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Zkoumání úžasných tvrzení Dennise Lee
Eric Krieg
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Stovky investorů uvěřily tvrzením Dennise Lee o stroji na volnou energii. Následuje bližší pohled na
Dennise Lee a jeho zázračný stroj.

V září roku 1996 jsem v novinách viděl celostránkový inzerát slibující demonstraci úžasných
technologií, včetně takové, která bude vytvářek elektřinu ze vzduchu. Dne 23. září jsme se já a
několik dalších členů Filadelfského sdružení pro kritické myšlení (PhACT) šli na tuto „úžasnou
technologii“ podívat. Byl pronajmut městský hokejový stadion pro velké finále turné po třiceti
čtyřech městech. Ve vzduchu bylo cítit vzrušení (dovolím si říci elektřina). Po krátké modlitbě v
hloučku se svými asistenty, Dennis Lee vyšel na jeviště uprostřed bouřlivého potlesku.
Tak začala pětihodinová nonstop demonstrace celé škály podivných strojů uprostřed arény.
Charizmatický Lee řekl, že se stal obětí masívního mezinárodního, vícegeneračního spiknutí s cílem
udržet takové úžasné technologie mimo trh. Obecenstvo ochotně podepsalo „deklaraci energetické
nezávislosti“, která směle deklarovala, že již nebude akceptovat vládní potlačování. Jeho prezentace
se více zaměřovala na jeho jedinečnou politiku, směšující vlastenectví s náboženstvím, než na
dokazování svých tvrzení. Tvrdil, že nemůže splnit svůj inzerovaný slib demonstrovat báječný
vynález Yulla Browna, neutralizující radiaci. Patrně měl interní informaci, že vládní agenti
infiltrovali prezentaci a jsou připraveni ho uvěznit. Lee tvrdil, že vynalezl nejúčinnější tepelné
čerpadlo, ale konspirátoři sabotovali jeho úsilí, ukradli mu jeho společnost a uvěznili ho.
Po dobu zhruba deseti let Lee tvrdil, že může vyrobit energii z okolního tepla propojením jeho
tepelného čerpadla s Fisherovým strojem pracujícím s fázovou přeměnou při nízké teplotě. Není
divu, že obecenstvo rozpálil k přesvědčení, že Bůh poskytl Leeovi konečnou technickou pomoc,
která to umožnila. (V Leeově literatuře cituje mnoho vzrušujících Božích odhalení, kterých se mu
dostalo.) Bohužel, jediným Leeovým důkazem, týkajícím se tohoto zařízení, bylo to, že jeden člen
obecenstva potvrdil, že stroj je horký. Každý nový troufalý výrok byl přerušen nadšeným
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potleskem. Lee slíbil, že lidé, kteří zaplatí 10 tisíc dolarů, se stanou dealery, kteří budou instalovat
menší verze tohoto stroje v soukromých domech po celé Americe ještě před koncem roku.
Leeova vědecká přednáška měla vady na kráse ve formě elementárních chyb: tvrdil, že každá z jeho
speciálních cihel, generujících elektřinu, dává jeden volt energie. Volty nejsou jednotky energie.
Cihla vystavená kyselé půdě bude generovat napětí, ale bude generovat tisíckrát méně energie, než
kolik jí je potřeba pro rozsvícení slušné žárovky. Měl modifikovaný motor z auta poháněný
stlačeným plynem, který u obecenstva budil posvátnou bázeň tím, že zkroutil momentový klíč.
Avšak Lee míchal jablka s hruškami, když u krouticího momentu udával jednotky výkonu (místo
Newton metrů) a tvrdil, že jeho zabržděný motor má větší výkon než motor náklaďáku (bez
vysvětlení, že u motoru nákladního auta je dosaženo vyššího výkonu vysokými otáčkami). Také
ukazoval perpetuum mobile, které běželo jen krátce a potom se zastavilo. A nepředvedl malou
větrnou turbínu, která údajně dávala výkon několik kilowattů při rychlosti větru tři míle za hodinu.
