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Energie: Věc, jako oběd zdarma, (ne)existuje

Eric Prebys, Fermilab
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Poznámka překladatele:
S tím tvrzením o „obědu zdarma“ bych si nebyl tak jistý. Nicméně pokládám za užitečné seznámit
se s tím, co si myslí druhá strana. Pokud chceme, aby omezení a dogmatismus současné vědy
hlavního proudu byly překonány, musíme vědět o překážkách na cestě. Z vlastní zkušenosti vím, že
ne každý výzkumník volné energie je poctivý a že mezi vynálezy v oblasti volné energie
publikovanými na internetu je spousta nesmyslů. Proto přednášky, jako je tato, pokládám za velmi
užitečné. Přitom je třeba mít na paměti, že ani vševědoucně se tvářící vědci nemají patent na rozum
a někdy se mohou velmi mýlit. Je třeba za všech okolností používat zdravý rozum a nespoléhat se
jen na autority. Na druhou stranu, aby výzkumník volné energie byl úspěšný, musí znát klasickou
vědu. Nemůže si myslet, že se mu podaří něco objevit nebo vynalézt, pokud nebude znát teorii
mechaniky, elekektromagnetismu nebo dalšího oboru, který se jeho výzkumu týká. To je však
podmínka nutná, nikoli postačující. Musí mít ještě něco navíc, co dogmatičtí vědci hlavního proudu
často nemají: důvtip, vynalézavost, intuici, vytrvalost, nesmí podléhat předsudkům a musí mít v
sobě touhu objevovat.

Přehled
Úvod a motivace
Stručné dějiny věčného pohybu
Věda o věčném pohybu
Několik případových studií
- John Keely: Otec podvodu s volnou energií
–
–
–
–

Joseph Newman: patentovaná absurdita
Tom Bearden: moc technického žvanění
Auto jezdící na vodu: lidé se nikdy nepoučí
Vývoj světové energetiky: ano, lidé jsou opravdu tak hloupí.

Horší se to:
Jak poctiví lidé přesvědčují sami sebe a ostatní o bláznivých věcech.

Dobrá věda se stala špatnou
Studená fúze
Hafniumové reaktory

Existuje východisko?

Proč tato přednáška vznikla?
Vzdělávání
Pojetí práce a energie jsou ústředním bodem pro naše pochopení přírody a je dobré, aby o
tom měl každý nějakou představu.
Některé zdánlivě tajemné (a nudné) principy se ukázaly být velmi důležitými.
Můžete se hodně naučit o dobré vědě studiem špatné vědy.

Veřejná služba
Možná mohu zabránit ve ztrátě peněz investovaných do podvodného podniku nebo marnit
životy v exotickém výzkumu něčeho, co neexistuje.

3/50

Přezkoumání reality
Energie je pravděpodobně největším problémem 21. století:
Její dostupnost
Dopady

Dokud lidé budou věřit, že magická technologie je za rohem, boudou se vyhýbat
řešením skutečných problémů!

Proč dávám tuto lekci tobě?
Zřejmě nepotřebuješ, abych tě školil o zákonech termodynamiky.
Tyto části vynechám.

Nicméně, pedagogové potřebují vědět, „proti komu stojí“, zejména když učí
netechnické obecenstvo.
Myslím si, že naší povinností jako vědců a učitelů je vystupovat proti destruktivní
pavědě, kdykoli je to možné.
Přes všechny své znalosti, vědci mohou být také důvěřiví.
Vědecké nezávislé posudky jsou založeny na poctivosti.
Mnoho skutečných vědců bylo těmito tvrzeními napáleno.

Proč právě teď?
Základní fakta:
Spotřeba energie lidstva se zvyšuje.
Rozvojový svět brzy předhoní USA a Západní Evropu ve spotřebě energie.
Naše spoléhání na fosilní paliva má dopad na naše životní prostředí, možná katastrofický.
Fosilní paliva dojdou – možná za 10 let, možná za 100 let, ale jednou dojdou.

Současný důraz na „zelenání“ sází na alternativní zdroje energie:
Vědecky na ty existující, ale...
také na podvodníky.

Je tato přednáška nutná?
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Důkaz: Hledání „free energy“ na Amazonu

Dokonce i uznávané knihy jsou označovány jako pro „věřící“
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Popis produktu (text kurzívou je můj)
„...navzdory naivitě a dokonce nestoudným podvodům mnoha vynálezců, stále existuje
pár mechanismů, které vzdorují vysvětlení.“

Fakt:
Toto je velmi slušná kniha, kterou jsem hustě používal v této přednášce. Všechny
popisované přístroje jsou autorem dobře vysvětleny.

Pracovní definice: Jak zadarmo je „zadarmo“?
Pro účely této diskuse se budeme na „free energy“ odvolávat jako na
transformační technologie, které:
Mohou být realizovány individuálně
tj. necentralizovaně
Umožní dramaticky omezit domácí a/nebo transportní náklady na energii
řekněme, na čtvrtinu nebo ještě víc

Nevyžadují změnu životního stylu
Zahrnují pouze skromné investice
Náklady se vrátí za rok nebo ještě dříve

Několik příkladů, které sem nepatří:
Vyměnit svůj Hummer za motocykl
změna životního stylu

Přeměnit svů dům na 100% solární
Návratnost investice je mnoho let.

Druhy „free energy“
Perpetuum mobile: Zařízení, jež produkuje využitelnou energii bez vstupu
energie nebo paliva.
Věda toto pokládá za nemožné.

Dramaticky zvětšená účinnost využití existujícího zdroje energie.
Legitimní myšlenka, ale jsou zde omezení.

Nový zdroj energie nebo radikálně odlišný způsob čerpání zavedeného
zdroje energie.
Příklady: studená fúze, energie nulového bodu, hydrina, atd.

V mnoha případech druhé dva typy ve skutečnosti znamenají ten první.
Poznámka překladatele:
Hydrino - viz Randell Mills: https://rationalwiki.org/wiki/Randell_Mills

6/50

cold fusion – viz Andrea Rossi: https://rationalwiki.org/wiki/Energy_Catalyzer
Eugene Mallove: http://www.greatdreams.com/mallove.htm

Definice vědy
Dobrá:
Provádí pozorování a měření
Vyvíjí modely pro vysvětlení určitých fenoménů s co nejmenším počtem
proměnných a předpokladů (musí být také v souladu se všemi ostatními
vědeckými daty).
Zkoumá prognózy a důsledky tohoto modelu.

Špatná:
Jako dobrá věda, ale nedostatek pečlivosti a/nebo předpojatost (záměrná nebo
neúmyslná) vedoucí k chybným závěrům.

Ošklivá:
Navrhuje teorie nebo tvrdí, že má experimentální výsledky, které nemohou být
v souladu s významným množstvím dat reálného světa.
Může být produktem hluboké nevědomosti nebo záměrného podvodu.
Také známá jako „praštěná věda“, „voodoo věda“, atd.

