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 ,מאז  .1980יחד עם
ממשלתנו יודעת מהו הפיתרון למשבר האנרגיה בעולם
17
זאת ,הנושא נוהל כל העת באופן לקוי  .כיום ,ממשל אובמה ומחלקת האנרגיה
18
נוקטים בטקטיקות של הפצת בדותות  ,כדי לחפות על כך  .אם נגזול מאזרחי
ארה"ב אנרגיה זולה ובשפע  ,נביא למצב של השפלת ארה "ב וכניעתה  .אם לא
יחול מהפך  ,זהו גורלנו וכך נתקבל ל "סדר העולמי החדש  ".פרויקט עתיר מדע ,
19
"אפולו" לטיסה לירח  ..בתמיכת העם ...
בהיקף נרחב יותר מאשר תוכנית
20
בניהול המגזר הפרטי  ..היא התקווה היחי דה ללידה מחדש של ארה"ב.

נושא :ניצחון הרפובליקנים
כבוד המושל רומני,
אמריקה זקוקה נאשות למנהיגות והעולם זקוק נואשות למנהיגות אמריקאית .אברהם לינקולן אמר כי אמריקה היא התקווה
האחרונה והטובה ביותר לכדור הארץ  ...לאנושות .כדי שאמריקה תיענה לקריאה זו  ,יש להציב בפני אזרחיה את האתגר
של סיבה לקיום  .בעבר ,דור הנפילים שלנו  ,שעבר את המשבר הכלכלי ואת מלחמת העולם השנייה  ,לחם כדי להביא
חירות למרבית העולם .לאחר מכן ,עשינו צעד ענק לאנושות כולה ,טסנו לירח וחזרנו .אמריקה היתה אומה מיוחדת במינה.
כעת יותר מאי פעם ,עתיד העולם תלוי בכך שאמריקה תפגין את ייחודיותה.
העולם עולה בלהבות ואמריקה היא היחידה המסוגלת לכבותן  .1לב העניין הוא אנרגיה  .האש היא הטרור שמייצאות
המדינות מפיקות הנפט במזרח התיכון והתפשטות האיסלם המבוסס על החליפויות .2העולם ...לא רק ארה"ב ...מוחזק כבן
ערובה בידי אלו המשתמשים באנרגיה כדי לממן את הרשע.3
לפני יותר משלוש מאות שנים  ,סיר אייזק ניוטון ,העילוי המדעי הגדול ביותר בכל הדורות כתב כי "הימים כפי שאנו מכירים
אותם כע ת יסתיימו בשנת  2060בקירוב" .4לפני כמאה שנים  ,אלברט איינשטיין 5הראו לנו כיצד ומדוע  ,באמצעות הנוסחה
שלו  .E=MC2על מה כתבו ניוטון ואיינשטיין ? על אנרגיה  ,כפי שמוסבר במאמר של פאט בון “Fusion: Nature’s :
 [ .Choice for Energy"6בתרגום חופשי  :היתוך :התשובה של הטבע בנושא האנרגיה ) .האל העניק לנו  300שנים
בקירוב של ניצול דלקי מאובנים ואת התבונה לרתום אנרגיה למיליוני שנים  .ברכת החמה 7שאמרנו לאחרונה לפי המסורת
היהודית היא אות מהאל שאנחנו נמצאים בחלון הזמן להשלמת מלאכה זו .8ניתן להיעזר ב"סוד החמה" הזה כדי לגבש את
הקול היהודי והנוצרי  ,במטרה לכבוש שוב את אמריקה ולהשיב על קריאת העזרה של העולם  .אנחנו נשכפל את ייצור
אנרגיית השמש על פני האדמה.
כמורמוני אדוק ,אתה מבין את הצורך לתחזק את הגוף והנפש במצב כמעט מושלם  ,למען הדורות הבאים  .חובה עלינו גם
לתחזק את העולם  ,במצב כמעט מושל ם .המונח העברי הוא  " :תיקון עולם  ".יחד עם מדינת ישראל והיחס המיוחד שלנו
כלפיה ,10יש בידינו לעשות זאת .אמריקה תיצור את "דור הנפילים" הבא בהתבסס על תחושת מוסריות וצדק .22אנו ניצבים
בפני משימה גדולה אף יותר מזו של ג 'ון פ  .קנדי שקרא לארה "ב לנסוע לירח ולחזור  ,בתוך פחות מעשור  .משימתנו היא
לפתור את בעיית האנרגיה של העולם ...אחת ולתמיד.