Ostatní předváděné technologie nebyly ohromující. Jediná opravdu překvapující věc pro mě byla
masová důvěřivost obecenstva.

Vybral od obecenstva (včetně mě) žádosti o přeměnu auta tak, aby běželo s málo zahřátými válci, a
o stroje na volnou energii, jež mají být nainstalovány v domech s přebytkem energie, prodávaným
zpět nervózním elektrickým společnostem. Ačkoli mí skeptičtí kolegové a já jsme si s sebou vzali
elektrické měřicí přístroje a Geigerův počítač, nebylo nám dovoleno je použít. Přesto jsem slyšel
někoho z obecenstva poznamenat k příteli, „Nejméně jeden z těchto vynálezů je velká věc!“
Nakonec, dost dlouho po půlnoci, Lee přešel k nevyhnutelnému – požádal zbývající již notně
unavené diváky o zaplacení 10 tisíc dolarů, aby se stali dealery, než cena stoupne na 25000 dolarů.
Tím, že se stane dealerem, vzdává se dotyčný nároku na právní pomoc.
Tato předváděcí akce mě inspirovala jak ke studiu, tak ke snaze tato tvrzení vyvrátit. Hned druhý
den ráno jsem založil a začal propagovat sadu internetových stránek ( set of Internet Web pages)
věnovaných sběru a šíření informací o Leeových tvrzeních.
Jeden z prvních komentářů, který jsem obdržel od věřících byl, „Musí existovat spiknutí s cílem
ututlat Leeova tvrzení, protože mainsteamová média o tom nemluví.“ Je ironické, že na tom něco
pravdy je. Média nepropagují Leeova tvrzení, ale také je ani nevyvrací! Naneštěstí, když tisk
ignoruje konspirační teorii, je to pro věřící důkaz, že konspirace existuje.
Zpráva o vznikajících webových stránkách rychle putovala po kyberprostoru komunit „free energy“
a konspiračních teorií. Leeovi investoři se dohadovali, že mohu být součástí spiknutí vlády/“big
oil“/“NWO“ s cílem zbavit se Leea. Odpověděl jsem ve stejném duchu jako Philip J. Klass, když
byl nařčen, že je vládní agent. Vytvořil jsem webové stránky s názvem „Je Eric Krieg tajný agent
vládního spiknutí?“ Naplnil jsem je odkazy, aby se každý mohl přesvědčit o mé nezávislosti a
vyzval jsem každého, aby prozkoumal mé záznamy od střední školy po současnost. Zdálo se, že
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prostí lidé (grass roots) a znovuzrození křesťané mi začali trochu důvěřovat. Během debat jsem se
pokusil ovčany vrátit k základní otázce: Funguje stroj na volnou energii?
Lee a jeho lidé odmítli moji žádost o prozkoumání jeho stroje. Potom jsem učinil otevřenou nabídku
utratit deset tisíc dolarů na propagaci jeho stroje mezi lidmi se zkušenostmi v oboru a s přístroji pro
zhodnocení jeho strojů, pokud mi nejdříve dovolí je prozkoumat. Lee jednoduše řekl své armádě,
aby mi nevěnovala pozornost, protože jsem „nepřítel“. Odmítl odpovědět na otázky typu, „Kolik
vaše společnost platí energetickým společnostem a benzinovým pumpám?“ Jedna z mých
nejoblíbenějších webových stránek dokumentuje tři sta let podvodů s volnou energií a perpetuem
mobile. Leeův marketingový přístup, zdá se, následuje historické vzorce, jako soustředit se na teorii
a politiku, zaměřit se na křesťanské farmáře, při demonstracích se vyhnout inženýrům a
donekonečna přemlouvat investory, aby byli trpěliví se zdržením, způsobeným – uhodli jste –
Velkým spiknutím. Jediným spiknutím, mařícím důkaz o funkčnosti Leeova stroje, se zdá být jeho
odmítnutí nezávislého testování.

