Netýkavka
Islám do Evropy opravdu nepatří
Je opravdu všechno špatně?
Holubičí povaha?
Lze čelit manipulátorům?
Je věda ideologická?
Vyznáte se v Sýrii?
Přitažlivost neexistujících světů
Ekonomie dobra a zla
Islám v Evropě
Základní nepodmíněný příjem
Rezistence na antibiotika
Evropa jako učitel národů
Vydírat se nenecháme, ihned vyhovíme
Desetileté miss
Děti homosexuálních párů
Podivíni na pomezí normy, patologie a kriminality
Malí manipulátoři
Filmová klišé
Blbá nálada
Hoarding
Narůstající nespavost
Dodržet slovo
Trest jako náprava, nebo pomsta?
Kdo nemění názor?
Jak na nespavost a depresi
Lze z očí vyčíst sexy náturu?
Odpovědné rozmnožování
Psychiatrická diagnóza
Přicházejí uprchlíci škodit?
Zbabrané kauzy přidávají pachatelům na drzosti
Terapie tmou
Šílenství, nebo obsedantně-kompulsivní porucha?
Škodí slunění, nebo prospívá?
Jaké sny se zdají nevidomým?
Závislost na krtečkovi
Minderwertigkeitsgefühl
Chucpe
Esperanto estas la ŝtono filosofal?
Mužský kamarád?
Domácí násilí
Výchova dětí
Mentální anorexie
Herpetická encefalitida
Analytická metoda
Šílená matka
Tibet
Příklady táhnou
Reklama
Komunikace na kvantové úrovni
Rozum a cit
Je několik druhů lásky
„Nakažlivost“ duševních poruch
Udavačství
Unavená společnost
Průměrný plat
Právo versus spravedlnost
Hon na kuřáky
Exhibice
Ještě kouření a svoboda
Buran prezidentem?
Co s příbuznými duševně nemocných?
Etika v boji proti terorismu
Hysterická výchova
Německý narcismus
Jak se dělí společnost
Ochrana před myšlenkami
Nejsou chlapi na ženění
Kdo za to může?
Střídavá péče?
Vysocí a vzdělaní politici 
Ngos
Kóma
Prezidenti
-ová
Macron
Bedřich Smetana
Narcisové na trůnu
Časné varovné příznaky 
Pedofilové
Vědomí počítačů
Mužská mentální anorexie?
Agresivní mírotvorci
Šlo by to bez léků?
Čechy Čechům
Nazlobení senioři
Nyní je nejlevnější máslo v dějinách
Stigma
Děti a média
Common sense
Denně u nás spáchají sebevraždu čtyři lidé
Co s pocitem bezmoci
Krátká paměť
Levačky a leváci
Přesné diagnózy duševních poruch
Ortorexie
Je u nás ohrožena demokracie?
Dudlík jako šidítko
Plané útěchy
Takzvané zlo
Olizování nože
Je příčina sebevražd spíš v genech, nebo v prostředí?
Rovnost ve volbách
Vážná hudba, nebo klasika?
Zodpovědnost psychopatů
Máme kus duše ve střevech?
Vliv alkoholu na potomstvo pijáků
Embolofázie a newspeak
Jak to je s tou slaboduchostí národa?
Hodí se k sobě vodnář s váhami?
Taxi, nebo Uber?
Firemní newspeak
Brzdí škola rozvoj osobnosti?
Za svou pravdou stát?
Gang stalking
Atentát
Sociální schizofrenie
Experti na všechno
Degenerace mozku
Rusové na Vltavě
Noční děsy
Konopí na bipolární poruchu?
Špatný Reflex
Co je psychiatrická reforma?
Jak dopadnou naše děti
Zelené pokrytectví, nebo obchod s odpustky?
Novičok a Peroutka
Implantace mozku
Přenositelnost uvědomování si sebe sama
Namísto injekce sáhnout holou rukou na podrážku
Inflace vzdělání
Páni a kmáni
Může být víra duševní chorobou?
Kolik máme pohlaví?
Tetování
Minimální mzda
Střídání času
Inbreeding
Je spravedlivé přidat všem stejně?
Učitelé trpí syndromem vyhoření
Férové volby
Vrozené a naučené
Degenerace
Klan jako sociogram
Zeman
Otec a syn
Volba oboru
Lze vyhrožovat hospitalizací?
Šachy a duševní zdraví
Jak reagovat na negativní obsah médií
Mají se děti strašit a obelhávat?
Nárůst duševních poruch u dětí
Věznění se zapíše do tváře?
Ve jménu Alláha
Co je zdarma, to zpravidla za víc nestojí
Děti kdysi a dnes
Referendum
Vrozené a naučené v chování
Závist
Duševní poruchy
Opět ke smrti Jana Masaryka
Deprese a hormony
Pedofilie

