TO: Aktuálny sekulárny hyenizmus
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34
reakcií

Tému včera, 18:03 založil TvojOponent19.
prečí
taní

1.
TvojOponent19

včera, 18:03

Už som si na tomto fóre zvykol na to, že pravoverní kresťania (jehovisti a podobní
protestanti) sa spolčili spolu s komunistami a satanistami v boji proti RKC. Mám pre nic
zlú správu. Najnovšou obeťou kultúrnej vojny sa stala sekulárno-humanistická dievčina
pracujúca pre mediálnu sekulárnu žumpu a pôsobiaca aj na fcb stránkach ako Chcem
odluku od štátu - Lucia Anďalová. Čo vyviedla?
Keďže ateisti nemajú morálku, nebudú rozumieť nasledujúcim riadkom a poprosím ich,
aby išli onanovať niekde inde.
Novinárka Lucia Anďalová okomentovala tragickú haváriu ruského lietadla s viac ako 6
desiatkami členov svetovo-známej skupiny Alexandrovci nasledujúcim statusom:
Alexandrovcov papajú rybičky :) Ďaľší symbol komunizmu padol. Do mora.
O cynizme novinárky a ateistky píše portál Hlavné správy tu: www.hlavnespravy.sk
ale aj Pravda napr. tu: katalintara.blog.pravda.sk
Lucia Anďalová istú dobu odolávala drsným komentárom, no nakoniec to vzdala a svoje
konto na fcb zrušila.
To, akým spôsobom pobúrila slušných občanov tejto krajiny, dokazujú aj nahnevané
komentáre na jej ytb účte, napr. tu:
www.youtube.com
Dovolím si sem tú smršť hnevu vložiť ako výstrahu pre ateistov správajúcich sa
amorálne.
ProgressOfDecadencePred 1 dňom
To mluvíte určitě o sobě, že ano? Takto odpornou, bezcitnou kreaturu - a ještě pohlaví
ženského - jsem už dlouho neviděla!?
Odpovedať 25
Zobraziť všetky odpovede (4)
ProgressOfDecadence
ProgressOfDecadencePred 1 dňom
www.facebook.com Kreatura si znepřístupnila svůj osobní profil, ale stále je tu něco její stránka, kde prodává své "výtvory". Tak jí to můžete "vysvětlit" i tam. Jak jsem už
jednou napsala: někdy je lepší to semeno stříknout "mimo"...protože jinak z toho může
vzniknout takováto bezcitná svině.?
Odpovedať
Jiří Junek
Jiří JunekPred 10 hodinami (upravené)
Ona je .....?
Odpovedať
Iveta Drienova
Iveta DrienovaPred 1 dňom
Hanbím sa za to, že taký cyncký úbožiak ako ty chodí po tejto zemi. Keby že ťa stretnem
tak ti napľujem do ksichtu. Dúfam že ťa karma dobehne.?
Odpovedať 11
Jana Brunclikova
Jana BrunclikovaPred 23 hodinami
ale ty si prijebaná ....už si si aj FB zmazala tupa?
Odpovedať 9
Piatok Sviatok
Piatok SviatokPred 4 minútami

2.
⇑ včera, 18:06
Lemmy
T19: sekulárno-humanistická dievčina
Keď neposkytneš dôkaz, tak si katolícka hyena!!!
4.
⇑ včera, 18:09
TvojOponent19
Dôkaz čoho? Že má medzi nohami vagínu? Prepáč Lemmy, ale tu si musíš vystačiť len so
sekulárnou vierou.
8.
⇑ včera, 18:29
Lemmy
Správaš sa ako beštiálny idiot! Viem, si katolík, preto neberiem na vedomie tvoju
vulgárnosť. Dôkaz, že je sekulárno-humanistická.
Ty výraz "sekulárno-humanistická" používaš ako primitívni katolíci, teológovia, a iní
postihnutí, ktorí všade tlačia slovo fašista alebo žid. Viem, nie si schopný uvedomiť si,
ako často trepeš bludy, lebo sa utešuješ: aké katolícke je klamať.
Súhlasí fajer
11.
⇑ včera, 18:48
TvojOponent19
8 Daj sa zaočkovať proti besnote. Tebe nenávisť už načisto zatemnila mozog. Ako si
predstavuješ dôkaz o tom, že je sekulárna humanistka? Stačí, ak to bude jej verbálna
podpora odluke cirkvi od štátu?
Tu je:
webcache.googleusercontent.com
13.
⇑ včera, 18:53
Lemmy
Dôkaz je veľmi jednoduchý, stačí uviesť jej slová, že je humanistka podľa IHEU. Alebo
prijmem aj fakt, že sa vyjadrila, že je ateistka. Za odluku sú aj kresťania, ktorí
rozmýšľajú.