Většina výzkumů „free energy“ patří do třetí skupiny.

Věda: Mýtus versus realita
Mýtus

Realita

Nezávislý

Systematický a pečlivý

Individualista

Většinou pracuje ve větší skupině

Dělá mnoho důležitých objevů během své Výsledky vyžadují čas
kariéry
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Výsledky se dostavují rychle

Jeden významný objev = Nobelova Cena!

Společnost je miluje...

...ale prospěch má z tohoto

Poznámka překladatele:
Na obrázku vlevo je hrdina filmu Návrat do budoucnosti Emmet Brown, vynálezce
stroje času.
https://www.fdb.cz/film/navrat-do-budoucnosti-back-to-the-future/obsazeni/13632

Ale co Jobs a Wozniac?
Je důležité rozlišovat mezi „vědou“ a „technologií“
Věda se týká fundamentálních zákonů přírody
Technologie je aplikování těchto pravidel.

Věda a technologie jsou úzce propleteny, ale stále je mezi nimi rozdíl.
Nová věda umožňuje novou technologii
Nová technologie je používána pro tlačení na hranice vědy.

Přestože žijeme v době úžasného technologického pokroku, fundamentální
vědecký pokrok za ním velmi zaostává.
Posledním novým zdrojem energie byla atomová energie (začátek 20. století).
Poznámka překladatele:
To je de facto přiznání, že věda hlavního proudu je od počátku 20. století v krizi. To
znamená, že se vydala špatným směrem. Není náhodou, že právě v této době byla
zavržena teorie světového éteru. K zavržení teorie éteru došlo v důsledku Einsteinovy
teorie relativity.

„Praštěná věda“
Sedm varovných znaků Boba Parka:
1. Objevitelé činí prohlášení přímo pro populární média a neobracejí se dříve
na své vědecké kolegy.
2. Objevitelé tvrdí, že jejich objev se pokusila potlačit konspirace.
3. Proklamovaný efekt je tak slabý, že ho lze těžko odlišit od šumu. Žádné
množství další práce nezesílí tento signál.
4. Pro podporu tvrzení jsou používány neoficiální důkazy (tj. např. spoléhající
jen na osobní svědectví, pp).
5. Opravdoví věřící citují starověké tradice na podporu nových tvrzení.
6. Objevitel nebo objevitelé pracují v izolaci od vědecké komunity hlavního
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proudu.
7. Objev, pokud má být skutečný, by vyžadoval změnu v chápání
fundamentálních zákonů přírody.
Poznámka překladatele:
Mají-li toto být hlavní znaky šarlatánství, potom s vědou hlavního proudu není něco v
pořádku. Relevantní jsou pouze body 3, 4 a 7.

„Praštěná věda“ (pokračování)
Erikovy další tři varovné znaky:
8. Spoléhání na příliš složité demonstrace a protokoly.
9. Tvrzení jsou vágní a rozporuplná.
10. Tvrzení mají vážné a zřejmé důsledky, jež nejsou zmiňovány.
Poznámka překladatele:
Bod 8 myslí autor vážně? Co když je ta složitost daná povahou věci?
Add 1: Objevitelé se často setkávají se závistí svých méně úspěšných kolegů.
Add 2: Je známo dost příkladů vražd vynálezců, viz Stan Meyer nebo dr. Eugene
Mallove.
Add 5: Starověká tradice boří dva mýty současné vědy: naše civilizace je první na
této planetě a my se vyvinuli z opice.
Add 6: Většinu důležitých objevů učinili jednotlivci mimo vědecký mainstream a
nadšení amatéři.
Add 7: Změna chápání fundamentálních zákonů je nutná pro překonání již sto let
trvající krize přírodních věd, zejména fyziky.

Jak si můžeme být tak jisti?

Konec konců, pouze víme, z čeho jsou tvořena 4% vesmíru.
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Nemůže být nějaký zdroj energie ve zbylých 96%?
Možná ano, ale přestože nevíme, co tvoří oněch 96%, víme hodně o tom,
co není.
Poznámka překladatele:
Vědcům jejich výpočty přestaly vycházet, tak si vymysleli temnou hmotu a temnou
energii. Hlavně že neustále tvrdí, že žádný světový éter neexistuje!

Vezměme si GPS

Aby GPS fungoval, musíme chápat:
Chemii paliva
Dynamiku vypouštění na orbit Země
Fyziku atomových hodin na palubě (družice)
Elektromagnetismus obsažený v generování a přenosu signálu
Speciální a obecnou teorii relativity, která je potřeba pro korekce
chyba 38μsec = 11,4km/den bez ní!
A potom je zde všechna fyzika potřebná pro výpočty ve tvé ruce.

Nic z toho by nefungovalo, kdyby neznámé částice a síly vzájemně
působily s obyčejnou hmotou.
Poznámka překladatele:
Teorie relativity vytváří mnohé paradoxy. Tyto paradoxy zmizí, pokud uznáme
existenci éteru. Například relativistické kontrakce délky, zvýšení hmotnosti a dilataci
času nelze přímo nijak dokázat a lze je vysvětlit působením éteru.
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Perpetuum mobile: stručná historie

První stroje typu perpetuum mobile
Několik nejstarších těchto strojů je zdokumentováno indickým autorem
Bhaskarou (c. 1159), který vytvořil nákresy něčeho, co nazýval „perské
kolo“.

Toto zařízení používalo tekoucí vodu nebo písek pro vytvoření „věčné
nerovnováhy“.
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Perpetuum mobile na Západě

První nákres stroje s věčným pohybem v západním světě byl vytvořen
Villardem de Honnecourt (c. 1250).
Princip byl podobný „perskému kolu“, ale při vytváření nerovnováhy
spoléhal na páky a závaží.
Během několika dalších století byly konstruovány stroje této koncepce v
této linii.
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Leonardo da Vinci

Historikové rádi poukazují na to, že Leonardo da Vinci strávil hodně času
kritikou věcí jako bylo Honnecourtovo kolo.
Ti často opomíjeli, že Leonardo osobně věřil, že klíčem k věčnému pohybu
je nějaká kombinace vodního kola a Archimédova šroubu.
Ovšem není důvod věřit, že to mohlo fungovat.
Vlastně, můžete to zkusit?

Věčný pohyb a fyzika
Musíme tato dávná tvrzení zkoumat v dobovém kontextu.
Protože tehdy nebyl teoretický rámec, který by vylučoval funkčnost těchto
strojů, tito lidé se chovali jako dobří vědci.
Fakt, že tyto stroje nefungovaly, bylo důležitou součástí experimentálního
důkazu.

