
Úvodem 

Co vlastně víme a odkud? 
„Přímý vhled" 
„Kritický rozum" 
Co nevím, tomu musím uvěřit 
Zaříkávači formule 
Zářné vzory jsou důležité 

Omyl a podvod ve vědě 
Badatelé v minulosti 
Inflace vědců 
Věda jako mafie 
Oblíbený omyl 
Podvádění na počest vědy 

Ať žije teorie, aneb právo na bezuzdnou fantazii 

Vše je „absolutně relativní" 
Spor o světlo 
Einstein zachraňuje éter 
Einstein zavrhuje éter 
Rychlost světla zřejmě není tak konstantní 
Zrušované rovnice 
Rozverná věda - Einsteinova láska k absurdnu 
Vše je dávno „dokázáno" 
Einsteinův útěk vpřed, aneb zachraňte jeden nesmysl ještě větším 

Velcí muži a malé částice 
„Nedělitelný" atom 
Kritika? Neslýcháno! 

O velkém třesku fyziků a černých dírách v teorii 

Jak se zase zbavit objevu? 
Jenom nevybočovat z řady! 
Pokrok zajišťovaný outsidery 
Moderní inkvizice 
Hon na Velikovského 
Proč musel zemřít Wilhelm Reich 
Jak se nenápadně potlačují nepohodlné myšlenky? 
Levná energie pro každého? 
Miliardový kšeft výrobců elektřiny 
„Studená jaderná fúze" 



Kdo dělá kruhy v obilí? 
Ghetto svobody bláznů 

Jak je to s „vymíráním lesů" 
Lze měřit životní prostředí? 
Umírají lesy, nebo ne? 
Jed je vždy jen otázkou množství 
Zplodiny spalování jako hnojivo 

Automobily, skleník a špatné klíma v tisku 
„Skleník" v počítači 
Před námi je potopa? 
Ať žije apokalypsa! 

Mzda strachu 
V případě pochybností nejprve volejte „Hoří!" 

Samá díra, a přece drží pohromadě 
Je vůbec na vině chlor? 
Slunění a rakovina kůže 

Co všechno zmizí v díře 
Podivný spěch vlád 
Příběh Foronu 

Kdo těží z „ochrany životního prostředí"? 
Zachránce s trojským koněm 

Žádnou paniku! Katastrofa se nekoná 
Co je vlastně „AIDS"? 
„Ďábelský virus" 
Prosím, usmívejte se! 
Vybájený virus - fantom nebo mýtus? 
Pátrání po protilátkách jako úhybný manévr 
Zvláštní práva pro „virus HIV" 
„HIV test", nebo sázka do loterie? 
Hlavně buďte, mládenci, krásně „pozitivní"! 
„AIDS" už není od roku 1987 oficiálně nakažlivý 
Důkaz, který nikdy neexistoval 
Statisté a statistiky 
Nekončící rozpory 

Smrt na recept 
„Surviving AIDS" 
Jak zatočit s kritiky 
Příliš pozdě něčemu se přiučit? 
A co dál? 



Katastrofa moderní medicíny 
Zákazy? Nevadí, jsou přece i jiné trhy! 

Jak se zakládá syndikát? 
Odkud víme, co se děje ve světě? 
Sponzorská činnost á la Rockefeller 
Dozorčí úřady 

Show musí pokračovat - co nemocný 
zdravotnický systém uměle udržuje při životě 

Studium medicíny 
Komu se ještě věší bulíky na nos 
„Velké úspěchy" medicíny 

„Sladké" očkování na lžičku a hořká pravda 
Zdraví z hnisu nemocné krávy? 
Zabrání očkování infekci? 
Pochybné vakcíny nebo pochybné výmluvy? 
Organizovaná zbytečnost 
Vymýcený, nebo vymřelý? 
Následky a oběti 
Kdo zachrání lidstvo před jeho „zachránci"? 
Tetanus 
Očkování proti chřipce 
Kousnutí klíštětem 
Zarděnky 
Dalekosáhlé následky: alergie 
Poškození nervového systému 
Náhlá úmrtí u dětí 
Dalekosáhlé sociální důsledky 

Tajuplný svět mikrobů 
Rotace červených krvinek 
Skandál s „BSE" 
I „svatí" někdy švindlují 

Zločiny onkologické medicíny 
Rakovina - ano, či ne? - To je to, oč tu běží 
Pozor! Chemické zbraně! 
Ukázkový podvod s leukémii 
Vydržte, prosím, pět let! 
Věří sami lékaři v hloubi duše v to, co dělají? 
Je rakovina prsu nebezpečná? 
Pokusy na lidech 



Naprogramované ztroskotám 
Co vlastně znamená „vědecky uznaný"? 

Rakovina a psychika 

Nová medicína 
Tragický osud Dirka Hamera 
Objev 
Pět biologických zákonitostí 
1. „Železné pravidlo rakoviny" 
2. Dvě fáze onemocnění 
3. Ontogenetický systém nádorů a rakovinných ekvivalentů 
4. Ontogeneticky podmíněný systém mikrobů 
Případy z praxe 
Pohádka o metastázách 
Terapie 
Politický rozměr 

Další potlačování informací 
Přezkoumání se přece jen konalo 

Případ „Olivia" 
Jak to pokračovalo 
Štvanice má zelenou 

Velmoc pracháčů 
Tajemství peněz, které pracují a mají děti 
Podvod s důchody 
Odsouzeni k růstu 
Automatická inflace 
Jsou úroky „oprávněné"? 
Odporuje úrok ústavě? 
Temný středověk? 
„Rezavějící bankovky" 
Centrální banka 

Jak to půjde dál? 

Skrývá se moc za mocí? 

Dodatek k aktuálnímu vydání 
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