15.
⇑ včera, 19:01
TvojOponent19
13 Citujem: " Za odluku sú aj kresťania, ktorí rozmýšľajú."
TO: Tebe premýšľanie moc nejde. Tá veta je klasickým argumentačným klamom.
Podsúvaš v nej zavádzajúci názor, že kto nie je za odluku, nepremýšľa.
16.
⇑ včera, 19:08
Lemmy
Táraš nezmysly. Veď si povedal: Stačí, ak to bude jej verbálna podpora odluke cirkvi od
štátu?
Tak som ťa opravil, že to je zlý argument, pretože za odluku sú aj kresťania. Tvoje kecy
sú tak zbytočné. Nemáš argumenty, len si vymýšľaš. Typický katolícky klamár!
18.
⇑ včera, 19:13
TvojOponent19
“Alexandrovcov papajú rybičky :-) Ďalší symbol komunizmu padol. Do mora.“ napísala v
svojom statuse absolventka gymnázia, filozofickej fakulty, humanistka a žurnalistka
Anďalova.
alternativnacesta.blogspot.sk
Inak Lemmy, kto je na SK humanistom podľa IHEU? S tým som sa ešte nestretol, aby
ateista sám seba označoval za iheuáka
Ty si ijeuák? Lebo Tvoje správanie je veľmi
vzdialené od morálneho kodexu podľa Kurtza. Si hulvár, podliak a intrigán. Slušná debata
je s Tebou prakticky nemožná.
Súhlasí lea_pragmaticka1
20.
⇑ včera, 19:15
lea_pragmaticka1
Je čas pomenovať veci priamo, hoci je to nepríjemné. Každý to vidí, ale jednoducho
niekedy treba.
22.
⇑ včera, 19:16
Lemmy
Si podlý katolík!!! Ved ty o nej klameš! Ja som sa slušne opýtal, že odkiaľ vieš, že je
humanistka, a ty si na moju otázku odpovedal so svojou vagínou.
Takže kto tu v tejto diskusii je neslušný? Katolík!!!

24.
⇑ včera, 19:19
TvojOponent19
22 Zase urážaš, ty suchotársky sekhumanista? Pýtal si sa, či viem dokázať, že či je
dievčina. Tak som Ti aj tak odpovedal
26.
⇑ včera, 19:24
Lemmy
Urážam? To ty!
4. príspevok: TvojOponent19 dnes, 18:09
Že má medzi nohami vagínu?
27.
⇑ včera, 19:30
TvojOponent19
26 Čo je na tej otázke urážlivé? Je to ten istý štýl pobavenej metafory ako z filmu
Kurvaateistigutentag. O tej viere... Nepoznáš to?
29.
⇑ včera, 23:56
Aranjes
26. Lemmy ,aký si zrazu moralista...minule na mojej "laškovní" debate si nebol taký
prudérny
...mimochodom môj názor na dotyčnú slečnu ..iba zožala,čo
zasiala...ktovie ,či by bola taká namachrovaná frajerka a povedala tú nemiestnu
sarkastickú poznámku do očí pozostalým po obetiach leteckého nešťastia...ten ,kto sa
vysmieva z ľudskej tragédie ,je u mňa chrapúň a je mi jedno za koho "kope"
30.
⇑ dnes, 00:09
TvojOponent19
29 dotyčná dáma sa nechala uniesť hormónmi. No nafúklo sa to až nad mieru, ale nech je
jej to na osoh a poučenie.
Ženy dostanú rozum až po prvom decku. Tým sa líšia od nás mužov. Lebo muži rozum
nedostanú nikdy :D
31.
Aranjes

⇑ dnes, 00:30

Neviem ,čím sa dala uniesť,ale ak by to boli hormóny,tak myslím,že by ju viac
zamestnávala iná ,bohumilejšia činnosť
...inak ten o ten rozum nás Vy chlapi viete
častokrát celkom spoľahlivo pripraviť
...ale to už je námet na inú tému
32.
⇑ dnes, 00:31
Aranjes
sakra...inak o ten ...už píšem jak Tatar,ale je po polnoci ,tak to ma hádam ospravedlňuje