Toto všechno se změnilo s Newtonem.
F = m.a a „zákon všeobecné gravitace“ byly matematickým klíčem k
přesunu těchto strojů věčného pohybu založené na „nerovnováze“ do
propadliště dějin.
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Fyzika a energie
V 18. a 19. století byly ve fyzice učiněny velké pokroky ve formalizování
pojmů práce, energie a zákonů o zachování.
Nefunkčnost strojů věčného pohybu byla brána v potaz při formulování těchto
teorií.

V 19. století došlo k rozvoji teorie termodynamiky.
Tento pojem vytvořil James Joule, když popisoval vědu o teple a výkonu.
Zobecnění termodynamiky zahrnovalo všechny fyzikální systémy.
Vytyčuje vztahy mezi fyzikálními systémy a užitečnou energií.

Když byly objeveny nové obory fyziky, stále zapadaly do tohoto
paradigmatu:
Elektřina a magnetismus, relativita, jaderná energie, kvantová mechanika

Dodnes nebylo experimentálními výsledky potvrzeno porušení zákona
zachování energie nebo zákonů termodynamiky.

První zákon termodynamiky
Každý systém je charakterizován energií (U)

zněna energie = zahřátí systému – práce vykonaná systémem
Tento zákon je známý jako „zachování energie“.
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Druhý zákon termodynamiky
Ne všechna energie je využitelná!
Každý systém je charakterizován „entropií“ (S)
Míra energie a stupeň uspořádání
Obecně „nízká entropie“ = vyšší energie a vyšší uspořádání

Entropie se v „uzavřeném“ systému nikdy nesníží.
Ze systému lze získat energii pouze přechodem do stavu vyšší entropie.
(S2 > S1)

Tento zákon může být zobecněn na každý potenciální zdroj energie.
Poznámka překladatele:
Zákony entropie se evidentně netýkají živé přírody: u živých organizmů ke snižování
entropie, tj. k vyššímu uspořádání, evidentně dochází bez jakéhokoli vnějšího zásahu.
Stromy si jen tak rostou, zvířata a lidé se rozmnožují entropie, nenetropie... Pokud má
platit evoluční teorie, že živá příroda vznikla jaksi samovolně z přírody neživé, jak
toho mohlo být dosaženo, když prý v přírodě entropie bez vnějšího zásahu jenom
roste? Nebo jak mohly vzniknout hvězdy? Odkud se vzala jejich ohromná energie?
Že by zásah Stvořitele? To přece není vědecké? Nebo ano?
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Entropie v klasické termodynamice

Entropie definovaná přenosem tepla
Celková entropie se zvýšila a my ji nikdy nemůžeme snížit bez vykonáním
práce v systému.
Případ je uzavřen (ano?)

16/50

Perpetuum mobile (elektrický příklad)

Začni s motorem... který otáčí generátorem... který pohání motor... možná
nějaká energie zbyde!
Nefunguje to?
Zkus přidat nějaké převody... nebo možná nějaký transformátor
ETC, ETC, ETC...
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Předefinování problému

Místo o „věčném pohybu“ mluv o „over-unity“; tj. o převodovkách,
transformátorech, atd., v nichž výstupní výkon je větší než vstupní výkon.
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V případě, že si myslíte, že můj příklad byl hloupý

Externí zdroj energie, jako je baterie, je použit pro počáteční dodávku
energie pro spuštění motoru a alternátoru. Jakmile systém nastartoval, není
nutná baterie pro dodávku energie do systému. Baterie může být odpojena.
Alternátor a elektromotor v kombinaci generují elektrickou energii.
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Patenty a Perpetuum mobile
Patentový úřad měl mnoho problémů se stroji typu perpetuum mobile, a
tak vytvořil zvláštní pravidla:
„S výjimkou případů, zahrnujících perpetuum mobile, obyčejně Úřadem
není vyžadován model demonstrující funkčnost zařízení. Pokud je funkčnost
zařízení zpochybněna, žadatel (o patent) jej musí zajistit pro uspokojení
examinátora.“

Překlad: „Jestliže Patentový úřad nevyžaduje funkční model, nevěří, že se
jedná o perpetuum mobile.“

Více o patentech
Také z příručky examinátora:
„Odmítnutí pod 35 U.S.C. 101 pro nedostatek využitelnosti by neměl být
založen na tom, že vynález je pošetilý, podvodný nebo proti veřejné politice.“

V soudním procesu zahrnujícím tento předpis soudce rozhodl
„...Nenašli jsme žádné podklady v sekci 101 pro rozhodnutí, že patenty mohou
být vyloučeny jako nepatentovatelné pro nedostatek užitečnosti jednoduše
proto, že mají schopnost oklamat některé členy veřejnosti.“

Překlad: „Patentový úřad bude patentovat věci, i když je jasné, že budou
použity ke klamání lidí.“

20/50

Počátky podvodů

Perpetuum mobile bylo většinou inelektuální kuriozitou, dokud nenastala
průmyslová revoluce, jež lidi přesvědčila o jejich „hodnotě“.
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John Keely: otec podvodu s volnou energií

V 19. století se objevovaly četné podvody s věčným pohybem, ale většinou
byly v malém měřítku.
Roku 1872 John E. Worrell Keely tvrdil, že objevil nový typ motoru, který
používal nějaký druh zvukové rezonance pro čerpání energie ze „zářivého
éteru“.
Založil „Keely Motor Company“, začal pořádat veřejné demonstrace a
prodávat akcie.

Keely a jeho doba

V kontextu doby Keelyho tvrzení nebyla tak neuvěřitelná:
Bylo to před speciální relativitou a „zářivý éter“ byl hypotetickým fluidem, v
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němž se šířily elektromagnetické vlny, včetně světla.
Byl to zlatý věk Empirické fyziky a čerpání energie z tohoto média dosud
nebylo experimentálně vyloučeno.

Keelyho chování, na druhé straně, mělo spustit nějaké poplašné zvonky
Nikdy nepublikoval žádná data týkající se režimu činnosti jeho stroje v žádném
vědeckém časopise.
Nikdy nedovolil nezávislý test nebo dokonce prozkoumání jeho stroje.

Keelyho konec
Po mnoha letech prodlení investoři začali být frustrovaní z Keelyho
neschopnosti produkovat komerční zařízení a z jeho odmítnutí nezávislého
testování.
Začali stahovat své investice a radili ostatním, aby udělali totéž.

Clara Bloomfield-Moore, bohatá filadelfská vdova, přispěla na jeho
záchranu velkou sumou peněz a měsíčním platem.
Avšak trvala na posudku od inženýra E.A. Scotta.
Dramaticky omezila svou podporu, když dopadl negativně.

V roce 1890 Keely oznámil nový produkt, „Liberátor“, jenž měl umožnit,
aby motor běžel na vodu.
Věřilo mu už málo lidí.

