
  

 האוניברסיטה המתוקנת
 קורס מזורז לתיקון הנזקים שגרמה האקדמיה

 
בעבר הייתה האוניברסיטה מקור לידע. כיום רק חלק קטן מהתכנים 

. כל )היישומים הבלתי מזיקים של המדעים המדויקים(הנלמדים בה הוא נכון ומועיל 
 היתר מהווה ידע חלקי, שגוי ובלתי מועיל; ידע קליפתי, ואף הבל מוחלט

להלן תוצג סקירה של מספר תחומים מרכזיים, לאחר מכן  במספר תחומים.
 תוצגנה עובדות והוכחות הסותרות את הידע המקובל בהם.

 
 ביולוגיה 

למרות הפרכות  תורת האבולוציה של דארווין הפכה למקובלת באקדמיה
. מחקר מעמיק מגלה שתורת )במיוחד לאור גילוי הגנים( חוזרות ונשנות שלה

שבאבולוציה ניכרת יד ולוציה של דארווין היא בלתי סבירה לחלוטין; האבו
 להיות תוצאה של מוטציות אקראיות.בשום אופן מכוונת והיא אינה יכולה 

 
  היסטוריה

חוקרי ההיסטוריה המודרניים שהלכו שולל אחר הונאת האבולוציה, הפכו 
מון למקובלת את הדעה שהאדם התפתח מיצור פרימיטיבי שהינו אב קד

משותף לאדם ולקוף. הם פיתחו הרגל להתעלם מאינספור ממצאים 
הסותרים גישה זו, המצביעים על קיום תרבויות מתקדמות בעבר באזורים 

מאוד מתקדם  בכדור הארץ. הפרופסור המודרני רואה את עצמו שונים ורבים
באומרו: "במצרים העתיקה האמינו באלים שונים ובנו לכבודם אנדרטאות 

אילו ידע מי באמת היו אנשי מצרים העתיקה ועד כמה מגוחך אך ", ענק...
 הוא נשמע, ודאי היה רוצה לקבור את עצמו.

 
 רפואה

אינו לרפא אנשים אלא למכור תרופות,  תפקידו של הממסד הרפואי המודרני
. לתעשייה זו יש עניין שולטת בוו נס את תעשיית התרופות המממנת אותולפר

אינה נסמכת על  שצורך תרופות. הרפואה כיום "ביזומ"להפוך את האדם ל
, תחת זאת היא נסמכת על פי המחויב מתפקידהכ חקר הגורמים למחלות

תזונה בלתי ראויה, צורך  חקר התופעות. אדם שסובל למשל מאלרגיה בגלל
הרגליו המקולקלים במקום לתקן את  כוי התסמינים המציקיםתרופות לדי

מכלל זה יש להוציא  קורה באינספור מחלות.. אותו דבר הגורמים לבעייתו
מספר מצומצם של תחומים ברפואה המודרנית, במיוחד אלו הקשורים 

 במצבי חירום, שבהם היא מועילה.



  

 
 פסיכולוגיה

הנושא החשוב של נפש האדם העסיק בעבר מורים גדולים, כיום הוא נתון 
בנפש  שרואה גישהבידיהם של חובבנים. הפסיכולוגיה המודרנית מבוססת על 

מעין תוצר לוואי של פעילות גופו הפיזי. זהו חוסר הבנה  וברגשות האדם
מוחלט במהותה של נפש האדם ובמוצאה. הפסיכולוגים חוזרים על טעות 

נורמות חברתיות על סמך מצבו של  פוצה אצל חבריהם הרופאים: קובעיםהנ
למשל חולה; הם מלמדים  הממוצע בחברה שניתן להגדירה כחברה אדםה

שזה נורמלי עבור אדם בגיל ההתבגרות להתמרד כנגד הוריו או כנגד הממסד. 
וכמו הרופאים גם הם מרבים להתייחס לתופעות במקום לגורמים, וכך 
נוצרים אבסורדים. הפסיכולוגים מחזיקים בדעות משובשות על אודות 

לם כל ידיעה על תאווה ותשוקה, יצרים ודחפים והדרך לריסונם; אין אצ
הם מכנים  )שאותם ודות המרכיבים הגבוהים יותר הקיימים בישות האדםא

במידה  –ומכאן שיכולתם לסייע למטופליהם היא אפסית  לעתים "סופר אגו"(
 הם בכלל מעוניינים לסייע להם, דבר המוטל בספק במקרים רבים.ו
 

למקום  יטה למוסד שמפיץ ידע שגוי,נשאלת השאלה, כיצד הפכה האוניברס
מכפי שנכנסו? הדבר לא אירע במקרה  חכמים פחותיוצאים ממנו שרבים 

אלא שהוא משרת את עניינם של גורמים הפועלים הרחק מעיני הציבור, 
אדם כפי שצוין במאמר הקודם, מנצלים ומשעבדים אותו ללא ידיעתו. 

