Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Hejterzy w eioba.pl, znowu w akcji
W eioba.pl hejterzy (kryjąc się pod nickami: Dyl Sowizdrzał i Hamilton Starszy, koLo, liwa, VIVI. i jotko49), hejtują
przede wszystkim osoby, które piszą pod swoim mianem
Hejterzy, to osoby, które zamieszczają obraźliwe i agresywne komentarze w Internecie. Hejtem określa się
działanie w Internecie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści. To także wszelkie formy uderzenia w
kogoś, nie tylko słowem (chociaż głównie nim), ale i odrzuceniem, graﬁką czy ﬁlmem. Obraźliwe komentarze są
postrzegane jako akt cyberprzemocy i nękania psychicznego. Hejterzy w sposób napastliwy i używając mowy
nienawiści (nazwa pochodzi od spolszczenia angielskiego słowa hate - nienawidzić) krytykują daną rzecz (np:
twórczośc, dorobek), lub osobę (najczęściej publiczną).
Fala hejtu zalewa szczególnie fora dyskusyjne i komentarze w serwisach plotkarskich. Wielu internautów czuje się
w sieci bezkarnych, dlatego chętnie obrażają innych użytkowników w czasie dyskusji, ale nie tylko ich. W wypadku
eioba.pl hejterzy (kryjąc się pod wymyślonymi nickami: Dyl Sowizdrzał, Hamilton Starszy, koLo, liwa, VIVI. i
jotko49), hejtują przede wszystkim osoby, które piszą z „otwartą przyłbicą”, czyli pod własnym imieniem i
nazwiskiem.
Administratorzy portalu, gdy nie chodzi o osoby z pierwszych stron gazet (które mają pieniądze i możliwości, aby
zagrozić nawet zamknięciem portalu), nie reagują zbyt spiesznie aby zamknąć konta hejterów, bo ci napędzają im
odsłony (za które tylko, zarabiają pieniądze), wykorzystując pierwotne instynkty człowieka, takie jak agresja,
okrucieństwo, podłość, chamstwo, szyderstwo, grubiaństwo, mściwość i zwykłą ludzką ciekawość.
Co prawda admin zlikwidował pierwsze konto Dyla Sowizdrzała za hejtowanie, ale zostawił (oszczędził) konto
drugiego hejtera: Hamiltona Starszego, który był tak samo jak Sowizdrzał dosadny w obrażaniu, agresji i mowie
nienawiści w stosunku do nas i do innych użytkowników eioba.pl., szczególnie tych piszących pod własnym
imieniem i nazwiskiem. Podłym rodzajem hejtów są "też wszelkie formy uderzenia w kogoś, nie tylko słowem
(chociaż głównie nim), ale i odrzuceniem, graﬁką czy ﬁlmem", w tym wypadku odrzucaniem artykułów autora,
który nie może odpowiedzieć im tym samym, bo sami nie potraﬁą nic sensownego napisać, a ich aktywność polega
tylko na odrzucaniu (i daniu kilku głosów dla niepoznaki).
Wszyscy to czytaliście i widzieliście te bezsensowne odrzucenia (z niepasującymi do treści powodami), ale nie
reagowaliście, może ze strachu przed hejtowaniem i odrzuceniem waszych artykulów, a może dlatego że to jeszcze
was nie dotyczyło.
Poniżej hejty zgranej paki hejterów: Dyla Sowizdrzała i Hamiltona Starszego, koLo, liwy, VIVI. i jotko49
Hamilton: "@milord36: chce ci się robić za wiejskiego głupka? Kto cię tu poważne traktuje? Stary chłop, a robisz z
siebie pośmiewisko." do artykułu Plany zniszczenia państwa polskiego (2). (13 dni temu)

Hamilton: "@Janusz Nitkiewicz: zbierał medale, odznaczenia, cekiny i dyplomy, a nawet zdjęcia radzieckich
hokeistów. Był nawet w ORMO. Teraz na skupie złomu tego nie chcą. Świruje chłop i tęskni we łzach. A tak się
starał. " do artykułu Tęsknota za komuną?. (15 dni temu)