Keely byl sražen a zabit drožkou 18. listopadu 1898

Keely: posmrtná prohlídka
„Scientific American“ byl ke Keelymu vždy skeptický. Po jeho smrti
provedli prohlídku jeho domu.
Objevili propracovaný systém trubek a hadic propojený s jeho stroji uvnitř
noh nábytku!
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Celý systém byl napájen nádrží se stlačeným vzduchem, jež byla umístěna
ve sklepě.

Lekce, které Keely naučil budoucí generace

Soustřeď se spíš na investory než na prodej zařízení nebo demonstrace
Můžeš účtovat pouze za demonstrace.
Můžeš prodávat zařízení, dokud si lidé neuvědomí, že nefunguje.
Na rozdíl od toho můžeš získávat značné sumy od investorů a udržovat si je
pomocí výmluv celé roky.

Vezmi si na pomoc náboženství/filozofii
Keely udeřil na strunu spirituální/okultní víry, která byla tehdy populární a
tento trend pokračoval do začátku 20. století.
Ještě dnes mnoho free energy guruů upřednostňuje fundamentalistické
křesťanství.

Kultivuj „pravověrné věřící“
Mnoho lidí skutečně chce věřit v tyto technologie.
Nechají se snadno přesvědčit.
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Budou stále věřit navzdory všem důkazům.

Keely dnes

Keelyho tvrzení byla důkladně a úplně vyvrácena již více než před sto lety.
Přesto tisíce lidí stále věří, že Keely držel klíč k neomezené energii.
Příklad:
„Před více než sto lety John Ernst Worrell Keely (1827-1898) vyvinul
pokročilou syntézu vědy a filozofie. Keely zapřáhl zvuk, světlo, srdce, mysl a
vůli do fungování nového stroje a pro zlepšení života a zdraví. Toto je věda
založená na přírodním zákonu určujícím život, naději a lásku a ne smrt,
zoufalství a destrukci.“
- ze stránek Sympathetic Vibration Physics

Hlavní skupiny moderních zařízení na volnou energii
Motory poháněné permanentními magnety.
Obvykle se najde výmluva, proč je připojit k baterii.

„Over-unity“ transformátory, které dodávají víc energie než odebírají.
Místo aby připustili, že prodávají perpetuum mobile, obvykle tvrdí, že čerpají
„Zero Point Energy“ (ZPE).

Motory, které běží na vodu
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Obecně popírají, že jde o perpetuum mobie.
Místo toho říkají, že štěpí vodu na vodík a kyslík s „velmi vysokou účinností“.

Fantastické sklenice od kompotu
Studená fúze
Samonabíjející se baterie
Další ZPE přístroje

Joseph Newman: patentově absurdní

Joseph Newman pravděpodobně není podvodník (IMHO, In My Humble
Opinion).
On poctivě věří, že vytvořil motor, který produkuje víc energie, než kolik
spotřebuje.
Obsahuje permanentní magnety a měděné cívky.

Pořádá propracované, i když nekonečně nepůsobivé demonstrace.
Má auto, které jede rychlostí 4 mph poháněné 68 bateriemi, každá o napětí
250V.

Věří, že jeho motor není perpetuum mobile, protože přeměňuje hmotu
měděných cívek na energii.
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Newman, jeho motor a spousta baterií

Přestože Newman nemá žádné technické vzdělání (nikdy nedokončil
střední školu), objevoval se mnohokrát ve zprávách (nemluvě o Johnny
Carsonovi) a plnil stadiony svými demonstracemi.

Newmanovo úsilí získat patent
Newman se pokusil patentovat svůj motor jako over unity zařízení.
Žádost byla nejdříve zamítnuta bez bližšího zkoumání.
Potom Newman dodal funkční model.
Ten byl zkoumán v National Bureau of Standards, kde naměřili účinnost menší
než 100% a patent byl zamítnut.
Newman dal případ k soudu, přičemž si přivedl řadu „expertů“.
Např. experta na terapeutické magnety, který je prodával na trzích New Age.

Soud Newmanovu námitku zamítl.

Newman nakonec svoji žádost o patent stáhl a obrátil se jinam:
Mexican Patent #MX158113: “MEJORAS A UN SISTEMA Y METODO
PARA GENERAR ENERGIA“
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Srovnej s

Science or Dogma
An interview with

Tom Bearden
www.cheniere.org
A tento chápek se bere vážně!

Kdo je Tom Bearden?

Zkrátka, je to kultovní postava ve free energy komunitě:
Hned za Teslou, samozřejmě

Má titul B.S. v matematice z Northeastern Louisiana University a Master v
jaderném inženýrství z Georgia Institute of Technology.
Odešel z armády v hodnosti plukovníka.
Zdá se, že to bylo jeho jediné skutečné zaměstnání.
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Nějakou dobu se představoval jako „Thomas Bearden, PhD“.
Ukázalo se, že jeho titul PhD byl koupen na „Trinity College and University“,
což je nechvalně známý mlýnek na akademické tituly.
Vrátil se zpátky jen k „Thomas Bearden“.

Beardenova tvrzení
Po desetiletí Bearden činil mnoho prohlášení zahrnujících „over-unity“
fyziku (vyhýbá se termínu perpetuum mobile)
Tvrdí, že tyto technologie jsou potlačovány vládami a zvláštními zájmy

Napsal nejméně 10 knih o volné energii, AIDS,
...a o Aikido

Například věří, že nehoda jak Challengeru, tak v Černobylu byly spuštěny
tajnými „skalárními“ zbraněmi.

„Věda“ Toma Beardena

Bearden svá tvrzení podporuje náhodným proudem fyzikálního žargonu a
slavnými jmény:
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„Zero point energy“, „Nikola Tesla“, „porušení symetrie“, „Aharonov-Bohm
Effect“, atd., atd., atd.

Jedna analýza jeho teorií (od skutečného fyzika) je popisuje jako:
„plné špatných úsudků, neporozumění týkajících se teorie elektromagnetického
pole.“
- Carvalho and Rodrigues, „The non sequitur mathematics and physics of the New
Electrodynamics proposed by AIAS group“

The motionless electric generator (MEG)

Patentován byl v roce 2002 skupinou vedenou Beardenem.
Účelem přístroje bylo čerpání energie z vakua (nebo ze „skalárních vln“,
vysvětlení není jasné).
V roce 2002 Bearden sliboval komerční model „zhruba do roka“.
V roce 2005 tvrdil, že potřebuje „10 až 12 milionů dolarů“ na vývoj
MEGu do podoby komerčního produktu.
Není jasné, na co ty peníze měly jít, když tvrdil, že již produkuje „stonásobně
víc energie než je na vstupu“.

