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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... -

eLearning news » Articulate Studio ’09 Pro Update 7 -

I pomyśleć, ile tu, moich przede wszystkim, postów zostało skasowanych w ramach miłości do

biaja przez PanaModa...

(To, że tytuł tego wątku ma indeks "(6)" to najlepszy tego dowód. Poprzednie 5 podobnych

wątków zostało skasowanych.)

Ludzie są konformistami - to wiemy wszyscy. Są dwa rodzaje prawdy, ta udowodniona samemu

(nie wkładaj ręki w ogień, problemy analityczne rozwiązuj w arkuszu kalkulacyjnym) i ta

udowodniona społecznie (religia, biaj).

Producentom biaja udało się wprowadzić Business Intelligence do "prawd udowodnionych

społecznie" - jestem pełen podziwu!

Prawd tych podważanie grozi ostracyzmem (wykluczeniem społecznym, biajki mogą nie znać

takich słów), co tu, wobec mnie, było stosowane nagminnie.

Ale i to nie pomogło. BI zdechło. Już go nie ma. Tylko złotousty Ernest dalej liczy ROIzBI

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/roi3/index.php i, pewnikiem, szybko nie przestanie, bo

mocodawcy pieniędzy unijnych wywodzą się wszak z pokolenia ITków, zaczadzonych biajem

Nasz PanMod też, w tym sensie, był owym biajem zaczadzony. Najpierw mnie upominał na priva,

a potem, już na bezczelnego, kasował moje posty. Niech teraz poczyta, jakie tu głupoty inni

wypisywali, a on to traktował, jako wiedzę biajową.

Ha, jeśli ma odwagę. Jak się robi grupę, o takim potencjale i popularności, to wypadałoby mieć

odwagę...
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