33.
⇑ dnes, 00:46
TvojOponent19
Iste, rozumieme, to sú popolnočné hormóny :D
34.
⇑ dnes, 00:58
Aranjes
Asi by bolo treba zaliezť pod perinu...ale úderka havran,shagi,fajer a lemmy sa pod
vplyvom Tvojich argumentov tak rozkokošili,že si tie zábavné prúpovídky musím dočítať

35.
⇑ dnes, 02:26
Shagara
24,...... a náčim,.......pekne po katolícky, aby každý vedel,........že za kresťanstvo sa len
skrývaš!
6.
⇑ včera, 18:25
lea_pragmaticka1
Škoda mladej ženy, ktorá uverili ideológií ateizmu a tá ju stiahla dole - je pravda, že
ateista nemá zábrany a hranice, všetko je pre nich dovolené. Najhoršie je v tom, že ani
jeden ateista jej nepomôže a nezastane sa jej, najprv ju namočia a potom ruky preč, že jej
vec. Ako memento pre ostatných môže slúžiť.
12.
⇑ včera, 18:50
TvojOponent19
6 Tento verejný lynč bude pre ňu liekom. Niektorí ľudia sa učia na vlastných bolestiach
lepšie ako na cudzích. Ale ako sledujem jej nový fcb účet, nezdá sa, že by dostala rozum.

17.
⇑ včera, 19:11
lea_pragmaticka1
Ja verím, že sa poučí a dá ruky preč od toho.
Súhlasí TvojOponent19
19.
⇑ včera, 19:14
Lemmy
LP-ička: ani jeden ateista jej nepomôže a nezastane sa jej,
A prečo by mali? Poznáš nejaká rozumný argument? Veď ani nevieš, čo ona je katolíčka
alebo evanjelička.
23.
⇑ včera, 19:18
TvojOponent19
19 Myslím si Lemmy, že Tvoj sexistický komentár je hodný primitivizmu sekulárneho
humanistu. Aký iný dôkaz chceš, že je sekhumanistka? Veď máte rovnaký štýl prejavu.
Súhlasí lea_pragmaticka1
25.
⇑ včera, 19:21
Lemmy
Trapko, sexizmom trpíš tu len ty.
28.
⇑ včera, 19:31
TvojOponent19
25 nenamýšľaj si, Ty vo mne sexistické myšlienky neprebudíš ani keby si bol jedinou
ženou na Zemi
3.
včera, 18:07
TvojOponent19
Ateisti sa radi pretŕčajú, že sú morálnejší než kresťania. Netuším, kde sa v nich berie táto
túžba súperiť s niekým v takej nešportovej disciplíne ako je morálka. Bude zaujímavé
sledovať pána Paradu, či nájde v sebe dostatok síl na morálne odsúdenie svojej sekulárnohumanistickej kolegyne.
Cynizmus je charakterovou črtou ateizmu.