Hamilton: "@Bilbo Bagins: sam widzisz co cię czeka. Wikt i opierunek przez 2 lata. Nie ja przygotowałem ten
spektakl, nie ja w nim uczestniczyłem, i nie ja twierdzę, że te zachowania są pedoﬁlskie. To wnioski wypływające z
twojej chorej wyobraźni." do artykułu Pierwsza komunia święta.. (17 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: "@Adam Jezierski: Hahah ty ponoć agent byłeś, to powinieneś wiedzieć ;-) Wiedziałem, że
przyjdzie czas, że przylgniesz do drużyny cięzkich umysłem grafomanów jak glonojad do szkła akwarium, pożywiaj
się dalej. W sumie jak sobie przypomnę twoje z kolei wyłożenia o twoich tajnych misjach, wizytach miliarderów w

twojej księgarni - antykwariacie to niczym sie nie różnisz od krostki , jego jachtu, zakup ..." do artykułu Konkurs
poezjii odsłonianej. (16 godz. temu)
Dyl Sowizdrzał: "@Zdzisław Sadowski: hahah mierny bierny walczy o odsłony , przebiegły jesteś vel sadof jak
stary kruk ze spleśniałym serem w dziobie, moze coś zaśpiewasz ? , masz taki aksamitny głos. Miły bracie, Nie
mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię! Cóż to za oczy! Ich blask aż mroczy! Cóż za wąsik ! na twarzy róż pąsik ! A
jeśli nie jestem w błędzie, mil ..." do artykułu Współczesne spojrzenie na patriotyzm. (7 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: "@Zdzisław Sadowski: Panie von Sadoski, widzę, że się pan rozwijasz w swojej głupocie jak
tasiemiec w jelicie. Żyjesz pan poprzednim ustrojem, chwalić się publicznie odznaczeniami PRL , toż to nawet dziś
przez ludzi na poziomie traktowane jest jak debilizm, głupota i relikt. Zazwyczaj odznaczani byli tzw. ' pożyteczni
idioci' którym nie trzeba było placić pieniędzmi, tylko taki pół-głup dostał odzn ..." do artykułu Rozmowa ze
Zdzisławem Sadowskim, dziennikarzem obywatelskim. (7 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: "Znowu Matuł-a i jej spam... Ta, szczególnie miłością bezinteresowną darzą matki te dzieci z
gwałtu, te które za chwile oddadzą do koszyczka anonimowego, albo zakiszą w beczce. Heh, najpiękniejsze
uczucie, pogratulować wachlarza sfery uczuciowej ... Suka tak opiekuje się szczeniakiem, Maciora małym
prosiakiem, a kotka kociętem ... a ta zawodzi, jakby pierwszy raz dostała biegunki. Żeby matki wychowy ..." do
artykułu Macierzyństwo – miłość od pierwszego wejrzenia?. (8 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: "@zakrawarski: Z poziomem schodzisz już na dno, ani to poważne, ani sarkastyczne, a jak opinia
inna to albo pijany albo z pisu, a tak naprawdę nie różnisz się od tych baranów i nie chce mi się juz z tobą
prowadzić jałowych rozmów, zostaje kler, na jego temat mamy podobne zdanie i niech tak
zostaje. https://twitter.com/ewabugala?lang=gl Powyżej link, też takich co posiłkują się tylko ..." do artykułu Chcesz
życ wiecznie ? ....Niekoniecznie...ale...... (8 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: "@Z. Kostka: krosta ? w sumie to dobrze, że takie podsumowanie zrobiłeś ( kto i ile odrzucał
wasze wypociny) z mutantem Von Sadem, teraz w odpowiedzi na wasz sposób robienia ruchu na waszych
nędznych stronach z art. odpowiem zawsze , ich odrzuceniem. Masz to jak w żydowskim banku ;-) Twoja
dziecinność, dawno już przekroczyła granice przedszkolnej głupawki, Sadowski swoimi komentarzami tylko, już wi
..." do artykułu Zaborczość kobiet?. (9 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: "Hahahaha, Von Sadow , hahahaha ... Sadowski, dzieciak na nocniku, niech się bawi." do
artykułu Artykuł z komentarzy - plagiat. (10 dni temu)