Zdá se, že pilulky, které změní vodu v benzín, a karburátory 100-MPG (MPG = Miles Per Gallon)
jsou jako pták Fénix: Poté, co „vynálezce“ jde do vězení nebo zmizí před ohlášenou demonstrací,
další energetický mesiáš v tom vidí další důkaz spiknutí. Tento syndrom jsem nazval „zámek
mysli“. Lidé, kteří investovali jen trochu času do prohlédnutí mých stránek, by nedali podpis bez
ověření. Avšak dealeři, kteří investovali peníze a začali agitovat u přátel, jsou mnohem méně
přístupní ke změně smýšlení. Většinou neodpovídají na mé emaily. Pro ně musí být velmi obtížné
připustit sobě, svým přátelům a rodině, že možná naletěli podvodníkovi. Předpokládám, že pro
Leeovy dealery je psychologicky snazší půjčit si víc peněz na nákup strojů než omezit své ztráty.
Patrně jsem se vetřel do dobře zavedené free energy společnosti se svými obsažnými periodiky,
semináři, oddanými a trpělivými invetory a novými tvrzeními. Obdržel jsem příval emailů v linii,
„OK, jsem přesvědčen, že Lee je úplný... ale co nový energetický stroj ACME?“ Moje práce na
plný úvazek v pozici inženýra, kde vyvíjím reálné produkty, mi nenechává dostatek času na
prozkoumání tun teorií a pověstí. A tak otevřeně nabízím 2000 dolarů na publikování v
mainstreamu a 1000 dolarů tomu, kdo přinese důkaz o fungování zařízení na volnou energii. Nechal
jsem se inspirovat podobnou výzvou Jamese Randiho. Zatím bylo mnoho dotazů, ale žádné
naplánovaný testy. Věnoval jsem péči síti lidí, kteří mě zásobovali informacemi, včetně Leeova
biletinu, který vydává pro své investory. Zjistil jsem, že Lee nabízí provizi za přivedení nových
dealerů. Lee také vyvinul značné úsilí na podchycení patriotického hnutí. Dealeři jsou odrazováni
od toho, aby komunikovali mezi sebou navzájem. Mnoho jeho původních, déle trpících investorů,
kteří ztratili víru, je vypláceno penězi novějších investorů. Mnoho investovaných peněz jde na
celonárodní reklamní kampaň s cílem přilákat nové přispěvatele.
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Ačkoli v době psaní tohoto článku Lee dosud nezačal instalovat stroje v domech napříč Amerikou,
jak sliboval dříve v tomto roce, nedávno tvrdil, že otevřeně bude demonstrovat svůj stroj do
poloviny roku. O svých dealerech mluví jako o „milionářích“ a říká, že dealerství prodal již za 100
tisíc dolarů.
Noviny Utah Deseret News (22. ledna a 16. února 1993) přinesly zprávu, že Lee byl obviněn z
podvodu v New Jersey v roce 1975, obviněn z podvodu byl i v roce 1985 ve Washingtonu a
usvědčen ze dvou zločinů podvodu zákazníků v Kalifornii byl v roce 1990 v soivislosti se svou
stavebnicí energeticky úsporného tepelného čerpadla. A co čert nechtěl... říká se, že Jim Bakker
plánuje návrat také.
Pokud má někdo stále ještě zájem stát se dealerem, může kontaktovat Leeovu společnost na adrese
P.O. Box 1406, McAfee NJ 07428.

Eric Krieg
Eric Krieg is an electrical engineer working as an independent engineering consultant at Kulicke
and Soffa in Horsham, Pennsylvania. He is a founding member and on the executive council of
the Philadelphia Association for Critical Thinking. He maintains a number of active Web pages and
has recently assisted in a test of therapeutic touch along with James Randi. For more information on
Eric Krieg’s examination of the claims of Dennis Lee,
see http://www.voicenet.com/~eric/dennis.html.
https://www.csicop.org/si/show/examining_the_amazing_free-energy_claims_of_dennis_lee

