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Wojciech G.:

Stefan T.:

No chyba nie sądzisz, że zapłacę za brednie, które tutaj mogę czytać za darmochę :-).

Są tacy, co zapłacą. Są też tacy - to ci znacznie gorsi - co zrozumieją.

A tych, co rozumieją, jest coraz więcej i są coraz odważniejsi.

http://www.linkedin.com/groups/Theres-no-I-in-BI-23006...

Tak... wszyscy oni mieszkają w Bullshit Mountain, jeżdzą na jednorożcach i grają w pokera z

Elwisem
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Stefan T.:

A tych, co rozumieją, jest coraz więcej i są coraz odważniejsi.

http://www.linkedin.com/groups/Theres-no-I-in-BI-23006...

Tak... wszyscy oni mieszkają w Bullshit Mountain, jeżdzą na jednorożcach i grają w pokera z

Elwisem

Wszystko kumam, oprócz tej gry w pokera.

Bluzgi, zaciąłeś się? Pacnij się w czółko, to ci może i gra w pokera, i zaślepienie biajowe przejdą.

Biaj już nie żyje - te reklamy Tableaua, jelołfina i kufałka to taka fatamorgana. Oni myślą, że na

tej pustyni jest jakaś woda. Tu jest tylko zielone, a właściwie zgniło-zielone, bagno z literkami XL
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Wojciech G.:

Stefan T.:

A tych, co rozumieją, jest coraz więcej i są coraz odważniejsi.

http://www.linkedin.com/groups/Theres-no-I-in-BI-23006...

Tak... wszyscy oni mieszkają w Bullshit Mountain, jeżdzą na jednorożcach i grają w pokera

z Elwisem

Wszystko kumam, oprócz tej gry w pokera.

Bluzgi, zaciąłeś się? Pacnij się w czółko, to ci może i gra w pokera, i zaślepienie biajowe

przejdą.

Ja się zaciąłem? ty się zaciąłeś 18 lat temu :-).

Biaj już nie żyje - te reklamy Tableaua, jelołfina i kufałka to taka fatamorgana. Oni myślą, że

na tej pustyni jest jakaś woda. Tu jest tylko zielone, a właściwie zgniło-zielone, bagno z

literkami XL

fatamorgana to byłby wykres, na którym rośnie sprzedaż AFIN :-)

Ten post został edytowany przez Autora dnia 03.01.14 o godzinie 10:11
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Stefan T.:

Ja się zaciąłem? ty się zaciąłeś 18 lat temu :-).

Hmmm... Fakt, zapomniałem ;)

Biaj już nie żyje - te reklamy Tableaua, jelołfina i kufałka to taka fatamorgana. Oni myślą,

że na tej pustyni jest jakaś woda. Tu jest tylko zielone, a właściwie zgniło-zielone, bagno z

literkami XL

fatamorgana to byłby wykres, na którym rośnie sprzedaż AFIN :-)

Koniecznie w jakimś drogim biaju!

Ech, pomarzyć...

Nadużycie |  |3.01.2014, 10:21

Stefan T.:

Czy naprawdę nie lepiej ignorować tego trolla, który przy okazji jest przykładem typowego

polaczka-prostaczka? Przecież Wielkie G nie ma ani wykształcenia, ani wiedzy, ani inteligencji,

natomiast cała jego "zawodowa" działalność to ślęczenie przed monitorem i wypisywanie

himalajów głupoty na wszystkich forach z których go jeszcze nie wywalono.

Pozdrawiam

MB
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Marcin Jan B.:

Stefan T.:

Czy naprawdę nie lepiej ignorować tego trolla, który przy okazji jest przykładem typowego

polaczka-prostaczka? Przecież Wielkie G nie ma ani wykształcenia, ani wiedzy, ani inteligencji,

natomiast cała jego "zawodowa" działalność to ślęczenie przed monitorem i wypisywanie

himalajów głupoty na wszystkich forach z których go jeszcze nie wywalono.

Pozdrawiam

MB

No mógłbym niby... ale mam masochityczą radość z tej "polemiki" prowadzonej na jakże

wysokim poziomie :-).

Według mnie, ta dyskusja kwalifikuje się na program TV cyklu "nie do wiary" albo chociaż na

jakąś pracę magisterską z psychologii. WG i KR wykreowali swój własny świat, równoległy do

naszej rzeczywistości, w którym prowadzą działalność edukacyjną w zakresie SpOA (i to z

sukcesami ogromnymi!) już 18 lat.

