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אל על,   בטיסתלפני מספר שנים, טסתי לביתי מישראל, 

 ששינתה את חיי.
  

עם המושל מייק  לקחתי את אשתי ונכדתי לטיול בארץ הקודש
האקבי. בילינו נהדר וחזרנו לקליפורניה. במקרה, שאולי היה יד 

אלוהים, נכדתי בריטני, ישבה ליד ד"ר ג'ארלד שרדר, מחבר 
 ארבע ספרי מדע וספר אחד על אלוהים.

 
האיש ריתק אותי בשל מוחו החריף, יכולתו לתפוס נושאים 

חלוקת שמעתי על ספר שנוי במ  .מדעיים מסובכים  ביותר
שכתב פעם על אלוהים כאשר היה אתאיסט מושבע והגילוי 

שגילה שכל דבר במדע אמיתי מצביע בהכרח על קיום בורא 
עולם. שוחחנו כל הדרך ללוס אנג'לס ואני הזמנתי אותו 

 למשרדי להמשיך ולשוחח.
 

באמצעות ד"ר שרדר פגשתי עמית שלו, טום תמרקין, מנהל 

USCL EnergyCite נשאבתי גם אני לחשש המלומד של .

השניים מפני משבר האנרגיה המרחף על העולם. אין מדובר 
 האנרגיב"אנרגיה ירוקה," לא בזיהום אוויר, ולא בפחם לעומת 

הצורך למצוא ולפתח מקור אלא  –לעומת חשמל  ת,סולרי
כלו כל העתודות יכאשר י –אנרגיה מסוים לצרכי העולם 

  .ם ומקורות אחרים של אנרגיה חליפיתהידועות של דלק מאובני
 

 .3101לפני תום המאה הנוכחית. יתכן שבסביבות שנת 
 

כאשר החברה ברחבי העולם נכנסת למאה העשרים אמת. 
ואחת, היא הופכת למודרנית יותר ונדרשת אנרגיה למעשה 

לכל דבר, כל מקורות האנרגיה הידועים מתכלים בקצב מואץ. 
כל התפוקה של כל סוגי האנרגיה  כל המומחים מנבאים כי סך

-אוי, מגאות ושפל, מהרוח, אנרגיה גאנרגיה מהשמשיחד, 
רק שבריר מהביקוש הצפוי  וחשמלית, יספק-תרמית והידרו

 .3101לאנרגיה בעולם, בשנת 
 

מדען  איניהאם שמעתם מישהו מדבר על זה? אני לא... אמנם 
קים בהכשרתי, אך אני אב וסב. פתאום נתקפתי חששות עמו

לעתיד משפחתי. ולעתידכם. ובאמת ובתמים, למשפחת האדם 
 פני האדמה.שעל 

 
 הציגו בפניחברי החדשים, ד"ר שרדר וטום תמרקין ואחרים, 

ללא  –את ספרו של ד"ר דיוויד מקאי, "אנרגיה בת קיימא 
האוויר החם," והצהרות עובדתיות אחרות, כגון: "דלקים 

 50%מצרכי האנרגיה של בריטניה, לו  01%ביולוגיים יענו על 
 משטח בריטניה יכוסו בגידולים של דלקים ביולוגיים."

 הנחה מגוחכת ובלתי אפשרית! 
 

                                 
1
 עיתונים אינטרנטיים בארה"ב   

והסובסידיות שנותנת הממשלה בקיצור, כל תמריצי המס 
ליצרני אתנול מתירס וכל הגידולים האחרים של דלקים 

 כדי  ביולוגיים הם בזבוז ובעצם צעדים שלא יביאו לכלום.
להפיק את הגידולים הללו ולהפכם לדלקים נוזליים דרושה 

אנרגיה רבה יותר מזו שדלקים אלו יפיקו! בבוא העת, זה יהיה 
 יחריף את הבעיה.רק מעגל קטלני, שלמעשה 

  
מאמרים שפרסמתי  8בעודני לומד ומחכים, כתבתי סדרה של  

ולא ביקוע הוא  היתוךיצאתי בהצהרה כי היתוך גרעיני. על 
"התקווה האחרונה והטובה ביותר למענה על צרכי האנרגיה 

 של העולם."
אני חייב להודות שאני אדם מן הישוב, אך הדריכו אותי ד"ר 

קטורנטים בתחום הפיזיקה הגרעינית שרדר וקבוצה של דו
, לבטא ותפקידי היה ועודנ ופיזיקה של פלזמה באנרגיה גבוהה.

 את האמת המדעית בשפה שכולנו, בני אדם מן השורה, נבין.
 

 כל המאמרים הללו  שמורים תחת שמי בכתובת:
http://www.fusion4freedom.com  לקרוא  מזמין אתכם אני

 מאמרים אלו, מתוך דאגה הדדית לעתיד העולם.
 

 יחד עם זאת, ישנו איום מידי שיש להתייחס אליו במסגרת זו.
 

מדובר בצורך לפקח על השימוש שאנו עושים באנרגיה ולשמר 
אנרגיה, באופן אישי, פרטי ומעשי. ממשלתנו התייחסה 

רובץ על פרטיות אך איום חמור ומתייחסת לאיום זה, 
משפחתנו והביטחון בפועל! חייבת להיות שיטה טובה יותר.. 

 והיא קיימת.
 