7.
⇑ včera, 18:29
lea_pragmaticka1
Ateisti nemôžu byť morálnejší a nie sú moralnejší- niet zábrany, vymizla schopnosť
rozoznávať dobré a zlé, potácajú v nezmyslenej a nepravdivej ideológií ateizmu a väčšina
ateistov sú aj zástancovia socializmu, ale aj tu na df máme možnosť vidieť, že najväčší
bojovník za socializmu a bez hanby má veľký podnik a podniká a naháňa si kapitalistický
zisk do vrecka alebo je živnostník. Tak pokrytecký, farizejských ľudí nenájdeme v žiadnej
skupine ani ideológií ani náboženstve.
Súhlasí TvojOponent19
14.
⇑ včera, 18:55
TvojOponent19
V EU je veľmi veľa rôznych filozofií, ktoré sa zamieňajú a pletú. To sa časom vyčistí.
Kapitalizmus môže fungovať v prospech všetkých iba v kresťanskom priestore. Všade
inde - zbavený kresťanskej morálky - mení sa na zotročujúci systém. S nastupujúcom
ateizmom dôjde k zmene systému. Bude vyvolená skupina kapitalistov užívajúcich si
luxux a väčšina obslužnej sily, ktorým bude nadiktovaný kominzmus a fašizmus.
Obslužná masa zbavená prirodzených práv.
Súhlasí lea_pragmaticka1, -era9.
⇑ včera, 18:30
Lemmy
Cynizmus je charakterovou črtou ateizmu, ktorý je rozšírený medzi
katolíkmi.
Len neviem, katolícki ateisti alebo ateistickí katolíci?
5.
včera, 18:14
fajer
oni sa nepretrčajú, oni proste sú..cynizmus je vlastnosť kresťana...oni sú proste k tomu
vedený na náboženstve....a ten cynizmus sa dokonca vyučuje na základných školách, je to
škandál...
10.
včera, 18:31
Mil@níčko
Asi jej nedal zatrtkať nejaký Rus a preto takýto komentár, alebo dostala krámy do
hlavy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21.
⇑ včera, 19:16
TvojOponent19
10 Niektoré reakcie sú úsmevné. Napr. tento.
Unknown26. decembra 2016, 17:56
jezisi kriste...200 milionov spermii,a ona vyhrala.....
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Už som si na tomto fóre zvykol na to, že pravoverní kresťania (jehovisti a
podobní protestanti) sa spolčili spolu s komunistami a satanistami v boji proti RKC. Mám pre nic
zlú správu. Najnovšou obeťou kultúrnej vojny sa stala sekulárno-humanistická dievčina pracujúca

pre mediálnu sekulárnu žumpu a pôsobiaca aj na fcb stránkach ako Chcem odluku od štátu - Lucia
Anďalová. Čo vyviedla?<br />
<br />
Keďže ateisti nemajú morálku, nebudú rozumieť nasledujúcim riadkom a poprosím ich, aby išli
onanovať niekde inde.<br />
<br />
Novinárka Lucia Anďalová okomentovala tragickú haváriu ruského lietadla s viac ako 6 desiatkami
členov svetovo-známej skupiny Alexandrovci nasledujúcim statusom:<br />
<br />
Alexandrovcov papajú rybičky :) Ďaľší symbol komunizmu padol. Do mora.<br />
<br />
O cynizme novinárky a ateistky píše portál Hlavné správy tu: <a
href="http://www.hlavnespravy.sk/ako-liberalnu-aktivistku-realita-postretla/877560"
target="_blank" rel="nofollow" title="http://www.hlavnespravy.sk/ako-liberalnu-aktivistku-realitapostretla/877560">www.hlavnespravy.sk</a>&nbsp;<img src="/img/second/icon-externallink.png" alt="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk" title="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk"
style="cursor:help" /><br />
ale aj Pravda napr. tu: <a href="http://katalintara.blog.pravda.sk/2016/12/26/alexandrovcov-uzzeru-ryby/" target="_blank" rel="nofollow"
title="http://katalintara.blog.pravda.sk/2016/12/26/alexandrovcov-uz-zeruryby/">katalintara.blog.pravda.sk</a>&nbsp;<img src="/img/second/icon-external-link.png"
alt="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk" title="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk"
style="cursor:help" /><br />
<br />
Lucia Anďalová istú dobu odolávala drsným komentárom, no nakoniec to vzdala a svoje konto na
fcb zrušila.<br />
<br />
To, akým spôsobom pobúrila slušných občanov tejto krajiny, dokazujú aj nahnevané komentáre na
jej ytb účte, napr. tu:<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=56RaF4Poyx0" target="_blank" rel="nofollow"
title="https://www.youtube.com/watch?v=56RaF4Poyx0">www.youtube.com</a>&nbsp;<img
src="/img/second/icon-external-link.png" alt="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk" title="Tento
odkaz smeruje mimo DF.sk" style="cursor:help" /><br />
<br />
Dovolím si sem tú smršť hnevu vložiť ako výstrahu pre ateistov správajúcich sa amorálne.<br />
ProgressOfDecadencePred 1 dňom<br />
To mluvíte určitě o sobě, že ano? Takto odpornou, bezcitnou kreaturu - a ještě pohlaví ženského jsem už dlouho neviděla!?<br />
Odpovedať 25 <br />
Zobraziť všetky odpovede (4) <br />
ProgressOfDecadence <br />
ProgressOfDecadencePred 1 dňom<br />
<a href="https://www.facebook.com/svetlonoskashop/" target="_blank" rel="nofollow"
title="https://www.facebook.com/svetlonoskashop/">www.facebook.com</a>&nbsp;<img
src="/img/second/icon-external-link.png" alt="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk" title="Tento
odkaz smeruje mimo DF.sk" style="cursor:help" /> Kreatura si znepřístupnila svůj osobní profil, ale
stále je tu něco - její stránka, kde prodává své &quot;výtvory&quot;. Tak jí to můžete
&quot;vysvětlit&quot; i tam. Jak jsem už jednou napsala: někdy je lepší to semeno stříknout
&quot;mimo&quot;...protože jinak z toho může vzniknout takováto bezcitná svině.?<br />
Odpovedať <br />
Jiří Junek <br />
Jiří JunekPred 10 hodinami (upravené)<br />