הוא צורך תרופות,  ונתו באלוהים הוא אדם השרוי בפחד;שאיבד את אמ
; אדם כזה משרת *סמים ומזון תעשייתי מזיק, נתון למניפולציות ושש לקרב

ומפרנס היטב את תעשיות הנשק והתרופות שכולן בבעלות אותם גורמים. 
 .באמצעות האקדמיה והתקשורת הללו שולטים בתודעת הציבור

ל הסטודנט הממוצע מתקשה להבחין באיוולת של האקדמיה, כיוון שסג 
המורים שאותו הוא מכיר מורכב מאנשים בדרגים הנמוכים יותר בפירמידת 
השליטה, שרבים מהם תמימים ומאמינים נלהבים בידע שאותו הם מלמדים; 
בדיוק כפי שבעלי השליטה בבנקים נעזרים בפקידים אדיבים המייצגים 
אותם בשעה שהם עצמם עסוקים בענייניהם המפוקפקים והאפלים, הרחק 

בעל הלשון הרהוטה הציבור. הסטודנט מתרשם מהפרופסור המכובד מעיני 
ונוטה להשתכנע ולקבל את דבריו מבלי להטיל בהם ספק, כפי שהפרופסור 

חרושת לייצור ידע -כך מפעילה האקדמיה ביתבהיותו סטודנט. עצמו שוכנע 
, בתור הכלי הראשי לשלילת . תורת האבולוציה ממשיכה להילמדשגוי

ידי -וקר שפוי שמנסה לחשוף את התרמית מוקע ומנודה על. כל חהאלוהות
אותם גורמים עלומי זהות בידי  תונשלט ת, הממומנתהמדעי קהילהה



  

"מתוכנתים" לנהוג כך באופן גם . אנשי הקהילה המדעית השולטים בעולם
טבעי כלפי כל אדם שמאיים לערער את מקור פרנסתם ויוקרתם המקצועית. 

מוד ההיסטוריה, כאשר חוקר בעל דעה עצמאית אותו דבר קורה בתחום לי
מנסה לחשוף ממצאים ועובדות המצביעים על קיומן בעבר של תרבויות 

 מתקדמות.
 

מכיוון שהממסד המדעי מצנזר בקפידה כל עובדה שסותרת את דת 
המטריאליזם שהוא יצר, הציבור נותר בבערות. ואף על פי כן ישנן כמה 

ספקנים, שלא צונזרו בגלל מגבלות טכניות הוכחות ועובדות שניתן להציג ל
 וכרונולוגיות. להלן כמה מהן:

 נמצאה מפה 61-בעזבונו של פירי רייס, אדמירל טורקי בן המאה ה ,
האקדמיה לגבי  עמדתהמתארת את פני העולם באופן שסותר את 

בתחום  היקף הידיעה שהיה באותה תקופה בידי האנושות
)עם סטייה קטנה שת אנטארקטיקה . המפה כללה אף את יבהגיאוגרפיה

 , שלפי האקדמיה עדיין לא נתגלתה באותו זמן.יחסית במיקומה(

  לוח השנה של תרבות המאיה שהתקיימה במרכז אמריקה לפני
 .הנפוץ כיום )הגרגוריאני(שנה, מדויק יותר מלוח השנה  0333-למעלה מ

  החיים עלמספר ההפרכות לתורת האבולוציה גדול כמספר היצורים 
בנושא. כאן תינתן רק דוגמא אחת: הסיכוי האדמה, יש ספרות ענפה 

להיווצרות אקראית של אנזים בגוף בעל חיים הוא כה קלוש עד 
מיליארדים של שנים, -טריליונישלמעשה אינו סביר; דרושים לשם כך 

ם ההכרחיים לפעילות תקינה של ומדובר רק באחד מתוך אנזימים רבי
רוד ולהעמיד צאצאים. כלומר כל החיים שתאפשר לו לש-בעל

 זמנית ולא בתהליך הדרגתי.-האנזימים צריכים להיווצר במקביל, בו

 
 

 



  

היסטוריון שיבקש מהממונים עליו באקדמיה מימון עבור מחקר שעניינו 
יזכה  ,"המאיה כשרידים של תרבות אטלנטיס "מצרים העתיקה ותרבות

במקרה הרע הוא יאבד מד. מהם במקרה הטוב לסירוב המלווה בחיוך מלו
המודרני, כפי שצוין כבר במאמר  זוהי ההעלאה על המוקד בנוסח את משרתו.

. כזכור, ראשוני מתנגדיו של גלילאו גליליי היו אנשי האקדמיה של הקודם
 תקופתו. 

 כך נותר האדם המודרני שרוי בבערות. 
 
 
 
 
 

טיביות דווקא אמונה *הכוונה כאן היא לאדם המערבי. אצל אנשים בני תרבויות פרימי
)מסולפת( באלוהים היא שהופכת אותם נוחים לשליטה ולתמרון בידי בעלי השליטה 

 המושחתים.

 

 