תמרקין, שרדר  קבוצה שהדריכו אותי,אותה אחדים מחברי 
ואחרים, פיתחו שיטה יעילה ביותר והוציאה עליה פטנט. מדובר 

ב"שיטת המד החכם", שבאמצעותה יחידים ובעלי משפחות 
ימושי האנרגיה בביתם ובמשרדם יכולים לעקוב אחר כל ש

ולפקח עליהם. אני מעביר לכם מידע זה מכיוון שהממשל 
הנוכחי מקדם סוג אחר של "מד חכם," שכבר אושר על ידי 

מחלקת האנרגיה... חברות החשמל ברחבי ארה"ב כבר 
מכניים ישנים, -מיליון מדי חשמל, אלקטרו 06-יותר מהחליפו 

 5602ספרתית. בסוף במדי חשמל מודרניים עם תקשורת 
יוחלפו למעשה כל המדים הקודמים בארה"ב, עד לאחרון 

שבהם. רק בקליפורניה, שלוש החברות שבבעלות משקיעים 
 מיליוני מדים. 05-החליפו יותר מ

 
 תשאלו "מה לא בסדר עם זה."

  
המטרה המקורית אכן ראויה לשמה, אולם התוצאה 

למערכות ענק  יחוברשכל בית בארה"ב המשתמעת ממנה היא 
 של מחשבים מרחוק, העומדות לרשות הממשלה.

 
 נעכל את זה לרגע. ובוא

 
התקנים אלו הוצגו אמנם לחברות החשמל לצרכי חיוב, אך 

קיים חשש של ממש שישתמשו בהם )ואכן כך יקרה( כדי 
זה מובן לכן, נכון?  ל"רגל, פשוטו כמשמעו, אחרי בני אדם.

הממשלה יוכלו לדעת מתי ההתקנים הללו המאושרים על ידי 
כיצד אתם צורכים חשמל ולאיזו לדעת  .אתם בבית ומתי יצאתם

 –( ומס הכנסה NSAה"סוכנות לביטחון לאומי ) מטרה?
אומר לכם משהו? האם נזכרתם במקרה שאירעו לאחרונה 

http://www.fusion4freedom.com/
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ובהם שני המוסדות הללו כבר פעילים ב"איסוף מודיעיני," 
 ללא ידיעת האזרחים?

 חשבתם על הבעיה?
 

ובכן, חדשות טובות. צוות הפיזיקאים שהזכרתי לעיל כבר 
על "מד חכם, אחר ומשופר. במד זה ישנה  והוציא פטנטפיתח 

בין חברת החשמל ובין לנתונים ולבקרה, מובנית, חומת אש" "
! ככלות הכול, המידע הדרוש באמת לחברת ביתכם מבפנים

כדי החשמל הוא המידע הדרוש כדי להפיק את חשבונכם.. 
בהתבסס על תעריף לפי זמן שימוש או   להפיק את חשבונכם

לדעת פרטים על  תעריף לפי שיא ביקוש, הם אינכם צריכים
 אופן השימוש שלהם בחשמל ומתי.

 
מספק לכם את המידע הנחוץ לכם על  EnergyCiteהמד של 

השימוש בחשמל, אך משאיר את הממשלה וה"מחשבים 
 המרוחקים" שלה מחוץ לתמונה

 
אתם ואני באמת לא צריכים לספק לממשלה מידע כגון זה או 

קרוב לוודאי שאצלכם במחשב מותקנת תוכנת  כל מידע אחר!
יהיה לכם נוח וירוס לנתונים וחומת אש, נכון? האם -אנטי
משלת האח הגדול תהיה בביתכם, על הקיר בבית.. תעקוב שמ

חריכם בלכתכם ובשובכם, אחר השימוש שאתם עושים א
ושתהיה לה הסמכות לנתק את ובשירותים אחרים...  בחשמל

השירותים שאתם מקבלים, לשתק את ההתקנים שלכם 
 ולמעשה לבודד אתכם מה"מערכת"?

 
 לדף ומסיבה זו אני מזמין אתכם להיכנס אתי  אני לא בטוח.

"אהבתי" על  סמנוEnergyCite  הפייסבוק של פרויקט 
הדף ותראו כיצד תוכלו להשתתף במעקב אחר השימוש 

שלכם באנרגיה ובו זמנית להרחיק את האח הגדל 
  הקליקו בבקשה:  מענייניכם הפרטיים!!

http://www.usclcorp.com/  
 

פט בון הוא אגדה הוליוודית מהלכת 
הבימה ונמנה עם צאצאי בתחום אמנות 

מכר למעלה  טפ. החלוץ האגדי, דניאל בון

משיריו הגיעו  83מיליון אלבומים,  52-מ
ארבעים להיטי למקום הראשון במצעד "

סרטי  05-". הוא כיכב ביותר מהצמרת
פעולה בהוליווד. הוא סיים בהצטיינות יתרה את לימודיו 

ט ידוע בשל פ. 0523יורק, בשנת -באוניברסיטת קולומביה, בניו
, דבר שתרם לפרסום ולפופולאריות של פעםדבקותו בערכים 

שלו מראשית עידן הרוק אנד רול ועד ימינו. כיום הוא עדיין 
פעיל בטלוויזיה ובחוגים בהם הוא נושא נאומי מוטיבציה 
בנושאים שונים. בשנים האחרונות, מפרסם פט מאמרים 

 .Lion & Lambוספרים והוא מנהל מותג תקליטים משלו בשם 
, ”Twixt Twelve and Twenty“ספרו הראשון של פאט,  

, הגיע למקום הראשון ברשימת רב Prentice Hallבהוצאת 
לי הילס, קליפורניה, עם המכר בארה"ב. פט מתגורר בבוור

 שנים. 06 אשתו מזהשירלי, 
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