Ona je .....?<br />
Odpovedať <br />
Iveta Drienova <br />
Iveta DrienovaPred 1 dňom<br />
Hanbím sa za to, že taký cyncký úbožiak ako ty chodí po tejto zemi. Keby že ťa stretnem tak ti
napľujem do ksichtu. Dúfam že ťa karma dobehne.?<br />
Odpovedať 11 <br />
Jana Brunclikova <br />
Jana BrunclikovaPred 23 hodinami<br />
ale ty si prijebaná ....už si si aj FB zmazala tupa?<br />
Odpovedať 9 <br />
Piatok Sviatok <br />
Piatok SviatokPred 4 minútami<br />
Nezmazala , premenovana na &quot;Lucia Však Viete&quot;?<br />
Odpovedať <br />
Milan DM <br />
Milan DMPred 23 hodinami<br />
aby si zdochla ty žumpa?<br />
Odpovedať 7 <br />
Palonedam Palonedam <br />
Palonedam PalonedamPred 23 hodinami<br />
Ty pica skurvena?<br />
Odpovedať 7 <br />
DjDžema <br />
DjDžemaPred 1 dňom<br />
mazlave vtieravé slniečkarske hovno z blatislavy zalez do kanala kam aj patríš?<br />
Odpovedať 7 <br />
klaun <br />
klaunPred 2 dňami<br />
a jeden idiot si aj ty piča sprosta?<br />
Odpovedať 7 <br />
jobko701 <br />
jobko701Pred 2 dňami<br />
ach ty pica sprosta?<br />
Odpovedať 7 <br />
Jiří Svoboda <br />
Jiří SvobodaPred 22 hodinami<br />
Bezcitná zrůda. Nejhorší odpad!!!?<br />
Odpovedať 6 <br />
Robert Kolesár <br />
Robert KolesárPred 1 dňom<br />
Lucia Andalova - symbol totalneho primitizmu a navyse aj hyena v ludskej podobe ktora sa dokaze
vysmievat mrtvym...fuj odpor hnus na zvracanie...?<br />
Odpovedať 6 <br />
Štefan Zemko <br />
Štefan ZemkoPred 1 dňom (upravené)<br />
mater ta inhed potom ako ta nakotila, mala do smetiaka zahodit, popripade tvoj denmentny foter ta
mohol vysusit na frote uteraku :-) to co si dnes povedala na FB na adresu smrti Alexandrovovcov,
zato by som ta osobne stiahol z koze ty prasiva spinava zdegenerovana kurva :-)?<br />
Odpovedať 6 <br />
Roman Mrenka <br />
Roman MrenkaPred 21 hodinami<br />

