
Úvod 
Mají média skutečně tak nesmírnou moc? 
Všechno, co víme, víme od novinářů... 

I. Jak lze skrytě strukturovat světový 
mediální monopol 
Tak se zajišťuje monopol, který „vlastně vůbec neexistuje" 
Správci, bílí koně a tiší společníci 
Kontrola prostřednictvím spoluúčasti podniku 
Komu patří velké zpravodajské agentury? 

II. Kontrola obsahu, programu a manipulace 
Nůžky v hlavě 

III. Světový názor většiny aneb: manipulace 
a lživé informace 
Jak konkrétně ohlupovat národ 
Ordo ab Chao aneb: historické krize zaručují miliardy 
Izrael 
Berlín 
Studená válka 
Hitler 
Kuba 
Třetí svět 
Írák, Usáma & Co. 
Zisky z nadsazených nákladů 
Vědci nelžou 
Jen lékař a chemie vyléčí nemoc 
Výmysl: nová vlna a alternativní náboženství 
Soukromé držení zbraní je nebezpečné 
Kontrola je nutná v zájmu veřejného blaha 
Divide et Impera (rozděl a panuj) aneb 

Zkáza rodiny a přátelství 



Sex ve městě 
Divide et Impera, 2. část aneb Soutěžení stran 
Peníze, nákupy a spotřeba jako zdroje štěstí 
Pomsta a odveta místo odpuštění a lásky 
Od dítěte k vraždícímu otrokovi 
„My jsme přece svobodní" aneb Laboro, ergo sum 

(pracuji, tedy jsem) 
„Svoboda je to, co dovoluje zákon" 
Globalizace je prospěšná 
Oprávnění rychle inkasovat na celém světě 
Hotové peníze jsou špatné a nebezpečné 
Velká krádež dat 
Ochrana životního prostředí je důležitá 
Musíme pomáhat rozvojovým zemím 
Nevinný Izrael 
Izrael je náš přítel 
Sionista? Co je to? 
11. září a muslimští extremisté 
Tajná čísla 23, 11 a 5 
Číslo 11 
Masová vražda, média a World Trade Center 
„Nesprávné" myšlenky a city 
Proč se stále víc kontroluje, proč se vydává 

stále víc zákonů? O co vlastně jde? 
Ale to není jediné vysvětlení 

IV. Temné mocnosti 
Ještě jednou: nůžky v hlavě 
Jsou důležité informace opravdu jednostranně 

potlačované a zamlčované? 
Jak jinak vysvětlit tuto cenzuru „svobodných" 

médií než jako skrytý dohled? 



V. Proč „Židé" neovládají média... 

VI. A co německé sdělovací prostředky? 
Americká výchova 
Americké prameny 
Stranický průkaz 
Nevyřešený případ 9/11 
Tuedelband 
Kristovo utrpení 
Drážďany 
Výjimka nebo strategie? 
Žádný novinář se nemusí nechat utlačovat 
Ale co když jsou novináři hloupí? 

VIL Poznání a manipulace 
Vaše místo v novém světě 
Státem nařízená psychoterapie a ochočovací léky 
Ale když je možná každý „duševně narušený", 

tedy nemocný, může se také léčit 

VIII. Jak využít monopolu moci a médií 
ve vlastní finanční prospěch 
Nemoc, krize a válka zabezpečují zisky 

IX. Exkurz: Zotročení technikou 

X. Jak se bránit? 
Jak si šedé eminence zajišťují příjmy? 
Proč není radno se stát členem organizací 