Dyl Sowizdrzał: @Hamilton: Miałeś rację, że mnie opierdoliłeś kiedyś, że zagłosowałem na przedruk tego głąba.
Pierd..ić o manipulacji, będąc pod jej wpływem z drugiej strony ... dobry model spolegliwego pożytecznego pajaca.
Stronnicza głupota bije po oczach, tvsren niczym się nie różni od kurwizji Kurwskiego ścierwa, widz traktowany jest
jak przygłup a pożyteczni idioci za darmo rozpowszechniają takie bzdety. Lin ..." do artykułu Dzień bez ścieku!. (20
godz. temu)

Dyl Sowizdrzał: "Ale trzeba być spłaszczonym imbecylem, żeby zestawiać w jednej tabelce i liczyć odsłony komuś
kto ma 10 art. przy kimś kto ma art 200 ... jakiekolwiek zasady rządzące statystyką nie mają tu miejsca, dziecięca
zabawa i bezrobocie próżniaka. Panie kostka, siedzisz pan tu od ponad roku ...? Ja nie przypominam sobie
jakiegokolwiek art. który zasługiwałby na zagłosowanie ! Swoją głupotą przerażasz pan ..." do artykułu Do użytku

wewnętrznego: Podtytuł "Konkurs". (21 godz. temu)
.
Dyl Sowizdrzał: "@Hamilton: Wujo ! zagadka rozwiązana ;-) Panu kostce żonka sie puściła z Arabem w Reichu,
dlatego chce ich na Grynlandie , haha kto by pomyślał ... jacht dał w zastaw, niech się cieszy , dzis dostałby
dziurawy ponton, którym przypływają po 50 sztuk z Afryki. Haha jutro zagłosuje na kilka artów Zdzicha, hahah
ciekaw jestem ile Zdzichu bedzie spokojnie siedział, bez zrzędzenia o odsłonach ? obstawia kto ? " do
artykułu Zaborczość kobiet?. (11 godz. temu)
koLo: "@Zdzisław Sadowski: Weź istoto rozbieg i pier..lnij tym, co ci na karku siedzi. Może będzie lepszy układ
neuronów a co za tym idzie, inne zjawiskowo piękne cudo wyniknie z tego jeb... cia. " do artykułu Kiedy umiera
samotny lokator?. (17/02/2018)
koLo: "@Koriolan: Weź facet nie ośmieszaj się. Oświecony a taki ciemny. Może (u)ducha wezwij." do
artykułu Mowa nienawiści. (10/05/2017)
koLo: "@lajla1: Pierdzielisz dziewko. W duszy masz diabła, a twoje myśli są we władaniu demonów. Nikt za tobą
nie pójdzie, bo śmierdzisz na odległość. Precz dziecię szatana, tu nie ma miejsca dla ciebie!!!!!" do artykułu Noe i
sprawiedliwość. (21/02/2017)
liwa: "'szerokie biodra' = nieustanne jajeczkowanie?????? co za BZDURY!! " do artykułu Zmiany ideału kobiecego
piękna. (21/10/2017)
liwa: "@pokrzywiony: hahahaa, hahaahhaaaa... :))) idź się lecz, może jakiś dobry medyk da ci szansę na
wypróbowanie nowych leków na psychozy, jesteś chory na głowę dość poważnie, rokowania na życie - ostrożne...
nie zwracaj się już do mnie, jesteś dla mnie zbukiem... " do artykułu Unia spienięża polskie maszyny. (24/09/2017)
liwa: "@szubrawiec: pocałuj mnie w wirtualny odcisk na d***e, od początku mam jedno zdanie o tobie, jesteś jak
menda, która szuka wrażeń ... olewam cie... chcesz zabłysnąć? za dużo masz kurzu na sobie... grunt to zwracać na
siebie uwagę, tak robią ludzie bez wartości... sie maaa... " do artykułu Potworek i jego PiS-owski st-worek.
(24/08/2017)
VIVI.: "Uznaję, że autor albo jest niepoczytalny, albo napisał to pod wpływem bardzo toksycznych substancji.
Trzecia hipoteza, że mieszka na innej planecie i jest nieznanym homo sapiens gatunkiem" do artykułu Głupia
młodość?. (04/09/2017)
VIVI.: "@duchowopopsuty: nie mam kaca. wróciłam z treningu. Rękawice z kimś takim?? come on??... chyba
żartujesz.. jesteś największym KALEKĄ emocjonalnym jakiego znam i było mi ciebie żal. dalej jest, ale tylko ty masz
na to wpływ i możliwość zmiany. Zrozumiałeś ciapko? I przestań już obrażać innych i zarzucać im czegoś o czym
nie masz pojęcia ok? No.." do artykułu ... wiatr czy wspomnienie ? .... (07/10/2017)
VIVI.: "@Zdzisław Sadowski: Panie Zdzisławie - to leki czy alkohol?" do artykułu Wywiad z przyjaciółką.
(16/11/2017)
VIVI.: "@Zdzisław Sadowski: Panie Zdzisławie - jest poważniej niż myślałam. Jest Pan naprawdę niebezpieczny.
Serio. Ta psychoza, paranoja i rozdwojenie jaźni w jednym staje się mało zabawna farsą. Czy ma Pan do kogo
zgłosić się o pomoc?" do artykułu Wywiad z przyjaciółką. (16/11/2017)
VIVI.: "@Zdzisław Sadowski: z pewnością Zdzisek, a teraz marsz po leki!" do artykułu Jak to wiek temu, się

