיסימליים בננו טכנולוגיה
לייבניץ והמדענים שבויים בקונספציית הרציפות של הטבע שבאה לידי ביטוי , ניוטון כל עוד. 24משפט 

 .לעולם אין באפשרותם לדעת כי הטבע אינו רציף, א"של הטבע ובחדו בקונספציית  הרציפות

 .י תורת מיקסומיה"מושג האינסוף מופרך ע. 25משפט 
 

אין , אין תנועה ללא חיכוך, תנועהאין קיום ללא  -טבעהחוק קיום : חוק יסוד שני של הטבע

 חיכוך ללא אנרגיה

, בטבע מידע שום אין עליו פיזית מסה בעל מ"מאל הבנוי Z0< ) מ"אל( מאובחן לא אגיד היא E אנרגיה: הגדרה

 .Z0 אגידי בפנימיות הוא מושבה ומקום, הטבע אגידי להנעת הגורם והוא

הדורשת תאוצה וחיכוך לשם ביצועה , תנועה לא רציפה של כל אגיד בטבע מחייבת קפיצה קוונטית. 26 משפט

 .לביצועה Eולכן מחייבת אנרגיה 
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מ "והם אל ,0Zאגידי מ כל אחד פנימיות במאגרהנדרשת לביצוע הקפיצה הקוונטית מצויה  Eהאנרגיה . 27משפט 

 . נקראים אגידי האנרגיה של הטבעZ0 לכן אגידי. מהם הוקם הטבע Z0<  בעל מסה פיזית 

 .Eאחרת יתפרק מחוסר אספקת אנרגיה , קיום כל אגיד בטבע מותנה בתנועתו .28 משפט

 בפנימיות כל אגיד E מוכיח על מנגנון התחדשות האנרגיה לאחר הקמתו הראשונית המשך קיום הטבע .29 משפט

 .בנפרד Z0 מאגידי

 .0Zאין אפשרות כי קיימים אגידים בטבע שאינם בנויים מאגידי . 30 משפט

לבניית  Eהוקמה כאגידים נפרדים כיוון שזו הדרך היעילה ביותר לניצול אנרגיה  0Zקבוצת אגידי . 31משפט 

 .הטבע

 .היא המצרך החשוב והנדרש בטבע Eחוק קיום הטבע מוכיח כי האנרגיה . 32משפט 

 .תנועה של אגיד בטבע אינה יכולה להתבצע בריק .33משפט 

 . אין אפשרות לקיום ריק בטבע ואין ריק בטבע. 34משפט 

אינטליגנציה מנהלת החי והאדם מוכיח כי קיימת , הצומח, )והחלל( קיום הטבע הכולל את הדומם. 35משפט 
 .ובכל אגידי הטבע הבנויים מהם Z0באגידי  )נ"אמ(
 

 חוק שלוש הפעימות: הטבעחוק יסוד שלישי של 

בטבע מחייב כל אחד מהם בנפרד בדרך מגע פיזי עם אגידים אחרים לבצע מחזור שיטת  0Z קיום אגידי .36משפט 

 . להמשך קיומם בטבע Eעיבוד והוצאה להתחדשות האנרגיה , שלוש פעימות של הכנסת אנרגיה

 .  נ שלו"כנפיים אותם מפעילה האמ/בשתי מניפות 0Zשלוש הפעימות יש הכרח לאגיד מחזור לביצוע . 37משפט 

 . היא השגת מקסימום אנרגיה 0Zמטרת כל אגיד  .38משפט 

 .ולכן זהו חוק טבע 0Zכל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות של אגידי . 93משפט 

היא מיקסום מטרת הטבע , מטרת כל אחד מאגידי הטבע היא מיקסום האנרגיה של עצמם ולכן. 40משפט 

   .האנרגיה של הטבע

, מ שהם המהירים ביותר בטבע"גבוהה משמעותית ממהירות הגא, הפועלים בנפרד 0Zמהירות אגידי  .41משפט 

 .לעולם לא ניתן יהיה לאבחנם, ולכן

 .אין אפשרות לעולם לאבחן   0Zכנפיים של אגידי /מניפותמהירות . 24משפט 

כנפיים /את המניפות, ניתן לאבחן בהיותם מעל גודל מסוים אך  0Zאת אגידי הטבע הבנויים מאגידי . 43משפט 