כבוד המושל רומני ,אנא הסבר לאמריקה שעליה להכיר בעובדה שכל מקורות האנרגיה "הירוקה והמתחדשת" בעולם ,יוכלו
לספק  5%בלבד מצרכי האנרגיה של העולם  ,בסביבות  ;11 2050כי לאור עליית אומות כגו ן סין  ,הודו ואחרות  ,הנפט,
הפחם ,הגז הטבעי ודומיהם  ,יאזלו בסביבות  ;2050וכי הפיתרון היחיד ובר הקיימא הוא לפתור את בעיית האנרגיה
באמצעות התבונה שהעניק לנו האל  ,כושר ההמצאה האמריקאי והחדשנות במגזר הפרטי  .12זאת נעשה באמצעות פיתוח
אנרגיית היתוך בטוחה ובלתי-מוגבלת ,והפיכתה למסחרית 13-15ו.21-
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“Sermon of the Century,” October 2010, Rabbi Schlomo Lewis
“Tikvah or Teqiyah,” May 31, 2012, Tom Tamarkin
“Reversing the Decline of America; on the Proliferation of Islam, Agenda 21, Energy and the Decline of
America,” January 31, 2011, Tom Tamarkin
“Newton on the date 2060,” 1704, The Jewish National & University Library, Yahuda MS 7.3 gf. 13v
Hebrew University, Jerusalem, Israel, “Isaac Newton and the End-Time prophecies of Daniel,” Electronic
Format on enclosed USB drive
2
“E=MC Explained,” 1999, The Worsley School
Pat Boone collection of 8 articles on fusion power, WND, NewsMax, article number 2, “Fusion: Nature’s
Choice for Energy,” originally published May 7, 2011
“Quick Guide to Birkat HaChammah” (Blessing of the Sun,) October 15, 2007, Dr. Julian Schamroth
“The Secrets of the Sun,” an audio lecture, Rabbi Asher Crispe, Ph.D., Chabad, CD enclosed
“Secret of the Sun,” December 10, 2010, Tom Tamarkin
Letter to Honorable Eric Cantor, U.S. House of Representatives, October 28, 2010, Tom Tamarkin, page
1, paragraph 5 yellow highlighted
2050 Projected Alternative Energy Supply and Demand Study, USCL Corporation © 2010, April 9, 2010
“A Proclamation To The American people,” July 2012, Tom Tamarkin
“American Based Worldwide Energy Independence,” April 2, 2012, Tom Tamarkin, EnergyCite
“Practical Fusion Power,” T. D. Tamarkin, S. C. Hsu, Ph.D., T. J. Awe, Ph.D., S. Brockington, Ph.D., A.
Case, Ph.D., J. T. Cassibry, Ph.D., G. Kagan, Ph.D., S. J. Messer, Ph.D., M. Stanic, X. Tang, Ph.D., D. R.
Welch, Ph.D., and F. D. Witherspoon, Ph.D.
The PJMIF Concept Tutorial by EnergyCite®, Electronic Format on enclosed USB drive
“Magnetic Fusion Energy Engineering Act,” signed by U.S. President Jimmy Carter, October 12, 1980
(Act never correctly funded and the project never completed)
“Who Killed Fusion; Has the World’s Superpower Lost the Chance to Lead in Energy?,” Tom Tamarkin,
Marsha Freeman, © 2010 USCL
“On the program, vision and budget for the fusion and plasma sciences,” E.J. Synakowski, Associate
Director, Office of Science, U.S. Department of Energy, February 28, 2012 PowerPoint, Electronic
Format on enclosed USB drive. This presentation shows that the DOE has essentially shut down all
domestic fusion research including experimental reactors at MIT and Princeton Plasma Physics Labs and
that the only fusion work the U.S. is now doing is in support of the United Nations, IAEA, run ITER project
in France.
“The Fourth State of Matter; An Introduction to Plasma Science,” Shalom and Yaffa Eliezer, Rehovot,
Israel, January 2001, Institute of Physics Publishing, London, UK, 215 pages, entire book in electronic
format on enclosed USB drive
“Fusion Energy RoadMap,” how our company, EnergyCite®…Pat Boone, Official Spokesman…will get
fusion power developed in America over the next decade and financed by the American people through
the utility rate base based on our patents and intellectual property in the smart grid field. Our Ecloud
utility in-home communications network will be used to teach Americans about energy, science, and
America’s special role in the world.
“CBS Sunday Morning video on National Ignition Facility;” Lawrence Livermore Laboratory; Dr. Ed Moses,
Director, 5 minute video of Laser Inertial Fusion Energy NIF Facility on USB Drive (See NIF
brochure)
“Nefesh and Neshamah,” April, 2011, Gerald Schroeder, Ph.D., MIT Jerusalem, Israel