żeniono (wychodzono za mąż), cz. II. (26/11/2017)
VIVI.: "@Zdzisław Sadowski: Zdzisek - zmień leki. Serio. Stajesz się niebezpieczny." do artykułu Statystyczny rok w
eiobia.pl. (02/03/2018)
jotko49, @Adam Jezierski: Ktoś spłukał twój sukces i Motława zmieniła kolor, a waniajet jako i on aż sanepid plaże
w Gdańsku pozamykał...dojdzie do Szczecina czy tfurcy z klakierami sami dadzą radę. ;-)) do artykułu Memento
mori dla Hamiltona.
jotko49, @Adam Jezierski: Bowiem poziom twych wypocin jest bezdyskusyjny...do artykułu Kto się boi czarnego
luda i dlaczego boi się?.
jotko49: "@blyskotka: Błyskotliwa Zdzisio, wiedząc że nie logując się zaglądasz jak twój nowy sympatyk zza
morza, informuję...od Jotko bądz łaskawa cztery długości w bok, nim do końca popsujesz swój ...wzrok." do
artykułu Warto przeczytać cz.
jotko49: "@Zdzisław Sadowski: W drodze wyjątku... Ponoć wiekiem podobnie jestem nad grobem, nie prowokuj ,
zważ co piskasz, by mi szczędzić wstydu dyskutując z takim żłobem.:-( " do artykułu Limeryki i fraszki.
jotko49: "@zakrawarski: Minusy cieniasie to dam tobie za debilny fanatyzm i podjudzanie, którego nawet Dylu nie
jest w stanie wykorzenić, Jemu jak zwykle plusa byś dalej mógł się pienić... szach- mat. Reanimacja twa
nieskuteczna art. do szamba... "do artykułu Jeśli ktoś obali Vatykan .....to będą to kobiety !
Ps. Ostatnio ujawnili i uaktywnili się kolejni, niepiszący hejterzy, nadmiernie odrzucający artykuły, to Piotr Stanisław
Issel , miro von kässelbach , skalgo .
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