Stevo samozrejme mas pravdu, ale toto je uz moc silny koment, padas nim na jej uroven. peace?
<br />
Odpovedať <br />
Štefan Zemko <br />
Štefan ZemkoPred 16 hodinami (upravené)<br />
kvanta ludi v EU &quot;nepadaju pod svoju uroven&quot;a tak aj Nemecko teraz vyzera.treba sa
spytat pozostalych tych obeti toho hnusu co sa teraz deje v Nemecku a Francuzsku, ci keby si mohli
teraz zvolit zas jednanie &quot;na urovni&quot; alebo vyhladenie tej bagaze aby im pribuzni
nezomreli, ze co by si zvolili teraz....to nam asi budu kazdemu musiet zabit niekoho aby sme sa
vzdali tej nasej &quot;urovne&quot; a nenechali sa tou chamradou zabijat a takymito prasivymi
kurvami urazat :-)?<br />
Zobraziť viacej<br />
Odpovedať 1 <br />
alexia Gorobažiu <br />
alexia GorobažiuPred 1 dňom<br />
Lucia Anďalová bezcitná kurvo smazala jsi svůj profil žééé na fb aby tě natáhlo do rána !!!!?<br />
Odpovedať 6 <br />
ProgressOfDecadence <br />
ProgressOfDecadencePred 1 dňom<br />
<a href="https://www.facebook.com/svetlonoskashop/" target="_blank" rel="nofollow"
title="https://www.facebook.com/svetlonoskashop/">www.facebook.com</a>&nbsp;<img
src="/img/second/icon-external-link.png" alt="Tento odkaz smeruje mimo DF.sk" title="Tento
odkaz smeruje mimo DF.sk" style="cursor:help" /> ještě jí to můžete &quot;vysvětlit&quot;
tady...to jsou její stránky :), ale tam to taky maže...?<br />
Odpovedať 2 <br />
alexia Gorobažiu <br />
alexia GorobažiuPred 1 dňom<br />
díky je bezcitná svině?<br />
Odpovedať 1 <br />
Strelko Uško <br />
Strelko UškoPred 1 dňom<br />
afektovaná, arogantná a prehnane sebaistá hlupaňa. Všetci vieme čo si napísala a z teba žiaľ to
školstvo toho idiota urobilo :D a podľa čoho si sa strihla? šerbla ? :D?<br />
Odpovedať 5 <br />
Mijan5 <br />
Mijan5Pred 1 dňom<br />
O chvíľu sa začne mazať. Ukladajte..?<br />
Odpovedať 5 <br />
Livia Orlovska <br />
Livia OrlovskaPred 2 dňami<br />
rodicia by jej mali dat po papuli?<br />
Odpovedať 5 <br />
Ján Stanek <br />
Ján StanekPred 1 dňom<br />
Ty si kus piče že? Si strašný výsledek genetické hříčky a pokusu o spáření osla a prasnice! hnus
kurvo, chcípni !?<br />
Odpovedať 4 <br />
yanayanick <br />
yanayanickPred 1 dňom<br />
Rádoby intelektuální kecy. Pochva s IQ pod 50.<br />
Prosím nerozmnožuj se dále.?<br />
Odpovedať 4 <br />

Martin Racz <br />
Martin RaczPred 1 dňom<br />
Ty si co za pica. Hovado spatne. Ofinu podla hajzlovej misy. Kurva spinava?<br />
Odpovedať 4 <br />
Ján Hraško <br />
Ján HraškoPred 1 dňom<br />
to je prípad pre psychiatra...?<br />
Odpovedať 4 <br />
kokros <br />
kokrosPred 1 dňom<br />
A jednym z tych idiotov je ona sama. Napisala: Alexandrovcov uz papaju rybicky :) Dalsi symbol
komunizmu padol. Do mora.?<br />
Odpovedať 4 <br />
Jana Brunclikova <br />
Jana BrunclikovaPred 23 hodinami<br />
kokros tu jej DEMENTI tvar by som dokopala do krvi?<br />
Odpovedať <br />
Dominika Adamcová <br />
Dominika AdamcováPred 1 dňom<br />
Primitivizmus v zenskom tele?<br />
Odpovedať 4 <br />
Lucia Janegová Stierová <br />
Lucia Janegová StierováPred 1 dňom<br />
Čo si ty za zrúdu bezcitnú? Daj si facku.?<br />
Odpovedať 3 <br />
Občianska televízia <br />
Občianska televíziaPred 2 hodinami<br />
V čase keď bol robený tento rozhovor bola Anďalová na strane alternatívnych médií, neskôr otočila
kabát...?<br />
Odpovedať 2 <br />
vaclav roztočil <br />
vaclav roztočilPred 21 hodinami<br />
at chípne svina nacistická do žumpy sní její rodiče muse ji být kokoti PS:proč máš místo ksichu
prdel?<br />
Odpovedať 2 <br />
Martin Fronsak <br />
Martin FronsakPred 18 hodinami<br />
jej rodicia su este horsi, ona je pychou rodiny?<br />
Odpovedať <br />
Spindrush <br />
SpindrushPred 22 hodinami<br />
ty jsi koště vypatlaný to je fakt extrém co v hlavě máš no teda spíš nemáš?<br />
Odpovedať 2 <br />
Razboj <br />
RazbojPred 1 dňom<br />
hnida?<br />
Odpovedať 2 <br />
Zuzana Mrvova <br />
Zuzana MrvovaPred 1 dňom (upravené)<br />
MATER ťA VYSRALA CEZ PičU?<br />
Odpovedať 2 <br />
Kata Rina <br />