Dodnes není žádný komerční produkt.
Nezávislí analytici MEG popsali v podstatě jako „fantastický
transformátor“.
Citován mnohými jako „absolutní důkaz“ „over-unity“ fyziky.
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Další tvrzení Beardena
Existují četné „over-unity“ technologie, ale jsou aktivně potlačovány
vládou nebo speciálními zájmy s použitím různých prostředků, včetně
vraždy*.
Věří, že bylo vyvinuto něco jako „skalární vlny“ ve formě zbraně, která je
zodpovědná za:
Černobyl
Havárii raketopánu Challenger
Tsunami v Indonézii roku 2001
Hurikán Katrina, který byl uměle vytvořen kombinací KGB, japonské Yakuzy
a zbylými členy sekty Aum Shirikyo.

K jakému závěru byste dospěli o tomto chápkovi?
*z jeho stránky http://www.cheniere.org/

Energie z vody
Čeho by si měl všimnout dobrý novinář
Kdybyste mohli postavit auto na vodu, proč byste stavěli hybrid „benzínvoda“? Z nostalgie?
Použili „4 unce vody“, ale kolik benzínu?
Potřebujete se zbavit karbonu v motoru?
Mohl by se kyslík přímo slučovat s uhlíkem a karbon by jednoduše shořel?

Není nic magického na tom, vytvořit plamen s vodíkem z elektrolýzy.
Tyto věci se zkoušely mnohokrát dříve
Vygooglujte si například „Brown's gas” nebo „Klein's gas”.
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„Věda“ za Aquygenem
Podobně jako mnoho jiných podvodů s volnou energií, Aquygen tvrdí, že
jejich produkt je založen na revoluční nové fyzice.
V tomto případě na molekulárním stavu vodíku a kyslíku (HHO)

Jejich webová stránka obsahuje vědeckou práci R. Santiliho z „Institute for
Basic Research“.
Co je to IBR?
No, má sídla ve čtyřech oblastech:
Florida
Itálie
Kazachstán
Nigérie

V podstatě, jejich vědecká práce je nesmysl na podporu podvodu s volnou
energií.

Motory, které běží na vodu

Čerpání energie z vody je pro „free energy komunitu“ tím, co byl kámen
mudrců pro alchymisty.
Vzpomeňte si na Keelyho, který v roce 1890 tvrdil, že má motor na vodu.
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V roce 1935 byl vydán patent na „Garrettův karburátor“, jenž se stal
standardem pro bezpočet vodních schémat, která následovala. Princip je
zcela jednoduchý:
Vynalezni „efektivní“ způsob rozložení vody na vodík a kyslík.
Spal vodík.
Použij malé množství energie pro generování elektřiny pro výrobu více vodíku.

Problém
Spalování vodíku a kyslíku produkuje vodu.
Vzpomeňte si na první zákon termodynamiky.
Motor, který běží na vodu
Začíná s vodou
Končí s vodou (tj. v tom samém stavu)
Čerpá využitelnou energii

Auta, která běží na vodu, porušují
zákony fyziky, jak je dnes známe
Elektrolýza v reálném světě

Elektrolýza je proces, při němž je použita elektřina k rozložení vody na
vodík a kyslík.
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Když se slučuje vodík a kyslík, je uvolňována energie a produktem je
voda.
Energie uvolněná při slučování vodíku a kyslíku je vždy menší než energie
použitá při elektrolýze.

Aplikace vodíkového cyklu
Vodík může být použit k ukládání energie z kolísavých zdrojů jako je vítr a
sluneční energie.

Je třeba vyřešit mnoho praktických problémů, ale není zde žádný problém
se zákony fyziky.

Některé lidi můžete podvádět neustále
Bez ohledu na to, kolikrát byla představa o čerpání energie z vody
vyvrácena, lidé tomu stále věří.
Příklad: Stan Meyer (podívejte se na video na youtube)
V roce 1990 tvrdil, že má dunovku*, která jezdí na vodu.
Získal hodně pozornosti od médií a vybral hodně peněz od investorů.
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V roce 1996 soud v Ohiu shledal Meyera vinným z „hrubého a neslýchaného
podvodu“ a nařídil mu zaplatit investorům 25 tisíc dolarů.
V roce 1998 Meyer náhle zemřel ve věku 58 let.
Koroner rozhodl, že Meyer, který trpěl vysokým krevním tlakem, zemřel na
aneurysma.
Konspirační teorie trvají na tom, že byl zabit ropnou lobby („big oil“).
Kupodivu, kompletní plány zůstávají dostupné na internetu – ale nikdo tu práci
nedokončil.
* Viz film „Jestli se rozzlobíme, budeme zlí“:
https://www.csfd.cz/film/26204-jestli-se-rozzlobime-budeme-zli/prehled/

Genesis World Energy:
Pátého prosince 2002 společnost Genesis World Energy vydala tiskové
prohlášení oznamující:
„vědecký objev, který spotřebitelům umožní snadný přístup k energii obsažené
v molekulární struktuře vodíku a kyslíku, čili v obyčejné vodě.“

Tato technologie údajně měla být vyvíjena „více než 400 vizionáři z
širokého rozsahu oborů“.
Kupodivu, nikdo z nich nebyl jmenován, ale čtenář byl ujištěn, že jsou
velmi působivá.

Více podivností
Vedle záhadných „400“ odborníků, nebyl jmenován žádný člen vedení
společnosti, ani se nezdálo, že společnost má nějaká výrobní zařízení, nebo
dokonce adresu.
Skeptici podotýkají, že tiskové prohlášení specifikuje výstup jejich
„edisonského přístroje“ v „kilowattech za den“ což je nesmyslná jednotka.
Tato chyba nikdy nebyla opravena.

Společnost uvolnila několik obrázků, ale nebyla dovolena nezávislá
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prohlídka.

Ambiciózní plán
Osmnáctého března 2003 společnost oznamuje, že hodlá investovat 20
miliard dolarů do výrobního zařízení, aby v roce 2004 mohla začít vyrábět
komerční jednotky, přčemž ke konci roku má výroba vzrůst na 2 miliony
jednotek za den.
Dokonce za předpokladu, že tím mysleli „byznys den“, při stanovené ceně
3000 dolarů za jednotku pro domácnost, to znamená obrat 1,5 bilionu
dolarů za rok.

Počátek rozuzlení
Dne 23. dubna 2003, kdy dosud neexistoval komerční produkt, GWE
oznamuje automobilní technologii.
Mnozí považují jejich demonstrační zařízení za dětskou hračku, která byla
již použita v předchozím podvodu s volnou energií.
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Přišel rok 2004 bez komerčního produktu. Jako odpověď nervózním
investorům GWE vydává zprávu nejmenované „nezávislé laboratoře“.
Skeptici okamžitě napadli četné chyby – včetně zmatené fyzikální jednotky v
původním tiskovém prohlášení.