 . שלהם לא ניתן לאבחן לעולם

 .חוק שלוש הפעימות הוא היוצר את כוח הכבידה.  44משפט 

 .רק בהוכחה, אלא, בעזרת ניסוי אמפירי לאבחן לעולםנ לא ניתן "שום חלק מהאמ. 54משפט 
 

היא שהקימה את הטבע ובכך מבטלת כל ) ה"האמנ(כי האינטליגנציה המנהלת העליונה  הוכחות 

 מקריות להקמת וקיום הטבע

ה הקימה את הטבע והוא "ולכן מוכח כי האמנ 0Bהקמת הטבע מחייבת הכנה מראש של מאגר אנרגיה  .46 משפט

 . בתכנון מראש, לא הוקם באופן אקראי אלא

ולפיכך , עוד טרום הקמת הטבע 0Zלאגידי הטבע  0Bה היא שהקצתה מראש את מאגר האנרגיה "האמנ. 47משפט 

 . י ישות עליונה "לתכנון מדויק מראש ע, אלא, אין אפשרות למקריות

ואת כל המבנה הפנימי  0Zה היא זו אשר מראש תכננה ויצרה עוד טרום הקמת הטבע את אגידי "האמנ. 48משפט 

אחרת לא היתה ,  Z0 וכולל כל המבנה הפנימי של אגיד, ועיבוד פנימי בתוכו  Eקליטת האנרגיה  שלהם כולל יכולת

 .השולל כל אפשרות למקריות, יכולה להתבצע הקפיצה הקוונטית הראשונה

שלולא כן הטבע היה , Eה היא זו אשר תכננה והקימה את המנגנון להתחדשות האנרגיה "האמנ. 49משפט 

שתכנון ועוד מראש טרם הקמת הטבע של , אלא, מתפרק והדבר מוכיח כי לא רק שהאפשרות למקריות היא אפס

 . הוא בעל מורכבות עצומה על אנושית  הדורשת חוכמה עילאית, מנגנון זה
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ובכך נשללת כל , עוד טרום הקמת הטבע 0Zנ בפנימיות אגידי "ה היא זו שבנתה את האמ"האמנ .50משפט 

  .ולבטח לא עוד טרום הקמת הטבע, נ לא נבנית בטבע באופן מקרי"אפשרות למקריות בטבע כיוון ששום אמ

ובכך נשללת שוב כל אפשרות , למטרת מיקסום אנרגיה 0Zה היא שתכננה ובנתה את אגידי "האמנ. 15משפט 

 .ום הקמת הטבעה תכננה את מיקסום האנרגיה עוד טר"מוכח כי האמנ, אלא, למקריות

י "ה היא שתכננה מראש עוד טרם הקמת הטבע את מטרת הטבע שהיא מיקסום האנרגיה ע"האמנ .52משפט 

ה הקימה את "כך נשללת לחלוטין מקריות הטבע ומוכח כי האמנ. אגידי הטבע באמצעות שיטת שלוש הפעימות

 . הטבע למטרת מיקסום האנרגיה על ידי אגידי הטבע

 .ה הקימה את הטבע"כנפיים אינו יכול להיות מקרי ולכן חובה שהאמנ/יית שתי מניפותמכלול בנ .53משפט 
 

 חוק ההנאה והרווחה: חוק יסוד רביעי של הטבע

 .ה"אותו הקימה האמנ 0Z חייב להיות אינטרס קיום אצל כל אגידי הטבע החל מאגיד .54 משפט

ומקורה באינטרס נפשי למניעת סבל מפאת היחלשות   0Zמתבצעת ללא מודעות אגיד  Eהשגת אנרגיה  .55משפט 

 . נ האגיד בעל רצון נפשי ומחשבתי"ולהגדלת הנאה המבוסס על אמ

, למניעת סבל קודם, משלים 0Zהיא מגע פיזי ממשי עם אגיד  0Zשל אגיד  קוונטיתהקפיצה מטרת ה .56 משפט

למרות , Z0שת האנרגיה של אגידי ובאמצעות תהליך ההנאה הזוגי מוחלפת ומתחד, ולהגדלת הנאה במיידי

 . שמטרתו הנאה בלבד

ה היא שבנתה את הטבע "החלפת אנרגיות שמקורה הנאה היא בסיס קיום הטבע ומוכיחה כי האמנ. 57משפט 

 .היא אפס לביצוע דבר כה מורכבוהמקריות 

 .הנאההיא גם מיקסום  0Z פעולת מיקסום אנרגיה אצל אגידי .58משפט 

בין אגידים משלימים היא שיוצרת את מנגנון )  -(+ בשעת זיווג   0Z החלפת אנרגיות בין אגידי . 59משפט 

 .ה השוללת כל מקריות בטבע"זוהי פעולה מופלאה של תכנון האמנ. התחדשות האנרגיה בטבע

 כמה מתוך הנאה למיקסום)  -(+ המשלים האגיד לבחירת  0Z אגיד  אצל חופשית בחירה קיימת .60 משפט

