Zakázat dopravu?
Je správné pomáhat euru?
Degenerace sportu
Od kolika let se můžou děti strašit?
Vliv antikoncepčních pilulek na chování
Jsou duševně nemocní násilníci?
Breathariánství – život jako perpetuum mobile?
Lékař jako bohulibý práskač?
Léky, těhotenství a neplodnost
Patří narcis k psychiatrovi?
Jsou tetování a piercing projev choroby?
Proč muži umírají dřív?
Proč se bojíme na nesprávném místě?
Pivo dětem?
Když věci veřejné, tak opravdu veřejné!
Simplexní schizofrenie
Paradoxy
Jakoby
Střet rolí
Šedá zóna v psychiatrii
Radost z týrání
Sázka na spravedlnost
Masové nadužívání antidepresiv
Pohlavní identita
Misogynie
Obsese a schizofrenie
Morálka a choroba
Vraždění a schizofrenie
Pravolevé zmatení
Chybějící koncovky
Nenápadní zabijáci
Chrabrost občanská a vojenská
Lékařská statistika nejsou jednoduché počty
Psychiatrie jako brainwashing?
Umění a choroba
Je to všude stejné?
Umění diskuse
Ráno moudřejší večera
Moje maličkost
Myšlení je zvnitřněné chování
Význam dějů ve snu
Neškodný metylalkohol
Jih proti severu
Gyrus fusiformis
Se vogliamo che tutto rimanga com’è bisogna che tutto camp (Aby vše zůstalo při starém, musí se mnoho změnit)
Život po životě
Přímá volba poslanců
Psychiatrické diagnózy
Psychiatrie a toxoplazmóza
Agrese na internetu a v ulicích
Psychiatrie a závislosti
Ještě k internetovým diskusím
Perseverace a verbigerace aneb Funkcionářské plácání
Učebnice psychiatrie a čas
Jepičí život ministrů
Samonasírači opravdu trpí
Duševní nemoc, onemocnění a porucha
Dobrý lid si v tomto systému volí zlé politiky?
Oběť pachatelem
Oxyfobie
Teror seniorů
Jak přežít padouchy
Tolerantní nekuřáci
Mentálně postižení v rodině
Amnestie a odcházení V. K.
Obliba osobnosti v dějinách
Protikuřácký džihád vyhlášen
Palach jako příklad k následování?
Kdo všechno ví, zná budoucnost?
Vševědoucí psychiatrie
Konspirační teorie
Souvisí hudební talent s matematikou?
Manažer jako nicneříkající označení?
Byrokracie jako evolučně stabilní strategie
Kritérium úzdravy
Obsese a kompulze u psychózy
Jekyll a Hyde
Počasí a duše
Kouření – spor liberalismu s paternalismem?
Lámou se ledy, nebo svoboda?
Hypermnézie
Křivda jako bacil
Mesiáši
Jak dlouho má být dítě s matkou?
Zeman
Sebevraždy policistů
Sekýrovat, nebo nechat být?
Dědičnost závažných duševních onemocnění
Jsou lidé „lepší“ než ostatní živočichové?
Samonavozené zoufalství
Je v České republice ohrožena demokracie?
Jak totalita formuje povahu
Je temperament dědičný?
Psychotická deprese
Protonové centrum v Česku
Kontrola vody ano, vzduchu ne?
Exhibicionisté na koncertě
Ničí antipsychotika mozek?
Ničí nás stres?
Moudré rozhodnutí Národní banky, nebo mamutí loupež za bílého dne?
Prohnilí
Fobie
Bájná lhavost
Konspirační myšlení
Antidepresiva jako spouštěč choroby?
Hraje pohlaví terapeuta roli při léčbě?
Co nemusíš udělat dnes, odlož na zítřek
Velký bratr tě stejně sleduje
Jak dostat sestřenici na psychiatrii
Šikana bulvárem
Paradoxní význam historického šermu?
Mistrovský minerální roztok
Mateřství a kariéra
Autentický diskutér
Ve vědě to vře
Horňáci a dolňáci
Svědomí na obtíž
Fotbalem k vandalismu
Potravou k lidství
Závistí vpřed
Zplodili nás mimozemšťané?
Zapříčiňuje očkování autismus?
Pejska, nebo psychiatra?
E-stonsko
Sekty, šamani a podvodníci
Tourettův syndrom
Adrenalin
Nostalgie
Bulvár v Singapuru
Pátek třináctého
Je placení daní projev vlastenectví?
Právní Absurdistán jako bacil
Dvojí metr
České kružítko
Léčení duchem
Nedotknutelní
Národní ústav duševního zdraví
Subjektivní štěstí
Zneužívání psychiatrie
Tabuizované téma smrti
Jak zvýšit světovou inteligenci
Má lékař právo dát pacientovi padáka?
Jak ajatolláh Chomejní zvýšil v Íránu výskyt roztroušené sklerózy
Kastrací za mír
Pozavírejte je
Duševně nemocní nejsou zločinci
Duševně nemocný ve třídě
Vymítání ďábla
Mystérium vědomí
Názvy léků
Změněné stavy vědomí
Narkózou alzheimera nevyvoláte
Klonování Putina
Je optimismus nakažlivý?
Hudbou k vraždění
K čemu jsou defekty dobré?
Z nouze ctnost
Recesista, nebo blázen?
Kdy už je člověk blázen?
Nepochopitelné chování, nebo šílenství?
Uhranutí kobrou
Žít s traumatem
Nevina
Hudba a pláč
Provokovaná diskriminace
Vyvážené zpravodajství
Andreas Lubic
Sídlo duše
Myslím to upřímně
Dětské sebevraždy
Asteroid
Chtivost
Chloupky
Odposlechy
Vraždící schizofrenici
Laktačka
Gesta
Psychosomatika
Truchlení
Zabíjet, či nezabíjet depresivní jedince?
Přitažlivost násilí
Mechanismy krutosti
Vím, nebo nevím, co dělám?
Umění prohrávat
Selháváme v odhadu rizik i šancí
Podpora rodiny
Jak se pozná deprese
Evropa má poslední vteřinu k sebeobraně
Hra na city
Vznešenost poslání
Proč si mneme oči
Popletení
Neskutečná země
Krkavčí matky
Co mění naše chování
Hádanka