Konec Genesis World Energy
Dne 23. září 2005 byl Patrick Kelly uvězněn ve státě Idaho na základě
zatykače vydaného v New Jersey. Ačkoli se jeho jméno nikdy neobjevilo v
žádné tiskové zprávě, Kelly byl identifikován jako prezident Genesis
World Energy (která do té doby nejméně dvakrát změnila jméno).
Dne 31. září 2006 byl Kelly shledán vinným ze spáchání podvodu a byl
odsouzen na pět let ve vězení a pokutě 400 tisíc dolarů. V rozsudku soudce
uvádí, že „obžalovaný jde do vězení proto, že okradl investory.“
Odhaduje se, že z investorů vylákal 2,5 milionu dolarů.

Nakonec se „400 odborníků“ ukázalo jako Kelly a jeden partner, jehož
zapojení bylo tak omezené, že nebyl ani odsouzen.

Několik lekcí od GWE
Dobré zprávy:
Kelly šel do vězení.
Pokud vím, nikdo nebyl falešně obviněn.

Špatné zprávy:
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Dokonce i v důvěřivé free energy komunitě existovala skepse o GWE z důvodu
fantastických marketingových trzení, nikoli kvůli pochybné vědě.
Navzdory skepticismu lidé investovali 2,5 milionu dolarů.
Kelly se stal obětí vlastní chamtivosti. Existuje spousta stejně falešných
technologií podvádějících investory pochybnou vědou: Xogen, Aquygen, Black
Light Power, atd.
Poznámka překladatele:
Zde je pár odkazů na zmiňované společnosti/projekty:
https://xogen.ca/
Název společnosti Aquygen jsem nenašel, ale zato jsem našel informaci, že tento
pojem vymyslel jakýsi Dennis Klein a pojmenoval tak svůj elektrolyzér, který si v
roce 2002 nechal patentovat. Více zde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Water-fuelled_car
Společnost Black Light Power už také neexistuje, ale přejmenovala se na Brilliant
Light Power: https://brilliantlightpower.com/ . Zřejmě předchozí název vyvolával
nežádoucí asociace: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(occult_symbol) .
Jinak, dr. Randell Mills pravděpodobně není podvodník, ale vědec, který se pro
vědecký establishment stal nežádoucím, protože se odchýlil od uznávaných
vědeckých „pravd“. Více informací najdete na mém webu:
VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Alternativní energie od BlackLight Power Inc.
TECHNOLOGIE ECHO-SPICE
Dr. Randell Mills a Blacklight Power
BlackLight Power Vs. Rossiho studená fúze
TESTY POTVRZUJÍ TEORII HYDRINO
VÝZKUMNÍK ODHALUJE JEDINEČNOU NOVOU TŘÍDU HYDRIDŮ
Informace o GWE najdete například zde:
http://newenergytimes.com/v2/commerce/genesisworldenergy/Genesis-WorldEnergy-File-Index.shtml

Stíhání podvodů s volnou energií
Kelly byl odsouzen za zpronevěru korporačních peněz na osobní výdaje
(domy, kreditní karty pro jeho dceru, atd.)
Byl odsouzen za zpronevěru pouze 10% investovaných peněz.
Bylo zcela vedlejší, že ta technologie byla falešná.

Je těžké někoho obžalovat na základě vědeckých tvrzení. Musí se
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prokázat, že:
Technologie nefunguje.
Technologie nemůže fungovat
Lidé, kteří žádají o pěníze, to vědí.

Většina podvodníků, je chytřejších než byl Kelly:
Klasifikují investice jako „rizikový kapitál“.
Vyplácejí si velké platy.
Převádějí málo peněz na bezvýznamný výzkum a vývoj.
Pokračují ve špinavostech.

Horší se to
Mnoho lidí je ve své víře zcela upřímných.
Jak mohou ignorovat tak jednoduchou věc, jako je zákon zachování
energie?
Nevědomost je nebezpečná věc.
Jednou z nejběžnějších chyb je aplikovat přibližné fyzikální rovnice na
situace, kde jsou irelevantní.

Příklad: Složité průběhy
Pro sinusový průběh platí, že efektivní hodnota výkonu P se vypočítá
podle vztahu:
P = Imax.Umax/2
Ale pro obdélníkový průběh platí:
P = Imax.Umax
Pokud má signál složitější průběh, výše uvedené vzorce nefungují.
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Může to být tak jednoduché?
Výkonový obvod z „Water Fuel Cell“ Stana Meyera
Průběh řídící elektrolýzu.
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Všechna „over-unity“ tvrzení ohledně Meyerova článku plynou z
chybného vyhodnocení výkonu v tomto složitém průběhu.
Složité průběhy jsou velmi běžným rysem „over-unity“ obvodů.
Poznámka překladatele:
Toto vysvětlení mi připadá hodně přitažené za vlasy. Existují přece moderní digitální
wattmetry (true RMS), které dokážou změřit výkon libovolně složitého průběhu.
Nemůže přece být problém na jedné straně změřit skutečně dodaný výkon a na druhé
straně množství vyrobéné směsi plynu vodík – kyslík. Tato směs má nějakou
výhřevnost, na jejímž základě by se dala spočítat účinnost. Tento experiment mohl
udělat i autor článku, místo nezávazného tlachání. Faktem je, že běžné elektrolyzéry
mají elektrody od sebe dost vzdálené (viz obrázek níže), aby bylo možno vyvinuté
plyny (vodík a kyslík) jímat odděleně. To znamená, že proud musí urazit dlouhou
cestu elektrolytem, kde nositelem proudu jsou ionty. Elektrolyt má nějaký elektrický
odpor (stejně jako většina vodičů), takže se průchodem proudu zahřívá. Tím při
elektrolýze vzniká hodně ztrát. Naproti tomu, při vývinu směsi vodík+kyslík jsou
elektrody blízko u sebe, takže ztráty způsobené průchodem proudu elektrolytem jsou
minimální. Závěr je tedy ten, že elektrolýza HHO musí být energeticky účinnější než
běžná elektrolýza. Tím netvrdím, že musí být „over-unity“ (přes 100%).

Elektrolýza vody
Zdroj obrázku: http://reseneulohy.cz/161/elektrolyticky-rozklad-vody
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Odbočka: Nikola Tesla

Ve světě „free energy“ se nedostanete daleko, dokud se nesetkáte s Teslou,
který se stal jakýmsi svatým patronem.
Nikola Tesla byl brilantní, obrazoborecký vynálezce na přelomu 19. a 20.
století, který byl držitelem více než 300 patentů.
Mezi jeho nejdůležitější příspěvky patří zavedení střídavého proudu pro
distribuci elektrické energie (něčeho, proti čemu bojoval Edison).

Teslova pozdější léta
Většina historiků souhlasí, že Tesla skutečně vynalezl (a patentoval) rádio.
Stal se zahořklým proto, že Marconi získal kredit veřejnosti, což mohlo
spustit duševní poruchu.
Začal činit neuvěřitelně výstřední prohlášení:
Tvrdil, že jeho myšlenky pocházejí od mimozemšťanů.
Připustil, že se u něho vyvinul strach z „kulatých objektů“.
Tvrdil, že vyvinul fungující „paprsky smrti“.
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Také tvrdil, že si nechal patentovat „zařízení na volnou energii“.