 הקפיצה מבוצעת לאחריה ורק, השהייה בזמן מ"הגא מניפות באמצעות מבוצעת החופשית הבחירה. אפשרויות

 .הקוונטית

ללא שמץ , בטבע Eמיקסום הנאתם גורמת להתחדשות האנרגיה כי התאפשרה רק  0Zעצמאות אגידי  .61 משפט

 . ה והן לשלילת כל מקירות בטבע"וזוהי הוכחה חד משמעית הן לקיום האמנ, Eלאנרגיה Z0  אגידימודעות של 

 . 0Zהחי והאדם מקורה באגידי  , הצומח, הדומם הטבע אצל אגידי הקיימתבחירה חופשית  .62 משפט

 . שלפניו הבחירות שאר לעומת הנאתו מגדיל וכך, שלו האינטרס מתוך בחירה מבצע 0Z אגיד .63 משפט

 .בגלל קיום בחירה חופשית למיקסום רווחתם 0Z מאינטרס של אגידי  מוהוק כדור הארץהטבע ו .64 משפט

 .לא קיימת הסתברות מובנית בדומם. 65משפט 

ה עוד טרום הקמת הטבע  והוקמו "החי והאדם תוכננו מראש על ידי האמנ, הצומח, הטבע כולל הדומם. 66משפט 

ה הפנימית באדם "כולל הקמת האמנ, וק לפי התוכנית המקוריתי אגידי הטבע ללא שום טעות בדי"במדויק ע

 . ה של הטבע"שהיא חלק מהאמנ

שקשורה רק  נ האדם"נ אגידי הטבע כולל אמ"ושל שאר אמ, 0Zנ אגיד "הבחירה החופשית של אמ. 67משפט 

 .בחירה בלבד, אלא, לאיסוף וניתוח מידע כדי לקבל החלטה אינה בחירה חופשית

 פנימי חופש תמורת מיידית הנאה על ויתור תמיד היא אמיתית חופשית בחירה .68 משפט

 במקום למעלה מלמטה היא המדע התפתחות כי לכך שגרמה היא ה"האמנ בפני המדענים התבטלות. 69 משפט

 נמוכה ואנושית טכנולוגית התפתחות ולפיכך הטבע כמקימת ה"לאמנ התכחשות ותוצאתה למטה מלמעלה

    .שהוחמצה מזו משמעותית

 .יותר גדולה המוחלפת האנרגיה כמות גם כך 0Z אגידי לשני הנאה ליותר גורם הפיזי שהמגע ככל. 70 משפט
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וכך , בנפרד 0Zגבוהה יותר ממרכיביו לגבי כל אגיד  ,נפרדים הבנוי מאגידים Aנ של אגיד חדש "האמ .71משפט 

 ). סינרגיה.(גדלה  Z0גם מידת ההנאה והאנרגיה של כל אחד מאגידי

י אגידי "החי והאדם נעשתה כולה בדרך הבחירה החופשית ע, הצומח, הדומם כולוהקמת הטבע  .72 משפט

 .בדרך הסינרגיה, הטבע למטרת מיקסום הנאתם

מביאה תמיד לאפקט של סינרגיה שפירושו  אדםהחי וה, הצומח, כל פעולה בטבע על כל סוגיו הדומם .73 משפט

 .מיקסום הנאה של  כל הטבע

 .והדומם ועד האדם הוא רק ברמת שלהם 0Zהחל מאגידי , נ"ההבדל בין אגידי הטבע בנושא האמ .74 משפט

 .שורשם בו  0Z אגידי של לזה זהה והאדם, החי, הצומח, הדומם אצל הנפשי המרכיב מבנה .75 משפט

 . אצל שום אגיד בטבע ולכן אופי האדם אינו משתנה  0Zאגידי  DNA מבנה משפר והנאה אינמיקסום  .76 משפט

 .האדם רווחת מיקסום מטרתה אשר, הפנימית ה"האמנ מקיום כתוצאה משתפר האדם אופי. 77 משפט

מתוך  )נשמה -הפ"אמנ( ה הפנימית שלהם"כאשר כל בני האדם יהיו קשובים באופן מוחלט לאמנ. 78משפט 

על פי תכנונה מראש עוד טרום הקמת  ה של הטבע"תהיה אחדות בטבע תחת השפעת האמנ, בחירה חופשית

  .שפירושה מוסריות מהמילה למסורהן של האדם והן של כל הטבע , יהיו בנתינה Z0 וכל אגידי, הטבע