Kata RinaPred 1 dňom<br />
JEZIS TY SI VYPATLANA, OPUST TUTO PLANETU PROSIM?<br />
Odpovedať 2 <br />
???????? ????? <br />
???????? ?????Pred 1 dňom<br />
Ty piča hovoríš o sebe?<br />
Odpovedať 2 <br />
Adept65 <br />
Adept65Pred 1 dňom<br />
Zruda.?<br />
Odpovedať 2 <br />
Maria Soviarova <br />
Maria SoviarovaPred 1 dňom<br />
Ty koza bezchrbtova to,že zo škôl vychádzajú idioti si myslela hlavné na seba však ty primitivna
zrušia,ktorá sa posmieva zo smrti,čo si dovolila napísať na Alexandrovi,že ich papaju rybky ty
tupelko blbe boli to ľudia prvom rade!!!!!a ty na rozdiel od teba niečo dosiahli!!!!!!na rozdiel od
teba!!!na nich môže byť Rusko hrdé!!!!lebo dosiahli to,čo ty v živote nikdy zakomplexovana
chudera bravó ,práve si dokázala,že zo škôl púšťajú debilov lebo ty si sa medzi nimi zaradila!!!?<br
/>
Zobraziť viacej<br />
Odpovedať 2 <br />
Martin Racz <br />
Martin RaczPred 1 dňom<br />
Ty svina budes chodit po kanaloch pretoze tam patris ty zumpa. A ked mne je to luto strasne rad by
som ta stretol. Mam pre teba nachystane klieste urcite by sme si uzili ty zajakava ku.rva.?<br />
Odpovedať 2 <br />
Janko Hrasko <br />
Janko HraskoPred 48 minútami<br />
Lucia Anďalová - hnusna vypatlana dementna striga. Bodaj by rakovinu dostala a skapala v
bolestiach aj s jej kurvou matkou.?<br />
Odpovedať 1 <br />
Miroslav Petrinec <br />
Miroslav PetrinecPred 2 hodinami<br />
neviem kam ťa zaradiť...neviem či si vec, zviera alebo čo...volať Ťa piča je kontraproduktívne lebo
tento orgán ľudského tela je zdrojom života aj radosti takže to určite a rozhodne nie si....Ty si proste
Ty Lucia Anďalová a s tým musíš už sama žiť aj keď tvoja úbohá existencia je len zbytočné
plytvanie kyslíkom...ak si produktom VŠ na Slovensku tak nech nebesá ochraňujú Slovensko v
budúcnosti !?<br />
Zobraziť viacej<br />
Odpovedať 1 <br />
Kamil Falatovic <br />
Kamil FalatovicPred 2 hodinami<br />
Otrasne co produkuju nase vysoke skoly,toto je buduca inteligencia postavena na
hluposti,naivite,obmedzenosti a dobrom pocite zo seba sameho.?<br />
Odpovedať 1 <br />
vida loca <br />
vida locaPred 4 hodinami<br />
choromyselna luza ... tak pri tomto až rozum postoji ,.. akože to načo sa tu hraš to akoze tu
filozofuješ ze maš rozum?? či ??? ve to nema cele zmysel , na tomto nie je nič filozoficke ako
moze niekto kto nema funkčny mozog posudzovat , a nie to ešte sa vyjadrovat na studentou ktori
ho maju. .v hlave maš asi riadnu anarchiu..Venuj sa radšej vytvarnej ..?<br />
Odpovedať 1 <br />