Teslova volná energie
Tesla dlouho prosazoval plán na „vysílání“ elektrické energie.
To by mohlo fungovat pouze tehdy, pokud by byla „příliš levná na to, aby
se jí vyplatilo měřit“.
Také patentoval „přijímač zářivé energie“:

Fakta o Teslovi
Tesla byl plodný a inovativní vynálezce, ale ne vědec posouvající hranice
poznání.
Není autorem žádného fundamentálního objevu
Není jisté, zda opravdu chápal vědu za svými vynálezy.

Všechny jeho vynálezy lze pochopit v pojmech fyziky té doby.
Jeho extrémní tvrzení, jako jsou „paprsky smrti“, jednoduše nefungují.
Jeho přijímač „zářivé energie“ je jen jistý druh antény.
Fungoval by, kdyby elektromagnetické nebo kosmické záření mělo o mnoho
řádů větší velikost než skutečně má.
My bychom ovšem byli mrtví.
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Poznámka překladatele:
Zde se musím Tesly zastat. Autor přednášky z něho dělá pošuka a jeho argumenty
jsou spíš hodny neúspěšného politika než člověka, který má za sebou úspěšnou
vědeckou kariéru. Domnívám se, že větší ránu Teslovi zasadil J.P. Morgan než
Marconi, když odmítl financovat jeho projekt bezdrátového přenosu energie a zpráv
- včetně obrázků - na dálku (https://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower ) a
Tesla se ocitl bez prostředků na výzkum a obživu. Přitom se předtím neprozřetelně
vzdal honorářů za využívání patentů Westinghosem. Dalším faktem, o němž autor
nemluví, je fakt, že FBI po jeho smrti zabavila všechny Teslovy písemnosti, včetně
těch o paprscích smrti. Existuje spousta dohadů a spekulací, co všchno Tesla
vymyslel a zrealizoval: dynamická teorie gravitace, antigravitační vzdušné plavidlo,
filadelfský experiment, tunguzská katastrofa, auto poháněné éterem a tak dále a tak
podobně. Jistě, z části se může jednat o lidovou tvořivost. Dokud se neotevřou tajné
archivy, pravdu se nedozvíme. Do té doby můžeme jen spekulovat.

Obrana „hraniční“ vědy
Je důležité rozlišovat mezi „praštěnou vědou“ a „hraniční vědou“.
Hraniční věda je věda, která zahrnuje měření nebo teorie, které je extrémně
těžké smířit s převažujícím teoretickým rámcem, ale dosud nebyla
vyloučena experimentálně.
Hraniční věda je nejen legitimní, ale životně důležitá.

Mnoho akceptovaných teorií kdysi patřilo mezi hraniční vědy
Tektonické desky
Teorie relativity
Kvantová mechanika
Rozpínající se vesmír

Naneštěstí, bez náležité pečlivosti se hraniční věda snadno může stát
praštěnou vědou.
Poznámka překladatele:
S výše napsaným lze nadšeně souhlasit. Až na jednu maličkost. Teorii relativity
experimentálně dokázat nelze. Jak byste chtěli zvážit těleso pohybující se rychlostí
blízkou rychlosti světla (c)? Podobné to je s relativistickou kontrakcí délky nebo
dilatací času. Někdo může namítnout, že například hmotnost se dá určit nepřímo.
Stejně tak je možné najít jiné přičiny chování elementárních částic pohybujících se
rychlostí blížící se c.
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Více se dozvíte z mého webu:
Kritika Einsteinovy teorie relativity
Proč Einstein neměl pravdu
Vize 2020
Einstein v roli geniálního podvodníka?
Disidentský pohled na teorii relativity
TEORIE VESMÍRU VERSUS OBJEKTIVNÍ REALITA

Studená fúze: revoluce, která se nekonala

V roce 1989 dva týmy oznámily, že viděli důkazy pro jadernou fúzi při
pokojové teplotě, jež proběhla v tyči z palladia, která byla naplněna
deiteriem z těžké vody.
Jeden tým, Pons a Fleischman, tvrdil, že množství uvolněné energie
slibovalo praktické aplikace.
Přestože bylo obtížné toto tvrzení smířit s fyzikou pevných látek, na tomto
tvrzení a priori nebylo nic nemožné a teoretici bojovali o to, aby
přizpůsobili výsledky.

Cesta pro podvod a klam
V roce 1989 na mítinku APS bylo sděleno, že nikdo nebyl schopen
potvrdit výsledky Ponse a Fleischmanna.
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Nathan Lewis, chemik u Cal Tech, nabídl vysvětlení pro všechny jejich
výsledky, pokud jde o nedbalé experimentální techniky:
Pons a Fleischmann nedávali pozor, protože měli hodně práce se žádostmi o
peníze.

Kromě toho, nebyly provdeny obvyklé křížové testy.
Kontrolní test s obyčejnou vodou.
Zkouška přítomnosti helia, produktu fúze.

Studená fúze byla mrtvá – v každém případě vědecky.

A přesto...
Studená fúze žije a prospívá v myslích věřících.

Existují časopisy, webové stránky, knihy, produkty a konference.
Informují o ní média.
Pons a Fleischmann pokračují ve „výzkumu“ ve Francii, financovaní
sokromými investory.

Hafnium: další revoluce
Jaderní fyzici dlouho zkoumali možnost rezonančního procesu, který by
umožnil stimulovat rozpad kvazi-stabilních izomerů pomocí rentgenových
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paprsků.
Známý jako indukovaná gamma emise (IGE)
Mnoho zájmu od Jason (DARPA)

V roce 1999 vědci vedení C.B. Collinsem z UT Dallas tvrdili statisticky
významné rozšíření v rozpadu 2,446 MeV kvazi-stabilního vybuzeného
stavu 178Hf s použitím dentálního laseru 70-90 keV.
Rozšíření bylo údajně 42%.

Navzdory malému signálu to okamžitě vyvolalo velké vzrušení ve
vědeckém světě a populárním tisku.
Každý populární článek zmiňoval „dental laser“.
Nikdo nezmiňoval význam 2σ.
Také nikdo nezmiňoval cenu hafnia.

Velký spěch s hafniem
Skupiny se předháněly, aby potvrdily signál z Dallasu
Další skupiny se rvaly, aby zajistily finance pro aplikace hafnia.
Nukleární baterie
Hafniové bomby
Letadla poháněná hafniem

V roce 2001 skupiny z Argonne, Los Alamos a Livermore použily
pokročilý zdroj fotonů, aby zopakovali experiment s citlivostí měření větší
o pět řádů.
Nebyl pozorován žádný signál.
Výsledek z Dallasu nebyl potvrzen.