 
 )מ"גא(חוק הגלים האלקטרומגנטיים  :של הטבע חמישיחוק יסוד 

 .הם תמיד רק אגידים )מ"גא( אלקטרומגנטייםגלים . 79משפט 

 .בשורש שגוי הוא "קלאסי גל" הוא מ"הגא/האור כי נקבע בו 1801 משנת) הסדקים שני( יאנג ניסוי. 80 משפט

 .יהיה גם גל וגם חלקיק/אין אפשרות כי האור. 81משפט 

 .הקטנים ביותר בטבע 0Z  <0הוא אגידי  מ בשנייה"ק C =K300 שמהירותם  מ"הגאאגידי מקור . 82 משפט

מתבצעת בקפיצות קוונטיות דרך תקשורת עם  Cבמהירות  ,")הכוח החשמלי(" Aמ "תנועת אגידי גא. 83משפט 

 . Eמתחלפים לקבלת אנרגיה  Z0אגידי 

 אשר אגידי הטבע מוסרים ומקבלים לסביבתם מידעהוא  Aאצל אגיד  )ת"מצ(צורה ותדר , מבנה. 84משפט 

תקשורת אגידים  ייקרא משלימים  Z0עם אגידי A  מ"גא תקשורת אגיד: הערה. הטבע) שפת(הנקרא קוד 

 . )מ"אגיד תאייקרא  Aואגיד  )מ"תא( משלימים

  . 0Zי אגידי "מ ע"מקורה בתזמון אספקת אנרגיה לאגידי תא Aמ "התנועה הגלית של אגיד תא. 85משפט 

 .זמן השהייה וגודל הקפיצה הקוונטיתבטבע מותנית בשני פרמטרים והם   0Zשל אגידי  V מהירות. 86משפט 

המגדיל את ההנאה  0Zיוצרים זיווג ראשוני עם אגידי  Aמ "כאשר מתבצע תחילת תהליך בו אגידי תא . 87משפט 

והתהליך ישאף להימשך בגלל מיקסום ההנאה וזהו הבסיס  גדלה Z0של אגידי  Vמהירות , ואת האנרגיה שלהם

 .של ניוטון" כוח ההתמדה"להסבר ל

.  עם התקדמות הטבע 0Zחייב את הגדלת ההנאה של אגידי , ה"י האמנ"תכנון הקמת הטבע מראש ע .88משפט 

 . גדלה בהתאמה עם התקדמות הקמת הטבע Z0של אגידי  Vמהירות התנועה , לכן

 .)מ"גא( מ"אגידי תאשל גלים מכאניים הם סוג . 89משפט 

וזו הוכחה , אך מהיר ומגוון פי מיליונים ויותר, "אדם) שפת(קוד "ל זהה במבנהו" הטבע )שפת( קוד. "90משפט 

 . ה"נוספת לקיום האמנ

, מופרך Eללא אנרגיה וישר ) בחלל(לפיו ניתן לנוע בריק " חוק ההתמדה"החוק הראשון של ניוטון . 91משפט 

והסיבה היא שניוטון התעלם מפנימיות אגידי הטבע למיקסום , ומכאן מוכח ששלושת חוקי ניוטון מופרכים

 .הנאה ואנרגיה

 . שאינו קיים בטבע "כוח מדומה"אינו הוא כוח אמיתי והוא ".  חוק ההתמדה". 92משפט 

 .0Zשל אגידי מ גדולה פי כמיליון Eחייבים לקיומם ותנועתם באנרגיה  )האורו(ניידים מ "אגידי תא. 93משפט 

 .מ בשנייה שגוי בשורש"ק C  =K300מחסום מהירות האור . 94משפט 
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 .י האדם"מ נייחים מהווים את עיקר הטבע והם לעולם לא יאובחנו ע"אגידי תא. 95משפט 
 

 חוק פנימיות אגידי הטבע :של הטבע שישיחוק יסוד 

 .הפ שהוקמה בפנימיות אגיד האדם"האמנמקור התקשורת בין אגידי הטבע הוא . 96משפט 

 .מ למיקסום הנאה ואנרגיה"התקשורת בין אגידי הטבע נעשית באמצעות תא. 97משפט 

והקימה , ה מראש את הטבע"תכננה האמנ, Eבאמצעות מרכיב ההנאה הקשורה לאספקת אנרגיה . 98משפט 

 .אותו באמצעות אגידי הטבע העצמאים

היא לעזור לו לשפר יכולותיו בדרך בחירה חופשית כדי , בפנימיות האדם הפ שהוקמה"מטרת האמנ. 99משפט 