chlpatyvlas <br />
chlpatyvlasPred 17 hodinami<br />
Trefa pani Anďalová. Niekedy vychádzajú zo škôl aj idioti. Vy ste krásnym dôkazom :) Smiať sa zo
smrti 92 ľudí, to sa dá pomenovať aj horšie ako idiotizmom, ale ja sa na to neznížim :) Škoda slov
na takéhoto &quot;človeka&quot;.?<br />
Odpovedať 1 <br />
Thrust vectoring <br />
Thrust vectoringPred 20 hodinami<br />
Ano, dnes vychádzajú zo škôl aj idioti. Ako napríklad ty. Vlastne nie, sry, nebudem urážať idiotov,
to sú chudáci oproti tejto plesnivej chachare.?<br />
Odpovedať 1 <br />
Roman Mrenka <br />
Roman MrenkaPred 21 hodinami<br />
studujem uz piaty rok zurnalistiku ,loool ,to nas cakaju reportaze po skonceni skoly?<br />
Odpovedať 1 <br />
Jana Brunclikova <br />
Jana BrunclikovaPred 23 hodinami<br />
ryšavá stetka jeeezis že neni s teba potrat?<br />
Odpovedať 1 <br />
brvno <br />
brvnoPred 1 dňom<br />
Hehe, vacsiu sebakritiku v jednom videu som azda nevidel. Prajem pani (i ked je to slecna) vela
uspechov v jej zivote. :-) . . . Imho, co je to &quot;antisystem&quot; som este stale
nepochopil . . . .?<br />
Odpovedať 1 <br />
Jan Nagy <br />
Jan NagyPred 1 dňom<br />
žer tam v Nórsku morca dellu so špagetami , piča v exile z hôr?<br />
Odpovedať 1 <br />
Piatok Sviatok <br />
Piatok SviatokPred 6 minútami<br />
Ma nove meno na FB učte: &quot;Lucia Však Viete&quot; ma tam zopar kamaratov, ktorym
pravdepodobne treba ozrejmit, s kym sa kamaratia, a ako dopadli kamarati napriklad u Hitlera.?
<br />
Odpovedať <br />
Piatok Sviatok <br />
Piatok SviatokPred 8 minútami<br />
K takymto kuam treba byt nemilosrdny.?<br />
Odpovedať <br />
Soňa Nevolná <br />
Soňa NevolnáPred 38 minútami<br />
Máš pravdu, stačí pozrieť na Teba, Ty si prototyp idiota a naše školstvo škoda reči?<br />
Odpovedať <br />
kvaker2009 <br />
kvaker2009Pred 3 hodinami<br />
Píča si a píčou zostaneš. A aby ti rodimu ryby zožrali ty potrat..?<br />
Odpovedať <br />
tes123cz <br />
tes123czPred 3 hodinami<br />
Ano, tady má pravdu s tím reporterem. Idioti opravdu vychádzajú zo škôl, aj i ona je idiot. A
Alexandrovcemi tomu nasadila korunu.?<br />
Odpovedať <br />

Anna Michalkova <br />
Anna MichalkovaPred 5 hodinami<br />
Niekedy vychádzajú zo škôl aj idioti a ty si jeden z tých najväčších?<br />
Odpovedať <br />
Martin Fronsak <br />
Martin FronsakPred 18 hodinami<br />
no ty si riadne sprosta piča, ved nic o zivote nevies, moslim, ktory si ta poda, uz sa narodil, akorat ti
potom odreze za ziva hlavu, hlupana !!!!!!!!!!!!!!!!?<br />
Odpovedať <br />
Jozef Gatial <br />
Jozef GatialPred 18 hodinami<br />
zial, dalsi ludsky odpad.?<br />
Odpovedať <br />
Michal Migo <br />
Michal MigoPred 19 hodinami<br />
O systéme povedala pravdu. :) Jeden vtip nikoho nezabil. XY fb stránok adresovalo vtipy na adresu
Alexandrovcov a nikde nebol taký nával &quot;hejtu&quot; ako na Luciu. :)?<br />
Odpovedať <br />
ProgressOfDecadence <br />
ProgressOfDecadencePred 11 hodinami<br />
A jeeje, rytíř na bílém koni! Vtip? Pokud se dá tedy primitivismus a bezcitnost zaměnit za vtip,
tak...to vypovídá dost i o Vás.?<br />
Odpovedať <br />
Edwardo <br />
EdwardoPred 20 hodinami<br />
.... dúfam, že čoskoro &quot;zgegneš&quot; !?<br />
Odpovedať <br />
yanko108 <br />
yanko108Pred 20 hodinami<br />
žumpa?<br />
Odpovedať <br />
Kecy Kveci <br />
Kecy KveciPred 1 dňom<br />
puča?<br />
Odpovedať