Po měření APS skupina JASON přestala podporovat IGE.
Collins kritizoval měření APS (to první i to pozdější) na stále legračnějším
základě.
Stále tvrdil, že výsledky byly pozitivní, ale mohl to publikovat jen v
obskurních časopisech.
V nebezpečí, že přijde o financování, když...

47/50

Za Bushovy administrativy byla skupina Jason vyhozena z DARPA.
V roce 2002 funkci programového manažera pro DARPA převzal Martin
Stickley.
Stickley byl pravověrným věřícím v IGE.
Nutil hafnium Donaldu Rumsfeldovi jako potenciální novou zbraň.
Překřičel námitky vědců s argumentem, že „Rusko na této myšlence pracuje
také.“

DARPA zvýšila financování IGE a v roce 2004 spustila novou iniciativu.

Hafniové reaktory: živé a prosperující

Přestože jsou založeny na zcela vyvráceném nesmyslu, hafniové reaktory
dosud vzbuzují velký zájem mezi kontraktory Ministersta obrany.

Několik komentářů na závěr
Je to jen vrcholek ledovce
Jděte na Youtube a hledejte
Tom Bearden
Joe Newman
Stan Meyer
Bedini Motor
Nebo jen „free energy“

Sledujte videa a čtěte komentáře.
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Perpetuum mobile je jen jedním aspektem posedlosti naší společnosti
pseudovědou.
Srovnejte s astrologií.

Nikdy nevyřešíme skličující (a vzrušující) energetické výzvy, jímž čelíme,
pokud se nebudeme držet reality.

Co tedy může vědec / pedagog dělat?
Znejte své obecenstvo. Ať se nám to líbí nebo ne, většina lidí
Moc toho o vědě neví (nebo dokonce skutečně nevědí, co je věda).
O vědu se moc nestarají.
Opravdu chtějí věřit bláznivým věcem.

Když učíte fyziku, zdůrazňujte podstatné věci jako zákon zachování
energie:
Zejména tehdy, když učíte technicky nevzdělané lidi.

Když věci zjednodušujete pro popularizaci, připomeňte lidem, že
vypouštíte mnoho detailů, podpořených experimentálními daty.
Příklad: Feynmanovy diagramy

Nebuďte zticha
Pište redaktorovi
Pište vašemu poslanci
Editujte Wikipedii
ETC.
Závěrečná poznámka překladatele
Je vidět i u nás, nejen v Americe, že vědci hlavního proudu se cítí být ohroženi
„iracionalitou“ většinové společnosti. V každé zemi Západního světa (nevím, jak je to
na Východě) existuje spolek skeptiků. U nás je to nechvalně známý spolek Sisyfos
(http://www.sysifos.cz/ ), který na materialistickém základě „bojuje proti tmářství“
většinové společnosti, jako je léčitelství, astrologie, homeopatie, odmítání očkování,
atd. Tím se staví do role nejvyššího arbitra PRAVDY a to je velmi nebezpečné. Jako
příklad uvedu očkování. Čas od času se stane, že očkovaný jedinec – nejčastěji dítě –
má celoživotně poškozené zdraví. Takže lpění na „jediné pravdě“ může být životu
nebezpečné. O homeopatii toho bylo řečeno mnoho. Materialističtí vědci s
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homeopatií mají ten problém, že roztok je natolik zředěný, že v něm není ani
molekula účinné látky, tudíž podle jejich materialistické logiky nemůže fungovat. Až
na to, že prokazatelně funguje. Mezi vědci dále existuje konsensus, že nejonizující
záření, jako je střídavé elektromagnetické pole, je lidskému zdraví neškodné (viz
sisyfos Pekárek). Díky této „pravdě“ se nekontrolovatelně rozšířily mobilní telefony.
Dnes existují studie dokazující, že časté a dlouhé telefonování mobilem vede
mozkovým nádorům.
Nikdo, ani ten nejchytřejší vědec nemůže obsáhnout veškeré vědění. Vědecký názor
je navíc dán konsensem většiny vědců a tento názor se vyvíjí. Je proto potřeba
zachovat benevolenci různým názorům na svět, protože se může ukázat, že v
budoucnosti se ukáží jako pravdivé. Příkladem může být studená fúze. Tato
přednáška byla napsána v roce 2009, tedy ještě předtím než svůj objev oznámil
italský vědec Andrea Rossi. Kolem studené fúze s katalyzátorem ve formě nanočástic
niklu byl rozruch kolem roku 2011. Nyní vše opět zdánlivě utichlo, ale poslední
zprávy říkají, že jejich zařízení E-Cat jde do komerční produkce:
http://leva-net.webnode.cz/products/rossi-e-cat-jde-do-komercni-produkce/
https://e-catworld.com/2018/06/12/interview-with-andrea-rossi-on-e-catcommercialization/
Navzdory skeptikům, jako je Vladimír Wagner:
http://leva-net.webnode.cz/products/rossi-e-cat-jde-do-komercni-produkce/
Na jednu stranu lidi typu pana Wagnera chápu. Jako atomový fyzik mu technologie,
jako je E-Cat, berou chleba. Ale jeho počínání bude mít stejný efekt jako rozbíjení
strojů dělníky v 19. století, když jim podobně braly práci.
Můžete se ptát, proč jsem si dával práci a překládal přednášku nějakého vědeckého
dinosaura? Jako člověk, který se zabývá tzv. volnou energií jsem nucen čerpat
informace z internetu, kde je – jak známo – spousta všelijakého haraburdí. Proto
vítám jakékoli informace, které mi pomohou se v tom chaosu orientovat. Autor má
nepochybně pravdu v tom, že většina lidí si neosvojila zásady vědecké práce a
spousta těch, kteří se o něco v tomto směru snaží, získané výsledky přikrášluje, nebo
jednoduše není schopna správně vyhodnotit naměřená data. Dále mu musím dát
zapravdu v tom, že není možné podléhat iluzi, že vyvinout něco zcela nového a
funkčního je snadné. Zároveň ale nemohu přijmout fakt, že zákony termodynamiky,
jimiž se současná věda neustále ohání, vylučují podstatný pokrok na poli nových
energií. Samotná věda, která stále spoléhá na dvě stě let staré koncepty, přiznává, že
ví, z čeho jsou tvořena 4% vesmíru. Zbylých 96% je temná hmota a temná energie.
Tím ale věda dává zapravdu vědcům, kteří ještě na začátku 20. století obhajovali
teorii éteru. To ale zákony termodynamiky staví na hlavu, protože ty platí pouze pro
uzavřené systémy. Jestliže existuje vše prostupující médium, potom uzavřený systém
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je pouhou iluzí a tyto zákony nemohou univerzálně platit. Již Tesla říkal, že jsme
obklopeni energií. Musí tedy existovat způsob, jak tuto energii čerpat.
Překlad: Ladislav Kopecký