Czasami duet odwiedza naszą rzeczywistość poprzez tajemny Portal pomiędzy Bullshit Mountain i

Opolem. Prowadzi wtedy z mieszkańcami naszej smutnej rzeczywistości ożywiony dialog

(Maximus Pierdolus znany jest z tego, że ma pogląd i najlepiej wyrobione zdanie na każdy

temat). Głoszą co prawda tezy, na które nie mają żadnych dowodów w postaci rzetelnych badań,

ale podpierają się czymś dużo bardziej istotnym!!! Doświadczeniem i Dorobkiem (DiD). DiD

zostało nabyte głównie na kursach z MS Excel dla początkujących oraz w trakcie pisania

publikacji na blogach i goldenline. Maximus Pierdolus podpiera się również ilością (małą) włosów
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jednorożec Gucio z Bulshit Mountain)

Każdy kto się z duetem nie zgadza jest "gupi" albo jest "złodziej".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Wartościowa |3.01.2014, 14:35

Stefan T.:

Marcin Jan B.:

Stefan T.:

Czy naprawdę nie lepiej ignorować tego trolla, który przy okazji jest przykładem typowego

polaczka-prostaczka? Przecież Wielkie G nie ma ani wykształcenia, ani wiedzy, ani

inteligencji, natomiast cała jego "zawodowa" działalność to ślęczenie przed monitorem i

wypisywanie himalajów głupoty na wszystkich forach z których go jeszcze nie wywalono.

Pozdrawiam

MB

No mógłbym niby... ale mam masochityczą radość z tej "polemiki" prowadzonej na jakże

wysokim poziomie :-).

Według mnie, ta dyskusja kwalifikuje się na program TV cyklu "nie do wiary" albo chociaż na

jakąś pracę magisterską z psychologii. WG i KR wykreowali swój własny świat, równoległy do

naszej rzeczywistości, w którym prowadzą działalność edukacyjną w zakresie SpOA (i to z

sukcesami ogromnymi!) już 18 lat.

Czasami duet odwiedza naszą rzeczywistość poprzez tajemny Portal pomiędzy Bullshit

Mountain i Opolem. Prowadzi wtedy z mieszkańcami naszej smutnej rzeczywistości ożywiony

dialog (Maximus Pierdolus znany jest z tego, że ma pogląd i najlepiej wyrobione zdanie na

każdy temat). Głoszą co prawda tezy, na które nie mają żadnych dowodów w postaci

rzetelnych badań, ale podpierają się czymś dużo bardziej istotnym!!! Doświadczeniem i

Dorobkiem (DiD). DiD zostało nabyte głównie na kursach z MS Excel dla początkujących oraz

w trakcie pisania publikacji na blogach i goldenline. Maximus Pierdolus podpiera się również

ilością (małą) włosów oraz ich kolorem. Siwy kolor włosów (lub ich brak) jest przecież jak

powszechnie wiadomo bezpośrednio związany z ilością wiedzy i inteligencją (pracę

habilitacyjną napisał w tej sprawie jednorożec Gucio z Bulshit Mountain)

Każdy kto się z duetem nie zgadza jest "gupi" albo jest "złodziej".

Ale czad. Do tej pory z argumentów ad personam słynął ino Doktorek. Dołączyłeś, Bluzgusie, do

tej zacnej kapeli, brawo!

PS

Ja Wam mówię, chłopaki, biegnijcie do sklepu i kupcie numerek, bo inaczej będziecie się

masochistycznie męczyć w stanie permanentnej niewiedzy...

A tam jest m.in. o Was...
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« Wróć do tematów Temat zamknięty.

« Poprzednia     1  2  3  4  5  6

Uniwersytet Ekonomiczny w... » Tax’n’You® - IV edycja konkursu podatkowego dla... -

po francusku » Travail au Centre de civilisation française de... -

Druk » ‹ ogłoszenia › Szkolenia, konferencje i podobne imprezy -

Szkolenia w całej Polsce » SZKOLENIE pt.: Profilaktyka oraz Terapia... -

b2b HURT Kupię » Markowa odzież: DIESEL, BERGHAUS, SCOTT, SALOMON, MAIER,... -

Ten post został edytowany przez Autora dnia 03.01.14 o godzinie 15:00

Nadużycie |  |3.01.2014, 14:51

dołączyłem? Ja przecież piszę to samo już drugi rok... Może przeczytaj to raz jeszcze, bo masz

archiwum :-).

Ignoruj autora | Nadużycie |  |1  Kto głosował? | Wartościowa |3.01.2014, 15:00

Stefan T.:

dołączyłem? Ja przecież piszę to samo już drugi rok... Może przeczytaj to raz jeszcze, bo masz

archiwum :-).

Ach, oczywiście, oczywiście...

Archiwum naszych zmagań jest tutaj: http://afin.net/goldenline/

Nadużycie |  |3.01.2014, 17:30

Podobne tematy
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