 .ה לאחדות הטבע על כל אגידיו"להוציא לפועל את מטרת האמנ

ה מניעה אותם לעשות רצונה ועל האדם ללמוד "חוק פנימיות אגידי הטבע זוהי הדרך אשר בה האמנ. 100משפט 

 .ה"דרך זו מהאמנ

גורמת להגברת , למטרת הנאה בלבד, כלומר, הפ"לבני אדם הפועלים בניגוד לאמנכל עזרה אנרגטית . 110משפט 

 .להגברת עוצמתם השלילית, ולכן, הנאתם ולא לשיפור רווחתם

ולכן מטרתו הנאה אגואיסטית , הפ מאבד את יכולת הבחירה החופשית שלו"מי שפועל בניגוד לאמנ. 102משפט 

 .ה לאחדות"עד אשר יקיים רצון תוכנית האמנ, עצמי וסבל רב וגוברלפי חוק פנימיות הטבע סופו מלכוד . בלבד

קיים רק בזכות האדם שהוא היחיד בכל , על כל הגלקסיות שלו ומערכות הכוכבים שבו, הטבע כולו. 103משפט 

 .ה"הטבע בעל בחירה חופשית אמיתית המהווה חלק מהאמנ

 
 חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע: חוק יסוד שביעי של הטבע

מקום מושבה של  , "מקום הלא ידוע"חוקי יסוד הטבע תוכננו והוקמו עוד טרום הקמת הטבע ב 7כל . 104משפט 

 . והם חייבים לעבוד יחדיו בו זמנית לקיום הטבע, ה"האמנ

לפיכך עם התפתחות הטבע נשמר מצב זה ". מקום הלא ידוע"עטוף ב 0Zכאשר הוקם הטבע כל אגיד . 105 משפט

 ).-(+והוא המאפשר התחדשות האנרגיה בקפיצה קוונטית לזיווג ) ר"תמ(ובה רבדים היוצר תווך מר

ולכן רמת , י אגידי הטבע גורם להגדלת סך כמות האנרגיה בטבע"מיקסום הרווחה והאנרגיה ע. 106משפט 

 .הרווחה עולה ללא גבול

להגדלת ההנאה , אלא, לאדםפ "הגדלת כמות האנרגיה ללא הגדלת הרווחה שהיא הקשר בין האמנה. 107משפט 

 .עד כדי השמדה עצמית של כדור הארץ, של האדם גורמת לפגיעה בטבע וביצירותיו

ובכך מאפשרת , אך אינה מתערבת בבחירתם, ה יודעת הכל על כל אגידי הטבע כולל האדם"האמנ. 810משפט 

 .למיקסום הנאתם ורווחתם, עצמאות מלאה לאגידי הטבע ולאדם

אך אותם , ה לאחדות הטבע"במקרה של השמדה עצמית של כדור הארץ לא תתקיים תוכנית האמנ.  109משפט 

 .הפ שלהם תינצל"האמנשלהם  DNAהפ שלהם אשר מטרתם היא שיפור ה "בני אדם הקשורים לאמנ

, הפ לאחדות הטבע תושג"מטרת מאמר זה היא בניית מסה קריטית באנושות כך שמטרת האמנ. 110משפט 

 . י האדם"ותימנע השמדה עצמית של כדור הארץ ע

ברא את ) ה"האמנ -האינטליגנציה המנהלת העליונה(מיקסומיה תורת הטבע מוכיחה כי אלהים  .111משפט 

עוד טרום , Z 0עצמאית של אגידי  DNAולפי תכנית , בותוללא התער, השמים והארץ לפי ספר בראשית ללא זמן

שלמען מיקסום אושרו ברא , הזמן למען תובנת האדם האיטי תכ ברא אלהים את אשליי"אח. הקמת הטבע

 .בשורש, מופרכת לפיכך" המפץ הגדול"תיאוריית . אלהים את הטבע
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 רשימת חוקי היסוד של הטבע לפי תורת מיקסומיה 

 .חוק אי הרציפות של הטבע:  ראשון של הטבע  על פי תורת מיקסומיהחוק יסוד 

 .אין חיכוך ללא אנרגיה, אין תנועה ללא חיכוך, אין קיום ללא תנועה -חוק קיום הטבע: חוק יסוד שני של הטבע

 .חוק שלוש הפעימות: חוק יסוד שלישי של הטבע

 .חוק ההנאה והרווחה: חוק יסוד רביעי של הטבע

 .)מ"גא(חוק הגלים האלקטרומגנטיים : מישי של הטבעחוק יסוד ח

 .חוק פנימיות אגידי הטבע: חוק יסוד שישי של הטבע

 .חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע: חוק יסוד שביעי של הטבע


